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АЛҒЫ СӨЗ

Қоғамдық өмірдің күрделі құрылымдарының бірі – әлеумет-
тік жұмыс. Қазақстанда әлеуметтік жұмыс жүйесін қалыптастыру 
мен дамыту, негізінен, екі бағытта – ғылым мен академиялық 
пәнді дамыту және кәсіби әлеуметтік жұмыс институты, сонымен 
қатар арнайы әлеуметтік қызмет көрсетуді қалыптастыру арқылы 
жүзеге асырылады. 

Әлеуметтік жұмыс ғылым саласы ретінде қызметтің бел-
гілі бір іс-әрекеттерін, яғни әлеуметтік сала мен саясат тура-
лы объективті білімдерді өңдеп, теориялық жүйелеуге жата-
тын іс-әрекеттерді зерттейді. Әлеуметтік қызмет көрсетуді 
мүгедектердің, отбасылардың және жеке топтардың әлеуметтік 
мәселелерін шешуге бағытталған мемлекеттік, қоғамдық және 
жеке меншік ұйымдардың кәсіби және қоғамдық іс-әрекеттері 
ретінде түсінуге болады. Әлеуметтік жұмыстың формалары мен 
әдістерін талдау, әлеуметтік мәселелерді шешудің тиімді әдістері 
мен технологияларын өңдеу – әлеуметтік жұмыстың ғылыми пән 
ретіндегі бүгінгі күнгі басты міндеттерінің бірі. 

Қазіргі таңда әлеуметтік жұмыс теориясы гуманитарлық 
ғылымдар жүйесі интегративті және қолданбалы бағыттарындағы 
әлеуметтік білімдердің жеке саласына жатады. 

Қазақстанда әлеуметтік жұмыс ғылым ретінде әлі күнге 
дейін қалыптасу деңгейінде әрі оған ғылыми пәннің барлық 
белгілері тән. Соңғы жылдары Қазақстанның жоғары оқу орын-
дарында арнайы кафедралар ашылып, «Әлеуметтік жұмыс. 
Әлеуметтік қызметтер көрсету» атты журнал шығарылып тұрады. 
«Әлеуметтік қызметкерлер мен мүгедектер және волонтерлер» 
қоғамдық бірлестігі жұмыс істейді.

Қазіргі қазақстандық қоғамда «әлеуметтік жұмыс» қоғамдағы 
әлеуметтік өзгерістерді жүзеге асыруға, адамдық өзара қарым-
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қатынастар мәселелерін шешуге бағытталған бірден-бір қажетті 
мамандық болып табылады. Сонымен бірге әлеуметтік жұмыс тың 
теориясы мен тәжірибесі Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық 
дамуының ұзақ мерзімді стратегиялық бағыттарында, соның 
ішінде балалар мен жастар, егде адамдар, мүгедектер, отбасы 
және т.б. тұрғын-халықтың әртүрлі әлеуметтік-демографиялық 
топтарына қатысты мемлекет жоспарларында өзектілікке ие. 

Әлеуметтік қызметкер мамандығы әлеуметтік саланың ара-
лас секторларында сұранысқа ие болуда. Әлеуметтік қызметкер 
әлеуметтік жұмыстың негізгі теорияларын игереді, оның пәні мен 
объектісін, негізгі принциптері мен әдістерін анық ажырата алады. 
Ол жүйелі, тұлғааралық және кәсіби құзыреттерді меңгереді, оған 
рақымшылдық, адамгершілік, аяныш, жауапкершілік, азаматтық 
және әлеуметтік әділеттілік сияқты рухани-адамгершілік қасиет-
тер тән. 

Әлеуметтік қызметкердің тәжірибелік әрекетінің нәтижесі 
болып диагностика, профилактика, адаптация, оңалту, түзету, 
терапия, сараптама, кеңес беру, қамқорлық және қорғаншылық 
сияқты әртүрлі жалпы және жеке технологияларды нақты өмірде 
пайдалану икемділігі табылады. 

Әл-Фараби атындағы әлеуметтану және әлеуметтік жұмыс 
кафедрасының авторлық ұжымымен дайындалған бұл оқу құралы 
әлеуметтік жұмыстың қысқаша тарихы мен теориясын, оның 
қоғамдағы орны мен рөлін, әлеуметтік жұмыстың әдістерін, 
әлеуметтік жұмыстың жалпы және жеке технологияларын жүйелі 
түрде ұсынудың алғашқы талпыныстарының бірі болып табылады. 

Оқу құралын Қазақстандағы әлеуметтік қызметкер кадрларын 
үздіксіз дайындауды қамтамасыз ететін осы салалардың жетекші 
мамандары дайындады. 

Әлеуметтік салада жұмыс істейтін практик мамандарға, 
әртүрлі деңгейдегі әлеуметтік қызметкерлерді дайындауға кәсіби 
бағытталған оқытушыларға, әлеуметтік жұмыс мәселелерімен 
айналысатын және әлеуметтік пәндерді оқитын бакалавр, ма-
гистр және PhD докторанттарға арналған. 

социология ғылымдарының докторы, 
профессор Г.С. Әбдірайымова 
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ӘЛЕУМЕТТІК  ЖҰМЫС ҒЫЛЫМИ   
САЛА РЕТІНДЕ

Әлеуметтік жұмыстың ғы
лы ми мәртебесі. Ғылым – қан-
дай да болмасын бір нақты са-
ладағы білім жүйесі, ол сол салаға 
қатысты белсенді заңдарды, яғни, 
біздің санамыздан тыс өмір сүре 
алатын заңдарды оқып білу. 

Ғылымның бірегейлігін көрсете отырып, Макс Планк 
ғылым ішкі бір жиынтықты көрсетеді деген тұжырым жа-
сайды. Оның жеке объектілерге бөлінуі адам танымының 
шектеулі мүмкіндігімен қатар, заттар табиғатына да байла-
нысты келеді. 

Әлеуметтік жұмыс ғылыми білімнің бір саласы ретінде 
мазмұны әлеуметтік-гуманитарлық және пәнаралық өзінің мінез-
құлқына қарай интегративті, қоғамдық және жаратылыстанулық 
ғылымдар секілді бола алады. 

Әлеуметтік жұмыстың ғылыми мәртебесі мәселесін анық-
тауда әртүрлі әдістер пайдаланылуда. Олардың бірі оны қол-
данбалы пән ретінде, жеке салалардың мәселелерін зерттеуге 
бағытталған қоғамдық ғылымның саласы – әлеуметтік даму 
ретінде қарастыруды ұсынады. Екіншілері, мамандар күрделі 
құрастырылған әлеуметтік жұмыстың мәртебесін – іргелі және 
қолданбалы мәселені қарастыра алатын ғылым ретінде қарас-
тырады. Үшінші әдіс әлеуметтік жұмыс саласындағы ғылыми 
білімді адам өміріне қажетті, әрі маңызды мәселелерді шешу-
ге бағытталған, мысалы, медициналық қызмет көрсету, білім 
беру, жұмыспен қамту, қоғамдық тәртіпті түзету, зейнетақылық 
қамсыздандыру, аз қамсыздандырылған отбасыларға және т.б. 
көмек көрсету деп зерделейді. 

I бөлім

1.1. Әлеуметтік 
жұмыс ғылыми 
білімнің саласы 

ретінде
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Әлеуметтік жұмыс әлеуметтік үрдістердің дамуы мен олар-
дың қалыптасу принциптерінің заңнамасын, сонымен қатар 
оның психологиялық-педагогикалық және басқарушылық фак-
торларының, яғни қоғамдағы азаматтардың құқықтарын және 
тұлғалардың тәуелсіздігінің динамикасын зерттейді. 

Әлеуметтік жұмыстың пәніне келер болсақ, оның ерекшелігін 
оны басқа ғылымдардың пәнімен, ең алдымен, әлеуметтану, пси-
хология, қақтығыстану секілді ғылымдармен салыстыра отырып, 
айтуға болады. 

Әлеуметтік жұмыс пәні С.В. Тетердің пікірі бойын-
ша, әлеуметтік үдерістер мен әлеуметтік құбылыстар нақты 
әлеуметтік топқа немесе қауымға тұлғаның өмір сүруіне тікелей 
әсер ететін қоғамдық қатынас.

Әлеуметтік жұмыстың субъектілеріне: 1) әлеуметтік қыз-
меткерлер, әлеуметтік көмек көрсететін әлеуметтік педагогтер; 
2) басқаларды әлеуметтік жұмысқа үйрететін профессорлық-
оқытушылық құрамы; 3) әлеуметтік жұмыстың дамуын жал-
пылайтын, жүйелейтін, жиналған ақпараттардың жүзеге асуын 
зерттейтін зерттеушілер; 4) елдегі әлеуметтік саясатты жүргізетін 
және қалыптастыратын әкімшілік басқару кадрлары жатады. 

Профессор П.Д. Павленоктың пайымдауы бойынша, әлеу-
меттік жұмыс жеке элементтер жиынтығын құрайды. Әлеуметтік 
жұмысты жүйе ретінде талдағанда, әлеуметтік жүйенің әртүрлігін 
атап көрсетуге, оның себебі ретінде адамдармен және олардың 
арасындағы туындалған қатынастармен жұмыс жасауын айтуға 
болады. 

Әлеуметтік жұмыс жүйе ретінде. Әлеуметтік жұмыс 
үлкен жүйелердің әртүрлігі ретінде қарастырылады. Ол өзінің 
құрамында үш компонентті: 1) әлеуметтік жұмысты ғылым 
ретінде; 2) әлеуметтік жұмыс ғылыми пәндердің циклі ретінде;  
3) әлеуметтік жұмысты қызметтің түрі ретінде қарастырады. 

Әлеуметтік жұмысты ғылым ретінде сипаттай отырып, оның 
әлеуметтік қызметінің субъектісі мен объектісі арасындағы 
байланыстардың орнын ашады және ұстанымдары мен әдістерді 
(әлеуметтік, психологиялық-педагогикалық, экономикалық, құ-
қық тық және т.б.) сипаттайды. Мұндай жағдайда әлеуметтік 
жұмыс теориялық шешімдердің қолдану тәсілдерін, қоғамның 
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өзі қойып отырған тәжірибелік міндеттердің шешу жолын да 
көрсетеді. Бұл − ғылымның ең негізгі ерекшеліктерінің бірі, әрі 
ең алдымен, тәжірибелік бағыттылық және білімнің бірлігі мен 
қабілеттілігі. 

Әлеуметтік жұмысты пән ретінде қарастырған уақытта, оны 
зерттеу, оның басты бағыттарынан, құралдарынан және әдістері 
мен ұйымдастырушылық сипатынан бастау алуы керек. Жалпы 
алғанда, пән оқытушылық және ақпараттық сипатта болуы тиіс.

Әлеуметтік жұмысты қызметтің ерекше түрі ретінде қарастыра 
отырып, төмендегідей заңнамаларға бөліп қарастыруға болады: 

– әлеуметтік жұмыс әдістердің ерекшелігін, қоғамдық және 
мемлекеттік ұйымдардың әсері мен әдістерін, адамдарға, әсіресе, 
жағдайлары төмен топтарға көмек көрсететін, қолдау көрсететін, 
қорғайтын мамандардың әдістерін сипаттайды;

 – әлеуметтік жұмыс, ең алдымен, адамдардың қажеттілік-
теріне сай қоғамда болып жатқан үдерістің әсерін тигізетін 
қызметтің ерекше түрі болып табылады;

– индивидтің қалыптасуы – өзінің жеке дамуындағы тұлға-
ның белсенді рөлін анықтауда әлеуметтік ортаның әсерінен бола-
тын «әлеуметтік бағдарлама» бойынша жүзеге асады;

– әлеуметтік қызмет көрсетудің тұтынысы мен қалыптасу 
көзі әлеуметтік-демографиялық сипатқа ие болады, яғни олар 
қоғамның қажеттіліктерімен тығыз байланысады да, оның даму 
тенденциясын көрсетеді. Белгілі болғандай, кез келген ғылым 
қоғамда орын алатын әртүрлі әлеуметтік құбылыстарды (мыса-
лы, «адам − адам» өзара әрекеттесуі, «адам − қоғам» және т.б.) 
зерттейді. Ғалымдар бұл құбылыстарды жалпылап және ин-
терпретациялау арқылы осы құбылыстардың ерекшеліктерін 
түсіндіретін қысқа да нақты анықтамалар береді. Егер де түсінік 
көпшілік зерттеушілерді қанағаттандыратын және тұрақты болса, 
онда оны «термин» деп айтады. Ғылыми құбылыстың түсіндіру 
«шыңы» болып, терминдер жалпыға ортақ келсе, онда оны «кате-
гория» деп айтады. 

Қазіргі таңда И.С. Григорьевтің пайымдауы бойынша, 
«әлеуметтік жұмыстың» өзі категория болып табылады және оны 
төмендегідей көрсетуге болады: 
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1. Әлеуметтік жұмыста бұл категориялар ерекше болып та-
былмайды, олармен айтылған құбылыстар мен үдерістер басқа 
да ғылымдармен (әлеуметтану, психология, педагогика және т.б.) 
зерттеледі. Мысалы, әлеуметтану, жастар, әлеуметтік белсенділік, 
әлеуметтік қызмет.

2. Жалпы категориялар, негізінен, әлеуметтік жұмыстың ка-
тегориялары болып табылады, дегенмен, ол басқа ғылымдарда 
да қолданылады. Мысалы, медициналық-әлеуметтік негіздер, 
психоәлеуметтік жұмыс, әлеуметтік реабилитация және т.б.

3. Ерекше категориялар (көп жағдайда әлеуметтануда қолда-
нылатын), яғни әлеуметтік жұмыстың маңызды аспектісін 
көрсететін (ұстанымдары, заңдылықтары, қызметі, мақсаттары, 
мазмұны) категориялар.

4. Әлеуметтік жұмыстың аспектісінің маңыздылығын 
көрсететін нақты әдістерін бейнелейтін (әдістері, формалары, 
құрылымы мен құралдары) арнайы категориялар. 

Сол себепті, әлеуметтік жұмыс қоғамдық ғылымдар жүйе-
сіндегі өзіндік әлеуметтік-гуманитарлық білімнің жеке са-
ласы болып табылады. Ол өзінің интеграциялығымен және 
қолданбалығымен сипатталады. Оған ғылым болып қалыптас-
қанына куә бола алатын барлық құрылымдық элементтер, атап 
айтқанда: зерттеудің объектісі мен пәні, зерттеудің пәніне сәйкес 
түсінігі; зерттеу пәніне сәйкес заңдылықтардың қалыптасуы; 
әлеуметтік жұмыстың көптеген факторлары мен тәжірибесін 
түсіндіретін ұстанымдар мен ойлардың жүйесі жатады.

Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар

1. Әлеуметтік жұмыстың категориялық аппараты нені түсіндіреді?
2. Әлеуметтік жұмыс пәнаралық пән ретінде. Әлеуметтік жұмыстың 

әлеуметтанумен, психологиямен, педагогикамен, философиямен байланы-
сын ашып көрсетіңіз. 

3. Әлеуметтік жұмыстың негізгі субъектілерін атап көрсетіңіз.
4. Төменде көрсетілген әлеуметтік жұмысқа берілген анықтамалардың 

дұрыстығын немесе бұрыстығын дәлелдеп көрсетіңіз: 
5. Әлеуметтік жұмыс – бұл мамандық.
6. Әлеуметтік жұмыс – бұл қолданбалы әлеуметтану.
7. Әлеуметтік жұмыс – бұл салалық ғылым.
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8. Әлеуметтік жұмыс – бұл әлеуметтік қызметтің өзгеше түрі. Әлеу-
меттік жұмыстың пәні мен объектісіне анықтама беріңіз.

Сөздікпен жұмыс. Негізгі ұғымдар

Ғылым, әлеуметтік жұмыстың субъектілері, әлеуметтік жұмыстың 
пәні, категория, құбылыс түсінігі, әлеуметтік жүйе. 

Ұсынылатын әдебиеттер:

1. Пэйн М. Социальная работа: Современная теория. − М.: Издатель-
ский центр «Академия», 2007. – 392 с.

2. Әлеуметтік жұмыстағы қайырымдылықтың рөлі: / Л.Т. Қожамқұ лова, 
М.Е. Демеуова. − Алматы: Қазақ университеті, 2003. − 234 б.

3. Основы социальной работы: учебник / Отв. ред. П.Д. Павленок. − М., 
1999. – 368 с.

4. Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы. − М., 2001. 
– 432 с.

5. Теория социальной работы: учебник / Под. ред. проф. Е.И. Холосто-
вой. − М.: Юрист, 2001. − 334 с.

6. Холостова Е.И., Сорвина А.С. Социальная работа: теория и практика. 
МОСКВА: ИНФРА-М, 2001. – 427 с.

7. Корнюшина Р. В. Зарубежный опыт социальной работы: учебное по-
собие. − Владивосток: ТИДОТ ДВГУ, 2004. − 84 с.

8. Кулебякин Е.В. Психология социальной работы: учебное пособие. − 
Владивосток: ТИДОТ ДВГУ, 2004. − 86 с.

9. Социальная работа за рубежом: учебное пособие / Сост. Е.С. Новак, 
Е.Г. Лозовская, М.А. Кузнецова / Под общ. ред. Е.С. Новак. − Волгоград: 
Издательство ВолГУ, 2001. − 172 с.

Заңдылықтар, ұстанымдар 
және әдістер жүйесі. Жалпы 
бар  лық ғылымдар теориялық және 
қол данбалы білімнің синте зін, 
тео рияларын, әдістері мен әдіс-
намасын көрсетеді. Бұл − ғылым-
ның қосымша белгілі бір заңды-

лықтар, ұстанымдар мен әдістер жүйесі.
Ғылыми теорияның құрылымдық элементтері және 

эмпи рикалық іс-әрекеттердің негізгі заңдылықтары оның 

1.2. Әлеуметтік 
жұмыстың негізгі 
ұстанымдары мен 

әдістері
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ұстанымдары болып табылады. Әлеуметтік жұмыс құрылымы-
ның спецификалық ерекшелігі – ол теория мен тәжірибенің және 
білім мен қабілеттің бірлігіне тәуелді. Мұнсыз ешқандай ғылым 
өмір сүре алмайды және әлеуметтік жұмыс та бұдан тысқары 
қалмайды.

Әлеуметтік жұмыс ең алдымен, пәнаралық сипатқа ие 
және оның қызметінің әмбебап түрі екенін ескере отырып, 
оның методологиялық ұстанымдарына басқа ғылымдардың 
интеграцияланған ұстанымдары келетіні айқын. Оларды бірнеше 
топтарға бөліп қарастыруға болады: 

1. Жалпы философиялық ұстанымдар, оған қоғамды қарас-
тыратын барлық ғылымдардың ұстанымдар негізі жатады.

2. Әлеуметтік ғылымдардың жалпы ұстанымдары, оған әлеу-
меттік мәннің және әлеуметтік негіздің ұстанымдары жатады.

3. Әлеуметтік-саяси ұстанымдар. Бұл топтың негізгі ұста-
ным дарына: әлеуметтік жұмыстың аймақтық ерекшеліктері 
мен мемлекеттік әдістің бірлігі, мазмұн, форма және әлеуметтік 
жұмыстың әдістерін таңдаудағы әлеуметтік топтардың немесе 
тұлғаның нақты өмір сүру деңгейінің тіркелуі жатады. 

4. Ұйымдастырушылық ұстанымдар әлеуметтік жүйенің 
әртүрлі жасалатын, жүйеге әсер ететін, оның бөлшектері мен 
эле менттері оның белгілі бір деңгейдегі ұйымдастырылуын 
қадағалайтын әдістері мен жасалу ережелерін көрсетеді.

5. Ғылыми теорияда психологиялық ұстанымдар ерекше 
орынға ие. Олар әлеуметтік технологиялық процедураны жүргізу 
барысында индивидуалды сипаттамалардың болуын талап етеді. 
Оларға: әлеуметтік көмектің мақсатты бағытталуы және оның ар-
наулы, индивидуалды алып келуі ұстанымдарын жатқызуға бо-
лады.

6. Әлеуметтік жұмыстың спецификалық ұстанымдары әр-
түрлі әлеуметтік қызмет көрсететін, яғни гуманизм ұстанымы, 
әділдік, альтруизм, әлеуметтік көмектің нұсқалылығы және 
т.б салалардың негізгі қызметінің заңдылықтарын көрсететін 
ұстаным болып табылады. 

Әмбебап ұстаным клиентке әлеуметтік көмек көрсету 
барысындағы діни, идеологиялық, нәсілдік, жастық сипаттағы 
болмысын барлық дискриминацияларды жояды. Қызмет көрсету 
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тек бір себеп, яғни клиенттің көмекке мұқтаж болуы бойынша 
жүргізілуі керек. 

Әлеуметтік құқықты күзететін ұстанымдар, кез келген кли-
ентке көрсетілетін көмек белгілі бір талаптарға сай келмейді, ол 
өзінің құқығынан бас тарта алмайды. 

Профилактикалық бағыттанудың ұстанымы әлеуметтік мәсе-
лелердің және өмірлік қауіпті жағдайларды алдын ала ескертуді 
ұстанады. 

Басымдық ұстаным клиенттің құқығын бөтен адамдардың 
құқықтары мен қызығушылықтарына қайшы келген жағдайдан 
басқа барлық жағдайда дұрыс деп таниды. Бұл ұстанымның ая-
сында клиенттің әлеуметтік жұмыскердің көмегін қабылдау 
мен қабылдамау немесе екі көмектің бір түрін таңдау құқықтық 
дербестілігі мен егеменділігі деп қарастыруға болады. 

Құпиялық ұстанымы әлеуметтік жұмыскер қызмет барысын-
да клиент жөнінде ақпаратқа ие болады және ол ақпаратты тек 
кәсіби мақсаттарда ғана қолдана алады. 

Толеранттылық ұстанымы әлеуметтік жұмыс халықтың 
әртүрлі қабатымен, соның ішінде маман иесін ұнатпайтын кли-
енттермен де жұмыс жасауына негізделген.

Ғылымның өзінің бірнеше ерекше категориялары бар. 
Әлеуметтік жұмыс, жоғарыда көрсетілгендей, өзіндік әмбебапты 
сипатқа ие бола отырып, қандай да болмасын бір мақсатқа қол 
жеткізуді ұстанады, сонымен қатар нақты міндеттерді шешуге 
және белгілі бір әдістер құрауға негізделеді. Олар тәжірибелік 
міндеттердің және белгілі бір мәселелердің шешімін табуға 
көмектеседі. Жоғарыда көрсетілген барлық әлеуметтік жұмыс 
теориясының элементтерінің компоненттері оның әдісін құрайды. 
Әлеуметтік жұмыста әдістер әлеуметтік-психологиялық, құқық-
тық, саяси, экономикалық, медициналық-әлеуметтік, әкім шілік-
басқарушылық, т.б. болып бөлінеді. 

Әлеуметтік жұмыстың әдістерін: 
– міндеттерді шешуші әдістер;
– мәліметтерді алу әдістері деп классификациялауға болады. 
Біріншіге әлеуметтік жұмыста маңызды рөл атқаратын әлеу-

меттанулық әдістерді жатқызуға болады.
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Әлеуметтік зерттеулерге сүйенудің негізгі мотиві – қоғам-
ның, әлеуметтік топтардың, индивидтердің «ішкі көзден» 
жасырылынған өмір сүруінің өзекті және ауқымды кең ақпаратпен 
қамсыздандыруы болып табылады. Социологиялық зерттеу 
жүргізу, ең алдымен, тәжірибелік (кейбір жағдайда ғылыми) 
мақсаттылыққа негізделген болуы қажет. 

Социологиялық зерттеудiң нақты түрi онда қойылған мін-
деттерден шыққан мақсаттың сипатына негізделген. Олар-
мен сәйкес, зерттеу пәнінің тиiстi талдауы, ауқымдылық пен 
күрделiлiктiң тереңдiктерiне байланысты болатын оны шешу 
барысындағы міндеттер мен социологиялық зерттеудiң үш негiзгi: 
барлаулық, сипаттамалық және талдаулық түрлерiн танып бiледi.

Барлаулық – айқын социологиялық талдаудың ең қарапайым 
да айқын түрі, сондықтан өзінің мазмұнына қарай шектел-
ген міндеттерді шешеді. Ол негізі зерттелетін жиынтықтарды 
қамтиды және көлемі бойынша қысылған әдiстемелiк құрал-
сайман және ықшамдалған бағдарламаларда тұрақтанады. Бұл 
зерттеудiң түрi алдын ала кезең ретiнде терең және масштабты 
зерттеулерде немесе ортақ бағыт үшiн зерттеу нысаналары тура-
лы тiптi, шамалау мәлiметтерiнiң жиынын қолданыла алады. 

Сипаттамалық зерттеу − социологиялық талдаудың күрделірек 
түрі. Өзінің мақсаттары мен міндеттері арқылы зерттелетiн 
құбылыс, оның құрылымдық элементтерi туралы бүтiндiк ұсы-
ныс туралы беретiн эмпирикалық мәлiметтердi алуды ойлай-
ды. Бұл зерттеудiң түрi толық, жеткiлiктi игерiлген бағдарлама 
бойынша және ресми түрде мақұлдалған әдiстемелiк құрал-
сайман негізінде жүргізіледі. Сипаттамалық зерттеуді талдаудың 
объектiсі түрлi сипаттамалармен ерекшеленетін біршама адамдар 
тобында қолданылады.

Аналитикалық зерттеу − социологиялық талдаудың ең терең 
түрі, зерттелетiн құбылыстың құрылымдық элементтерiнiң си-
паттамасы ғана емес, оның негiздерiнде жататын және басқа 
өзiне ғана тән сипатты, көп таралғандықты, орнықтылықты не-
месе құбылмалылықты ескертетiн себептердiң анықтауын да ал-
дына мiндет етiп қойды.

Әлеуметтiк қызметкерлер жұмыс жасау барысында, ең ал-
дымен, құжаттарды талдау, контент-талдау, сұраулар, бақылау 
сияқты социологиялық әдiстерге жүгінеді. 
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Психологиялық әдiстердiң ерекшелiгi – олардың индивидының 
психика-сын зерттеуге бағытталғандығында. Оларды экспери-
менталды және экспери-менталды емес, зертханалық және кли-
никалық, тік және жанама, зерттеулік және тексерушілік деп 
бөледі. Психотерапия әдiсi әлеуметтiк жұмыста да кең қолданыс 
табуда. Осы әдiстiң − айбарлы, рационалды, аналитикалық және 
топтық делінетін төрт түрін бөліп көрсетеді. Психотерапияның 
бiрiншi түрiн ауруды емдеу үшiн гипноздалған және сергек күйде, 
оның тегеурiндi сендiрудiң арқасында белгілі бір аурудан айықтыру 
мақсатында қолданады. Рационалды психотерапия ауру адамды, 
оның ширақ күйінде оның аурулары талқыланатын әңгiмелесу 
арқылы, сонымен қатар ауруға қарсы әрекет жасауға үйрету үдерісі 
жүру арқылы жүзеге асады. Аналитикалық психотерапия ортаның 
патогендiк, яғни ауруды тудыратын әсерлеріне адамның реакция-
сын ескереді. Топтық психотерапия аурулар тобы мүшелерiнің бiр-
бiрiнің арасында болатын жақсы әсерге негізделген.

Әлеуметтік жұмыста қолданылатын басқа әдістер. 
Әлеуметтік жұмыста әлеуметтік және психологиялық әдістердің 
рөлі үлкен, бірақ ерекше емес. Әлеуметтiк қызметкерлердiң 
қызметiндегi маңызды рөлді нақты теориялық бiлiмдерді және 
тәжірибелік дағдыларды талап ететiн, оның ішінде негiзгiсi 
әлеуметтiк-психологиялық, педагогикалық, ұйымдастырушылық, 
құқықтық және медициналық-әлеуметтiк болып табылады және 
тағы басқа әдiстерді орындайды.

Әлеуметтiк-психологиялық әдістер адамдардың белгілі 
бір топтарға жататындығына негізделген мiнез-құлықтарының 
заңдылығын зерттеуге мүмкiндiк береді.

Педагогикалық әдіс − бұл әлеуметтiк қызметкер өз қызметiнде 
қолданатын, көмек көрсетуде педагогика саласынан арнайы 
бiлiмді қажет ететін маңызды әдiс болып табылады.

Құқықтық әдiстер − клиенттерге кәсiби көмек, онсыз мүмкiн 
емес нақты заңдарға арқа сүйенгенде негізге алынады.

Ұйымдастырушылық әдістер − әлеуметтік қорғалмаған топ-
тардың еңбек қызметін ұйымдастырумен байланысты.

Медициналық-әлеуметтік әдістерді, негізінен, дәрігерлік-
еңбектік сараптамамен, патронажбен немесе санитарлық білім 
берумен айналысатындар қолданады.
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Бiлiм алудың екiншi әдiстеріне: философиялық, логикалық 
және ком-муникативті әдістерді жатқызуға болады.

Бiлiм алудың философиялық әдiсі толық таным үдерісінің 
бағытын, демек оның оңайынан қиынына қарай, маңызды бiлiмнің 
кемінен маңыздыраққа қарай қозғалыс негiзiн сипаттайды. Бiлiм 
қоршаған ортаны адам тану нәтижесiнде пайда болғандықтан, ол 
таным теориясының (гносеология) арнайы зерттеу пәні болып та-
былады.

Танымға пәндерді зерттеу ғана емес және бар білімнің қайта 
жаңаруы да кіреді, содан екiншi әдiс шығады. Мұндай қайта 
жаңару логиканың зерттеуiн құрайтын пән және пiкiрлер арқылы 
iске асады.

Сонымен коммуникативті әдiстің мәнi кез келген басқа 
қызмет сияқты, әлеуметтiк жұмыс дербес жағдайда комму-
никация болып табылатындығымен сипатталады. Әлеуметтiк 
қызметкер коммуникативті әдiстерiмен, демек адамдардың 
арасындағы қарым-қатынастың қалыпты жүрiсiн сүйемелдеуге, 
мәлiметтермен алмасуға бағытталған нақтылы қабылдаулармен 
таныс болуы керек.

Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар

1. Кез келген ғылымның бас компоненттерiне нені жатқызамыз?
2. Әлеуметтiк жұмыстың негiзіне жататын басты қағидаларға мiнез-

деме берiңiз?
3. Әмбебаптықтың қағидасын және әлеуметтiк құқық қорғау қағидасын 

нақты мысалдармен ашып талдаңыз?
4. Әлеуметтік жұмыста қолданатын негізгі әдістердің мәні мен 

мазмұнын ашыңыз?

Сөздікпен жұмыс. Негізгі ұғымдар

Қағида, әдіс, толеранттылық, заңдылық, социологиялық зерттеу, эм-
пирика, процедура, техника, әдіснама.

Ұсынылатын әдебиеттер:
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Жастармен әлеуметтік жұмыс 
және оның әлеуметтік қызмет 
көрсету жүйесі өте маңызды. Осы 
әлеуметтік-демографиялық топ-
тың мәселесі қиын және көлемді 
болғаннан ғана емес, сонымен 
бірге дәл осы жастар біздің тағ-

дырды дәйектейтіндігінде.
Жастармен әлеуметтік жұмыс бөлек жас адамға, соны-

мен қатар жас адамдар тобына кәсіби көмек көрсету бойынша 
әлеуметтік функционалдыққа олардың қабілеттіліктерін қалпына 
келтіру немесе жақсарту мақсатында: осы мақсаттардың қоғамда 
ыңғайлы табысты болуына шарттар жасау, сонымен бірге жас 
адамдармен тұрақты тұрғын орнына байланысты немесе еңбек 
ұжымдарында жұмыс болып түсіндіріледі.

Е.Р. Ярская-Смирнованың айтуы бойынша, жастармен 
әлеуметтік жұмыстың негізгі міндеті – жастардың өз мәселеле-
рін өз бетінше шешу қабілеттіліктеріне дағдыландыру, жаңа 
әлеуметтік-экономикалық шарттарға бейімдеу.

Осы қызмет түрінің субъектісі – жастарға арналған әлеумет-
тік қызметтер, жас адамдарға әлеуметтік көмек және қорғау 
көрсетілетін арнайы мамандандырылған мекемелер.

1.3. Әлеуметтік 
жұмыстың 

мақсаттары мен 
міндеттері
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Жастармен әлеуметтік жұмыстың ғылыми әдебиеттерінің: 
интегративті және дефицитті сияқты екі моделі бар.

Интегративті моделде әлеуметтік жұмыс жастардың әлеу-
меттенуіне себепші болатыны туралы кең түрде айтылады. Бұл 
тұрғыда әлеуметтiк жұмыс мұндай әлеуметтiк кәсiби қызметтiң 
педагогика сияқты түрiмен сәйкес келеді. Осы үлгiнi iске асы-
ру, түбегейлi қаржы ресурстарын ерекшелеуді ойластырады. 
Сондықтан, нарықтық экономикасы бар елдердiң көпшiлiгi 
бiрiншi кезекте әлеуметтiк осал тұрғындарға, қатер топтарға, жа-
рым-жандар мен жалғыз бастыларға, сонымен бiрге балалар және 
жасөспiрiмдерге бағытталған әлеуметтiк жұмысты дамытудың 
дефицитті моделін таңдайды.

Мамандық − терең ортақ және арнаулы дайындық пен жұ-
мыстың тәжiрибе нәтижесінде табылған, арнайы бiлiмдер мен 
тәжірибелік дағдылар кешенін иемденген адамның нақтылы 
қызмет жұмыстары болып табылады.

Мамандықтардың даму логикасы, олар ең басында, адам-
дардың нақты қажеттiктерiнен пайда болатындығында. Содан 
соң, жаттығу тәжiрибесiнің жинақталуы және оны терең ұғынуы 
болады. Кәсіби қызметтің теориялық базасы құрылады.

Әлеуметтiк жұмыс мамандығы әр түрлi тарихи дәуiрлер мен 
мәдениеттерде түрлi формалармен және атаулармен кездесіп 
отырды. Сол сияқты әлеуметтiк жұмыс туралы алғашқы дерек 
1750 жылы шыққан. Бұл кезде Вавилонда әдiлдiктің кодтары − 
кедейлерге қамқорлық, адамдардың жақынына деген махаббатқа 
шақыру сияқты азаматтық актілері жасалып жатты. Көне Грекияда 
әлеуметтік жұмыс «филантропия» (грек тілінен аударғанда «адам 
баласына деген махаббатты көрсету» дегенді білдіреді) ретінде, ал 
Римде «халық дәстүрі» ретінде пайда болды. Ресейде әлеуметтік 
жұмыс 1864 жылы жер реформасының өткізілу мерзімінде пай-
да болды, бірақ олай аталмады. Әлеуметтiк қызметкерлер өз 
атқаратын қызметтерін соқыр, кедей, қараусыз қалған балалар, 
туыссыз және баспанасыз егде жастағы адамдарға қамқорлық 
ету (қамқорлық ету − паналату, көз қырын салу дегенді білдіреді) 
арқылы орындады.

XX ғасырда бұрынғы КСРО-да әлеуметтiк қызметкерлердiң 
атқаратын жұмысын коммунистiк партия және кәсiподақтар 
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өкiлдерi, сонымен бiрге әлеуметтiк саладағы әр түрлi мекемелер-
дің қызметкерлері орындады. Әлеуметтiк жұмысты оқыту КСРО-
да XX ғасырдың 80-жылдарының соңында басталды. Сонда жаңа 
интегративтік мамандық, мекеменің бағыныштылығына байла-
нысты мамандандырулардың жиынымен «әлеуметтiк жұмыс» 
пайда болды.

Кеңес Одағынан кейінгі кезеңнің барлық мемлекеттерінің ара-
сында Қазақстанда әлеуметтік қорғау жүйесіндегі ең түбегейлі ре-
формалары жүзеге асырылды. Әлеуметтік-нарықтық экономика-
ны құруға бағыт алып, біздің мемлекеттегі реформалардың басты 
мақсаты етіп халықтың тұрмыстық жағдайын арттыру белгіленді. 

Қазіргі еліміздегі қоғамдық үдерістердің бірі – «депопуля-
ция», яғни дүниежүзінде халықтың өсуі, ұлтаралық және діни 
қатынастардың шиеленісуі, экономикалық және әлеуметтік 
қатынастардың күрделенуі, жерасты қазба байлықтардың азаюы, 
оның адамзаттың әлеуметтік жағдайына тигізіп жатқан әсері. ХХ 
ғасырдың 90-жылдарынан бастап әлеуметтік жұмыс Қазақстанда 
жеке бір сала болып қалыптаса бастады.

Ұлттық экономикамыздағы үдерістер барлық қатынастарды 
күшейтуге байланысты оның нарық жағдайларында даму тен-
денциясы мен әрекет ету ерекшеліктерін тануында объективті 
қажеттілікті туындатып, әлеуметтік салаға да ықпал етті. 

Қазақстан Республикасында әлеуметтік сала нарық кешенді 
талдауынан, оның спецификалық өзгешеліктерін, әлеуметтік 
қызметтерінің сапалық және сандық сипаттамаларын анықтаудан, 
халықтың әлеуметтік қорғау мәлелелерін айқындауынан тұрады.

Қызметкерлердi алғашқы кәсiби әзiрлеу бағдарламасы XIX 
ғасырдың соңында Амстердам, содан соң Берлин, Лондонда 
пайда болды. Бұл әлеуметтiк диагноздың қойылуында қисынды 
кәсiби жолдармен негiзге алатын, әлеуметтiк жұмыстың кәсiби 
деңгейге өтуін бiлдiретiн, әлеуметтiк көмек нәтижесi болып, 
адамның өзiнің өзгеруі сияқты оның әлеуметтiк ортасы ретінде, 
шаралардың комбинациясы қарала бастаған.

Әлеуметтiк жұмыс қазiргi кезеңде әлеуметтiк өзгерiстердiң 
табысына бағытталған қызмет формаларының бiрi болып табы-
лады. Әлеуметтiк жұмыс қиыншылыққа тап болған адамдарға 
көмек көрсетумен ғана тәмамдалады деген қате пiкiр бар. Со-
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нымен бiрге ол әлеуметтiк бақылаудың өте нәзiк құралдарының 
бiрiне де жатады. Қамқорлық және бақылау функцияларының 
арасындағы қарама-қайшылық бақылау элементтерiнiң көмектiң 
кез келген түрiнде болмай қалмауы − әлеуметтiк қызметкерлер 
барлық жерде кезiгiп қалатын дилеммалардың бiрі. Дилем-
ма бұл тағы бiр мәселемен тiкелей байланысты, атап айтқанда: 
әлеуметтiк қызметкер, ең алдымен, кiмдердің мүдделерiн ұсынады 
− мемлекеттің, жұмыс берушiнің, клиенттің әлде қоғамның ба? 
Кәсiби құндылықтардың жүйесi бойынша, әлеуметтiк қызметкер, 
ең алдымен, клиенттің, сонан соң қоғамның, ал содан кейін ғана 
− өз ұйымы мен мемлекет мүдделерін ұсынуы керек.

Бүгiн «әлеуметтiк жұмыс» мамандығы неше түрлі: әлеуметтік 
педагог-психолог, этнолог, әлеуметтiк заңгер, эколог, вале-
олог, әлеуметтiк аниматор, мамандандырылған әлеуметтік 
қызметкерлер (босқындармен, жарымжандармен, қатер топ-
тармен, дәрiгерлiк әлеуметтiк қызметкермен тағы басқалармен 
жұмыс), сонымен бiрге нақтылы жас шамасына байланысты топ-
тармен (жастармен, балалармен, қарттармен әлеуметтiк жұмыс 
және тағы басқалар) немесе нақтылы мекемелерде (мектептегі, 
өндiрiстегi әлеуметтiк қызметкер), микроортаның ерекше са-
лаларында (ауылдағы әлеуметтiк қызметкер, әскери ортадағы 
әлеуметтiк қызметкер, экстремалды жағдайда әлеуметтiк жұмыс) 
жұмыс істейтіндер тiзiмiн ұсынады.

Ең алдымен, әлеуметтiк жұмыстың басты мақсаты − 
тұлғалардың, отбасының, қоғамның тәуір әлеуметтiк функци-
оналдануына мүмкiндiктерін және қабiлеттiлiктерін ашуына 
және әл-ауқатына қамқор болу. Әлеуметтiк ұстаздар, әлеуметтiк 
қызметкерлер бақытты, өз өмірлеріне (отбасы, жұмыс, бiлiм, 
денсаулық, тұрғын үй, демалыспен және тағы басқалар) риза бо-
луы үшiн қажеттінің бәрін жасауға ұмтылады.

Әлеуметтiк қызметкер клиентке көмек көрсете отырып, соны-
мен бiрге мынадай қызметтерді (В.Г. Бочарова бойынша) жүзеге 
асырады:

– Диагностикалық маман «әлеуметтiк диагноз» қояды, психо-
логиялық және жас шамасына байланысты ерекшелiктерді, 
адамның қабiлеттiліктерін зерттейді, оның қызығушылықтар 
әлемін, қарым-қатынастар шеңберiн және тағы басқаларын 
аңғарады.
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– Ұйымдастырушы мамандар әртүрлі қызметтерді ұйымдас-
тырады, бос уақыттың мазмұнына ықпал етедi, жұмысқа 
орналастыруға, кәсiптiк бағдарға және бейiмделуге көмектеседi, 
жасөспiрiмдер мен жастар бiрлестіктерінің қызметтерін үйлес-
тiредi, клиенттiң медицина, білім, мәдениет, спорт, заң мекеме-
лерімен және қайырымдылық қорларымен өзара қарым-қатынасқа 
түсуіне ықпал етедi.

– Болжаушы (прогноз жасаушы) маман шағын ауданның 
және нақты социумның әлеуметтiк даму үдерісін, әлеуметтiк 
жұмыс қа қатысушы әртүрлi институттардың қызметiн бағдар-
ламала уына және болжауына қатысады.

– Ескертiлген профилактикалық және әлеуметтiк-терапевтік 
маман жағымсыз ықпалдарды жеңудi және ескертудің әлеуметтiк-
құқықтық, заң жүзінде және психологиялық механизмдерін 
әрекет еткізеді және қатысады, көмекті қажет ететіндерге 
әлеуметтік терапевтік көмек ұйымдастырады, қоғамды қорғауды 
қамтамасыз етедi, әлеуметтiк және кәсiби мерзiмінде жастарға 
және жасөспiрiмдерге жәрдем көрсетеді.

– Коммуникативті-ұйымдастырушылық маман ерiктi көмек-
шiлердiң, тұрғын-дардың әлеуметтiк жұмысқа, бiрлескен еңбек 
және демалыс, iскерлік және жеке байланыстарға қосылуына 
мүмкiндiк туғызады, мәлiметтi шоғырландырады және олардың 
клиентпен жұмысында әр түрлi әлеуметтiк институттардың 
арасындағы өзара әрекеттесудi ретке келтiредi.

– Қорғаушылық-күзеттік маман клиенттiң мүдделерiн қорғауы 
үшiн заңға сүйенген нормалардың барлық арсеналын қолда нады, 
клиенттерге тік немесе жанама түрде заңға қайшы әрекет жасаған 
тұлғалардың қатынасында мемлекеттiк мәжбүр ету және заңды 
жауапкершіліктің шараларын қолдануға көмектеседi.

Әлеуметтiк жұмысты ұйымдастыру және басқару саласы-
мен айналысатын қызметкер, әдетте, әлеуметтiк көмектiң түрлi 
мекемелерiмен жұмыс iстейдi. Әр түрлi мекемелердегi әлеуметтiк 
көмектi ұйымдастырушылардың жұмыс спецификасы болады, 
ең алдымен, маңызды бағыттар бойынша әлеуметтiк жұмыстар: 
а) отбасыға көмек; ә) экстремалды жағдайда және «қатер топ-
тарымен» жұмыс; б) денсаулық сақтау саласында жұмыс iстеу;  
в) бiлiм саласында жұмыс iстеуi; г) жұмыспен қамту қызметтерінде 
жұмыс iстеуi болып табылады. 
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Әлеуметтiк жұмыстың маңызды кезеңіне адамға не керегін 
шешу құқығы және ұнаған нұсқаларды өздері таңдау мүмкiндiгін 
беру жатады.

Әлеуметтік жұмыскердің кәсіби рөлдері. Әлеуметтiк 
жұмыс тек мамандық қана емес, сонымен қатар ол жан дүниені де 
қарастырады. Кейбiр мамандар осы жұмысты адалдық пен борыш 
тұрғысынан қарастырады. Себебі өмірде көп нәрсені жоғалтқан, 
шешімі қиын мәселелерге кездескен адамдармен қарым-қатынас 
жасау өте қиын.

Әлем елдерiнiң көпшiлiгiнде қазiргі уақытта әлеуметтiк 
қызметкердiң кәсiби рөлi былайша ерекшеленеді:

•	 Бағалаушы (evaluator): мәлiмет жинайды, адамдардың, 
бiрлестiктердiң мәселесiн бағалайды. Мақсаты − ақпаратты жи-
нау және өңдеу.

•	 Клиенттi анықтаушы (outreach worker): қиындықты 
бастан кешiруші немесе қауіп-қатер күйдегі адамдар тобын 
анықтайды. Мақсаты – қиындық тудыратын орталардың шартта-
рын айқындау, табу.

•	 Мәлiмет менеджерi (data manager): клиент туралы алған 
мәлiметтерді талдайды. Мақсаты − әрекет үшiн шешiм қабылдауға 
көмек.

•	 Брокер (broker): адамды клиенттiң мәселесін шешу 
қызметтеріне бағыттайды. Мақсаты – әлеуметтiк қызметтер 
жұмысын үйлестіру, олардың потенциалын адамдарға қолдануға 
мүмкiндiк беру.

•	 Делдал, буфер (mediation): даулы тараптардың арасын-
да: екi адам немесе топ арасында болады. Мақсаты − келіс-
пеушіліктерді шешу және оларды бірге өнiмдi жұмыс жасауға 
үйрету.

•	 Адвокат, қорғаушы (advocate): көмекке мұқтаж адам-
дардың құқығы үшiн күреседi. Мақсаты – сапалы қызмет көрсетуді 
жоғарылату, клиенттерге көмек беру, заңдарға және әлеуметтiк 
жұмыстың пайда болған тәжiрибесiне өзгерiстер енгiзу.

•	 Мұғалiм (teacher): адамдарға мәлiмет және бiлiм бередi. 
Мақсаты – адамдардың өз мәселесін өзі шеше білуін дамытуға 
көмек.
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•	 Мiнез-құлық корректоры (behaviour change): жүрiс-тұрыс 
стереотипіне, дағдыларға және адамдарды немесе топтарды 
қабылдауына өзгерiстер кiргiзедi. Мақсаты − клиенттi психо ло-
гиялық-педагогикалық қолдау.

•	 Бiрлестiктердiң жобасы (community planner): топтар-
ды, агенттіктерді, қызметтерді жоспарлауға көмектеседi және 
олардың қызметiнiң бағдарламаларын өңдейді әрі iске асырады. 
Мақсаты – әлеуметтiк жұмысты бағдарламалау.

•	 Кеңес беруші (consultant): басқа әлеуметтiк қызметкер-
лерге немесе қызметтерге көмек көрсетедi. Мақсаты – әлеуметтiк 
жұмыс мамандарының клиенттердiң проблемасының шешiмiн 
таба бiлуін жақсартуға көмектеседі.

•	 Администратор (administrator): мекемені немесе бiрлес-
тiкті ұйымдастырушылық және қаржылық көмекпен қамтамасыз 
етедi. Мақсаты − басқару шешiмдерін қабылдау.

Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар

1. Әлеуметтік жұмыс мамандық ретінде қашан пайда болды?
2. Жастармен жүргізілетін әлеуметтік жұмыс нені зерттейді?
3. Жастармен әлеуметтік жұмыстың әлеуметтік-демографиялық 

топтармен және басқа да категориядағы тұрғындармен салыстырғанда 
ерекшелігі неде?

4. Әлеуметтiк жұмыстағы қажеттілік қандай, оның мәнi?
5. Әлеуметтік қызметкердің қандай кәсіби рөлдері бар?
6. Әлеуметтік қызметкердің қызметінің негізгі бағыттарын ашыңыз?

Сөздікпен жұмыс. Негізгі түсініктер

Әлеуметтік рөл, кызмет, құндылықтар, бағыттар, мәселе, заң, тәжі-
рибе, бағдарламалау.
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ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫС ТЕОРИЯСЫ  
МЕН ТӘЖІРИБЕСІ

Әлеуметтік қызметкерді да
йын даудағы шетел тәжірибесі. 
Дүние  жүзілік жинақталған тәжiри-
белерді зерттеу, ұғыну және қолдану 
Қазақстанда әлеуметтiк жұмысты 
дамыту үшін үлкен мәнге ие.

Әртүрлi елдердегi әлеуметтiк жұмыстың әртүрлi түрлерiнiң 
топталуы спецификалық ерекшелiктерден тұрады.

Германияда соңғы жылдары әлеуметтiк жұмыстың негiзгi 
түрлерi:

– әлеуметтiк сақтандыру;
– әлеуметтiк қамсыздандыру;
– әлеуметтiк көмек бағыттары бойынша топталады.
Германияда әлеуметтiк қызметкерді дайындауды универси-

теттер мен колледждер жүзеге асырады. Бағдарлама төрт жылға 
есептелген, ол теориялық курстан ғана емес, сонымен бірге 
жылдық тәжiрибеден тұрады.

Ұлыбританиядағы әлеуметтiк қызметкерлерді дайындау 
бiрден бiрнеше үлгiні болжайды. Оқушыны таңдау, негізінен, 
оның бiлiм деңгейiне тәуелдi болады. Орта мектепті бiтiрушiлер 
төрт жылдық курсты пайдаланып, бакалавр дәрежесін иемденеді, 
ал жоғары оқу орындарының бiтiрушiлерiне екi немесе үш 
жылдық курсты ұсына алады. Ұлыбританияда соңғы кезде 
әлеуметтiк жұмыстың бөлiмшесiне қабылдау түбегейлi кеңеюімен 
айқындалуда.

Францияда әлеуметтiк жұмыскерлерді дайындау жүйесі 
үздіксіз бiлiм беру қағидасы бойынша тұрақты құрастырылған 
және толассыз жүреді. Дайындық кезекпен оқыту қағидасы 
бойынша құрастырылған, сонымен қатар оқу орындарында 

II бөлім 

2.1. Әлеуметтiк 
қызметкердi 

дайындаудың негiзгi 
бағыттары



24 

теориялық білім беру мақсаты әртүрлi әлеуметтiк жұмыс орында-
рында, мекемелерде және ұйымдарда сынақ мерзiмдерiнен өтеді 
және тәжiрибе мерзiмдерiмен кезектеседі.

Францияда әлеуметтiк қызметкерлер мен әлеуметтiк педагог-
тардың арасында ерекше айырмашылық байқалмайды. Қазiргi 
мамандықтар жалпы тұлға мен жеке адамды ала отырып, 
оларды тәрбиелеу мен көмек көрсету функцияларын табиғи 
сәйкестендіреді. Әлеуметтiк қызмет салаларын қамтитын топ 
– «әлеуметтік мансап» кәсіби тобы, оны іс-әрекеттің жалпы 
мақсаттары мен міндеттері сияқты, кәсiби құзыреттiлiгінің 
белгiлерi бойынша біріктіретін бiрнеше мамандықтар бар.

Әлеуметтiк мансап мамандықтарының топтарына: әлеуметтiк 
және отбасылық экономика бойынша әлеуметтiк қызметтiң 
ассистентi, кеңесшi, жастардың әлеуметтiк құқық қорғауына 
мамандандырылған тәрбиешi, балабақшаның тәрбиешiсi, 
тәрбиешi, әлеуметтiк-мәдениет қызметінiң аниматоры кiредi. 

Францияда орта мектептің бас сыныптары кәсібиленген 
болып табылады және орта бiлiм туралы куәлiктің әртүрлi 
түрлерiне, яғни бакалавриатқа бағытталады. Тек бакалавриат-
та екi сатылық емтиханның табысты өтуi жоғары мектептерде 
оқуды жалғастыруға мүмкiндiк бередi. Бұл француз бакалаври-
атын АҚШ бакалавриатынан ерекшелейді, негiзгi жоғары бiлiм 
дипломмен расталады.

Әлеуметтiк қызметкердi дайындау сонымен бiрге универ-
ситеттерде де iске асады. Осылайша, университеттік диплом 
әлеуметтiк мансап технологиясының үш мамандандырылуын: 
әлеуметтiк және әлеуметтiк мәдениет анимациясы, әлеуметтiк 
қорғау және мамандандырылған тәрбиені ойластырады. Анима-
ция − бұл идея, ол бос уақытты iзгiлендiруге шақыратын барлық 
елдерде дамуда. 

Аниматор мамандығы қазiр белсене даму үстінде, 
қызметкерлердiң саны соңғы он жылдық iшiнде өсіп жатыр. Со-
нымен бірге жұмысқа түсу табандылық пен талаптылықты талап 
етедi, өйткенi жұмысқа орналастыру мүмкiндiгі шектелген.

АҚШ-тағы әлеуметтiк қызмет түрлерiне мыналар жатады:
– тұлғамен әлеуметтiк жұмыс;
– топтармен әлеуметтiк жұмыс;
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– қауыммен әлеуметтiк жұмыс. 
АҚШ әлеуметтiк қорғау жүйелерiнің еуропалық үлгiлердiң 

көпшiлiгiнен айырмашылығына оның бір орталыққа бағынбауы 
жатады. Ол федералдық немесе штат заңдарымен немесе 
федералдық мемлекеттiк органдар мен штаттарды басқару ор-
гандарын регламенттейтін әлеуметтiк бағдарламалардан тұрады. 
Мұндай бағыт нақты аймақтағы әлеуметтiк көмек қажеттiлігін 
жедел есепке алуға жеткiлiктi мүмкiндiк бередi.

АҚШ-тағы әлеуметтiк қамсыздандырудың мемлекеттiк жү-
йесі екi негiзгi: әлеуметтiк сақтандыру және қаржыландыру 
көздеріне арналған өзара өзгешеленетiн мемлекеттiк жәрдем 
сияқты формаларға негiзделедi. Әлеуметтiк сақтандыру бой-
ынша төлемдер сақтандыру қорларынан, әлеуметтiк сақтан-
дыруға құрастырылатын салық есебiнен, еңбекшiлерден және 
кәсiпкерлерден алынады. Мемлекеттiк жәрдем федералды бюд-
жеттiң құралдары, штаттар немесе өкiметтiң жергiлiктi орган-
дарының бюджеттерiнен қаржы бөлулер арқылы iске асады.

Әлеуметтiк сақтандыру туралы АҚШ заңымен (1935 жыл) 
әлеуметтiк сақтандыруды екi түрі: кәрiлiк зейнетақы және жұмыс-
сыздық жәрдемақысы анықталған.

АҚШ-да штаттар деңгейінде өндiрiстiк жарақаттану немесе 
кәсiптiк сырқаттар бойынша сақтандырудың бағдарламасы бар.

Әлеуметтiк қорғаудың америкалық мемлекеттiк жүйесi − ке-
дейлерге жәрдем. 1960-жылдардан бастап бұл жүйе кең дами ба-
стады. Әлеуметтiк жәрдемнiң жүйесiндегi көмекті алулары үшiн 
әлеуметтiк сақтандыруға қарағанда алдын ала жарналар керек 
емес. Оны алудағы ең маңыздысы − мұқтаждық.

Бағдарламада қартайған адамдарды кепiлдiк берген табыспен 
қамтамасыз ету қамтылады. Федералды үкiмет осы дәрежедегі 
тұрғындарға ақшалай қаражат төлейдi, «өмір сүру үшін, минимум 
қаражатпен қамтамасыз ету үшiн» – деп аталатын кепiлдiк ақы 
берiледі. Бұл шамамен, 60% ақы, тиiстi кедейлiк шегiн құрайды.

Азық-түлiк көмегi аясында мұқтаж адамдарға өнiмдер та-
лондарын беру ең көп таралды. Олар тегiн жеткiзiледі немесе 
төмендетiлген бағалармен беріледі. Азық-түлiк бағдарламасының 
басқа түрі − бір жылға мектептегі таңертеңгi тамақ тегін және ба-
лалары бар аналарға көмек, т.б. түрлері бар.
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Еуропа елдерінiң әлеуметтiк заңы әлеуметтiк саясаттың өмiрлік 
бағытын анықтау, жоспарлау, қаржыландыру және өткiзудегi 
мемлекеттiң қатысуы жоғары дәрежеде америкалықтардан ерек-
ше. Сонымен бiрге жергiлiктi органдардың рөлiн айта кету ке-
рек. Финляндия тәжiрибесiн қарастырайық. Бұл елде бұрын 
ауыл қауымы және шiркеу кiрiсi әлеуметтiк қамсыздандыру 
органдарының жұмыс салаларына кiрген көп функцияларды 
орындады.

Мемлекет пен коммуна әлеуметтiк саясаттарды жасайды және 
жүзеге асырады. Коммуналар үлкен дербестiкке ие. Коммуна 
аумағында тұратын тұрғындардан жергiлiктi салықтарын төлету 
құқықтарына сүйеніп, сонда орналасқан кәсiпорындар өздерi 
әлеуметтiк қызметтік саланы оның аумағындағы ұйымы туралы 
сұрақтарды шешедi және олардың қызметтерiне жауап бередi. 
Финляндия тұрғындарының алғашқы әлеуметтiк және дәрiгерлiк 
қызмет көрсетуi муниципалдық ауруханалар және емханалар, 
наркологиялық қызмет, қарттар үйлері, балабақшалар және тағы 
басқалары арқасында толық қамтамасыз етiледi.

Финляндия дәл қазiр әлеуметтiк саясат децентрализациясының 
үшiншi түрiн бастан өткізіп жатыр. Егер бiрiншi кезеңде өткізу 
құқығы мемлекеттің өкілдеріне және коммуналарға берiлсе, 
екінші кезеңде коммунадан шағын аудандарға және қауымдарға, 
онда үшінші кезеңде басқару функциясы жеке тұлғаларға және 
тiптi, ұжымдық азаматтарға берiледi.

Еуропалық дәстүр мүлде қарама-қарсы. Мысалы, Швецияның 
тұрғындарына әлеуметтiк қызмет көрсету үлгiсі болып табылады. 
Швецияда әлеуметтiк жұмыстың даму динамикасын мына сандар 
көрсетедi: 1920-жылдары оның мектебiнде жыл сайын 30 шақты 
адам, 1930-жылдардың соңында 100 адам, ал 1980-жылдардың 
аяғында және осы күнге дейін осы елдің жоғары біліммен даяр-
ланатын әлеуметтік саласы мамандардың (социономдар) саны 
бойынша 1000-дай адамды құрайды. Әлеуметтік қызмет көрсету 
салаларында мамандар 18 мың адамды құрайды. Сонымен қатар 
әлемнiң барлық басқа елдерiндегі сияқты олардың арасында 
әйелдер 80%-дан астам келеді.

Швецияда әлеуметтiк қызметтердің қызметi келесi заңға 
сәйкес құрылады. Бұл заңдардың бұрынғылардан айырмашылығы 
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– әлеуметтiк қызметтiң бөлек аспектілеріне арналған әлеуметтiк 
қызметтер, муниципалдық және губерниялық биліктер, отбасы-
лар және олардың жағдайындағы қоршаған орта фактор ларын 
есепке алудағы жеке азаматтар өзара әрекеттесетін әлеуметтiк 
қызметтердегі интегративті бағыты жүзеге асырылады. Әлеуметтік 
медициналық қызмет көрсету туралы мәселелер муни ципалдық 
және облыстық өкiметтердiң құзырларына жатады.

Әрбір муниципалитетте әлеуметтiк қызмет үшін коми тет 
жауап береді, ол қолданыстағы заңмен берiлетiн өкiлеттiктер 
шеңберiнде жұмыс iстейді. Муниципалдық және аудан комитет-
терінiң жұмысы: коммуналдық қызмет көрсету; тұрғын ның 
нақты топтарының (балалар, жалғыз қалғандар, қарт адамдар, 
мүгедектер және тағы басқалар) әлеуметтiк шарттарын жақсарту; 
жеке тұлғалармен және нақты мәселелер бойынша отбасылармен 
жұмыс жасау бағыттары бойынша iске асады.

Швециядағы әлеуметтiк қамсыздандыру жүйесi әрбір аза-
матқа жақсы өмір сүруге және әлеуметтiк қорғанышқа сенiмдi 
болуға мүмкiндiк пен кепiлдiк бередi. Егер бір себеп бойын-
ша адам қандай болмасын алынатын әлеуметтiк көмекпен 
қанағаттандырылмаса, онда ол заң бойынша, әкiмшiлiк облыстық 
сотқа шағымдана алады. Негiзiнен, Швецияда заң шығарумен 
қамтамасыз ететіндердің ойлауы бойынша құрылымдар, 
ұйымдар және қаржыландыру әлеуметтік қызмет көрсету саласы 
жақсы ойластырылған және мемлекеттік швед үлгiсiнiң маңызды 
элементi болып табылады.

Ресейдегi XX ғасырдың 90-жылдарында «әлеуметтiк жұмыс» 
мамандығын ендіру iрге тасы басқа мамандық өкiлдерiнің әр түрлi 
әлеуметтік қорғау үлгiлерiн, әлеуметтік жұмыстың тәжірибелік 
формасы мен әдістерін құрған тәрбиешiлердiң, психологтардың, 
мәдениет, денсаулық сақтау және спорт қызметкерлерінiң, әлеу-
меттiк қамсыздандыру органдарының және тәртіпті рет теу-
шілерінің жұмысы болып табылады.

XX ғасырдағы қазiргi Ресейлік әлеуметтiк жұмыс дамуының 
үш кезеңін (В.Г. Бочарова бойынша): 1) 60-жылдары; 2) 70-80-  
жылдары; 3) 80-жылдың аяғынан – қазіргі заманға дейін бө ліп 
көрсетеді. 
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Бiрiншi кезең − 60-жылдар − тәжiрибенiң жинақталу, 
iздес тiру мерзiмі, қызметкерлер дәрежелерiнiң әлеуметтiк-
педагогика лық тәжiрибесiнің пайда болуы арнайы бағдарланған 
(мектептiң класстан тыс және мектептен тыс жұмысының ұйым-
дастыру шысы, мектептен тыс мекемелерiнiң қызметкерлерiнiң 
әртүрлi дәре желерi және тағы басқалар) социумда тәрбиелiк 
жұмыс iстеудi ұйғарды.

Екiншi кезең − 70-80-жылдардың шекарасында − әлеуметтiк 
жұмыстың озық тәжiрибесiн табыстың қоғамдық қажеттiлігi, 
әлеуметтiк тәрбиелеу, оның шешiмiнiң сапалы жаңа кезеңiндегі 
мәселелердi шығарды. Елде түрлi кешендердiң желiсi: әлеуметтiк-
педагогикалық, бiлiм-мәдени, дене сауықтыру тағы сол сияқтылар 
дами бастады.

Дегенмен, әлеуметтiк жұмысты дамытуды ұйымдастыру, 
кадрлық, материалдық-техникалық және ғылыми педагогика лық 
жабдықталмағандық төзімін жалғастыруда. Үдеріс қиыншы лыққа 
тап болды, бір жағынан әлеуметтік саясаттың, әлеуметтік қыз-
меттің әртүрлі салаларын ұсынатын институттардың жұмысын-
дағы функционалды былығы мен бытыраңқылығы; екінші жағы-
нан − ең басты және күрделi салада − отбасылық-тұрмыстық орта-
да, ересектер мен балалардың тұратын жерi бойынша, әлеуметтiк 
жұмыс туралы дәстүрлi көзқарастардың қалыптасуы. Әлеуметтік 
қызмет орындарында кәсіби мамандандырылған кадрлармен 
қамсыздандырылмағаны мамандарға өзiне тән емес атқаратын 
қызметтердің шамадан тыс жүктеуiне алып келді.

Денсаулық сақтауда медициналық әлеуметтік жұмыскерлер-
дің жоқты-ғынан өте күрделi жағдай пайда болды, олардың ат-
қаратын қызметтерін жартылай және кәсiби емес тұрғыдан 
дәрігерлер орындады.

Керi бейiмделген жасөспiрiмдер мен балалармен әлеуметтік 
жұмыс сұрақтарында әлеуметтік қызметкерлердің жоқтығынан 
− ұзақ мерзім бойы мамандар милиция органдарының жетек-
шілігiнде болды.

Мүгедектермен, қарт адамдармен және адамдардың басқа да 
топтарымен әлеуметтік жұмыстың жүйесі және бағдарламалары 
болмады.
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Дегенмен, қиындықтар мен түрлі қарама-қайшылықтарға 
қарамастан, бұл кезеңде әлеуметтiк-педагогикалық тәжiрибелер 
орнығып, әлеуметтiк жұмыс салалары қарқынды дамыды.

Үшiншi кезең − 1980-жылдардың соңына қарай әлеуметтiк 
жұмыс мәселелерiн шешуді мемлекеттiк деңгейге дейін көтеру, 
оларды кадрлық жағынан қамтамасыз ету, инфрақұрылым мен 
әлеуметтiк қызметтi толыққанды қалыптастыруға қажетті алғы-
шарттар қалыптасты. 1991 жылы Ресейде орталықтары универ-
ситеттер мен педагогикалық, медициналық институттар болған 
әлеуметтік қызметкерлерді дайындау жұмыстары басталды. 
Нақты аймақтық және жергiлiктi жағдайдағы жалпы бағыттарды 
жүзеге асыратын аймақтық нұсқаулар мен әдіс-тәсілдер жа-
сау негізінде жалпы ұстанымдарды қарастыратын әлеуметтiк 
жұмыстардың тұжырымдамасы қалыптасты.

Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар

1. Шетелде әлеуметтік қызметкерді дайындаудың ерекшеліктері туралы 
айтып беріңіз.

2. Ресейдегі әлеуметтік қызметкерді дайындау жүйесінің басқа елдер-
ден ерекшелігі неде?

3. Ресей неліктен әлеуметтік жұмысты құру мен дамытуда шетел 
тәжірибесіне сүйенеді? 

4. Ресей үшін халықты қамсыздандырудың әлеуметтік жұмыс моделінің 
қайсысы ыңғайлы? Қалай ойлайсыз?

5. Бір шет елді алып, оның әлеуметтік қызмет көрсету ұйымдары тура-
лы баяндама дайындаңыз.

Сөздiкпен жұмыс. Негiзгi ұғымдар

Жеке адаммен әлеуметтік жұмыс, әлеуметтік топ, «тәуекел топпен» 
әлеуметтік жұмыс, анимация.

Ұсынылатын әдебиеттер:

1. Пэйн М. Социальная работа: современная теория. − М., 2007.
2. Әлеуметтік жұмыстағы қайырымдылықтың рөлі / Л.Т. Қожамқұлова, 

М.Е. Демеуова. − Алматы: Қазақ университеті, 2003. − 234 б.
3. Основы социальной работы: учебник / Отв. ред. П.Д. Павленок. − 

М., 1999.
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вой. − М.: Юрист, 2001. − 334 с.
6. Холостова Е.И., Сорвина А.С. Социальная работа: теория и практи-

ка. МОСКВА: ИНФРА-М, 2001. – 427 с.
7. Корнюшина Р.В. Зарубежный опыт социальной работы: учебное по-
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8. Кулебякин Е.В. Психология социальной работы: учебное пособие. − 

Владивосток: ТИДОТ ДВГУ, 2004. − 86 с.
9. Социальная работа за рубежом: учебное пособие / Сост. Е.С. Новак, 

Е.Г. Лозовская, М.А. Кузнецова / Под общ. ред. Е.С. Новак. − Волгоград: 
Издательство ВолГУ, 2001. − 172 с.

Білім беру жүйесіндегі әлеуметтік 
жұмыс теориясының қалыптасуы қа-
зіргі әлеуметтік жұмыстың негізі бо-
лып табылады. Қоғамда болып жат-
қан әлеуметтік мәселелер осы негізгі 

теориялардың барысында реттеліп, өзінің оң шешімін тауып оты-
рады. Әлеуметтік құбылыстарды, нақтылы әлеуметтік жағдайды 
талдап, бағалай білу, әлеуметтік проблемаларды тиімді шешудің 
жолдары мен тәсілдерін білікті түрде анықтауда осы әлеуметтік 
жұмыс теориясының алар орны орасан зор. 

Әлеуметтік жұмыс теориясы ұғымының негізін салушылар 
Ализе Соломон, Мария Гахери, Элизавета Фрай, Джеймс Адамс, 
Мери Ричмонд. Бұл кезеңде әлеуметтік жұмыста фрейдизм 
мектебі бағыттары қалыптасты. Яғни ХХ ғасырдың 1-жартысын-
да әлеуметтік жұмыстағы психодиагностикалық басымдылықпен 
қамтамасыз ететін Зигмунд Фрейд және оның шәкірттерінің 
психоанализді жақтаушылардың теориялық нәтижелерінің әсері. 
Фрейдизм бағыты әлеуметтік жұмыстың теориялық не гізінің 
дамуына өз ықпалын тигізді. Қазіргі күнде фрейдизм өзгере 
отырып, әлеуметтік жұмыстың теориясында жоғарғы деңгейде 
қолданылады. Әлеуметтік жұмыстың теорияларын қалып-
тастыруда педагогтардың қосқан үлесі зор. 

Профессор Х. Сведнердің теориялық зерттеу, білім беру 
аумағындағы қызметі әлеуметтік жұмыс туралы жүйелі, 

2.2. Әлеуметтік 
жұмыстың қазіргі 
заман теориялары
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философиялық, гуманистік ойларды тек Швецияға ғана емес, 
сондай-ақ өзге де Скандинавия елдеріне, Шығыс және Батыс 
Еуропаға, Жапония мен Қытайға таралуына үлкен ықпал етті. 

Жалпы әлеуметтік жұмыс – қайғылы жағдайларға душар 
болған адамдарға көмек көрсету. Әлеуметтік жұмыстың негізгі 
құндылықтарына жақын адамға деген сүйіспеншілік, жан ашу, 
қиыншылықта бірге болу, ниеттестік, жағдайды өзгертуге 
деген мүмкіндікке сену, көмек жасау ниеті мен жәрдем жа-
тады. Әлеуметтік жұмыс − бұл өз бетімен өмір сүре алмай-
тын, өзінің өмірлік мәселелерін шеше алмайтын адамға көмек 
ретінде бағытталған іс-әрекет. Әлеуметтік көмектің обьектісі: 
мүгедектер, қарт адамдар, көп балалы отбасылар, жетім-жесір-
лер, жалғыз басты аналар болуы мүмкін, кейде балалар нашар 
топқа түсіп, есірткі сатушылардың торына түсіп қалуы мумкін. 
Осы жағдайлардың оң шешімін табуда әлеуметтік жұмыстың 
орны мен дәрежесі зор. Әлеуметтік жұмыстың ғылым ретіндегі 
объектісіне әлеуметтік топтар мен жеке адамдардың өмірлік 
мүдделерін жүзеге асыруға әсер етуді реттеп тұратын және 
қоғамда әлеуметтік үйлесімділіктің дамуына бағытталған бай-
ланыстар, өзара әрекеттестіктер, механизмдер, тәсілдер мен 
құралдар жатса, пәніне әлеуметтік процестердің дамуының 
заңдылықтары мен қағидалары, олардың қоғамда жеке бастың 
азаматтық құқығы мен бостандығын қорғау кезінде әсер ететін 
әртүрлі факторлар динамикасы жатады.

Қоғамның мүліктік дифференцияциясы процесі тез күшейіп, 
шаруашылық-экономикалық байланыстың құлдырауы байқалды. 
Адамдар қиын әлеуметтік шиеленістерге тап болды және көп 
жағдайда олар бұл проблемаларды өздігінен шеше алмады. 
Нәтижесінде, қоғамда әлеуметтік жұмыс проблемасы ерекше 
орын алды. Ақырындап, бұл мамандықтың да жүйесі қалыптаса 
бастады.

Қазіргі кезде әлеуметтік жұмысты мемлекеттік мекемелер 
мен діни ұйымдар жүзеге асырады. Бүгінде қайырымдылық 
көрсетумен айналысатын мың бес жүзге жуық қоғамдық 
бірлестіктер бар. Сонымен қатар қайырымдылық ұйымдарының 
бірнеше типтері қалыптасты: 1) жергілікті орталық билік орган-
дары жанындағы қорлар; 2) ірі өнеркәсіптер мен ведомствалар 
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жанындағы қорлар; 3) ірі банктер немесе коммерциялық фирма-
лар жанындағы фондтар; 4) жеке қайырымдылық қорлары мен 
ұйымдары. ҚР-да әлеуметтік жұмыс мамандығы енді-енді қолға 
алынып, республикамыздың басты бағытына айналды. 

Сонымен, біз әлеуметтік жұмыстың қалыптасуының негізгі 
кезеңдеріне де келіп жеттік. Кез келген қоғамда адам өздігінен 
жеке дара тұрып дамымай, керісінше, сол қоғамдағы өзге сала-
ларына әрекеттесу арқылы дамитындығы белгілі болса, онда 
дәстүрлі қазақ қоғамының сол адамды жетілдіріп, бір биікке 
шығарудағы міндеттерді жүзеге асыруда әлеуметтік ұйымдар 
үйлесімділігін (отбасы, дін, мемлекет) индивидуалдылық 
та, ұжымдық та бағытта пайдалана алғандығы еді. Мұндағы 
ұйымдарда отбасы рөлінің жоғарғы болғандығын этнограф, 
ғалым X.А. Арғынбаевтың еңбектерінен таба аламыз, яғни «XV-
XVII ғасырларда қазақтарда патриархалдық сипаты бар шағын 
дара отбасылар іс-әрекет еткен». Қазақтар отбасының әлеуметтік 
айланыстарын реттеумен бірге, бірқатар функцияларды да қоса 
атқарған: а) қазақ отбасысы адамды жетілдіруде өзінің бастапқы 
кезеңінен ұрпақ тәрбиесіне көңіл бөлгендігі және сол ұрпақтың 
болашағын үнемі толғатқандығы еді. Қазақтар жетім қалған бала-
ларды үш жағдайда асырап алған екен. «Біріншіден, өз кіндігінен 
ұрпақ тарамаған жағдайда туысының балаларын асырап алған. 
Екіншіден, ата-анасыз қалған балаларды үй шаруашылығына 
қолқабыс ету мақсатында паналатса, үшіншіден, жетімін жылат-
пау жолында баққан». Сонымен бірге қазақ халқы ұрпақ тәрбиесіне 
жіті көңіл бөлумен бірге, баланы жастайынан тәуелсіз өмір сүруге 
бейімдеген; қазақ зиялыларының басым бөлігі 13 жаста-ақ таны-
лып, ел басқаруда өздерін көрсете білген. Ал бүгінгі күні бала он 
жетісінде де бала, қырқында да бала; санадағы нарықтық, меншік 
үстемдігі ойдың дұрыс еместігін дәлелдеп, еріксіз, батыстық 
өзіңді-өзің қамтамасыз ету мазмұнындағы психологияға 
сүйреуде. Жалпы бұл ой дәстүрлі қазақ қоғамындағы ұрпақ 
тәрбиелеу процесі мен М. Вебердің әлеуметтік іс-әрекетіндегі 
«мақсатты-рационалды типі» категориясы арасынан үндестік 
іздеуге итермелейді, яғни қазақ өз ұрпағын ел мүддесі жолы-
на жұмсап, одан материалдық игі күтпегендігі және ол күтілім 
кездейсоқ емес, керісінше, түбірінен нәрленгендігі еді; б) сол 
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дәстүрлі қазақ қоғамындағы әлеуметтік құрылымды бір жүйеге 
келтіріп отырғандығы, қазақ қоғамында да кез келген қоғамдағы 
секілді әлеуметтік қайшылықтың орын алғандығы. Дегенмен, 
қазақ қоғамы өз арасындағы әлеуметтік қайшылықты реттеу үшін 
өзара әлеуметтік көмек көрсетіп отырған. Мұндағы қазақ бол-
мысына әлеуметтік көмектің қауымдық-дәстүрлік типі тән, бұл 
процесс баршамызға таныс – жылу, үме, асар, сауын беру, шүлен 
тарату, т.б іс-әрекетті бағыттылықтың түрлері және сол аталған 
өлшемдердің өзіндік мәні мен мазмұны бар. 

Бұл курс әлеуметтік жұмыстың тәжiрибелік теориясына 
арналған. Әлеуметтік қызметкерлердің қызметін түсіндіретін, 
айқындайтын, әлеуметтік жұмыстың практикалық теориялары 
қамтылып, әлеуметтік жұмысқа басты назар аударылған. 

Теория қоршаған орта туралы құрылымдық бейнені айқын-
дайды. Фук (2002) пәндер атының өзі тәжiрибелік іс-әрекетті 
түсiндiруге және түсiнуге септігін тигізетіндігі туралы айта-
ды. Көптеген әртүрлi ұсыныстар және оларды айқындайтын 
тәсілдерiнiң жиынтығы тәжiрибелерге тiкелей қатысты болады. 
Рефлексия мен рефлексивтілікті жұмысымыздың бір бөлігі болып 
табылатын идеяларды жасау тәсілі ретінде қолдану, бізге нақты 
ойларды қабылдауға және қажет жағдайда оларды қолдануға 
мүмкіндік береді. 

Әлеуметтiк жұмыста «теория» терминi келесi мәндерге ие:
•	  Модель. Жалпы тәжірибеде болып жатқан тәжірибелік іс-

әрекеттерге нәтиже беретін құрылым формасы мен кең ауқымдағы 
жағдайды бейнелейді. Модельдер әлеуметтiк қызметкерлерге 
күрделi жағдайлардан шығу жолдарын жiктеп, ұйымдастыруға 
көмектеседi. 

•	  Перспективалар. Қоршаған ортаның құндылықтары мен 
ұсыныстарын айқындап, осы құбылысқа қатысушылардың іс-
әрекеттерін бағыттайды. Перспективалар болып жатқан құбы-
лысты нақты бір көзқараспен ойлауға мүмкіндік береді. Көптеген 
перспективаларды қолдану жағдайын әртүрлi позиция лардан 
анықтауға көмектеседi. 

•	  Түсiндірмелі теория. Түсіндірмелі теория басқа іс-әре-
кеттердің нәтижесі мен ерекше жағдайлардың себептерінен бол-
ған оқиғаның жағдайларын анықтайды. Когнитивті тәртіп теори-
ясы – түсініктемелі теорияның негізі.
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Перспектива мен түсiндірмелі теория моделі теория үшін 
қажетті, себебі олардың практикалық іс-әрекетте пайдасы 
зор. Әлеуметтік жұмыс сыртқы ортада болып жатқан күрделі 
жағдайлардың практикалық іс-әрекеті болып табылады. Тео-
рия іс-әрекетте нақты басшылықты қамтитын модельдермен 
толықтырылуы тиіс. Қолданбалылықтың болмауы айқын сын-
ды тудырады немесе күнделікті тәжірибе жағынан теорияның 
қабылданбауына әкеледі. Бірақ іс-әрекет әрқашан прагматикалық 
емес, ол нақты дәлелдемелер мен фактілерге сүйену керек, 
сондықтан модель түсініктемелі теориямен толықтырылып оты-
рылуы тиіс. Модель және түсiнiктемелі теория тәжірибеде тек 
қана нақты әлем көрінісін айқындап, ұсыныстың бір жағдайдан 
екіншісіне ауысуына көмек беріп және нақты іс-әрекет бейнесін 
анықтағанда ғана өзіне пайдасын тигізеді. Сондықтан да нақты 
перспективаның болуы қажет.

Сайбеон (Saybeon) пікіріне сәйкес (1990) ресми және бейрес-
ми теориялар бар. Олардың арасындағы айырмашылық 1.1-кесте-
де көрсетiлген. 

1.1-кесте
Теориялардың түрлері

Теорияның 
түрлерi

Ресми теориялар Бейресми теориялар

Әлеуметтiк жұмыс 
жайында теориялар

Әлеуметтiк көмектiң та би ғаты 
мен мақсатын анық  тайтын 
ресми тұжы рымдамалар, соның 
iшiнде «жеке патологиялар», 
«ли бе  ралды реформа», «марк-
сизм», «феминизм» тұжы-
рымдамалары

Әлеуметтік жұмыстың 
«ат қаратын қыз ме-
тін» анықтау үшiн 
тәжiрибеде қолда-
нылатын моралд ық, 
саяси, мәдени құн ды-
лықтар

Әлеуметтiк жұмыс 
қалай жүзеге аса-
тыны жайында 
теориялар

Дедукция әдiстерін қолдану-
дағы (яғни жағдайлармен 
жұ  мыс, отбасылық терапия, 
топтық жұмыс) тәжiрибенiң 
рес ми теориялары; жеке жағ-
дайларда қолдануға болатын 
жалпы ережелер

Жеке жағдайлардан 
индукциялы шығару 
теориялары; жеке 
жағ дайларда қолдану 
пәнін эмпирикалық 
тек серу; тәжiрибе 
не  гiзінде жасалған 
жаз  баша құжаттарда 
тіркелмеген теориялар
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Клиент әлемiнiң 
теориялары

Әлеуметтiк ғылымдардың рес-
ми мойындалған теориялары 
мен эмпирикалық зерттеулердiң 
нәтижелерi (адам, отбасы, тап, 
гендер, нәсiл) 

Практикалық тәжiрибе 
мен ортақ мәдени ма-
ғыналарды қолдану 
(отбасылық институ-
ты ретінде, қалыпты 
мiнез-құлық, дұрыс 
ата-аналар) 

Ресми теория осы мамандықтың мамандарымен ғылыми ор-
тада өнделіп, талқыланады. Бейресми теория қоғамда қалыптас-
қан ортақ ұсыныстар мен құндылықтар, конструкциялар мен 
практикалық тәжірибелермен қалыптасады. Сонымен бiрге оған 
ресми теорияның элементтерi қатыса алады.

«Индуктивті өндірілген» ұғым бейресми теорияларда анық-
таманы қажет етеді. Индукция ұғымы жеке мысалдарға негіз-
делген жалпылауды айқындаса, дедукция жалпы теорияға 
негізделген жеке жағдай туралы талдаулық қорытынды болып 
табылады. Мысалы, сiзге бастапқы реакцияны ашу, одан жабығу, 
соңында келе жатқан өліміне көнген бiрнеше қатты ауру адамдар-
мен жұмыс iстеуге тура келді. Индукцияның көмегі арқылы бұл 
тәжірибенің негізінде көптеген адамдар бұл кезеңнен біртіндеп 
өтеді деген қорытындыға келесіз. Сiздiң индукцияңыз эмоционал-
ды реакциялардың бейресми моделін қалыптастырады. Егер біраз 
уақыттан соң сіз депрессиядағы қатты науқас адамды кезіктірсеңіз, 
сіздің тәжірибеңіз көрсеткеніндей, оның болашақта татуласу кезеңі 
«дедукция» болады. «Индукция» нақты бiр жағдайлардың немесе 
саны аз жағдайлардың заңдылықтарын пайдаланып, оларды басқа 
жағдайларда қолдануға мүмкіндік береді. Бұл әдіс практикалық 
тәжірибені жалпылау мен жалпы теорияларды құрастыруға 
және индукция әлеуметтiк қызметкерлерге теорияны өзінің жеке 
тәжірибесімен толықтыруға мүмкіндік береді. 

Сонымен қатар (1990, 34) Сайбеон әлеуметтiк жұмыс тео-
рияларының әртүрлi үш түрiн айқындап көрсетеді (кесте − 1.1). 
Әлеуметтiк жұмыс теориялар дискурсының бір бөлігі ретінде 
әлеуметтiк жұмыстың мәнi туралы қызметті қарастырады және 
осы жағдайда әртүрлі пiкiрлер болуы мүмкін. Бұл теориялар 
Пэйнның (1996) кiтаптарында қысқаша айтылған: онда әлеуметтiк 

1.1-кестенің жалғасы
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жұмыстың мәндерiн бiрiгiп құрайтын әртүрлi көзқарастар көр-
сетілген. Әлеуметтiк жұмысты жүзеге асыру жайындағы 
тео риялар, мысалы, клиент әлемi туралы теориялар, әлеуметтік 
қызметкерлер қарым-қатынасқа түсетін проблемалар, әлеуметтік 
шындық, құбылыстар практикалық қызметпен тікелей қатысты. 
Баланың өсіп-дамуы мен отбасы социологиясын ұйымдастыру 
теориясы әлеуметтiк жұмыста айрықша қажет, себебі олар 
әлеуметтік қызметкерлерге, мысалы, медициналықтан да басқа 
ерекше нақты мақсаттарға жетуде қолданылады. 

Зерттеушілер мен практиктер арасында әлеуметтік жұмыс 
туралы нақты ортақ пікір жоқ. Әлеуметтік жұмыс әлеуметтік 
жұмыс мамандарының күнделікті қызметімен анықталады. Біз 
оны әлеуметтік құрастыру деп атаймыз, өйткені ол тек қана 
материалдық шынайылық қана емес, біздің іс-әрекеттеріміз бен 
ойларымыздан да тұратын идеялар әлемі.

Әлеуметтік құрастыру туралы түсінік әлеуметтанушылар 
Бергер мен Лукманның (1971) жұмыстарымен тығыз байланы-
сты. Олардың пікірлері бойынша, әлеуметтік әлем табиғилыққа 
қарама-қарсы, «шынайылық» әлеуметтік білім болып табылады, 
ол біздің мінез-құлқымызды анықтайды. Алайда әрқайсымызда 
«шынайылық» жайлы өзіндік пікір қалыптасқан. Әртүрлі 
әлеуметтік процестер арқылы білімімізді біріктіре отырып, оны 
ұйымдастырамыз және нақтылай отырып, шынайылық жайлы 
жалпы түсінік қалыптастырамыз. Әлеуметтік іс-әрекетті болып 
жатқан оқиғалармен біркелкі бағалағандықтан орнықты бола 
бастады. Біздің мінез-құлықтарымыз жалпы білім негізінде 
және әлеуметтік ережелер негізінде қалыптасады. Әлеуметтік 
құбылыс жайлы жалпы түсінікті қолдай бастағанда, ережелер 
институционалдана бастады, яғни әлеуметтік тұрақты механизм 
жасалады. Одан кейінн, шынайылық түсінігі белгілі «мағына» 
процесі нәтижесінде оны біріктіреді және құрылымы бойынша 
жүйе құрайды. Әлеуметтік білімнің объективті болу себебі, ол 
адам түсінігінің өнімі болып табылады. Адамдар үшін білімнің 
объективтілігі оның барлығымен мойындалғандығы. Өйкені, 
біз шынайлық негізінде өмір сүретіндіктен, ол адам түсінігінің 
өнімі болып табылады. Солайша әлеуметтік құрастыру − циклдік 
процесс, онда индивидтер қоғамның әлеуметтік құрылымы 
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нәтижесінде институтциализация және легитимизация арқылы 
қатысады. Өз кезегінде, индивидтердің мінез-құлқы қоғам ның 
әлеуметтік құрылымы арқылы қалыптасады. Осы жерде әрқашан 
болатын тұрақты трансформацияны байқауға болады. Әлеуметтік 
құрылымын қайта жасау адамдар өмірінің негізі болады. 

Бергер және Лукман «әлеуметтік құрастыру» терминін 
ғылыми айналымға енгізді және оны әлеуметтану барысын-
да қолданды. Соңғы уақытта ол дәстүрлі позитивистік психо-
логияны сынайтын психологиялық бағытқа мағына беру үшін 
әлеуметтік психологияда кеңінен қолданылады. Осы бағыттардың 
белгілі өкілдеріне америкалық зерттеуші Джэренжен мен оның 
әріптестері (Джэржен, 1994,1999; Джэржен және Джэржен, 2003), 
сонымен қатар ағылшын авторы Паркер (1998) жатады. Олар ин-
дивидуалды бірегейліктің негізі бола алатын тұлғаның құрылымы 
жайлы тұрақты түсініктердің тіршілігін сынға алады. Дәстүрлі 
психологияда ол тұлғаның бүтіндігіне басты назар аударады, ал 
әлеуметтік қызметкер басқа адамның негізгі құндылықтарын 
өзгерте алады. Келесі принцип конструктивистік психология, ол 
оптимисті тұлғалық өзгерістің мүмкіндіктерімен байланысты. 

Әлеуметтік жұмыстың идеологиясы жайлы айтар болсақ, 
бірқатар теориялар әлеуметтік жұмыста мойындалғанын қалай-
тын белгілі мүдделі топтармен байланысы кәсіби қызметте де 
дәл қоғамдық қызметте орын алғандай жүзеге асады. Ол бізге 
әлеуметтік жұмыс және әлеуметтік қорғау түсініктері арқылы 
таралған. Оның тәжірбиесін трансформациялауда белгілі бір 
әлеуметтік топтар әсер етуге тырысады. Сондықтан, белгілі 
бір позицияны қолдаушылар осы теорияларды қолданады және 
осы позицияның мәртебесін көтереді. Осы мақсатқа жетудің 
бір нысаны ретінде, белгілі идеяларды тәжірибешілер арасын-
да қолданады, себебі олар әлеуметтік құрастыруды әлеметтік 
жұмыс, әлеуметтік қызметте клиенттермен жұмыс арқылы дамы-
тады. Осылайша практикалық қолдану теориясын таңдай оты-
рып, әлеуметтік жұмысшылар әлеуметтік жұмысты құрастыру 
процесіне әсер етеді, себебі олардың қызметі әлеуметтік жұмыс 
болып табылады немесе қалыптасады. 

Рефлексивті-терапиялық бағыт. Доминелли (2002) оны 
тера пиялық көмек тәсілі деп атайды. Осы пікірді алып қарағанда, 
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әлеуметтік жұмыстың мақсаты − индивидтың тұрақтылығын, топ-
тар және қоғамдағы микроәлеуметтік топтар, тұлғалық даму және 
өзіндік анықтау барысындағы өзара ықпалдастықты қамтамасыз 
етеді. Әлеуметтік жұмысшылар мен клиенттер арасындағы өзара 
байланыстың үздіксіз спиралы клиенттердің көзқарасын өзгертеді 
және әлеуметтік жұмысшылардың осы процестерге әсер етуіне 
жол береді. Осылайша клиенттер әлеуметтік жұмысшылардың 
тәжірибесінің айтарлықтай жиналудағы дүниетанымына әсерін 
тигізеді. Өзара әсерлесу процесі әлеуметтік жұмысты рефлексивті 
етеді, себебі ол әлеуметтік жұмысшылардың практикалық 
қызметінің әлеуметтік қызығушылықтарына жауап береді және 
практика туралы түсінікті қалыптастырады. Осыған байланысты, 
клиенттер өз сезімдерін бақылауға және өз өмірін құруға мүмкіндік 
алады. Тұлғалық күшті иелену адамдарға қиындықтарды басы-
нан өткеруге көмектеседі. Осындай тәсіл әлеуметтік жұмыстың 
әлеуметтік-демократиялық саяси-философиясын көрсетеді. Эко-
номикалық және әлеуметтік даму индивидуалды және әлеуметтік 
даму қозғалысымен бірге қалыптастырылады. Ол әлеуметтік 
жұмыстың мәні туралы ұсыныстың негізінде жатыр, бірақ соны-
мен бірге әртүрлі екі теориялық тәсіл аясында модификациялана-
ды және сынға алынады. 

Әлеуметтік-ұжымдық бағыт. Бұл бағыттың тарапынан 
қарасақ, әлеуметтік жұмыстың мақсаты аса қорғалмаған және 
жағдайы нашар әлеуметтік топтардың дербес өмір сүруге та-
лабы болуы үшін, қоғамдағы әріптестік пен өзара қолдауды 
қамтамасыз ету болып табылады. Әлеуметтік жұмыс – клиенттер 
және әлеуметтік жүйелер арасында, адамдардың белсенділігіне 
жетелейді мен әріптестікке жаңа білім, бірлестіктер мен 
әріптестіктерге мүм кіндіктер береді, оған әркім белсенді түр-
де қатыса алады. Элита өзін байыту мақсатында қоғамдағы 
билік пен ресурстарды өз қолында ұстайды және жинақтайды. 
Ол халықтың басқа қабаттарының қысымына алып келеді. 
Әлеуметтік жұмыс осы процеске қарама-қарсы болуға тырыса-
ды, ол қоғамда өзара тең қатынас құру үшін қажет. Диоминелли 
(2002) осыны эмансипаторлы бағыт (бостандық беруші) деп 
атайды, себебі ол адамдарды қысымнан босату туралы ойының 
астын сызып көрсетеді. Басқа авторлар (мысалы, Пиз және Фук, 
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1999) оны трансформациялық деп анықтады, себебі осы тәсіл 
кедейлер мен жапа шекендерді қорғауға, қоғамды қайта құруға 
ықпал етеді. Сонымен қатар осы тәсілдің өкілдері әлеуметтік 
қайта құру жүзеге аспайынша халықтың бұл қабатының ин-
дивидуалды және әлеуметтік дамуы мүмкін емес екендігін 
атап айтады. Бұл бағыттеңдік пен әлеуметтік әділеттілікті 
құруға септігін тигізетін, жоспарлы экономика мен әлеуметтік 
қамсыздануына сәйкес социалистік саяси философияның 
бейнесі болып табылады. 

Индивидуалды-реформалық бағыт. Осы бағыттың контек-
сінде әлеуметтік жұмыс әлеуметтік қорғаудың бөлігі ретінде 
қарастырылады, ол оны қоғам индивидтеріне ұсынады. Ол 
адамдардың қажеттіліктеріне сәйкес келеді, оның сапасын мен 
тиімділігін арттырады. Доминелли (2002), одан кейін Дэвис (1994) 
осы тәсілді тұрақтылықты қолдау тәсілі ретінде анықтайды. Осы 
позицияға сәйкес, әлеуметтік жұмыс адамдарды әлеуметтік тәртіп 
пен қоғамның әлеуметтік құрылымының қиын жағдайларынан 
қорғайды, оларды қалыпты жағдайға алып келеді.

Әлеуметтік қызметкерлерді осы қиындықтарды басынан 
өткеріп, теорияны практикада қолдануын қалай үйретуге бола-
ды? Осы жағдайда шешім қабылдау позициясын қалыптастыру 
процесін түсіну маңызды. Шепард авторлармен бірге (2000) 
эмпирикалық зерттеуді суреттейді, онда мамандар екі процеске 
сыни баға берген, одан кейінгі кезең бойынша дәлелдер келтірген, 
ол оларға болашақ іс-әрекеттер жасау үшін маңызды. Сыни баға 
өзіне негізгілердің бөлінуін, түсіп отырған ақпараттарға сыни 
талдау жасауды, сонымен қатар, болып жатқан заңдылықтарды 
анықтауды және адекватты іс-әрекеттерді іздеуді қосты (Ше-
пард және Райан, 2003). Болжамдардың бірнеше түрлері бар: 
жағдайдың нақты жекелеген бөліктерін қарастыру, жалпы 
жағдайды талдаудағы жалпы бағыт, мүмкін болатын шаралар-
ды көрсететін теориялар, сонымен бірге қажетті заңды және 
әкімшілік процедуралар. Одан кейін мамандар белсенді іс-
әректтерді анықтайды. Соңғы уақытта осы мәселеге байланы-
сты осы сұрақтарға сыни және рефлективті ойлауға маңызды 
орын бөлінеді. Фук (2002, 43), екі процесті салыстыра отырып, 
рефлективті ой-жекелей алғанда, жағдайды зерттеу процесін 
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білдіретіндігін және рефлективті ой жағдайға қатысты көптеген 
пікірлерді, әсіресе, клиенттер позициясы мен оның әлеуметтік 
ортасын қарастырумен байланыстылығын айтады. Сыни ой-
лау – бұл әлеуметтік реттілігі бар және әлеуметтік өзгерістердің 
алға жылжуы бойынша белсенді жұмыс істеуді қайта ойлау. Мы-
салы, ауыр халдегі ер адаммен жұмыс істеу барысы. Ол өзінің 
жұбайымен жанжалдасу жағдайында және оның әйелі оның 
өмірдегі отбасылық сәтсіздіктердің болу себептерімен айыптаған. 
Рефлективті ой жағдайды түсініп, болып жатқан жағдайдың 
мүмкін себептерін клиентке түсіндіруге көмектеседі. Алайда, 
оның жұбайында басқа пікірлер болған. Оның ойынша, күйеуі 
оған өз жеке мінез-құлқы мен шарттарын қойған. Олардың ба-
лалары мүлдем басқа көзқарастарды ұстанған. Сондықтан, реф-
лексия осы позицияларды әр тарапта қарастыруға және оларды 
бір ортаға жинақтауға көмектеседі. Сыни ойлауды қолдана оты-
рып, осы жанжалдың бір бөлігі гендерлік қарым-қатынас тура-
лы дәстүрлі ойлармен байланысты: яғни клиент үшін қалыпты 
жағдай болып қалыптасқан құбылыс, бүгінгі таңда ондай болу-
дан қалды. Жұмыстың міндеттері – қазіргі қоғамдағы гендерлік 
рөлдердің өзгеруі, сонықтан екі жақтағы жұбайлардың күйеуі – 
әйелінен өлім алдында кешірім сұрай алуы деп білеміз. 

Рефлективті ойлау Аргайрис пен Шонның (Аргайрис, Шон, 
1974; Шон, 1983, 1987) кітаптарында қарастырылады. Осы 
жерде адамдармен жұмыс барысында маманның теориялық 
білімінің қолданысын бейнелейтін басқа аспект көрсетілген. 
Позитивизмдік дәлелдемелер «техникалық рационалдылық» 
негізінде қалыптасады. Техникалық мамандықтарда бір жағ-
дайдағы бірыңғай қасиеттері бар табиғи материалдар қол-
данылады. Тіпті медицинада, адамдардың ағзасына әсері бел-
гілі препараттар қолданады; бұл білімді техникалық рацио-
налды қолдану мысалы болып табылады. Сонымен қатар меди-
цинаның басқа аспектілерінде, мысалы, әлеуметтік жұмыс 
сияқты медбикелік істе, пациенттермен байланыс орнататын 
аралас мамандықтарда теориялық білім практикалық қызметпен 
ұштасады. Аргайрис және Шонның пайымдауынша, мамандар 
өз тарапында практикалық қызметке қарай бейімделеді. Олар 
жаңа жағдайға тап болғанда, нәтижесі нұсқамада бейнеленетін 
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«практикада эксперименттер» жүргізу барысында жаңа әдістерді 
тексереді. Кәсіби дайындыққа жағдайдың жаңашылдығын тануға 
үйрету мен практикалық эксперимент негізінде жаңа әдіснама-
лық жетекшілік құру кіреді. Бұл бағыт педагогикалық кәсіпке, 
медбикелік іс пен әлеуметтік жұмысты оқытуда кең қолданылады 
және жүйелі дамиды.

Сыни ойлау. Рефлективтілік практика жүзінде сыни ой-
лау формасына ие болады. Осы терминнің екі мағынасы бар. 
Біріншісі, логикалық ойлау және оның тілдік мәнімен байланы-
сты. Осы бағыттың зерттелу орталығында- тіл сараптамасы және 
қолданбалы шешендік логика болады (Бауэл және Кемп, 2002). 
Екіншісі – әлеуметтік жұмыс тәжірбиесін талдаудағы әлеуметтік 
ғылымдардағы сыни бағыттармен байланысты. Бречин (2000) 
сыни тәжірбиенің екі негізгі принципін көрсетеді: басқа біреу 
тарапынан құрмет және ашықтық, дағдының болмауы. Осы 
бағытта негізгі рефлексивті принциптер талданады: мамандар 
әртүрлі қөзқарастар мен позицияларға шағымдана алатын тиімді 
қатынастарды қалыптастыру, клиенттердің белсенділігіне және 
оның мүмкіндіктерінің жақсыға өзгеруіне жол ашуға тырыса-
ды. Пэйн және онымен біріккен авторлардың (2002) еңбегінде – 
әлеуметтік ғылымдардағы сыни перспективалар талданады және 
сыни тәжірибелердің келесі принциптерін бөліп көрсетеді: 
	шығармашылық тәжірибесі үшін ашықтық пен белгісіздікті 

мүмкіндік ретінде анықтау; 
	тұлғалық өсімнен ұжымдық қатынастар мен әлеуметтік 

өзгерістерге ауысу нұсқауларын іздеу; 
	тілге назар аудару;
	билік қатынастарына назар аудару;
	сыни талқылаудың мазмұнын үйрену және баға беру 

әдістеріне назар аудару;
	қабылданып жатқан шешімдер мен көрсетілетін қызметтің 

идеологиялық мағынасын сыни қайта түсіну;
	жағдайға байланысты түрлі пікірлерді талдап тексеру;
	контексті түсіну, сонымен қатар позицияның теориялық 

және құндылықтарын түсіну;
	әрбір қатысушыға процесс пен жағдай туралы түсінік 

қалып тасыру;
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	таңдалған тәсіл мен соған қатысты контекстіде бірегей 
түсінушілік ой қалыптастыру.

Пэйн (1996) ертеректегі жұмысында сыни тәжірибенің қол-
данылуының нақты нұсқаларын қарастырған. Онда идеялар одан 
кейін мысалдар арқылы тексеріледі, ол оны нақты рефлексияға 
алып келеді. Сонымен қатар оларға баға беру үшін әрбір теория 
басқа теориялармен салыстырылады. Осылайша рефлексивті 
принциптерге жататындар:
	дуалистік бағыт. Көптеген концептілер, әсіресе құн ды-

лықты қарама-қарсы сараптама мазмұнын құрайды. Мысалы, 
мәселе құпиялықпен байланысты болса, біз мынадай сұрақтарды 
көре аламыз: «Құпиялықты сақтау үшін қандай қиындықтар бо-
лады?» немесе бізді өзін-өзі белсендіру мәселесі мазаласа, мы-
надай сұрақ қоямыз «егер клиент өзін-өзі белсендіруге талпын-
са қандай ережені ұстану қажет?». Берлиннің (1990) айтуынша, 
осындай дихотомикалық ойлау аса қолайлы, алайда бұл жерде 
экстремалды жағдайларға назар аударылады, ал шынайы өмірдің 
позициялары қарапайым болып көрінеді. Теоретиктер сыни және 
феминистік тәсілдерден дихотомистік құндылықтарға деген 
сенімсіздік танытады, себебі ол жағдайларды төмендетіп және 
бір-біріне деген оппозицияны қарастырады. Осындай жағдайда 
дуалистік баламалықты шешу бір-біріне қарсы емес керісінше 
бір-бірімен өмір сүреді;
	рационалды-эмоционалды бағыт. Рационалды қабылдау 

мәселелері жағдайлармен жұмыс істеуде мақсаттылық бағыт, со-
нымен бірге когнитивті мінез-құлықтық жұмысы үшін маңызды. 
Психодинамикалық және гуманистік тәсілдер, керісінше, эмо-
ционалды мотивацияға назар аударады. Практикалық қызметте 
мәселелер қандай көзқараспен талданатындығы, олардың ойлау 
процесімен немесе қабылдаумен, эмоциямен, ерікті процестер-
мен байланысы маңызды. Осы немесе басқа бір екпін қойылған 
уақытта мынандай сұрақтарды қою маңызды: «Осы жағдайда 
қандай эмоциялар көрініс табады?». Осындай жағдай дуалистік 
бағыттың жеке жағдайы болып табылады. 
	биліктік қатынастарды талдау. Биліктік қатынастар әрбір 

жағдайдың саяси контексті болып табылады. Кәсіби іс-әрекет 
клиент пен маманның бұрынғы тәжірбиесі, сонымен қатар 
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әлеуметтік қызметтің және жағдайдың ерекшелігі сияқты саяси 
факторлардың жиынтығымен байланысты. (Пэйн, 1993) ; 
	баламалы бағыт. Әлеуметтік жұмыс әртүрлі тәсілдер ар-

қылы анықталады. Алайда, әрбір жағдайға қатысты бұл бағыттар 
белгілі бір дәрежеде қолданылады және талдау әдісі ретінде 
нақты мәні болады. 

XXI ғасырда әлеуметтік жұмыс басқа форманы қабылдай 
бастады, жаңа моделдер және жаңа концепциялар пайда болды, 
алайда өзгерістер орын ала алмады. Инновациядан, құрастырмалы 
тәжірибеден басқа, аса маңызды жетілдірулерге тағы да үш сала 
кірген: когнитивті-мінез-құлықтық, сыни тәжірібе және руха-
ни мәселелердің теориялары. Соңғы жағдайда, мәдени және 
этникалық сензитивтілік жағдайы көптеп айтылады, мысалы, 
руханилықты қабылдау мәдени ерекшелікпен тығыз байланысты 
және мәдени шиеленісте маңызды рөл атқарады. Когнитивті-
мінез-құлық тәжірибеге аса жоғары қызығушылық байқалады, 
себебі оның тиімділігі эмпирикалық жолмен түсіндіріледі, 
оның тәжірибедегі жаңа түсіндіру тәсілдері түсінікті, одан 
басқа жаңа техникалар мен әдіснамалар, мінез-құлықтық 
және танымдық шкалалаларда басқа тәжірибе тәсілдерінде 
маңызды. Осы әдістердің тиімділігі шынайы түрде мақұлданып, 
әкімшілік қолдауға ие болып отыр. Сыни тәжірибе нәтижесінде 
инновациялық шығармашылық идеялар пайда болды, олар 
көптеген мамандарды қызықтырды және өнімді болып есептелді.

Басқа, дәстүрлі танымал салалар өзінің өмір сүруі мен дамуы-
на құқылы екенін растайды. Осылайша, әлеуметтік қызметкерлер 
үшін олар аса қымбат бағалық пен даму потенциалына ие.

Аса маңызды сұрақ ретінде қарастырылған әлеуметтік 
жұмысшылар 1990-2000 жылдар аралығында эпистемологиялық 
сұрақты маңызды деп есептеді, осыдан біз қабылдауымыздың 
және білімнің ұйымдасу тәсілінің негізінде теория жатқанын 
көре аламыз. Веббаның пікірінше, (2001) бұл сұрақ XVIII 
ғасырдан бастап философиялық талқылауда жүрген. 1990-жыл-
дар шамасында жекелеген теориялар көптеген сыни пікірлерге 
тап болды. Одан кейінгі талқылауларда эклектизм бойынша 
әлеуметтік жұмысшылар әртүрлі концепциялар мен теорияларды 
және олардың арасында қайшылық пен байланыстылық тапты. 
Соның нәтижесінде 1970-жылдары теориялық шиеленістердің 
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әртүрлі өкілдері әлеуметтік жұмыс теориясында пайда бол-
ды және ол өз кезегінде әлеуметтік бәсекелестікке алып келді. 
Бүгінде осы қарама-қайшылық жоқтың қасы, себебі Эплгейттің 
постмодернистік ойлары бойынша әртүрлі теориядағы баламалық 
«тарихи» немесе репрезентация қызметінің жалпы атауы ретінде 
«әлеуметтік жұмыс» атауымен белгілі болды.

Көптеген мамандар, әлеуметтік жұмыс жетекешілігінде праг-
матизмды басты деп естептейді және олардың мүдделері мен 
мақсаттарына сәйкес мүдделерді таңдайды. Негізгі практикалық 
концепиялар әлеуметтік жұмысшылар үшін қызығушылық ту-
дырады. Осындай жекелеген сипаттаулар мамандар мен ма-
мандандырылған қызмет үшін маңызды. 

Әлеуметтік жұмыстың теорияларын талдау. Жеке немесе 
топта тәжірибе алушы мамандарда салыстырмалы түрде бірдей 
құндылығы бар теорияны таңдау еркі бар. Осындай таңдау аса 
көп пайда келтіретінін атайды. Мысалы, Соломонның (1976) 
пікірінше, әлеуметтік жұмыс тероиялары мен моделдері бір-
біріне сәйкес келмейді, себебі олар мүлдем әртүрлі аспектілерді 
қарастырады (мысалы, тәжірибе қызметі, өзгеріс үдерісі, 
техникалардың реттілігі, мәселелердің болуы). Оның пікірінше, 
кейбір теориялар тікелей әсер етудің әдістері, басқалары терапия 
формаларын қарастырады, олар әлеуметтік жұмыс шеңберінен 
шығады. Осындай сыни ой теориялардың ұйқасуы мен аса кең 
тарапта назар аудартады.

Отбасымен және жеке жұмыс. Әлеуметтік жұмыс теория-
ларына салыстырмалы талдау көптеген авторлар тарапынан 
қолға алынды. 1.2-кестеде теорияларға шолу жасалған. Тер-
минологиялық тұрғыдағы мақсаты әлеуметтік қорғау және 
әлеуметтік қызмет көрсету болып табылатын әлеуметтік жұ-
мыстың арасындағы айырмашылықтар мен жиі тәжірибенің 
клиникалық формалары деп аталатын тұлғааралық және топтық 
терапияның формалары. Екі басқа жұмыстарда (Робертс пен Но-
вен, 1976; Тэйлор мен Робертс, 1985) топтық жұмыстың теория-
лары мен кіші әлеуметтік топтардың жұмыстары салыстырыла-
ды. Әлеуметтік жұмыстың технологиялары бойынша, жұмыстар 
және стационарлық мекемелер шеңберінде әртүрлі теориялар 
сипатталған. Кейбір авторлар бұл жұмыс формалары туралы да 
нақты тоқталып өткен (мысалы, Хау, 1987). 
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Сондай-ақ, Робертс пен Нидтің көрнекті жұмысын айтуға бо-
лады. Бұдан кейін америкалық зерттеушілердің жаңа концепция-
ларына өзгертулер мен толықтырулар енгізген Тернердің кітабы 
жарыққа шықты. Бұл айрықша орынға ие, себебі онда қазіргі таңда 
белгілі көптеген психотерапиялық теориялар қамтылған. Соны-
мен бірге онда АҚШ Кеңес беру психотерапиялық бағытымен 
тығыз байланысты әлеуметтік жұмыстың кәсібилік мәселелері де 
қарастырылады. 

АҚШ пен Еуропадан тыс жерде басып шығарылған үнділік 
автор Кумардың (1995) жұмысы бұл кітаптың үлгісі ретінде 
енгізілген. Онда үнді қоғамында ерекше орын алатын Махатма 
Ганди бағытына негізделген әлеуметтік жұмыстың тәжірибелік 
көрінісі мазмұндалған. Лишманның жұмысында (1991) «адамдық 
дамудың түсінігі» мен интервенция модельдері қарсы қойылады. 
Модельдердің бірінші тобы немесе перспективасы (Лишманда бұл 
психодинамикалық және құрылымдық бағыттар), сондай-ақ, адам-
зат даму сатылары туралы Эриксонның (1965) концепциясының 
идентификация теориялары сияқты тар фокустық даму теорияла-
рын қамтиды. Лишманның қабылданған теориялары эксперттік 
білімді меңгерген практиктер мен оқытушыларға (тәжірибе 
жетекшісі) арналған. Оның ойынша айрықша маңызы бар деген 
концепциялар қамтылған. 

Психоаналитикалық теория адамның даму теориясы, тұлға 
психологиясы және аномальды мінез-құлық, емдеу теориясы 
секілді үш бөліктен тұрады. Жалпы теорияның негізінде екі 
фундаментальді идея (Вуд, 1971; Йелоли, 1980) жатыр:
	психикалық детерменизм – іс-әрекет немесе мінез-құлық 

кенеттен пайда болмайды, адам ойлау процесінің салдары ретінде 
пайда болатын принцип; 
	бейсана туралы түсінік – кейбір ой формалары мен пси-

хикалық белсенділіктің санамызда жасырынғаны туралы түсінік. 
Бұл идеялар өте танымал. Осы екі принциптің болуы (Фрейд 

бойынша – қателіктер), адам ойындағы таныс емес, бейсана-
ны, қателіктерді көрсетеді. Жалпы мойындалған мағынада 
психодинамкалық идеялардың қиындығын көрсетеді. Мысалы, 
Йелоли (1980, 8-9) «бейсана» терминін енгізіп, психодинамикалық 
идеялардың қиындығын көрсетеді. Ойлау мен сезім барысындағы 
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қарама-қайшылықтар бір-біріне сәйкес келмейді. Осындай жағ-
дайда, адам санасы дұрыс емес ойларды қабылдамайды. Ол «ре-
прессия» деп аталатын процесс негізінде жасалады. Көптеген 
ойлардың динамикалы екендігін байқауға болады, қаламасақ 
та ол бізді іс-әрекетке бейімдейді. Психодинамикалық бейса-
на санамыздың түпкірінде жатқан ойларды зердеге жеткізу, 
жеткізбесіне қарамайтын зорлық ойлардан тұрады. Сонымен 
қатар агрессия түсінігі де маңызды, ол адамның деструктивті 
импульстерінің қарама-қарсы бағытталғандығын көрсетеді.

Психоналитикалық теорияда балалар даму кезеңінің бірнеше 
сатысы сипатталады. Бұл кезеңдер өзіне әртүрлі әуестікті (ин-
стинкт), физиологиялық қажеттіліктерді, яғни аштық немесе 
шөлдеуді қанағаттандыруға бағытталған психикалық қысымды 
кіргізеді. Осындай қажеттіліктердің болуы шиеленісті, либи-
до іс-әрекет энергиясын тудырады, қажеттіліктерді анықтайды. 
Әуестікті қалыптастыруда маңызды рөлді сексуалды қысым ой-
найды − физиологиялық көрініс кішкентай балаларға тән. 

Әрбір кезең белгілі мінез-құлық типін көрсетеді, бірақ жаңа 
кезеңге өту процесі кезінде, алдыңғы кезеңдермен байланыс-
ты мінез-құлық орнығады. Жаңа туған нәресте сору арқылы 
қанағаттанады (мысалы, анасының емшегін ему арқылы тамаққа 
тәбетін қанағаттандырады). Сорудан есейе келе, қанағат алуға 
болады (мысалы, темекі шегу, кәмпит сору және т.б.). Соны-
мен бірге үлкендер мінез-құлықтың кең танымал спектрімен 
ерекшеленеді, ол таңдау бостандығын береді. Кейбір адам-
дар белгілі кезеңдермен байланысты бейсаналы тәртіп түрін 
таңдайды. Өз қажеттіліктерін қанағаттандыруға қатысты мінез-
құлық процесі фиксация деп аталады. 

Алғашқы нарциссизм процесі кезінде олар өздерінің жеке 
қажеттіліктерін қанағаттандыруға тырысады. Әлеуметтік өз-
ара іс-әрекетестікте, ең алдымен, ата-аналармен қарым-қаты-
наста, компромиске келуді үйренеді. Әрбір кезеңде белгілі бір 
қажеттіліктерге назар аударылады: оралды (аштық), аналды 
(бөліну), фаллистік (сол жыныстағы ата-анамен бірегейлену), 
эдиптік (ата-аналарға ынтаның болуы), латентті (Эдип «комплексі» 
арқылы рұқсат берумен бақылау) және пубертантты (әлеуметтік 
үйрену). Даму кезеңдері туралы концепцияның авторы – Эрик-
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сон (1965). Ол әрбір сатыда рационалды сана – өміріміздің 
әлеуметтік жағдайларымен байланысты өсу дағдарысын бастан 
кешіретіндігі туралы айтты. Бұл концепция әлеуметтік жұмыста, 
әсіресе, дағдарыстық интервенцияда үлкен менге ие, ол ішкі 
әуестікке емес, мәдени және әлеуметтік факторлардың әсеріне 
көңіл аударады (Йелоли, 1980, 12). Даму кезеңдерімен бірге ре-
грессия кезеңдері де тән. «Регрессия» кезеңінде адамдар кеш 
кезеңдерге жете отырып, стрестің әсерінен алдыңғы кезеңдерге 
қайтадан оралады. Регессияның фиксациядан айырмашылығы 
бар. Индивидтер мінез-құлықтан шыға алады және ол алдыңғы 
кезеңдерге тән болып табылады.

Тұлғаның психоаналитикалық теориясында, Ид жасайтын 
(тура мағынасында – Оно) адамдар өз алдына ынта кешенін ту-
дырады, ол белгісіз деректен туындаған белгісіз қысым (Вуд, 
1971). Ол өз қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін іс-әрекет етуді 
талап етеді, бірақ іс-әрекет үнемі біз күтетін нәтижелерге алып 
келе бермейді. Осында Эго пайда болады, ол біздің қабылдау 
мен іс-әрекетке қатынасымыздың қоршаған ортаға байланысты 
екенін көрсетіледі. Эго Ононы бақылауға алады. Мысалы, бала-
лар фекалияның бөлінуін бақылайды, себебі Эго сәйкес емес іс-
әрекет ыңғайсыздық шақырады. Эго адамдармен және қоршаған 
ортамен, яғни объектілі қатынастар өзара қатынасын бақылайды. 
Супер Эго жалпы моральдық принциптерді дамытады, Эго 
қызметке бағыттайды. 

Тұлғаның маңызды қызметі қабілеттілік болып табылады. Ол 
шиеленісті бақылауда ұстайды. Эго мен Супер Эгоның бағыты 
Ононы бақылау, әлеуметтік жауапкершіліктің нәтижесінде, одан 
кейінгі шиеленістер пайда болады. Олар қорқыныш негізіне шыға 
отырып, қорғаушы механизмдерін белсенді етеді. Жоғарыда 
аталған репрессия осылардың бірі болып табылады. Басқа 
қорғаушы механизмдерге жататындар:
	Проекция – Эго қорғауға тырысатын санасыз ойлар. Олар 

біздің санамызбен басқа адам немесе объектіге бағытталады; 
	Бөліну – психика қабаттарында қарама-қайшы ойлар мен 

сезімдердің болуы, оларға әсер ету ойландырмайтын іс-әрекет-
терге алып келеді;
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	Сублимация – алғаш рет қажет емес мінез-құлыққа қайта 
бағытталған энергиялар, оның бағытталуы әлеуметтік іс-әрекет-
терге байланысты;
	Рационализация – себептердің негізді екенін түсіну, олар 

жеке іс-әрекеттерге алып келеді, эмоционалды түрде түсін-
дірілмеген себептердің мінез-құлық негізінде басылуы.

Фрейдтің соңғы еңбектері, өзара қатынас Эго объектілерімен 
байланысты. Осы тақырып оның өлімінен кейін де жасалған 
(Анна Фрейд пен Хартманның классикалық еңбектерінде). Ол 
фундаменталды коллекцияға қазіргі психоаналитикалық ойларды 
енгізген. Тұлға психологиясында және объектілі қатынас теория-
сында сыртқы ортамен (объектілі қатынас) қабілеті көрсетілген. 
Эгоның дамуы қабілетіміздің өсуін, санамыздың рационалды 
мүмкіндіктеріне сүйене отырып, ой (таным), қабылдау және ес 
жағдайына байланысты тәжірибеден үйренуді сипаттайды.

Кейбір психодинамикалық бағыттың теоретиктері мен прак-
тиктері әлеуметтік жұмысқа үлкен әсерін тигізді. Әсіресе осындай 
жұмыстар қатарына М. Кляйнды (1959), Зальбергер-Виттенбергті 
(1970), Виннкотты (1964) және Боублиді (1951) жатқызамыз. Бұл 
зерттеулердің мәні авторлардың жұмыстарымен байланысты. 
Кляйн балалық шақта пайда болатын екі эмоционалды өмірлік 
«позицияларды» талқылайды: жалғыздық пен өмір сүруден қорқу 
барысында туындайтын, артынан еруші позициясы және анасына 
зиян келтіруге қорқумен байланысты депрессивті позиция. Осы 
екі позицияны басынан өткеру адамдарға екі түрлі жағдайды 
қабылдап, соның нәтижесінде бұзылудан аман сақтайды. 
Винникоттың жұмысында объектілі қатынастар талданады; ішкі 
әлеміне қарай, олардың сыртқы ортамен байланысын дамыта 
отырып, балалар қалай бейімделуге үйренеді. Баубли «бала – ана» 
арасындағы психоаналитикалық мәселені ерте кездегі аналық де-
привацияны теориялық түсіну мен зерттеу саласына ауыстырды. 
Аналық депривация − баланың анамен қатынасының шектелуі, 
ол баланың дамуына кедергі жасайды. Олардың осындай бай-
ланысының болуы, ең алдымен, баламен емес, басқалармен 
тығыз қарым-қатынастың орнауы ретінде қабылданады. Бауыр 
басу, басқа адамдармен қарым-қатынас байланыстары болуы 
мүмкін. Бауыр басу, ата-аналар өлімі немесе ажырасудан кейінгі 
жағдай аса қиын (Гарбер, 1991). 
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Психоанализ тақырыбында айырылу аса маңызды болып 
есептеледі. Айырылу мен қайғыға байланысты бірнеше кон-
цепциялар жасалған (Бергофф, 2003). Азалы қайғы тек қана 
жақын адамның өлімі ғана емес, айырылудың барлық түріне 
жауап ретінде қарастырылады (Зальцбергер-Виттенберг, 1970). 
Паркс (1972) барлық жағдайдағы айырылудан кейінгі уайымды 
айырылудың салдары бойынша балалық уайым күйзелісінің ре-
грессиясы ретінде қарастырады. Пинкус (1976) отбасылық өлім 
реакциясынан бұрынғы қарым-қатынас пен байланыста жасы-
рын сезімдер пайда болатындығын дәлелдеген. Қайғы – эмоция 
интенсивтілігі психоанализіндегі ерекше тақырыптардың бірі. 
Алайда Смиттің (1982) айтуынша, көптеген әсерлер әлеуметтік 
күтулермен және жағдайдағы әлеуметтік ізденістермен байла-
нысты. Оның айтуынша, айырылуды феноменологиялық немесе 
экзистенциалды интерпретациялауға немесе түсіндіруге болады. 

Емдеу теориясының классикалық психоанализінде терапев-
тер «бос экранның» болуын және пациенттердің өз фантазияла-
рын көрсетуі үшін ол анонимді болуы керек дейді. Контркөшу 
психоаналитиктік қарым-қатынаста өткен тәжірибені қолдана 
отырып, пациенттерге иррационалды әсер еткенде пайда болады.

Кейбір психоаналитиктердің техникасы жасырын ойлар 
мен сезімдерді сыртқа шығаруға бағытталған. Қажетсіз мінез-
құлық, орындалмаған жанжал нәтижесінің сыртқа шығуынан 
байқауға болады. Олардың себептерін ашу көп ынтаны қажет 
етеді. Осындай себептерді көрсете отырып, жанжалдың енді 
қайталанбайтындығын айтамыз, олар енді қиындықтар туғыз-
байды. Яғни дәстүрлі психоаналитикалық терапия адам көңіл-
күйінің түсу сезімдеріне сәйкес, «инсайттардың» пайда болу-
ымен байланысты. Бұл – сана психологиясындағы маңызды 
аспектілердің бірі. Адам өз өмірінде рационалды бақылау 
дағдысын дамытуға, сыртқы ортамен қарым-қатынас жасауға ба-
сты назар аударады. 

Әлеуметтік жұмыстағы орталықтанған-міндет моделі мен 
дағдарыстық интервенция моделін сәтті қолдану оның негі-
зінде жататын идеялардың тартымдылығы мен практикалық 
маңыздылығын, соның ішінде «дағдарыс» пен «міндет» тура-
лы түсініктерімен байланысты. Бұл моделдің теориясы ретінде 
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әлеуметтік жұмыс дамымаған қызмет саласынан мақсаты 
әлеуметтік игілік болып саналатын кәсіпке айналды. Парад және 
Парад (1990, 4-5) тек ғылыми теория үшін, осы терминді қалдыра 
отырып, дағдарыстық интервенциядан кейінгі теория деп атау-
ды мойындамдайды. Бұл модельдің тоғысуы мен процедураның 
қысқалығы экономикалық тиімділікті түсіндіреді, сондықтан да 
ұзақ мерзімді әдістермен салыстырғанда, модельдер кеңінен та-
ралады, қолдану барысында кеткен күш-жігердің құны мен саны 
шексіз көбеюі мүмкін. Сонымен қатар қызмет көрсету барысын-
да әлеуметтік жұмыскерлер клиенттер арсындағы дағдарысқа 
жиі кездесіп отырады, алайда, олар ұзақ және мақсатталған күш-
жігерді талап ететін мәселелерді шеше алмайды немесе халықтың 
кедей табы үшін тиянақты реабилитациялық бағдарламалар жасай 
алмайды (workhouses of the Poor Law). Міндетті-орталықтанған 
модель әлеуметтік саланың ұйымдарында көптеген тәжірибесі 
мен біліктілігі аз әлеуметтік қызметкерлер үшін пайдалы 
нәтижелердің жауапкершілігі мен қолжетімдігін көрсетеді. Осы 
технология тар мамандандырылған және әртүрлі жағдайларда, 
әрбір клиенттермен қолдану (Доэл және Марш, 1992, 6) бо-
лып табылмайды. Осы моделдің тиімділігі экпсперименталды 
жолмен шешіледі және одан кейін қызметтер мен демеушілер 
маңызды болып есептеледі, ол әлеуметтік жұмыстың жалпы 
дамуына дәлелдемелі база болып есептеледі. Сонымен қатар 
нәтижелері дағдарыс интервенциясының тиімділігін дәлелдейтін 
зерттеу белгілі (Парад және Парад, 1990б., 16-18). Міндетті-
орталықтанған модель нақты құрылымы мен бағытының болу 
арқасында – клиенттер арасында танымал, сонымен қатар 
клиент терді іс-әрекетке тарту, ол әріптестік сезімін тудырады 
(Гиббонс және басқалар, 1979). Алайда бұл модель қарапайым 
болып көрінгенмен, шын мәнінде оны дұрыс қолдануға үйрену 
айтарлықтай қиын (Марш, 1991, 167). Форд пен Постл (2000) оны 
әлеуметтік қызмет көрсету жүйесінде қолданудың нәтижелерін 
талдайды.

Бұл модельдер әлеуметтік өзгерістерді қарастырмайды, 
сондықтан мәселелерді шешудегі ресми бағыты үшін, олар-
ды әділетті түрде сынға алады, оны шешуге көмектеседі. Со-
нымен бірге мемлекеттік әлеуметтік қызметтегі жұмысшылар 
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мен индивидуалды-реформистік бағыттың өкілдері үшін, олар 
әлеуметтік жұмыста сыни саладағы саяси бағытталған теория-
лармен салыстырғанда маңызды болып табылады. Дағдарыстық 
интервенция мен оның моделдері де маңызды орын ала-
ды. Әріптестік бағыт пен міндетті-бағытталған модельдің 
нақтылығы, сонымен қатар адамның ортасына жағымсыз әсер 
етуі оны дискриминацияға қарсы практикада тиімді қолдануды 
анықтайды. Осыған байланысты клиенттің белсенділігін ын-
таландыру мен әлеуметтік құрылым жағынан қысымды жеңу 
ұсынылады (Ахмад, 1990, 51; О Хагаг, 1994).

Осыған қарамастан, дағдарыстық интервенция жағдайлық 
дағдарысқа байланысты тар бағытталған сала болып табыла-
ды, ол индивидтер мәселесімен жұмыста жалпы технология-
ны ұсынады. Мысалды қарастырайық. Жас жігітке өзінің ауыр 
халдегі әкесінің көңілін сұрап бару қиын болып тұр, оның 
реніші мен ашуы әкесінің отбасынан кету себебімен байла-
нысты. Күнделікті өмірде бұл сезімдер терең жасырылған, 
алайда әкесінің дүниеден өту мүмкіндігі оның пайда болуына 
әкелді. Өмірдегі терең өзгерістер – баланың дүниеге келуі, не-
кеге тұру, ажырасу және өлім жағымсыз сезімдерді жиі «жоғары 
шығарады». Кейіннен бұл жағымсыздық үлкен жағдайға ауысып, 
дағдарыс кезінде қайта көрінеді.

Парад (1956): «Өмірдегі дағдарыс пен күнделікті міндеттерді 
шеше алмаудан, адамдар әлеуметтік қызмет салаларына 
жүгінеді», – дейді. Сондықтан нақты осы дағдарыс адамды 
көмекке мәжбүрлейді немесе қызметкердің араласуын күтеді, 
олар содан кейін оны тиісті органдарға бағыттап, тиісті мекеме-
лерге жібереді. Осылайша, әлеуметтік қызметке жүгінетін әрбір 
адам дағдарыста жүргендер, сондықтан дағдарыстық интервен-
ция әлеуметтік жұмыстың барлық түрінде қажет.

Эриксонның (1965) дағдарыстар тұжырымдамасына назар 
аударсақ, өмір сүру барысында негізгі психоәлеуметтік міндеттер 
ретімен шешіліп отырады, яғни көптеген тұлғалық мәселелерге 
қатысы бойынша дағдарыстар теориясының мәні түсінікті. 

Дағдарыстық интервенция әдісі психикалық денсаулық 
қызмет саласында кеңінен қолданылады. Жедел көмек сияқты 
ол клиенттердің үйіне баратын дәрігерлердің, медбикелер мен 
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әлеуметттік қызметкерлердің көпсалалы бригадаларында жиі 
қолданылады, ол психиатрлық госпитализацияның жағымсыз 
әсерінің болуының алдын алады (Фишер және т.б. 1990; Чиу 
және Примо, 1991). Практикада ұзақ мерзімді проблемалары 
бар пациенттер үшін клиникадан тыс көмек беру арқылы ауыр 
психикалық жағдайдың алдын алу әдісі қолданыла бастады. Бұл 
әдістер негізі қиын дағдарыс жағдайымен жұмысқа бағытталған, 
олардың міндеттері, мәселелері қазір жеңіл болып көрінгенмен, 
кейін пациенттермен әрдайым байланыста болу қиын бо-
луы мүмкін. Дағдарыстық интервенция техниктері көптеген 
медициналық және басқа жағдайларда пайда болған адамдардың 
психикалық жарақаттарымен байланысты. Соңғы уақыттарда 
АҚШ-та дағдарыстық интервенция әдісі өмірлік ауыр жағдайдың 
нәтижесінен пайда болған, қиын эмоционалды жағдаймен бай-
ланысты. Әдістер психологиялық және психикалық реакция-
ларда дағдарыстық жағдайларды көрсетеді. Ертеректе пайда 
болған психологиялық қиындықтар бақытсыздық жағдайға бай-
ланысты ескерілмеді. Джеймс және Джиллисэнд (2001) өзінің 
еңбектерінде жарақат алғаннан кейінгі дағдарыстық жағдайымен, 
суицидпен, эвтаназиямен, сексуалды және отбасылық зорлықпен, 
тәуелділік проблемасымен, сонымен қатар қайғы сезімін тудыра-
тын тұлғалық жоғалтумен, жұмыста дағдарыстық интервенция 
әдісін қолдану мүмкіндігін айтады. 

Ұлыбританияда «дағдарыстық интервенция» термині кейде 
дұрыс қолданбайды. Ол «әлеуметтік жұмыскер немесе қызмет 
тап болған дағдарыс» деп түсіндіріледі (Браун, 1978, 115). Со-
нымен қатар, радикалды және сыни теорияларда ол әлеуметтік 
қорғаудағы мемлекеттің рөлімен байланысты, қазіргі заманғы 
жанжалдардың мәнін ашу үшін пайдаланады. О Хаган (1986) 
«дағадарыстық интервенция» түсінігін жедел және тәулік 
бойы көмек беру қызметінің, сонымен қатар жергілікті қызмет 
көрсету орындарындағы қабылдау бөлмелерінің жалпы термині 
ретінде қарастырады. Оның пікірінше, бұл терминді балаларға 
реабилитиациялық қызмет көрсету мен психикалық денсаулық 
сақтау орындарына жатқызуға болады (О Хаган, 1991). Дәс-
түрлі түсінікте «дағадарыстық интервенция» жедел түрдегі 
психиатрлық көмек (Дэвис және т.б. 1985; Парад және Парад, 
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1990а; Робертс, 1995) және ол эмоционалды әсерлерден үлкен 
әлеуметтік қауіп тудырады (Сефански, 1990).

Когнитивті және мінез-құлықтық тұжырымдамалардың 
шығуы басқа екі теориялық бағыттарымен тығыз байланысты 
және ол психологиялық әдебиеттерде кездеседі. Тарихи бастау 
психологиялық зерттеулерге сүйенетін мінез-құлық терапиясы 
формасында клиникалық психологияның бөлігі болған үйрету 
теориясынан пайда болды. Шелдон (1995) теориясы – психи-
када индивидтік бірегейліктің тұлғалық тұтастығының мінез-
құлығын көрсетеді. Психодинамалық және жалпы мойындалған 
процестердің көзқарастары біздің психикамен байланысты. Бұл 
философиялық психика: христиандар «жан» деп атайтын адамның 
мәндік түйіні болып табылатындығы туралы түсініктермен бай-
ланысты. Бұл сыртқы әрекет адам бостандығын шектей ме әлде 
адамдар жеке жетістіктерге жетуге өз еркімен тырыса ма де-
ген сұрақпен байланысты. Іс-әрекеттерді орындау мінез-құлық 
негіздерін өзгертеді. 

Бұл идеялар әлеуметтік үйрену теорияларында (Бандура, 
1977) жан-жақты қарастырылады. Олар қоршаған ортадағы мінез-
құлық негіздерін үйретеді. Бұл процесс терапия негізін қалайды.

Когнитивті теория мінез-құлықтық теориясының бір бағытын, 
сонымен қатар жақында пайда болған әлеуметтік үйрену 
теорияларының негізінде құрылған терапия бағыттарының бір 
бөлігін көрсетеді. Когнитивті теория терапиялық жұмыс ба-
рысында прагматикалық бағыттылықты көрсетеді. Бұл бағыт 
негізінде теорияны психиатрлық симптомдарды басынан өткеру 
және депрессия мақсатында Бек (1989) пен Элис (1962) жасаған. 
Әлеуметтік жұмыста шынайылық терпапиясы (Глесер, 1965) 
стационарлық мекемедегі жас әйелдерге байланысты. Себебі 
осы теорияның негізін қалаушылар психикалық емдеуді, өзінің 
терапиясымен емдеу процесіне енгізуге тырысты. Когнитивті 
теорияда үйрету процесі қабылдау мен қоршаған ортаның 
жағдайына әсер етеді. Сондықтан адекватты емес мінез-құлық 
– қате қабылдау мен дұрыс түсінбеудің салдарынан болады. 
Шынайылық терапия жағдайды бұрыс түсінуді дұрыстайды, 
осылайша адамның мінез-құлқын қоршаған ортамен сәйкестейді. 
Скоттың айтуынша (1989), Бектың өзін күйзеліс пен қорқынышқа 
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алып келетін, өзінің қазіргісі мен болашағын қате қабылдауы ту-
ралы тұжырымдамасы, Элистың қоршаған ортаға сәйкес иррацио-
налды түсініктер туралы тұжырымдамасы мен Майхенбаухтың 
(1977) қауіп жайлы уайымдау туралы тұжырымдамаларында 
әртүрлі бағыттар көрсетілген. 

Гамбрилл (1995) мінез-құлық жұмысында практиканың 
төмендегідей түрлерін бөліп көрсетеді:
	Мінез-құлық қоршаған орта мен клиенттерге әсер етеді. 

Егер де мінез-құлық өзгерсе, онда мәселе де өзгереді.
	Оның негіздері мінез-құлық пен үйрету теорияларында жа-

тыр.
	Әлеуметтік жұмысшылар бақылаудан алынған нәтиже лерге 

нақты талдау жасайды және мәселелерін сипаттайды. Диагнос-
тика әдістері, интервенция мен соңғы бағалары дәл анықталады. 
	Мінез-құлыққа әсер ететін факторлар нәтижелерді тексер-

ген кезде барлық ауысымдардың өзгеруі арқылы шешіледі.
	Мінез-құлық жұмысының практикасында клиенттің әртүрлі 

жағдайлары қолданылады.
	Мінез-құлық жұмысының практикасында қоршаған ортаға 

маңызды адамдар тартылады.
	Интервенция ғылыми-зерттеу дәлелдемелерінің тиімділі-

гіне сүйенеді.
	Процестің мониторингі субъективті және объективті 

көрсеткіштердің және интервенцияға дейінгі жағдай туралы 
фактілі ақпаратпен қазіргі жағдайдың мәліметтерін салыстыру 
негізінде жүргізіледі. 
	Әлеуметтік жұмысшылар клиентпен мақұлданған мінез-

құлыққа жетуге тырысады. 
	Әлеуметтік жұмысшылар клиенттерге көптеген басқа 

жағдайларда (генерализация) мінез-құлқының өзгеруіне және 
интервенция аяқталғаннан кейін осы дағдыларды сақтап қалуға 
көмектеседі.

Мінез-құлық жұмысының ғылыми негізі түсіндірудің сы-
зықты моделін көрсетеді: осындай жағдайлар өз артынан 
басқаларды алып келеді. Бұл ережеге реалистік және әлеуметтік-
конструктивистік тәсілдің көзқарасымен қарасақ, күмәнді, себебі 
әлеуметтік факторлардың қиындығы мен өзара байланысы мінез-
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құлық моделінің жеңілдеуіне әкеліп соғады. Әлеуметтік үйрету 
теорияларында, басқа адамдар қалай жетістікке жету жайлы 
мүмкін болатын жағдайларды қарастырамыз. Когнитивті-мінез-
құлық әдістері ойлар мен сезімдердің өзгерісіне байланысты өз 
алдына терапиялық процедураларды көрсетеді. Радикалды биохе-
виоризмде ойлар мен сезімдер іс-әрекет негіздеріне сай өзеріске 
ұшырайды. Осылайша әрбір жеке көрініс секілді мінез-құлық та 
өзгеріске ұшырайды. Необихевиоризмде ол емдеу теорияларының 
негізін қалайды, жекелей алғанда күйзелістік жағдайлар мен 
тікелей шиеленісу. Когнитивті және мінез-құлықтық тұжы-
рымдамалардың орталықтанған моделдерімен көптеген ортақ-
тығы бар. Оларды гуманистік және конструктивистік идеялар-
мен бір негізде алуға болатын психика және ғылыми әдістермен 
тікелей байланысты. Сонымен қатар мінез-құлық теориясы 
зерттеудің ғылыми әдістерінің мәнін терапиялық іс-шара негізі 
ретінде қарастырады. Сонымен бірге, гуманистік теорияда раци-
оналды негіздері жоқ аргументтер қабылданбайды. 

Әлеуметтік жұмыста қолданылатын жүйелік идеялар1940-1950 
жылдары менеджмент пен психология салаларында пайда болған, 
жалпы жүйелер теориясында қолданылады. Оның толық сипат-
тамасы фон Берталанфидің (1971) еңбегінде берілген. Жүйелер 
концепциясы әрбір организм ішкі жүйеден тұратын үлкен жүйені 
құрайтындығына сәйкес биологиялық теорияны ұсынады. Осы-
лайша адамның организмі қоғамның бір бөлігі болып табыла-
ды, мысалы қан айналым, жасушалар атомдардан құралған, ол 
бөліткерден құралған. Биологиялық жүйеден басқа жүйелік те-
ория топтар, отбасы және қоғам сияқты әлеуметтік жүйелерде 
қолданылады. Хэнсон (1995) жүйелер теориясының мәні басқа 
теориялар сияқты адамзат пен әлеуметтік мінез-құлықтың бөлігін 
емес, «бүтіндікті» қарастыратыны туралы айтқан. 

Мэнскоск (1981) әлеуметтанудың жүйелік теориясының 
шығу негіздерін Г. Спенсердің әлеуметтік дарвинизмнен бай-
қауға болатындығын айтқан. Сипорин (1980) оның негізінде 
XIX ғасырда Англияда жасалған (мысалы, Бут пен Раунтридің 
еңбектері) әлеуметтік зерттеулердің әдістерінде, чикагодағы 
әлеуметтану экологиялық мектебінде ақпараттар мен идеялар те-
ориясы жатқанын айтады. 
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Жүйенің құрылымын төмендегі түсініктермен сипаттауға бо-
лады:

•	 Жүйенің шекаралары – физикалық және психикалық энер-
гиялардың ауысуы жоғары деңгейде болады. 

•	 Жабық жүйелерде – энергияның сыртқы әлеммен айыр-
бастығы болмайды, оларды термоспен және вакуумды қорап пен 
көрсетуге болады.

•	 Ашық жүйелер − энергияларды ауыстыру үшін шекара-
лардың енуіне ие.

Келесі түсініктер оларға әсер ету нұсқаларын көрсетеді 
(Грейф және Линч, 1983):
	Енгізу – энергия шекара арқылы бірден жүйеге түседі.
	Өткізу қабілеттілігі – энергия жүйенің ішінде қолданылады.
	Қорытынды – энергия шекара арқылы сыртқы ортаға 

шығады және оған әсер етеді.
	Кері байланыс – ақпарат (энергия) қоршаған ортаға шығып 

болған өзгерістердің нәтижесінде байығаннан кейін жүйеге қайта 
оралады.
	Энтропия – жүйе жұмысын жалғастырады, өзінің жеке 

энергиясын қолданады, егер де ақпарат жаңара түссе, жүйе өзінің 
дамуын толықтай орындай алмайды.

Мысал келтіретін болсақ, сіз маған бір нәрсе айтасыз (менің 
жүйеме ену). Бұл менің мінез-құлқыма әсер етеді (қорытынды) 
және сіз бұл трансформацияны бақылайсыз. Осылайша сіз менің 
сізді айтқаныңызды еститіндігім және түсінетіндігім (кері байла-
ныс) туралы дәлелдейтін кері байланысты ала аласыз. 

Жүйенің жағдайы бес сипаттамалармен анықталады. Олардың 
арасында:
	Тұрақты жағдай – жүйе енуші ақпаратты қабылдай 

және қолдана отырып, өзін жүйе ретінде қолдайды. Жүйеде 
(индивидтік және әлеуметтік топтарда) олардың фундаменталды 
сипаттамаларын қарастырмайтын өзгерістер орын алуы мүмкін. 
	Гомеомстаз немесе тепе-теңдік – кірген ақпараттардың 

белгілі бір өзгерістер енгізгеніне қарамастан жүйенің өз 
ерекшелігін сақтау қабілетті.
	Түрін өзгерту – жүйенің қиындыққа қабілеті, себебі уақыт 

өте келе оның бөліктері түрін өзгертеді.
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	 Жүйелік қиындық – жүйе оның бөліктерінің құнынан да 
үлкен бір бүтінді құрайды, ол:
	 Өзара әсер ету – егер жүйенің бір бөлігі өзгерсе, басқа 

бөліктерде де өзгерістер болады. 
Өзара әсер етудің нәтижесінде жүйелер тең қорытын-

дылылықты (әртүрлі жағдайдағы бірдей нәтижелер) және көп 
қорытындылықты (бірдей заттар, бірақ әртүрі нәтижелер) 
көрсетеді, себебі жүйенің бөлігі әртүрлі әсер етеді. Берілген 
түсініктер адамдардың өзара қарым-қатынасының қиындығын 
және іс-әрекеттердің әртүрлі салдарының себептерін сипаттауға 
көмектеседі. Әлеуметтік жүйелерде синергия бар, яғни олар өзін 
күту үшін өздерінің жеке энергиясын жасай алады. Сондықтан 
адам некеде немесе топта қатынаса отырып, көбіне топтың 
ішіндегі қарым-қатынасты күшейте отырып, қарым-қатынасты 
сақтауға немесе дамытуға тырысады. Бұл күрделі жүйенің мы-
салы бола алады, себебі жүйе ішінде өзара іс-әрекет болма-
са байланыстардың болуы мүмкін емес. Синергия болмаған 
жағдайда топтың қатысушылары немесе ерлі-зайыптылар сырт-
тан қосымша энергия алады, болмаса энтропия өседі. Осылайша, 
синергия энтропияның қарама-қайшылығы болып табылады не-
месе неоэнтропия деп аталады.

Пинукус және Минахан (1973) жүйелі көмектің үш негізгі 
түрлерін көрсетеді:
	 Бейресми немесе табиғи жүйелер (отбасы, достар, пошта 

қызметкері, қызметкерлер).
	 Ресми жүйелер (микросоциалды топтар, кәсіподақтар).
	 Социалды жүйелер (аурухана, мектептер).
Осы авторлармен ұсынылған жүйелік талдау әлеуметтік 

жұмыс тәжірибесінің дамуына үлкен әсерін тигізді.
Эванс пен Кирни (1966) тәжірибедегі жеті негізгі тәсілді 

көрсетеді. Олардың жұмысы жүйелік теорияны әлеуметтік 
жұмыстың әртүрлі формаларында қолдануға арналған. Автор-
лардың сиппаттауынша, әлеуметтік желілер мен әртүрлі жүйе-
лердің енуі әлеуметтік жұмыс процесінің (мақсатты, әсер етуші) 
негізінде орындалады.

Осы позицияға сәйкес, жүйелік бағыт практикалық жұмыс-
тың әрі қарай жылжуын қамтамасыз етеді; сондықтан көптеген 
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мамандар өзінің қызметінде әртүрлі бағыттарды біріктіруге ты-
рысады. Жүйелер теориясы жұмысты барлық мүмкіндіктері мен 
шектеулері, мақсаттары, рөлдік және биліктік өкілеттіліктері, 
сонымен қатар мүмкін болатын нәтижелері және салдары 
контекстінің негізінде бастауға тырысады. Мысалы, баласы 
қатыгез зорлыққа тап болған отбасымен жұмыстағы атқаратын 
қызмет пен мақсат, отбасындағы дәл осы өзекті жұмыс, бірақ 
отбасылық қарым-қатынас терапиясы кезіндегі атқаратын 
қызмет пен мақсаттан ерекшеленеді. Сонымен бірге өткізілетін 
іс-шаралар екі жағдайда да бірдей болуы мүмкін. Осы жағдайда 
маңыздысы қандай факторлар мәселелік жағдайды тудыраты-
нын ашып алу және баланы қалай қорғауға, ерлі-зайыптылар 
арасындағы қатынасты қалай реттеуге болатындығын ойлану.

Жұмыс контекстінің мәні одан кейінгі болатын реттік сипат-
пен байланысты. Контекст мақсаттар мен әдістерді айқындайды. 
Мысалы, мүмкіндігі шектеулі адам әлеуметтік жұмысшыдан 
практикалық көмек ала алады, алайда клиентте отбасылық 
мәселелер болса, әлеуметтік қызмет көрсету қиындайды. Сон-
дықтан клиент түскен жағдайда толық көмек көрсету үшін 
мәселенің екі жағына да көңіл бөлінуі тиіс.

Бірізділік принцип мен контекст белгілі бір дәрежеде 
позитивті бағытқа негізделген. Клиникалық бөлімдегі әлеуметтік 
жұмыс құқық бұзушылармен қатал тәртіп пен психикалық 
денсаулықтың бұзылуының тиімсіздігін көрсетеді. Осындай іс-
шаралар, білім жағдайын көтеруге бағытталған. Мінез-құлық 
бойынша позитивті мүмкіндіктерді бір әлеуметтік жүйеде көрініс 
табатын басқа жүйеде де көруге болады. Мысалы, көршілермен 
қарым-қатынастағы қиындықтар күндізгі стационар кезіндегі 
сабақтарда немесе басқа әлеуметтік жағдайларда пайда болуы 
мүмкін. Сондықтан осы модельдерді анықтай отырып, әлеуметтік 
жұмыскер өзінің әсерін белгілі бір қарым-қатынастық және мінез-
құлықтық мәселелерге бағыттауына болады.

Жүйелік теория процесс мағынасын қарастырады, яғни қарым-
қатынас пен өзара іс-әрекеттестіктің мазмұны мен нәтижесі 
қалай болады. Әлеуметтік жұмысшы жағымды шеберліктері мен 
қатынастарын белгілі бағытта көрсете отырып, оның мәселелік 
жағдайын өзгерте алады. Сонымен қатар отбасылық қарым-
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қатынас мектептегі жағдайдың қиындықтарын басынан өткеруге 
көмектеседі.

Қоршаған ортамен жұмыста жүйелік теориямен салыстыр-
ғанда бірқатар артықшылықтар бар. Қазіргі таңда әлеуметтік 
орта басқа қызметтер, отбасылар арқылы клиентке әсер етеді.

Жүйелік теория принциптерінің бірі − біріккен жұмыс. Бұл 
жерде басқа қызметпен, отбасымен, әлеуметтік ортамен тығыз 
байланыста жұмыс жасау клиенттерге қалай әсер ететіндігін си-
паттайды.

Бірігіп жұмыс жасауда жүйелік теория принциптерінің бірі 
болып табылады, себебі әлеуметтік жұмыскердің атқаратын 
қызметіне клиенттермен, әріптестерімен және басқа қызметтер-
мен өзара әрекеттесу кіреді.

Афертон (1989) стационарлық мекемелердің жұмысында 
жүйелік теорияны қолдану мүмкіндігін сипаттай отырып, адамдар 
бір-бірімен қарым-қатынасты жәй тәуелсіз индивидтер ретінде 
құрып қана қоймайды; олар нақты бір әлеуметтік жағдайда бо-
лады. Жүйелік теориядағы шекаралар түсінігі жеке сұрақтармен 
және ішкі стационарлық мекемелермен және клиенттердің өзара 
қарым-қатынасы кезінде орындалады. «Кері байланыс» түсінігі 
жағдайдағы әртүрлі факторларды өзара қарым-қатынас етіп 
көрсеткенде мамандармен жұмыс істеуді қажет етеді. Оның 
барлығы қиындықтардан өтуге септігін тигізетін бұрынғы 
жағдайдағы мәселелерді көрсетеді.

Стационарлар – бұл адамдар бірге тұратын мекемелер. Бұл 
стационарлық мекемелер өзін-өзі реттейтін жүйелер екенін 
көрсетеді. Осындай жүйелердің артықшылығы − қауіпсіздік. 
Алайда оны түсіну мен оқу барысында ондағы персонал сонда 
болып жатқан жағдайларды реттейді және шеберліктерімен және 
қабілеттерімен оны түсіндіруге тырысады. Оның барлығы нор-
маларды жүзеге асыру арқылы орындалады. Әрбір тәуекелділікті 
стационарлық мекемелердегі қадамға негативті әсер ететін 
күтпеген жағдайдың ықтималдығын азайту арқылы төмендетеді. 
Осылайша, тұрақты даму барысында, өзгерістерге жол ашу 
қажет. Стационарда тыныш жатқан динамиканың бұзылуына 
алып келетін сыртқы әсерлерді немесе басқа факторларды жеңуге 
бағытталған гомеостаз бен тепе-теңдікті құруға тырысады. 



63 

Афертеон әсер ету арқылы, клиентпен ашығырақ және 
икемдірек қарым-қатынаста болуға және қоршаған ортамен 
стационарлық бөлімдерін құруға көмектесетін тәжірбиелік тех-
нологияларды дамытуға тырысады. Берілген тұжырымдама 
кешенді өзара іс-әрекеттестікті талдау үшін жүйелік теорияны 
қолдануды ұсынады және әлеуметтік жұмыстың тәжірибиелік 
әдістерінің сипатын береді.

Моделдердің әлеуметтік сипатына қарағанда индивидуалды 
сипаты басым. Дегенмен, әлеуметтік-психологиялық теорияның 
әлеуметтік жұмыс практикасының аясында жүзеге асатын бірде-
бір нақты концепциясы жоқ. Не болғанда, 1990 жылдың соңына 
дейін ақпарат көзі осындай болған. Одан кейін әлеуметтік-
құрастырмалылық тұжырымдамалар пайда болды. Соған қоса, 
әлеуметтік жұмыста Сейлбидің (1992,1996) тұлғаның басым 
жақтары тұжырымы, Келлидің (1955) тұлғалық құрастыру те-
ориясы, баяндау психологиясы (Уайт пен Эпстон, 1990) және 
ауызша тарих психологиясы (Мартин, 1995), сонымен қатар от-
басы терапиясының әртүрлі нұсқалары қолданылған. Сонымен 
қатар де’Шезераның (1985,1988,1991) еңбектері мен шешім 
шығару моделдері (Уолтер және Пеллер, 1992) танымал. Осын-
дай мінез-құлықтық реакциялар «мінез-құлықтық» мәселенің бір 
бөлігі болып табылмайды. Ондағы өзгерістер тұрақты сипатта 
болады және аз ғана өзгерістер біртіндеп үлкен өзгеріске алып 
келеді. Нақты жағдайлардың белгілі бір маңызын ескере отырып, 
қоршаған орта мәселелеріне назар аударамыз. Жағдайларға үлкен 
мән бере отырып, қоршаған ортада болып жатқан құбылысқа 
әсер етеміз. Бұл циклдік процесс қоршаған ортаны қайта құратын 
жаңа шешімдерге сүйене отырып, жаңа мағыналармен бөлінеді. 
Бұл ойлар әлеуметтік жұмыстағы конструктивистік бағыттың да-
муына әсерін тигізді.

Әлеуметтік-психологиялық теорияның жеткілікті түрде та-
ралмауы – әлеуметтік жұмыста үш теориямен түсіндіріледі. 
Біріншіден, топаралық және тұлғааралық қарым-қатынасқа 
негіздей және білімнің тәжірибелік формасын ескере отырып, 
оны әлеуметтік психологияға тән индивидуалды жағдаймен 
байланыстыру қиын. Әлеуметтік-конструктивтік бағыт кезінде 
индивидуалды жұмыстың адекватты мақсаттарына сәйкес 
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қолданбалы әдістер жасалған. Екіншіден, таным әдістерінің 
мәселері әлеуметтік психология моделдеріне сәйкес келеді. 
Оның көмегі арқылы теориялық негіз жасалады және нақты іс-
әрекеттер арқылы трансформация принципіне өте алады. Мысал 
ретінде психоаналитикалық немесе когнитивті-мінез-құлықтық 
теорияларды атауға болады. Әлеуметтік жұмыстың терапиялық 
мақсаттарын орындау үшін нақты құрылымы бар технология 
қажет. Нарравивті терапияның дамуы мен оны клиникалық пси-
хология мен кеңес беруде қолдану (МакКлеод, 1997) мұны мүмкін 
етеді. 

1970-1980 жылдары отбасылық терапияның танымал 
болуы ның салдарынан әлеуметтік жұмыстағы отбасылық тера-
пияның коммуникативті негіздерінің маңыздылығы артты. Грин 
(1996) отбасылық терапияның коммуникативті негізін қалады 
және қайта құрастыру техникасын қолданды, бұл әлеуметтік 
жұмысшы отбасы немесе индивидтің бастан кешіп отырған 
әлеуметтік фактілерінің баламасын түсіндіру кезі. Ол адамға 
нақты жағдай мен оны түсіндірудің арасында айырмашылық 
бар екендігін көрсетеді және тілдік тәжірибенің әлеуметтік-
консруктивистік талдауын ерекше атап өтеді. Коммуникация 
теориясында зертеулер мен практикалық тәжірибемізде анық 
көрсетілген іс-әрекеттің технологиясы мен әдісі анық айтылады. 
Онда әлеуметтік жұмыстың көптеген құндылықтары айтылған, 
жекелей алғанда белсенді тыңдау және клиенттердің мінез-құлқы 
мен қайғысына көңіл бөлу. Сонымен бірге коммуникация теори-
ясы әлеуметтік жұмысқа тиесілі және оның жеке қарым-қатынас 
жағдайының шеңберінен шығып жатқан әлеуметтік маңызды кон-
цепцияда болмайды. Сондықтан бұл модель жалпы технология 
жасау мақсатында, терапиялық клиникалық жағдайдарда және 
әлеуметтік қызметте жеке мінез-құлықты талдау жұмыстарында 
қолданылады. Нақтырақ айтсақ, оны қолдану саласы әлеуметтік 
жұмыстың коммуникациясына арнаған Нельсонның (1980), 
Лишманның (1994) және Томпсонның (2003б) зерттеулерімен 
анықталады.

Рөлдік теория. Әлеуметтік жұмыстағы рөлдік теория өте 
ерте уақыттан бері белгілі, себебі оның зерттеу пәні ретінде 
индивидтердің өзара қарым-қатынасы және олардың күтетін бол-
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жамдары мен реакциялары жатады. Перлманның (1968) ойынша 
рөлдік теория тұлғаның психологиялық түсінігін толықтыратын 
(Стрин, 1971; Библ және Томас, 1979; Дэвис, 1996) өзара қарым-
қатынастың әлеуметтік интерпретациясын көрсетеді. 

Рөлдік теорияның екі типі белгілі:
	Құрылымдық-функционалдық рөлдік теория, онда әлеу-

меттік құрылымдардың орны сипатталады. Әрбір әлеуметтік по-
зиция белгілі бір нақты шарттарды және әлеуметтік көзқарастарды 
көрсетеді, ол әлеуметтік жағдай негізінде орындалады. Говард 
және Джонс (1985) толық емес отбасындағы рөлдік жағдайларын 
көрсетті. 
	Драматургиялық рөлдік теорияны Гоффман (1968б) 

ұсынған. Рөлдер әлеуметтік мәртебелерге сәйкес әлеуметтік 
күтетімді орындау формалары ретінде қарастырылады». 
Әлеуметтік өзара іс-әрекеттестік сигналдарды талдайды, олар 
бірінен кейін бірі түседі. Қоршаған ортадағы адамдар туралы 
ақпарат алады және оны реттейді. Біздің қалауымыз, қарапайым 
түрде әлеуметтік күтетін әсерлерді жалпыға бірдей негізде 
көрсету. Рөлдің кейбір аспектілері нақты түрде бағытталады және 
басқалары екінші түрге ауысады. Гоффман (1968б) қоғамдағы 
басқаша көрінетін ақпарат ерекшеліктерін қоғамда қолданбау 
керектігін атайды. Топтарда жұмыс істейтін адамдар әлеуметтік 
мойындалған рөлдерді атқаруға міндетті. Гоффман (1972а, б, в) 
осы идеяларын әрі қарай дамытып, әлеуметтік күту рөлдерінің 
мінез-құлық негіздерін түсіндіреді.

Берілген тұжырымдар үлкен мәнге ие, себебі кейбір мінез-
құлық формаларын сәйкессіздікпен және рөлдердің анық тал-
мағандығымен түсіндіруге болады. Сонымен қатар рөлдік тео-
рияда әлеуметтанулық тәсіл мінез-құлықты талдау мақсатында 
қолданылады. Мейджер (2003) клиентердің рөлдік проблемала-
рын олардың өзгеруінінің мүмкіндіктерін және зерттеудің алты 
проблемаларын бөліп көрсетеді:
	Жаңа рөлдің талаптарын анықтау.
	 Толығымен рөлдік жиынтықты анықтау, яғни қатысушы 

адамдар тобы және олардың рөлдерінің ерекшеліктері.
	Жаңа рөлдерді алумен байланысты рөлдерді орындау және 

болуы мүмкін жанжалдардың қиындықтарын табу. 
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	Жаңа рөлдерді толығымен талқылау: кім, не, қашан, қайда, 
орындайды;
	Рөлдердің интеграция моделдерін жасап шығару, мысалы 

әртүрлі рөлдерді орындайтын адамдардың тартылуына сәйкес 
уақытша шкала немесе балама рөлдік бағдарлама жасау. 
	Егер кері байланыс нәтижесінде өзгерістердің қажеттілігі 

айқындалған болса рөлдерді талқылауға қайта оралу. 
Мысал қарастырайық. Айман орта жастағы әйел, хатшы болып 

жұмыс жасаған, күйеуімен ажырасқаннан кейін бала тәрбиесін 
өз қолына алған. Оның жеке тұрып жатқан жалғыз басты анасы 
көз жанарын жоғалтып, кейін зағипқа айналды. Ол бірнеше рет 
құлап, қатты жараланды. Отбасы дәрігері оларға бірге тұруға 
кеңес берді. Бірге тұру олар үшін өте қиын болды, әлеуметтік 
жұмысшының көмегі қажет болды. Рөлдік теория ұғымының 
көмегімен олардың жағдайы жұмыс істеуші әйел Айманның 
жеке өзіне қажеттігі және анасына қараушы қыз рөлдік жанжалы 
ретінде қарастырылды. Осындай жағдайда рөлдер арасындағы 
жанжал орын алды және қызы мен анасының қарама-қайшы 
рөлдері қайшылыққа келген уақытта, ішкіаралық жанжал бол-
ды, ал анасының осыған қатысты бағып-қағушы қыз ретіндегі 
мінез-құлқы Айманның арасында және отбасылық дәрігер ара-
сында түсініспеушілік тудырады. Мұқият қарау барысында 
рөлдік анықталмағандық байқалды, бұл қосымша қиындықты 
туғызады. Себебі Айман қызы ретіндегі рөлі туралы басқалардың 
ойын тыңдағандықтан, бұл онда өзінің іс-әрекетіне байланысты 
сенімсіздіктің тууына әкелді. 

Бұл символикалық интеракционизм теориясымен аса байла-
нысты. Екі жағдай да назар әлеуметтік күту мен жазба белгілерін 
(ярлык) жапсыру арқылы болатын рөлдің қалыптасу процесіне 
аударылады. Жазба белгілері Беккер (1963) мен Лемерттің (1972) 
жұмыстарында қарастырылған. Лемерттің пікірі бойынша, 
көптеген адамдардың мінез-құлқының ауытқуы кенеттен пай-
да болады, аса қажетті сыни ойлау осы іс-әрекетке әлеуметтік 
ортаның реакциясы болып табылады. Беккер әлеуметтік топ-
тар ережелерді құру мен оларға кім сәйкес келетінін шешу ба-
рысында девиацияны шығарады деп көрсетеді. Осы ережелерді 
ұстанбайтындар «аутсайдер» болып есептеледі. Бұзақылық не-
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месе спорт жанкүйерлерінің даулы мінез-құлқы сияқты мінез-
құлықтың жеке формаларының шеңберінде шығып отыратын 
«Моральды паника» (Кохен, 1972) девиантты мінез-құлық 
құбылыстарына сәйкес қоғамның тынышсыздығын көрстеді. Бұл 
жазба белгілерінің күшейуіне белгілі бір әсерін тигізеді. Соны-
мен қоса ауытқушы мінез-құлықтың пайда болуы девиацияның 
пайда болуына септігін тигізеді. 

Рөлдік теорияның жағымды да маңызды ресми құрылымдар-
дың әлеуметтік қызметін күшейтіп, сонымен күресетін пробле-
маларын сиппаттау. Көптеген мағлұматтар бойынша, әлеумет тік 
жұмысшылар жағымсыз жазба белгілерін өздерінің клиент теріне 
қолданады (Кейс және Лингерсфелт, 1974; Джиндерич және т.б. 
1982). Соған сәйкес бағалау проблемасы мен әлеуметтік қызмет 
көрсету барысында стигматизациядан алшақ болуы қажет (Леви, 
1981).

Әлеуметтік жұмыс теориясындағы гуманистік бағыттың 
не гізін қосымша деп есептеуге болады. Негізгі болу себебі − 
әлеуметтік жұмысшылардың фундаменталды шарттары гу ма-
нистік шарттардың негізгі принциптері ретінде қарас тырылады. 
Мысалы, Маллэ (2003) қате гуманизмді гуманитаризммен бай-
ланыстырады. Екінші кезекте – гуманистік теорияны бағыт деп 
атаудың өзі қиын. Ол практиканың арнайы моделін анықтау тәсілі 
емес, жалпы ғылыми философия болып табылады. Экзистенциа-
лизм және шығыс философия дәстүрлері әлеуметтік жұмыстың 
перифериясында орналасқан және тек қана шектелген топтағы 
мамандар үшін қызығушылық тудырады.

Әлеуметтік жұмыстың көптеген теориялары мен перс-
пективалары олардың техницизм және медикализм (инди-
видуал-реформаланған) пікірі үшін сынға алынады. Соны-
мен қатар әлеуметтік жұмыстың инструментизациясы мен 
бюрократизациясының тенденциясына қарсы, ол үлкен мем-
лекеттік қызмет салаларында жиі кездеседі. Әлеуметтік жұмыс-
тың мақсаты мен идеалдарының гуманитарлық бағыт тылығы ның 
екпіні осы тенденцияларға қарсы тұрады (мысалы, Хагман, 1977). 
Осы жағдайда әлеуметтік жұмыстың мәртебесін қалыптастыру 
рефлексивті-индивидуалдылық тәсіл арқылы жүзеге асады. Алай-
да экзистенциализм, мысалы айыру тәсілдері әртүрлі болғанымен 
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радикалды-сыни тұжырымын айырумен байланысты. Соны-
мен бірге әлеуметтік жұмыста радикалды және феминистік 
бағытының болуы демократиялық құндылық пен теңқұқылы 
қатысу туралы айтады. Әлеуметтік жұмыста когнитивті бағытты 
гуманизациялау (Гольдштейн, 1981,1984) әлеуметтік жұмыстағы 
технологиялық және индивидуал-реформистік бағыттармен 
гуманистік теорияның өзара байланысын көрсетеді. Ол әртүрлі 
бағыттағы өзара қайшылық пен әртүрлі бағыттардың қарама-
қайшылықтарын көрсетеді. 

Әлеуметтік жұмыстың негізгі міндеттері индивидтердің 
жеке бағаларын көтереді және жеке ресурстарын белсендіреді. 
Әсіресе, клиенттерді ұлтына байланысты кемсітуге болмайды 
(Грин және т.б. 1996). Отбасы терапиясында танымал болған 
әлеуметтік құрастыру және конструктивизм идеялары жүйелік 
теорияның тұжырымдарының баламасы ретінде қарастырылады 
(Келли, 1994). Гуманизм және онымен байланысты әлеуметтік 
жұмыстағы аралас бағыттар анықталмағандығымен және идеа-
лизмі үшін жиі сынға алынады. 

Роджерс (1951, 1961; Роджерс және Стросс, 1967), әлеуметтік 
жұмысқа әсер еткен терапиялық концепцияның ең гуманистік 
бағыттағы авторы болып табылады. Бұл концепцияны қолданудың 
бастапқы саласы кеңес берумен байланысты. Роджерстың 
идеялары әлеуметтік жұмыста кеңінен таралды. Әлеуметтік 
жұмыскерлер кеңес беру мен тренинг әдістерін қолдана бастады. 
Сонымен қоса, Роджерс сәтті терапия үшін қажетті шарттарды 
анықтап берді. Мамандар клиенттерді былай қабылдауы шарт:
	Терапиялық өзара қарым-қатынас кезінде шынайы және 

конкурентты (мамандардың сөздері мен іс-әрекеттері олардың 
тұлғасын және шынайы қарым-қатынастарын сипаттайды және 
клиентке әсер етудің құралы болып табылмайды).
	Клиентті жағымды және шынайы тұрғыда қабылдау.
	Клиенттердің өмірлік ұстанымына эмпатия көрсету.
Каркуфф және оның әріптестері (Трокс және Каркуфф, 1967; 

Каркуфф және Бернсон; 1977) осы шарттарды біріктірді. Олардың 
пікірінше, сәтті терапияның кешенді жағдайына адалдық пен 
ақжүректілік, жылулық, сыйластық пен қабылдау, эмпатиялық 
түсіну кіреді. Каркуфф арнайы шкала жасады, оның көмегімен 
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жағдайлардағы терапиялық өзара қарым-қатынастың орында-
лу дәрежесіне баға беруге болады. Эмпирикалық зерттеулер 
терапиялық өзара іс-әрекестестікте тиімді компоненттері ретінде 
олардың рөлін растады.

Роджерстың пікірінше, тиімді компоненттердің өзара іс-
әрекеттестігі әлеуметтік жұмысқа маңызды әсерін тигізді. Оның 
пікірі бойынша, ол директивалық түрде болмауы керек.  

Әлеуметтік жұмыс теориясының дамуына ұлы теоретик-
тер мен практиктердің қосқан үлесіне талдау жасау барысын-
да әлеуметтік қызметкер қызметінің спецификасы мен оның 
теориялық негізін жоғалту қаупі бар. Осы тұрғыдан, ғылыми 
білім аумағында еңбек сіңірген адамдардың әлеуметтік қызмет 
теориясының даму тарихының нақты кейіпкері болмай қалу қаупі 
туындауы мүмкін. Осы сияқты мәселелерді шешу қиындығының 
себебі мынаған байланысты: әлеуметтік қызмет аумағындағы кез 
келген үлкен теоретик пен практиктің базалық білімі әлеуметтік 
қызметкерге сәйкес болмауы мүмкін, бұған мысал ретінде Колум-
бия университетінің әлеуметтік қызмет факультетінің бұрынғы 
деканы Рональд Фельдманды немесе Канаданың Калгари 
қаласындағы ірі университеттің әлеуметтік қызмет факультетінің 
деканы Рей Томлиссонды атауға болады. Швециядағы әлеуметтік 
қызмет аумағындағы ғылыми зерттеулердің негізін философия 
ғылымдарының докторы Харольд Сиднер қалаған. Мәдениеттану, 
әлеуметтік философиялық зерттеулерде мол тәжірибесі бар, со-
циология саласының маманы болған ол (Лунд университетінің 
социология бөлімін аяқтаған) Гетеборг университеті әлеуметтік 
қызмет институтын ұзақ уақыт басқарды. 

Швециядағы Сведнер зерттеу қызметінің ықпалымен 
1980-жылдары әлеуметтік қызметтің ғылыми дәстүрі қалыптасты, 
онда қазіргі заман адамының даму контексіндегі жүйелі-функ-
ционалдық көрініс нығайды. 

Өзін-өзі тексеру сұрақтары

1. Қайырымдылық ұйымдардың типтері.
2. Дәстүрлі қазақ қоғамындағы ұрпақ тәрбиелеу процесімен М. Ве-

бердің әлеуметтік іс-әрекетіндегі «мақсатты-рационалды типі» категориясы 
арасындағы үндестікті сипаттаңыз.
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3. Рефлексия мен рефлексті дегеніміз не? Оның әлеуметтік жұмысқа 
қатысы қандай?

4. Сайбеонның ресми және бейресми теорияларын ашып көрсетіңіз.
5. Рефлексті-терапиялық бағыт немесе Доминеллидің терапиялық 

көмек тәсілі.
6. Әлеуметтік жұмыстағы социал-ұжымдық бағыт.
7. Индивидуалды-реформалық бағыт және оның өкілдері.
8. Рефлексті принциптердің қандай бағыттарын білесіз?
9. Психоаналитикалық теорияның үш бөлігін атаңыз.
10.  Баублидің «бала-ана» арасындағы психоаналитикалық мәселесі.
11.  Емдеу теориясы.
12.  Міндетті-орталықтанған модель (Парад және Парад, Доэл мен 

Марш, Гиббонс, Форд пен Постл).
13.  Дағдарыстық интервенция.
14.  Когнитивті және мінез-құлықтық тұжырымдамалардың теориялық 

бағыттары.
15.  Бандураның әлеуметтік үйрену теориясы.
16.  Гамбрилл бойынша мінез-құлық жұмысындағы практиканың 

түрлері.
17.  Әлеуметтік жұмыстағы жүйелер теоиясы.
18.  Сыни ойлау терминінің мағыналары.
19.  Пинукус пен Минахан бойынша жүйелі көмектің негізгі түрлерін 

атаңыз.
20.  Әлеуметтік жұмыстағы рөлдік теорияның екі типі.
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Халықаралық құжаттар. 
Ха лықаралық ынтымақтастық 
бар  лық елдерде тең деңгейлерде: 
үкi меттiк емес, саяси, әлеу мет-
тiк, т.б. жүзеге асады. Соны мен 
қатар екі жақ нақтылы қызығу-
шылықтарды көздейді жә не 

бұрын жасалған шарттарға, жоспарларға, шешiмдерге, ке  лiсiм-
дерге және хаттамаларға арқа сүйейдi. Кiмде-кім өзін әлеу-
меттік жұмысқа, сонымен бiрге «адам − адам» жүйелеріндегі 
кез келген басқа мамандыққа арнаса, тұлғаны, қоғамды және 
әлемдік қауымдастықтарды бағалауда қазіргі заман бағыттарын 
айқындайтын негізгі халықаралық құжаттарды бiлуi керек.

Бiрiккен Ұлттар Ұйымының Жарғысы.
Екінші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан кейін бірден құрыл-

ған Бiрiккен Ұлттар Ұйымы әлемді қолдау мен қамсыздандыру 
мақсатында жаңа келiсiм шарттарды жасап шығарудағы халық-
аралық қауымдастықтың батылдық символын көрсетті. Онда 
тұңғыш рет халықаралық ынтымақтастықтың жүйесiн жасау 
туралы ниеттері мәлiмденген. Халықаралық қауымдастыққа 
жеке адамдардың, топтардың немесе қауымдардың қауіпсіздігін 
қамтамасыз ететін адам құқығының кепілдемесін жасау 
міндеттелген.

1948 жылғы «Адам құқығы декларациясы».
Жалпыға ортақ декларацияның басты ережелерi саясаттан 

тыс және әлемнің әрбiр адамы үмiт арта алатындай қатынас фор-
маларын орнатады.

Жалпыға ортақ декларацияның 30-бабы барлық адамдардың 
негiзгi құқықтары мен бостандықтарын анықтайды, соны-
мен бiрге азаматтық, әлеуметтiк, саяси, экономикалық, мәдени 
құқықтарды қамтиды. Бiрақ декларация өзiнен-өзi заң күшi 
бола алмайды. Ол өзіндік адамгершілік нормалардың жинағын 

2.3. Әлеуметтiк 
жұмыс саласындағы 

халықаралық 
құжаттар
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көрсетеді. Бұл адамгершілік нормаларының ықпалдығы мен мәні 
оның көптеген елдерде жоғары дәрежеде мойындалуымен және 
iшкi заңына енгендігімен дәлел болады.

Нәсiлдiк кемсiтудiң барлық формаларын жою туралы 1965 
жылғы халықаралық конвенция.

Конвенция әр адам үшін теңдiк қағидасының толық жүзеге 
асуына кепiлдiк берiледi. Ең алдымен, құжат барлық форма-
лар мен көріністерде нәсілдік дискриминацияларды жоюға, 
нәсiлшiлдік теориялар мен олардың тәжiрибеде жүзеге асуын 
ескертуге және түптамырымен құртуға бағытталған.

Адам құқығының 1966 жылғы Халықаралық пактісі.
Жалпыға ортақ декларация негізінде құрастырылып шы-

ғарылған екі Пакт (оның біреуі азаматтық және саяси құқықтарға, 
екіншісі – экономикалық, әлеуметтік және мәдени құқықтарға 
қатысты) халықаралық деңгейде мойындалған нормаларды 
бекітеді. Адам құқығы бұзылған жағдайда олардың көмегімен 
адамды қорғау қамтамасыз етіледі.

Пактілердің үш жалпы элементі бар: а) өзін-өзі анықтау 
құқығы, оның жүзеге асуы жаңа мемлекеттердің көп бөлігінің 
БҰҰ мүшелігіне енуіне алып келеді; ә) ерлер мен әйелдер 
теңдігі және жынысы, нәсілі немесе діні бойынша дискрими-
нация қағидалары; б) әлеуметтік-экономикалық және мәдени 
құқықтармен азаматтық және саяси бостандықтардың өзара 
тәуелділік қағидасы. 

Азаматтық және саяси құқықтар жөніндегі 1996 жылғы 
Халықаралық пакт.

Пактіде: өмірге, бостандық пен жеке өмірге қол сұқбаушылық; 
қатал, адами қасиеті төмен немесе абыройды төмендететін 
қатынас немесе айыптауға бармау; көшіп-қону еркіндігі мен 
тұрғылықты жерді таңдау құлдығына тыйым салу; жалпыға 
ортақ таңдау құқық жүйесі негізінде сайлау; азшылықты қорғау 
құқықтары бекітілген. 

Әлеуметтік прогресс және даму құқықтарының 1969 жылғы 
декларациясы.

Бұл Декларация әлеуметтік доктриналардың құндылықта-
рын көрсетеді және адамның әлеуметтік мәртебесіндегі жаңа 
қатынастарды бекітеді. Оның негізгілерінің қатарында «барлық 
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ұлттар мен адамдар нәсіліне, терісі мен түр- түсіне, жынысына, 
тіліне, діни сеніміне, ұлтына, этникалық шығу тегіне, отбасылық 
және әлеуметтік жағдайы не болмаса, саяси немесе басқа да 
сенімдеріне қарамастан барлығы тәуелсіз де жақсы және еркін 
өмір сүруге, әлеуметтік прогрестің жемістерін қолдануға құқылы» 
деген ұстанымдар әлеуметтік прогрестің негізгі қағидалары 
ретінде тұжырымдалған. 

Құқық бұзушыларды тұтқындау мен оларды қарауға 
қатысты ережелер.

1955 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымының бірінші Конгресі 
қылмыскерлікті ескерту мен құқық бұзушыларды ұстауға байла-
нысты тұтқындарға қатысты стандартты ережелерді қабылдады. 

Қоршаған орта бойынша БҰҰ-ның 1972 жылғы бағдарламасы.
1972 жылы қоршаған орта мәселелері бойынша Стокгольмде 

өткен БҰҰ конференциясы әрбір адамның таза қоршаған орта-
да өмір сүруге құқысы барын және қоршаған ортаны болашақ 
ұрпақ игілігі үшін қорғау мен жақсартуға жауапты екендігін жа-
риялады. 

Кейінірек, БҰҰ Бас Ассамблеясы қоршаған орта жағдайын 
бақылау және экологиялық қауіпсіз қызметін құрды.

1989 жылы қауіпті қалдықтарды көліктік шекаралық тасы-
малдау мен оларды жоюды бақылау туралы Базель конвенциясы 
іске қосылды. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы маңызды 
халықаралық келісімдер 1992 жылы қоршаған орта мен даму бой-
ынша БҰҰ конференциясында, дәлірек айтсақ, климаттың өзгеруі 
жөніндегі Біріккен Ұлттар Ұйымының Рамалы конвенциясы және 
биологиялық әртүрлілік жөніндегі Конвенция қабылданды. 

Әйелдерге қатысты дискриминацияның барлық түрлерін 
жою жөніндегі 1979 жылғы Конвенция.

Әйел дискриминациясы туралы 1-баптың түсініктемесінде: 
«Әйелдердің құқықтары мен саяси, экономикалық, әлеуметтік, 
азаматтық, тағы да басқа еркіндіктерін шектеу немесе оларды 
мойындамау, қолданбау немесе жүзеге асырмау, яғни жыныстық 
белгілеріне қарай шектеулер» деген анықтама берілген. 

1982 жылғы Медициналық этика принциптері.
1976 жылы Бас Ассамблея Дүниежүзілік денсаулық сақтау 

ұйымына кез келген тұтқындарды немесе түрмеге қамалғандарды 
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қорғау мақсатында медициналық этика кодексі жобасын дайын-
дауды ұсынды. 

1984 жылғы Қорлау және басқа да қатал, адамгершілікке 
жатпайтын немесе адамның ар-ожданын аяққа таптайтын 
қатынастар пен жазалау түрлеріне байланысты конвенция. 
Бұл конвенцияның мемлекет-қатысушыларына ұлттық заңдылық 
шеңберінде азаптауларды қолдануға толығымен тыйым салу 
керектігін қарастырып қана қоймай, сонымен қатар қандай да бір 
басшының ешқандай бұйрығы мен ешбір қосымша жағдайлары 
азаптау мен басқа да қатал, адамгершілікке жат немесе абыройға 
кір келтіретін қатынастар мен жазалау түрлерін ақтау ретінде 
пайдалануына орын жоқ деп нақ көрсетеді. 

Кәмелет жасына толмағандарды сотқа жіберуге байланы-
сты Біріккен Ұлттар Ұйымының 1985 жылғы минималды стан-
дарттар Ережелері.

Бұл Ережелер жасына қарай жауапкершіліктің минимал-
ды дегендерін әділ сотқа жіберу мақсаттарын, кәмелет жасқа 
толмағандарды және адам құқықтары саласы принциптерін 
қолдануды құрайтын сипаттамаларын қатысты мәселелерді қам-
тиды. Сонымен қатар олар түзету мекемелеріне орналас тырылған 
кәмелет жасына толмаған құқық бұзушыларды қорғауды қам-
тамасыз ететін жағдайлардан тұрады. 

Бала құқықтары жөніндегі 1989 жылғы Конвенция.
Конвенцияның басты мақсаты – бала мүддесін максимал-

ды қорғау. Конвенцияға сәйкес, бала (сәби) деп егер ұлттық 
заңдылықпен кәмелетке жетудің ерте жасы бекітілген, болмаса, 
әрбір 18 жасқа дейінгілер саналады.

Балалар нәсілі, түр-түсі, жынысы, тілі, шығу тегі, мүліктік, 
денсаулық жағдайлары, т.б. қарамай қандай да бір дискримина-
циядан қорғалуы әрі өз құқықтарын пайдалана білулері қажет.

Конвенция балаларға қамқор болумен оларды қорғауда отбасы 
мен ата-ананың басты рөлін, сонымен қатар олардың міндеттерін 
орындауда мемлекетке көмектесу міндетін мойындайды.

Барлық еңбек етуші мигранттар мен олардың отбасы 
мүшелерінің құқықтарын қорғау жөніндегі 1990 жылғы Халық-
аралық конвенция.
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Бұл конвенция барлық еңбектенуші-мигрантар мен олардың 
отбасы мүшелеріне: жынысы, нәсілі, тері-түсі, тілі, діні не-
месе наным-сенімдері, саяси және басқа да көзқарастары, 
ұлттық, этникалық немесе әлеуметтік шығу тегі, азаматтығы, 
жасы, экономикалық, мүліктік, отбасылық және әлеуметтік 
жағдайларына қарамастан тең түрде қолданылады.

Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар

1. Адамдарды әлеуметтік қорғаудың маңызды халықаралық құжат-
тарын талдаңыз?

2. Қазіргі жағдайда халықаралық құжаттардың толық жүзеге асуы үшін 
не қажет?

Сөздікпен жұмыс. Негізгі үғымдар

Халықаралық әріптестік, ереже, декларация, конвенция, әлеуметтік 
қатынастар, әлеуметтік өзара әсерлесу.
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ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫСТЫҢ 
АРНАЙЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ

ХХ ғасырдың аяғында адам-
зат өмірге қауіпті дағдарыс құ-
былыстарының күрделі әлеуметтік 
мәселелерін шешу дің алдында 
тұрды. Қатты толғандырған мә-
селелер қатарына экономикалық 
және экологиялық жағдай, әлемде 

адам санының өсуі, кедейшілік, жұмыссыздық, ауру түрлерінің 
көбеюін атауға болады. Осындай қауіпті тенденциялардан демо-
графтар мен денсаулық сақтау органдарының қызметкерлері ХХІ 
ғасырда ер адамдар мен балалар саны азаятындығын, халықтың 
көп бөлігін қартайған жесір әйелдер, күрделі ауру адамдар 
құрайтындығын айтады. Мемлекеттік статистика агенттігінің 
мәліметіне сүйенетін болсақ, 1990 жылдан бері, өзінің табиғи 
өсімімен емес, яғни жүрек ауруларынын қайтыс болған, жұмысқа 
қабілетті ер адамдардың саны екі есеге дейін көбейген. Қазіргі 
уақытта ер адамдардың өмір ұзақтығы орта есеппен 63,5 жас, 
әйелдерде – 73,2 жас мөлшерін көрсетуде.

Елдегі орын алып отырған саяси және әлеуметтік-эко-
номикалық төңкерістер қылмыстың, сыбайлас жемқорлықтың 
өсуіне, байлар мен кедейлер табысының арасындағы елеулі 
айырмашылықтарын, яғни халықтың өмір сүру деңгейінің тө-
мендеуімен әлеуметтік қысымның жоғарылауы мәселелеріне 
алып келеді. Мұндай жағдайларда халықты әлеуметтік қорғау 
мен әлеуметтік қызмет көрсету жеткіліксіз болып саналады.

Сондықтан да әлеуметтік жұмыс жүйесі қайта жаңартуды, ре-
формалауды талап етті. Бұл дегеніміз әлеуметтік қызмет маманда-
рын қайта дайындықтан өткізу, олардың кәсібилігін жоғарылату 
және іс жүзінде әлеуметтік жұмыстың қазіргі тиімді технология-
ларын қолдану болып табылады.

III бөлім

3.1. Әлеуметтік 
жұмыстың техно
логиясы әлеуметтік 

технологиялардың бір 
бөлігі ретінде
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Кез келген қызмет көрсету саласында технологияны игеру, 
оны тәжірибеде қолдану кәсіби маманға қойылатын талап болып 
табылады. Сондықтан да әлеуметтік қызмет саласында жоғары 
кәсіби білімді маманды дайындау бағдарламасы, әлеуметтік 
жұмыс технологиясы мен әдістерін негізгі оқу пәндерінің бірі 
ретінде қарастырады.

«Әлеуметтік технология», «әлеуметтік жұмыс технология-
сы», «әдіс», «әлеуметтік жұмыстың әдістері» ұғымдарына және 
олардың өзара байланысына тоқталып өтеміз.

Технология (грек тілінен techne − өнер, шеберлік, logos − оқу, 
үйрену) − өңдеу құралдары мен тәсілдері туралы және объектіні 
сапалы қайта қалыптастырудағы білім жүйесі. 

Алғашқыда технологияның анықтамасы тек қана өндірістік 
саладағы іс-әрекеттерге, яғни табиғи өнімді игеруге бағытталған 
болды. Ал қазіргі уақытта технология ұғымының мағыналық 
кеңістігі айтарлықтай кеңейді және мазмұны да зерттеу 
объектісіне әлеуметтік процестер технологиясын қосу арқылы 
толықты.

Материалдық өндіріс саласында технология ұғымы көп-
жылдық қалыптасқан дәстүрге байланысты теоретиктер мен 
практиктер тарапынан ешқандай күдік, сенімсіздік тудырған 
жоқ, ал әлеуметтік саланы технологияландыру, «әлеуметтік тех-
нология» ұғымы қоғамда көп уақытқа дейін қолдау тапқан жоқ. 
70-жылдардың ортасында да әлеуметтік саланы технологизация-
лау мүмкіндігінің өзі біршама күдік туғызды.

«Әлеуметтік технология» ұғымы туралы алғаш рет Бол-
гария ғалымы Николь Стефановтың 1976 жылғы еңбегінде 
қарастырылған. Автордың айтуы бойынша, әлеуметтік про-
цестер технологизациясы − адамды, іс-әрекеттер құрылымын, 
яғни әлеуметтік технологиялардың мәні білімді, тәжірибе мен 
адам дағдыларын, әлеуметтік қатынастар мен процестерді қайта 
қалыптастыруымен түсіндірілмек.

Н. Стефановтың тұжырымдауынан кейін қоғамтанушылар 
әлеуметтік саланы технологияландыру мәселесін белсенді түрде 
зерттеуге кірісті.

1970-жылдардың 2-жартысынан бастап қазіргі уақытқа 
дейін әлеуметтік технологияландыру мәселелерін ғылыми зерт-
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теу белсенді түрде жалғасуда. Әлеуметтік технология мәселесін 
ғылыми зерттеу оның мәнін анықтау болып табылады.

Осылайша әлеуметтік технологияның күрделілігі мен көп 
жылдығын зерттеудің әртүрлі бағыттары әлеуметтік техно-
логияның мәнін анықтайтын көптеген анықтамалар берді. 
Олардың ішінде әлеуметтік технология: «басқару, реттеу 
тәсілі және әлеуметтік процесті жоспарлау», «өндіріс процесін 
қамтамасыз ету үшін және іс-әрекетті жүзеге асыру үшін қажетті 
әлеуметтік жобалаудың соңғы өнімі», «қойылған мақсатқа 
жету үшін қолданылатын әдістер, тәсілдердің жиынтығы», 
қойылған мақсатқа жету құралы және қоғамдық мәселені шешуге 
бағытталған тәсілдерін сипаттайтын әлеуметтанулық категория 
сияқты тқжырымдарды айтуға болады.

Келтірілген мысал, күрделі әлеуметтік феномен (әлеуметтік 
технология дегеніміз сол) мәніне толық және нақты анықтама бе-
руге талпыныс толық емес және салыстырмалы сипатқа ие бола-
ды. Әлеуметтік технологияға берілген әрбір анықтама әлеуметтік 
технология мен әлеуметтік жұмыс технологиясын сипаттау үшін 
белгілі бір маңызды аспектісін көрсетеді.

Әлеуметтік технология және әлеуметтік жұмыстың техно-
логиясының объектісі болып әртүрлі деңгейдегі әлеуметтік про-
цестер табылады.

Алайда, әлеуметтік технология мен әлеуметтік жұмыстың 
технологиясымен шектелген терең, ішкі пәнаралық өзара байла-
ныс ортақ зерттеу объектісін анықтайды және негіздейді.

Әлеуметтік технология мен әлеуметтік жұмыс техноло-
гиясының өзара байланысын түсіндіру үшін оларға анықтама 
берейік.

Әлеуметтік технологиялар – адам өміріндегі әлеуметтік 
қатынастар мен процестерді реттеу және қайта қалпына келтірудің 
тиімді тәсілдері, сонымен қатар, олар тәжірибеде алгоритмді 
қолданудағы білім жүйесі болып табылады.

Әлеуметтік жұмыс технологиясы – бұл қиын жағдайға душар 
болған азаматтарға көмек пен қолдау, яғни әлеуметтік қызмет 
көрсетуге бағытталған әлеуметтік технологияның бір бөлігі бо-
лып табылады.
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Әдіс (грекше «methodos») − нақты міндетті шешу үшін белгілі 
бір мақсатқа жету тәсілі, зерттеу жолы. Ол нақтылықты теориялық 
және тәжірибелік игерудегі бағыттар мен тәсілдердің жиынтығы.

Әдістердің көмегімен әрбір ғылым өзінің зерттеу пәні туралы 
ақпарат алады, алынған мәліметтерді өңдеп, талдайды.

Әлеуметтік технология мәселелерімен айналысатын ғылым-
дар арасында, оның пәндік шеңберін, яғни әлеуметтік жобалау, 
болжау және басқару сияқты сұрақтарды да қарастыру арқылы 
кеңейтуге тырысты.

Осылайша, әлеуметтік технологияны кеңінен талдау, оның 
әлеуметтік инженерия мен әлеуметтік басқарумен араласып 
кетуіне алып келеді де, нәтижесінде жеке зерттеу пәнінің бұлың-
ғырлануына соқтырады.

Әлеуметтік жұмыс технологиясын зерттеген кезде, оны тех-
нологияландыру қажеттігі мен мүмкіндігі қарастырылады.

Маманның кез келген іс-әрекеті күрделі әлеуметтік салада, 
технологияландыруға көне бермейді. Мұндай бағыттың өкілдері 
теориялық білімнің, әлеуметтік жұмыс мамандарын теориялық 
дайындаудың рөлін толық бағаламайды, олар әлеуметтік жұмыс 
– теория мен тәжірибенің, ғылымның синтезі және адамдармен 
жұмыстың шеберлігін ескермейді.

Әлеуметтік технология саласындағы мамандармен әлеумет тік 
саладағы тәжірибелік іс-әрекеттерді технологизациялауға қажетті 
жағдайлар атап көрсетілген:

– әсер ету объектісі белгілі бір күрделілік деңгейіне, яғни 
әлеуметтік жүйе белгілеріне ие болуы керек;

– әлеуметтік әсер ету объектісі элементтерін, оның құрылымы 
мен қалыптасуының ерекшеліктері бөлініп көрсетілуі тиіс;

– нақты болып жатқан процестерде белгілі бір операциялар-
ды, процедуралар мен көрсеткіштерді рәсімдеу мүмкіндігі;

– жаңа жағдайларда көрсеткіштер процедураларын, операция-
ларын қайталау және өндіру мүмкіндігі.

Әлеуметтік жұмыс арнайы кәсіби, іс-әрекет және өзін-
дік зерттеу пәні бар ғылыми білімнің жеке жүйе ретінде тех-
нологияландырудың барлық талаптарына сай келеді. Осыдан 
келіп, мәселе әлеуметтік жұмысқа технологиялық бағыттың 
мүмкіндігінде емес, оның технологиясын дайындау және жүзеге 
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асыру, әдіснама құралдары және оны тәжірибеде қолдану мен 
меңгеруде болып табылады.

Әлеуметтік жұмыс технологиясын екі аспектіде қарастыруға 
болады. Біріншіден, кең мағынада − әлеуметтік жұмыстың әртүрлі 
объектілеріне әсер ететін әдістер мен тәсілдер, ұйымдастыру, ал-
горитм және барлық құралдар жиынтығын білдіретін теориялық 
және тәжірибелік білім жүйесі ретінде қарастырады.

Технологиялық мәселелерді шешудің мұндай бағыты, ең 
алдымен, аймақтық деңгейдегі әлеуметтік саясатты жүзеге 
асырудағы басқару органдары мен ұйымдастыру үшін тиімді бо-
лып табылады. Екіншіден, әлеуметтік жұмыстың нақты объектісі 
мен субъектісіне бағытталған арнайы технологиялар жиынтығы 
ретінде. Бұл бағыт, тұрғылықты жеріне немесе жұмысына байла-
нысты әртүрлі категориядағы халық пен әлеуметтік мекемелердегі 
клиенттерге әлеуметтік жұмысты ұйымдастырушыларға тән бо-
лып келеді.

Әлеуметтік мәселелерді шешудегі технологияны дайындау – 
теориялық қорытындылар мен ұсыныстарға тәжірибелік апроба-
цияны және теориялық негіздеуді қажет ететін күрделі процесс. 
Әлеуметтік жұмыстың технологиясын дайындаудың 3 негізгі 
типін атауға болады: теориялық, әдістемелік, процедуралық.

Теориялық кезең әлеуметтік саясат объектісі немесе 
әлеуметтік жұмыс клиентін қамтитын құрылымдық элементтерді 
анықтау және себептік байланыстар мен қатынастарды анықтау, 
технологизация пәнін айқындау және мақсатты қалыптастыруды 
ретке келтірумен байланысты.

Әдістемелік кезең әлеуметтік саясат объектісі немесе 
әлеуметтік жұмыс клиенті туралы ақпарат алу тәсілдері мен жол-
дарын таңдаумен, осы ақпаратты талдау мен өңдеу және әдістерді 
анықтау және пайда болған іс-әрекетке берілетін нақты ұсыныстар 
нәтижелерін трансформациялау (тасымалдау) принциптерімен 
сипатталады.

Процедуралық кезең апробация бойынша тәжірибелік іс-
әрекетті ұйымдастырумен байланысты мәселелерді шешумен 
және ұсыныстардағы кемшіліктерді жоюмен және іс-әрекет 
алгоритмін құрумен сипатталады.
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Әлеуметтік жұмыс технологиясы төменде аталғандармен си-
патталады:

– қозғалыста болуы – мамандардың клиенттермен жұмыс 
формасы мен мазмұнының жиі ауысатындығы және іс-әрекеттің 
эвристикалық сипатын білдіреді;

– үздіксіздік – клиентке жиі қолдау көрсету мүмкіндігі және 
оған ықпал етумен негізделеді;

– тізбектілігі – клиентпен жұмыстағы процедура мен кезең-
дерінің тұрақты, стеоретиптің қайталануымен көрінеді;

– дискреттілігі – технологиялық процестің дискреттілігі кли-
ентке мақсатты анықтағаннан бастап, шешімді орындағанға дейін 
әсер етудің әркелкілігі.

Осылайша, әлеуметтік жұмыс технологиясы оның қол дан-
балы, тәжірибелік аспектісін көрсетеді. Технологиялық процес-
тердің ерекшелігі мен мазмұнының, мәнін тереңірек ұғыну − 
әлеу меттік сала мамандарының кәсібилігіне және әлеуметтік 
қызмет мамандарының іс-әрекеттеріне негізделеді.

Өзін-өзі тексеруге арналған сүрақтар

1. «Әлеуметтік технология» және «әлеуметтік жұмыс технологиясына» 
анықтама беріңіз.

2. Әлеуметтік жұмыс технологиясын дайындаудың негізгі кезеңдері 
қандай?

3. «Әлеуметтік жұмыс технологиясы» пәнінің міндеттері?

 
Әлеуметтік жұмыстағы технологиялық процесс. Тех но

логиялық процестің мәні мен құрылымы. Әлеуметтік жұ мыс 
технологиясы – бұл нәтижесінде белгілі бір әлеуметтік мақсатқа 
жететін және әсер ету объектісі пайда болатын іс-әрекет алгоритмі. 
Бұл іс-әрекет бір реттік әсер ету актісі болып табылмайды, 
керісінше әлеуметтік жұмыстағы жаңа міндеттерді шешу бары-
сында циклді қайталанып отырады, сонымен қатар мазмұны, фор-
масы және әдістерінің өзгеруімен сипатталатын процесс. Мұндай 
циклдің мазмұны міндеттердің пайда болуынан бастап, оны толық 
шешкенге дейінгі жиынтық технологиялық процесті құрайды.



82 

Процесс – бұл ішкі және сыртқы факторлардың әсерінен 
зерттеу пәнінің өзгеруі. Әлеуметтік жұмыста сыртқы фактор 
ретінде клиенттің өмір сүру ортасы мен әлеуметтік жағдайы 
қарастырылады, ал ішкі фактор ретінде адам топтарының адам-
гершілік-психологиялық, физиологиялық және физикалық ресур-
стары қарастырылады.

Әлеуметтік жұмыс маманының клиенттің мүддесіне сай 
ішкі және сыртқы факторларға мақсатты бағытталған ықпалы, 
олардың белсенділігі әлеуметтік жұмыс технологиясының басты 
қызметі болып табылады. Әлеуметтік қызметкер ақпаратты тал-
дауда, тұлғалақ (немесе топтың) мәселелерді шешудің бірнеше 
жолдарын дайындау және дайындалған жоспарды тәжірибеде 
жүзеге асыруға қатысады, яғни клиенттің тіршілік әрекетіндегі 
ықпал ету технологиясын жасап шығарушы және белсенді 
қатысушы болып табылады.

Әлеуметтік жұмыс технологиясына процесс ретінде белгілі 
бір уақытқа қатысты ұзақтық, мақсат пен міндетті анықтаудан 
бастап, оны тәжірибеде шешкенге дейінгі уақыт аралығына 
тән. Бұл ұзақтық – әлеуметтік жұмыс ұйымдастырушыларының 
және олардың клиентпен өзара әрекеттерінің аяқталған циклін 
білдіреді. Ортақ мақсаттағы іс-әрекеттің мазмұнының тұрақты, 
қайталанып, тізбекті ауысуы – технологиялық процестің мәнімен 
сипатталады.

Біріншіден, технологиялық процестің негізін іс-әрекет ал-
горитмі (операция) құрайды.

Алгоритм – белгілі бір мәліметтер бойынша операцияның 
қалай және қандай кезектілігі арқылы міндеттердің нақты шешімін 
білдіретін бағдарлама. Бұл термин латынның «algorithmi» сөзінен 
шығады. 

Ол кезеңде алгоритм термині есептеу өнері жүйесінде 
қолданылды. Ал қазіргі уақытта бұл термин электронды есептеу 
техникасында және әлеуметтік-экономикалық зерттеулерде де 
жиі қолданылып жүр.

Қазіргі кезеңде «алгоритм» ұғымы сандармен жүргізілетін 
операциялармен шектелмейді және логикалық операцияларды, 
сонымен бірге басқарушылық шешімдерді қабылдауда, мақ-
сат пен міндетті анықтауда, ақпаратты өңдеуде және тағы да 
басқаларда қолданылады.
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Бұл терминнің әлеуметтік жұмыстағы қолданылуы, әлеумет-
тік жұмыс объектісінің қайта қалыптасуына ықпалдылығымен 
тү сіндіріледі.

 Екіншіден, технологиялық процестің маңызды компоненті 
операция болып табылады.

 Операция – бұл саналы түрде мақсатқа жетуге бағытталған 
қарапайым іс-әрекет. Жалпы мақсатқа біріккен операциялар 
жиынтығы, технологиялық процесс процедурасын құрайды.

Операцияның маңызды сипаттамасы қойылған мақсатқа 
оның нәтижесінің сай болу деңгейі болып табылады. Бәрімізге 
белгілі, іс-әрекеттің нәтижесіне әлеуметтік ортаның ерекшелігіне 
сай әртүрлі бақыланбайтын факторлар әсер етуі мүмкін. Олардың 
ішінде экономикалық жағдайды, әлеуметтік-экономикалық 
құбылысты, сонымен бірге тұлға немесе әлеуметтік топ ерек-
шеліктеріне тән субъективті факторларды атауға болады. 
Сондықтан да әрбір операцияның осы технологиялық циклдің 
нәтижесі, әлеуметтік сала маманының кәсіби сауаттылығына, 
әлеуметтік қызметті қажет ететін клиент жағдайына әсер ете алу 
қабілетіне тәуелді.

Үшіншіден, технологиялық процестің маңызды компонент-
терінің бірі − инструментарий болып табылады.

Инструментарий – тұлға немесе әлеуметтік қауымдастыққа 
әсер ету арқылы мақсатқа жетуді қамтамасыз ететін құрал. Адам 
өзінің іс-әрекеттерін жүзеге асыру барысында қоршаған орта-
мен өзара байланысқа түсе отырып, тұлға ретінде дамиды және 
қалыптасады, өмір сүреді. Сондықтан да әлеуметтік жұмыс 
клиенттің қайта қалыптастырушы, танымдық, құндылыққа 
бағытталған, коммуникативті іс-әрекеттерге тарту, бұл тұлғаға 
әсер етудің маңызды құралын пайдалану болып табылады. Мұндай 
міндеттерді шешу үшін әлеуметтік қызмет маманы көмекші 
құралдардың толық кешенін, ақпараттық, ұйымдастырушылық-
әдістемелік және процедуралық сипаттағы тәсілдерді қолданады. 

Егер олар нақты технологиялар үшін жалпы маңызды, 
әдіснамалық сипатқа ие болса, технологиялық процеске кіретін 
процедуралар мен операциялар оның құрылымдық элементі рөлін 
атқарады. Нақты технологияларда жеке процедуралар өзіндік 
технологияға айналуы немесе жеке мәндерге ие технологияларға 
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бөлініп кетуі мүмкін. Мысалы, нақты жағдайдағы клиентпен 
әлеуметтік жұмыста өзіндік сипатқа ие болатын, толық және 
жалпыландырылған әлеуметтік технологиялық процестегі мақ-
сатты жобалау поцедурасында операциялардың бірі диагностика 
болып табылады.

Алгоритммен берілетін процедура мен операцияның кезек-
тілігі технологиялық процестің мазмұны мен құрылымын 
көрсетеді. 

Технологиялық процестегі жалпы түрі ретінде негізгі 4 
процедуралық кезеңді бөлуге болады:

1. Іс-әрекеттің мақсатын нақтылау.
2. Іс-әрекет тәсілін дайындау және таңдау.
3. Іс-әрекетті ұйымдастыру.
4. Іс-әрекет нәтижесін талдау және бағалау.
Мақсатты нақтылау кезеңі мына операцияларды орындауды 

талап етеді: ақпаратты жинау және талдау, әлеуметтік диагно-
стика жасау, мәселенің әлеуметтік-психологиялық дамуын жоба-
лау, әрекет ету бағдарламасын дайындау және нақты міндеттерді 
анықтау кезеңі.

Іс-әрекет тәсілін дайындау мен таңдау − мәселені, жағдайды 
анықтау мен талдау, зерттеу, әрекет ету тәсілдері мен жолдарын 
бағалау мен негіздеу, мәселені шешудің тиімді жолын таңдауды 
талап етеді.

Іс-әрекетті ұйымдастыру кезеңі таңдалған жолды жүзеге 
асыру операциясын, нақты міндеттерді негізгі мақсат шеңберінде 
бөлу және орындалғанға дейін жеткізу, әлеуметтік қызмет 
клиенттеріне ықпал етуде қолданылатын тәсілдерді реттеу мен 
жөндеуді қамтиды.

Әлеуметтік жұмыстың нәтижелерін талдау мен бағалау 
– жобаланған және белгіленген нәтижелерді салыстыру, ұйым-
дас тырудағы жағымды және жағымсыз шақтарды анықтау, 
көрсетілген шараларды жүзеге асыру және қамтамасыз ету 
сияқты операцияларды орындайды.

Әлеуметтік жұмыстың технологиялық міндеті әлеуметтік 
мәселені анықтау және әлеуметтік қызметте бар инструмен-
тарий мен құралдардың көмегімен әлеуметтік көмек көрсету 
үшін әлеуметтік қызметкердің іс-әрекеті мен мінез-құлқын 
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өз уақытында дұрыс жолға қою болып табылады. Клиентпен 
әлеуметтік жұмыста әлеуметтік мәселенің сипаты маңызды бо-
лып табылады, себебі оның әдістері мен формаларын, инстру-
ментарийін, мазмұнын анықтау да соған тәуелді.

Әлеуметтік мәселе − бұл шешімі маңызды теориялық немесе 
тәжірибелік нәтижеге алып келетін күрделі танымдық міндет бо-
лып табылады. Оның шешімі үшін өмір сүру жағдайы мен мінез-
құлқына әсер ететін әлеуметтік ықпал ету объектісі, жағдайы 
және басқа да факторлар туралы ақпараттар қажет. 

Әлеуметтік мәселелер адамзаттың мүддесін қорғай отырып, 
жаһандық сипатқа ие болуы мүмкін. Қазіргі уақытта демогафия-
лық, экологиялық, техногендік, өндірістік, энергетикалық және 
басқа да мәселелер жаһандық сипатқа ие болып отыр, себебі 
бұл мәселелерді шешуге планетадағы барлық мемлекеттердің 
қатысуы талап етіледі. Әлеуметтік мәселелер жеке немесе 
бірнеше әлеуметтік жүйелердің қызығушылықтарына қатысты 
болуы мүмкін. Мысалы, әлеуметтік дағдарыс белгілі бір елдер-
де ғана ұлттық-этникалық қауымдастықтарға, ассоциацияларға, 
блоктар немесе топтарға тарайтын әлеуметтік дағдарыс. 

Мәселелер тұлғаға немесе адамдар тобының өмір сүруіндегі 
әртүрлі салаларына, яғни әлеуметтік-экономикалық, әлеуметтік-
саяси, рухани немесе адам өміріндегі жеке әлеуметтік және т.б. 
салаларға таралуы мүмкін.

Әлеуметтік жұмыс үшін тұлға мен әлеуметтік ортаның 
қарым-қатынасы барысында пайда болатын тұлғалық мәселелер 
маңызды болып табылады. Әлеуметтік ортаға тұлғаның әлеу-
меттік қызығушылықтарын қорғайтын, қажеттіліктерін жү зеге 
асыратын барлық факторларды жатқызуға болады.

Әлеуметтік мәселені шешудің бірден-бір жолы, оны нақ-
ты тұжырымдау. Егер мәселе дұрыс тұжырымдалған болса, 
біріншіден, жетіспейтін ақпаратты қажетті бағыттан іздеуге 
мүмкіндік береді, екіншіден, әлеуметтік әсер етудің оптимал-
ды инструментарийімен және тиімділігімен қамтамасыз етеді. 
Әлеуметтік мәселені тұжырымдауға қойылатын маңызды 
талаптардың бірі – ол толығымен негізделуі, яғни ол нақты 
қажеттіліктер мен алғышарттардан шығуы қажет. Нақты тео-
риялық және тәжірибелік қажеттіліктермен байланыстың болма-
уы, мәселені ойдан шығарылған етеді.
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Нақты тұжырымдалған мәселе әлеуметтік жұмыс ұйым-
дастырушылары мен әлеуметтік қызметтегі күрделі танымдық-
аналитикалық іс-әрекеттің алғашқы звеносы қызметін атқарады.

Әлеуметтік мәселенің іс-жүзіндегі қажеттілігі мен маңыз-
дылығы әлеуметтік қызмет маманының іс-әрекетін белсенді етіп 
қана қоймай, олардың интеллектуалды, ұйымдастырушылық және 
физикалық потенциалын жұмылдырады және технологиялық 
шешімді іздеуге шығармашылық, жаңашылдық сипат береді.

Кез келген мәселені шешу қорытындысында ішкі және 
сыртқы қарама-қайшылықтарды шешуге алып келеді.

Әлеуметтік қарама-қайшылық – бұл әлеуметтік өмір құбы-
лыстарындағы тенденциялар және талаптардың өзара қарым-
қатынасын жоққа шығаратын қарама-қайшы іс-әрекеттер.

Ол, біріншіден, адамдардың және әлеуметтік топтардың 
біріккен өміріндегі қызығушылықтарының сәйкес келмеуінің 
нәтижесі болып табылады. Әлеуметтік қарама-қайшылықтың 
көрінуі қарама-қарсы тараптардың өзара байланыс ерекшелігіне, 
яғни жағдайға және оның ушығу деңгейіне тәуелді.

Әлеуметтік қарама-қайшылықты бейтараптандыратын фак-
тор лардың болмауы, оның ушығу шегіне жетуіне әкеп соқ тырады. 
Қарама-қайшылық өзінің дамуында бірнеше кезеңдерден өтеді:

1. Тепе-теңдік кезеңі. Ол өте маңызды емес айырмашылықтар 
болған кезде де қарама-қайшылықтың туындау мүмкіндігімен си-
патталады.

2. Маңызды айырмашылықтар кезеңі. Бұл маңызды емес 
айырмашылықтардың маңызды айырмашылықтарға айналуына 
және олардың қайта-қайта көрінуімен түсіндіріледі.

3. Қарама-қайшылық кезеңі. Бұл кезең қарым-қатынастағы ан-
тогонизм поляризациясы, өзара қарым-қатынастың әр түлілігіне 
байланысты мойындалмауына ұласуымен сипатталады. 

4. Қақтығыс кезеңі. Бұл кезеңде тараптардың өзара қарым-
қатынасы ушыққан және ашық қарама-қарсы күрес деңгейіне 
жетеді.

Кез келген тұлға өмір сүру барысында ерлі-зайыптық, отба-
сылық, ата-аналарымен, туысқандарымен, балаларымен, до-
старымен, ұжыммен және қоғаммен қатынасқа түседі. Осындай 
өзара қарым-қатынаста қажеттіліктерінде, қызығушылықтарында 
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және оны жүзеге асыру деңгейінде тұлғалық айырмашылықтарға 
байланысты мәселелер туындауы мүмкін. Тұлғалық мәселе 
− бұл адамның шағымы мен оның қанағаттандыру деңгейі 
арасындағы қақтығысы. Мұндай қақтығыстар материалдық және 
рухани, физиологиялық және адамгершілік, әлеуметтік және 
психологиялық, өндірістік және күнделікті сипатқа, кейбір жағ-
дайда олардың сәйкес келуі сипатына да ие болады.

Тәжірибе көрсетіп отырғандай, тұлғалық мәселелерді шешу, 
тұжырымдау әлеуметтік жұмыс саласындағы маманның негізгі 
қызметін құрайды. Тұлғалық мәселені шешу күрделі жұмыс қана 
емес, сонымен бірге психологияны, құқықты, моральды, адам 
әлеміне ене білу тәсілі мен қабілетін талап етумен және оған ықпал 
ете алумен ерекшеленеді. Сондықтан да технологиялық процесте 
технологиялық тәсілдерді қолдану әлеуметтік жұмыс маманының 
кәсібилігін көрсететін маңызды көрсеткіш болып табылады.

Технологиялық бағыттан әлеуметтік жұмыста тұлғалық 
мәселелерді шешуде келесі принциптерді ұстанған дұрыс: 

– тұлғалық мәселелерді шешуде және талдауда жүйелі 
бағытталу;

– нақты шешілетін мәселеге инструментарийдің сай келуі;
– клиенттің физикалық және рухани ресурстарға сүйенуі;
– қолданылатын инструментарийдің ықпал етуін бақылау;
– жұмыс барысында мазмұнын, формалары мен әдістерін рет-

теу;
Бұл принциптер жиынтығы әлеуметтік жұмыс мәселелерін 

шешудің тиімділігін қамтамасыз етеді, алайда оларды жүзеге 
асыруда таңдалып алынған клиентке әсер ету құралының жұмыс 
жасайтындығын жиі тексеріп тұруды талап етеді. Сонымен бірге 
мәселені шешудегі технологиялық кезектілік пайдалы ғана емес, 
қажетті де болып табылады. Сол ережелерді қатаң сақтайтын бол-
са, оның нәтижесі, тәжірибедегі маңыздылығы анық байқалады. 

Технологиялық процестің тұйық циклі келесі кезеңдер мен 
операцияларды қамтиды:

1. Алдын ала жүзеге асырылатын кезеңі. Бұл кезеңде опе-
рациялар анықталады, мәселе бағаланады, оның пайда болуына 
негіз болған факторлар жиынтығы анықталады. Психологиялық 
тұрғыда ұйымдастырушы әлеуметтік қызметкер мәселені ше-
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шуге өзінің интеллектуалды, моральдық-психологиялық және 
кәсіби потенциалын іске қосу арқылы бағытталады. Сонымен 
қатар берілген нақты әлеуметтік мәселені шешудегі әлеуметтік 
қызметтің тиімділігі мен ықпал ету критерийлері анықталады. 
Әлеуметтік қызмет және мамандардың іс-әрекеттерінің жетіс-
тіктерін бағалау критерийі әлеуметтік жұмыстың нақты міндеттері 
мен мақсатын құруда көрінеді.

2. Мақсатты жобалау кезеңі. Бұл кезеңде әлеуметтік жұмыс 
ұйымдастырушылары мен мамандарының іс-әрекеттерінің мақ-
саттық құрылымдарының алғашқы тұжырымы жүзеге асы-
рылады. Мақсат мүмкін болатын құралдар мен оған жету 
тәсілдерін, клиенттердің өмір сүрудегі әлеуметтік ортасы мен 
жағдайы туралы қосымша ақпарат көздерін іздеу бағыттарын 
анықтайды. Мақсаттық құрылымда нақты берілген инструмен-
тарий мен оны қолдану жағдайын ескере отырып, әлеуметтік 
жұмыс ұйымдастырушыларының ойлары мен бағыттары 
анықталады. Мақсат түсінікті және нақты қойылуы қажет. Ол 
нақты орындаушыларға түсінікті болуы тиіс. Қосымша алынған 
ақпараттармен ол толықтырылуы, нақтылануы, тіпті толығымен 
өзгертілуі мүмкін.

3. Ақпаратты өңдеу кезеңі. Технологиялық процестің бұл 
кезеңінде қосымша ақпараттар іздеу, ақпараттарды жүйелеу мен 
жинау, оларды талдау мен жалпылау жүргізіледі. Аналитикалық 
жұмыстың нәтижелерінен шығатын қорытынды мақсат пен 
міндетті анықтау үшін іс-әрекет бағдарламасын дайындау, 
мазмұнды анықтау, әлеуметтік жұмыстың әдістері мен ұйым-
дастырушылық формасы үшін маңызды базаны құрайды.

4. Процедуралық-ұйымдастырушылық жұмыс кезеңі. Бұл 
кезеңде әлеуметтік әсер ету бағдарламасында белгіленгендерді, 
оны орындаушылармен көрсетілген мерзім мен уақытта, оның 
нәтижелерін әлеуметтік жұмыстың жетістік критерийлерін өлшеу 
мен салыстыру қарастырылады.

5. Жұмысты бақылау – аналитикалық кезең. Бұл техно-
логиялық циклдің қорытынды кезеңі, мұнда әлеуметтік жұмыстың 
ұйымдастырушылары мамандардың іс-әрекеттерінің нәтижесін 
талдайды, әлуеметтік мәселенің шешілуіне кедергі келтіретін 
факторларды анықтайды және алдағы уақыттағы белгіленген 
міндеттерге кері әсерін тигізуге жол бермейді.
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Іс-әрекеттің басқа да түрлері сияқты әлеуметтік жұмыстың 
технологиялық процесте әрқашанда жетілдіріп отыруды қажет 
етеді.

Әлеуметтік жұмыстың технологиялық процесін жетілдіру 
жолдары, біріншіден, технологиялық процестердің барлық кезең-
дерінде операцияны орындау барысында жаңа әдістемелерді дай-
ындау, екіншіден, әлеуметтік жұмыс инструменттерінің барлық 
компоненттерін қолдану тәсілін жетілдіруге қатысты; үшіншіден, 
әлеуметтік жұмыс клиенттердің нақты өмір сүру жағдайының 
ерекшеліктерін ескере отырып, әлеуметтік жұмыстың жалпы 
әдістерімен сәйкестігін қамтамасыз етуден тұрады; төртіншіден, 
әлеуметтік әсер ету объектісіне ықпал ету әдістерін таңдауда 
әлеуметтік психологиялық факторларды әрқашан ескерумен 
және жаңа технологияларды дайындау үшін әлеуметтік ғылым 
жетістіктерін қолдана білу қабілетімен тұжырымдалады.

Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар

1. Әлеуметтік жұмыстағы технологиялық процестің негізгі құры-
лымдық элементтері.

2. Алгоритм терминіне анықтама беріңіз. Бұл терминнің әлеуметтік 
жұмыста қолданылуының ерекшелігі қандай?

3. «Операция» және «процедура» дегеніміз не?
4. Әлеуметтік мәселелерді шешудің кезеңдерін атаңыз.

Әлеуметтік технологиялар типологиясы. Әлеуметтік тех -
нологияның негізгі міндеті арнайы құралдардың көмегімен әр-
түрлі қауымдастықтардағы әлеуметтік процестерді реттеу болып 
табылады. Әлеуметтік процестердің және технологиялардың 
жан-жақтылығы мен оны реттеу, әлеуметтік қызметтің кең 
аспектілерімен және әлеуметтік қызмет көрсетумен, атқаратын 
қызметімен, сипатымен және нәтижелерімен ерекшеленумен 
негізделеді.

Әрбір әлеуметтік әрекеттің түрі үшін жаңа технология 
құрылады. Әлеуметтік қызметтің әртүрлі салаларына жататын 
әлеуметтік технологиялар, олар медициналық қызмет көрсету, 
зейнеткерлік қамтамасыз ету, әлеуметтік сақтандыру, білім 
жүйесі және әлеуметтік қамтамасыз ету. 
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Сондықтан әмбебап технология болмайды, технологияның 
көптүрлілігі болады.

Кез келген белгілі бір әлеуметтік мәселені шешуге ба-
ғытталған әлеуметтік технология нақты модификацияға ие бо-
лады. Бұл оны жүзеге асырудағы нақты жағдайларымен, яғни 
материалдық, саяси, қаржылық және кадрлар ресурстармен, та-
рихи жағдаймен, дәстүрмен және т.б. байланысты болады. Осы 
жоғарыда аталғандардың барлығы әлеуметтік технологияның 
мазмұнын анықтайды және технологиялық процеске қойылатын 
жалпы талаптардың пайда болуына алып келеді. Кез келген 
процесті технологияландыру үшін келесі жағдайлар болуы ке-
рек: біріншіден, процесс нақты бөлімдерге бөлуге көмектесетін 
белгілі бір күрделілік құрылымға ие болуы тиіс; екіншіден, 
әлеуметтік қызметкердің қызметінің іс-әрекетін жүзеге асыруға 
септігін тигізетін құралдары болуы тиіс.

Әлеуметтік технология әлеуметтік қажеттіліктерге жауап 
ретінде көрінеді, сондықтан да жаңа технологияларды қалып-
тастыру объективті және заңдылық процесі деп атауға болады.

Әлеуметтік технологияны жүзеге асыру барысында әсер ету 
процесі өзгеруі мүмкін және өз кезегінде жаңа технологияларды 
әрқашанда ізденіс үстінде болу мүмкіндігін анықтайды. Әртүрлі 
жағдайдағы объектіге әлеуметтік әсер ету оның жағдайы мен 
қойылған мақсатқа қарай жаңа технологияларды қолдану мен 
дайындауды талап етеді.

Кез келген әлеуметтік технология адрес түрін қолданылады. 
Ол әлеуметтік іс-әрекеттің субъектілері мен объектілерінің 
ерекшеліктерін есепке алмай енгізілмейді және жобаланбайды. 
Белгілі бір әлеуметтік мәселені шешу үшін әлеуметтік техноло-
гиялар «жиынтығын» дайындап, енгізу қажет. Мысал ретінде 
халыққа медициналық қызмет көрсетуді айтуға болады, себебі 
медициналық орындар арнайы қызметтеріне қарай әртүрлі болады. 
Бұл медициналық орындардың мемлекеттік және му ниципалдық 
жүйесі, қаржыландыру тұрғысынан, бұл жедел-жәрдем көрсету 
технологиясы, медициналық қалпына келтіру, әртүрлі ауруларды 
емдеу және олардың алдын алуы сияқты болып бөлінеді.

Сонымен бірге медициналық көмек көрсетудің әртүрлілігі, 
ол әрбір науқас адам, яғни бұл оның денсаулығына байланысты 
мәселені шешуге бағытталған жеке бір технология.
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Тағы да бір нақтырақ айтатын болсақ, оны келесі мысалдан 
көруге болады. Мүгедек балалары бар отбасыларын әлеуметтік 
қорғау үшін, оның объективті және субъективті алғы шартта-
ры мен жағдайын анықтау қажет. Яғни осы алғы шарттар мен 
жағдайларсыз мәселені шешу мүмкін емес. Егер мүгедек бала-
лары бар отбасын алатын болсақ, онда олардың әрқайсысының 
жағдайы әртүрлі болуы мүмкін, яғни баланың науқастылығы, 
оның жасы, баспанамен қамтамасыз етілгендік деңгейі, мате-
риалдық жағдайы, отбасының толықтығы немесе толық еместігі, 
психологиялық климаты, туысқандарының көмегі және т.б.

Бұл отбасылардың барлығында мәселе ортақ − ол мүгедек 
баланың болуы, бірақ әрқайсысының жағдайы әртүрлі, сондықтан 
да мұндай отбасылармен жұмыс процесі де бірдей болмайды. 
Біреуіне психотерапиялық, біреуіне медициналық әлеуметтік 
қайта қалпына келтіру, ал енді біріне материалдық көмек көрсету 
қажет болып отыр.

Осылайша, әрбір нақты отбасылардың мәселелерін шешуде 
қолданылатын технологиялардың мәні зор болып табылады.

Әлеуметтік технологиялардың әртүрлілігін білдіретін келесі 
фактор, ол әлеуметтік технологияны орындау мен дайындау ба-
рысында мамандардың игеруге тиіс кәсібилік, квалификация 
деңгейі, тәжірибесі мен басқа да сапалары болып табылады.

Сонымен әлеуметтік технологиялардың әртүрлілігі төмен-
дегідей түсіндіріледі:

– әлеуметтік қатынастың кеңдігімен және әлеуметтік іс-
әрекеттің түрлерімен;

– әлеуметтік технология объектісінің күрделі, жүйесі сипаты-
мен;

– әлеуметтік іс-әрекетте қолданылатын құралдар, әдістер мен 
формалардың әртүрлілігімен;

– әлеуметтік технологияларды орындаушылар мен дайын-
даушылардың кәсібилік деңгейінің әртүрлілігімен;

Әлеуметтік технологиялардың әртүрлілігі оның классифика-
циясы мен типтелуін қажет етеді.

Типология − жалпыланған модельдер мен типтердің көме-
гімен маңызды әдіснамалық қызметті атқаратын объектілер 
жүйесін жіктеу мен олардың топтасуын білдіретін ғылыми әдіс 
болып табылады.
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Әлеуметтік жұмыста типология:
– әлеуметтік технологияны жобалау мен ғылыми негіздеу 

формасы болып табылады;
– жобалау қызметін атқарады;
– бағыттаушы қызметін атқарады;
Әлеуметтік технологиялардың классификациясы мен тип-

телуінің негізінде кез келген тәжірибелік іс-әрекетте қолда ны-
латын принциптер пайдаланылады.

Әлеуметтік технологиялардың классификациясы үшін жеке 
технологиялардың арасындағы байланысты түсінуге бағытталған 
олардың жүйелілігі маңызды болып табылады.

Әлеуметтік технологиялар классификациясын қарастыра оты-
рып, олардың ең қарапайым түрінің өзі күрделі, ішкі және сыртқы 
құрылымға ие (микро- және макродеңгейлер), нәтижесінде 
олардың кез келгені бір тізбекті бола алмайды және күрделі 
бөлінуге алып келеді.

Әлеуметтік технологиялардың негізгі типологиясының келесі 
белгілерін атауға болады:

– ықпал ету объектісіндегі ассоциативтілік деңгей (тұлға, 
қоғам, әлеуметтік топтар, еңбек ұжымы);

– ықпал ету иерархиясы мен масштабы (глобалды, континен-
талды, аймақтық және т.б.);

– адамдардың өмір сүру бейнесі мен әлеуметтену саласы 
(өндірістік, саяси, әлеуметтік, рухани сала);

– әлеуметтік объектілердің кемелденген деңгейі;
– қойылған міндетті шешу үшін қолданылатын ықпал ету 

құралдары мен әдістері, инструментарийі;
– қоғамдық өмір шеңбері: экономика, білім, денсаулық сақтау, 

ғылыми қызмет;
 – әлеуметтік технологияны дайындау деңгейлері (теориялық, 

нақты қолданбалы); 
– берілген технологияны қолдану нәтижесінде жүзеге асыры-

латын мақсат.
Әлеуметтік технологиялар классификациясы туралы сұрақ 

өте күрделі және пікірталасты болып табылады. Әлеуметтік тех-
нологияны типтеу оларды дайындаудың көзқарастарымен ғана 
емес, осы саладағы әртүрлі параметрлермен де анықталады.



93 

Мысалы, В.В.Богдан және В.Н. Иванов әлеуметтік техно-
логияның төмендегідей классификациясын ұсынады: 

– басқару стратегиясын іздеу технологиясы;
– әлеуметтік үлгілеу мен жобалау технологиясы;
– ақпараттық технологиялар;
– енгізу технологиясы;
– үйретуші инновациялық технологиялар;
– өткен тәжірибе технологиясы.
МАИ академигі В.И. Банерушев технологиялардың төменде-

гідей классификациясын көрсетеді:
– глобалды технологиялар;
– демографиялық;
– экономикалық;
– әскери;
– өндірістік дағдарыс, қақтығыстар технологиясы.
Қолдану аясын негізге ала отырып, әлеуметтік техно логия-

лардың келесідей классификациясын атауға болады:
– әлеуметтік-экономикалық;
– әлеуметтік-саяси;
– әлеуметтік;
– рухани.
Әлеуметтік жұмыс технологиясы әлеуметтік шынайылықты 

игеруде тек аралас теориялық жүйелермен ғана емес, сонымен 
бірге іс жүзіндегі тәжірибемен, дәстүрмен, әдет-ғұрыптармен, 
әлеуметтік-психологиялық құбылыстармен және фактілермен де 
тығыз байланысты болып табылады.

Әлеуметтік жұмыс технологиясы әлеуметтік шынайылықты 
игеруде тек аралас теориялық жүйелермен ғана емес, іс жүзіндегі 
тәжірибемен, дәстүрмен, әдет-ғұрыптармен, әлеуметтік-психо ло-
гиялық құбылыстармен және фактілермен де тығыз байланысты. 

Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар

1. Типологияның мәні мен мазмұнына тоқталыңыз?
2. Әлеуметтік технологиялар классификацияларын атаңыз?
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Мақсатты жобалау және оның әлеуметтік жұмыс тех
нологиясындағы орны. Әлеуметтік жұмыс мақсатты дайын
дау технологиясы. Әлеуметтік жұмыс – бұл жан-жақты кәсіби 
қызмет. Оны ұйымдастырушылық-ресми белгілеріне қарай 
әлсіз құрылымдалған әлеуметтік мәселелер мен оның күрделі 
шешімдерін жүзеге асыруда қолданылатын әдістер мен тәсілдер, 
процедуралар жүйесіне жатқызуға болады. Алайда процедуралар 
мен операцияларды игеру, технологияны меңгерген деген сөз емес. 
Әлеуметтік жұмыс технологиясы мәселені шешу шеберлігімен 
тығыз байланысты. Бұл жағдай оны шығармашылық деңгейге 
дейін жоғарылатады. 

Әлеуметтік жұмыс технологиясы процесс ретінде: дайындық, 
кезеңі, мақсатты жобалау, ақпаратты жинау мен талдау, іс-әрекет 
бағдарламасын дайындау, бағдарламаны жүзеге асырудағы 
тәжірибелік іс-әрекеттерді қамтиды. Айта кету керек, мұнда 
мәселе толығымен шешілгенге дейін циклдер қайталанып оты-
рады. 

Басқа процедураларға қарағанда негізгісі болып мақсатты 
жобалау табылады. Мақсатты жобалау. Мақсатты жобалау − 
қоғамдық ғылымдарда кеңінен қолданылатын ұғым.

Біріншіден, мақсатты жобалау бұл болашақтағы нақты іс-
әрекет нәтижесін көрсететін, мақсатты анықтау мен талдау 
процесі. Осыған байланысты мақсатты жобалау әдістемелік және 
әдіснамалық қызметтерді де атқарады:

– «мақсат − жету құралы − нақты іс-әрекет түрінің нәтижесі» 
жүйесінде интегратор қызметін атқарады;

– іс-әрекет детерминациясының барлық факторларын 
белсенді іске қосуды білдіреді: қажеттіліктер, қызығушылықтар, 
стимулдар, мотивтер.

Мақсатты жобалаудың орта мәселесі мақсатты нақтылау 
және оған жетудің тиімді құралын анықтау, т.б. қамтиды. Жету 
құралын анықтамаған мақсат − бұл ойша құрылған жоба, арман 
ғана болып қалады. 

Екіншіден, мақсатты жоба іс-әрекеттің нәтижесіне қойыла тын 
негізгі талаптар мен тәртіпті анықтайтын алгоритмді білдіреді. 
Мақсат − іс-әрекет нәтижесін нақты көрсететін ұғым. Мақсатты 
нақтылауда мыналарға назарға алу қажет:
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– мақсат негізделген болуы және ықпал ету объектісінің даму 
заңдылықтарының талаптарын көрсетуі тиіс;

– мақсат түсінікті және жете алу мүмкіндігінің болуы;
– негізгі мақсат жоғарғы тәртіп мақсатымен сәйкес және бай-

ланысты болуы тиіс.
Мақсат адамдар арқылы құрылады, сондықтан да олар 

субъективтілік элемент болады. Маңыздысы мақсатты жобалау 
процесінде субъективті жағы басым болуы қажет.

Мақсатты құрудың негізгі кезеңдері:
– объектінің жағдайы мен қажетті сипаттамасын бөліп көрсету 

және оларды нақты іс-әрекеттің мақсатты құрылымына енгізу;
– нақты іс-әрекеттің түрлерімен пайда болатын, мүмкін 

жағдайларды анықтау;
– мақсатты, объективті түрде нәтижеге жете алмайтын іс-

әрекеттерден шектеу.
Мақсаттардың бірнеше типтерін бөлуге болады: нақты және 

абстрактілі; стратегиялық және тактикалық; индивидуалды, 
топтық, қоғамдық; іс-әрекет субъектісімен қойылған.

Нақты мақсат − тәуелсіз іс-әрекет өнімінің идеалды бейнесі.
Абстрактілі мақсат − бұл жетістікке жету үшін адамдардың 

іс-әрекеті жүзеге асырылатын белгілі бір идеал туралы жалпы 
түсінік. 

Стратегиялық және тактикалық мақсат – уақытша фактор-
лармен олардың жүзеге асыруымен анықталып, негізделеді және 
біртұтас бөліктер ретінде салыстырылады. 

Іс-әрекет субъектісі арқылы қойылатын мақсат, оның жеке 
белсенділігінің ішкі дамуы, шығармашылық қатынасы мен 
тапсырылған жұмысқа жауапкершілікпен қарауы нәтижесінде 
пайда болады.

Мақсатты жоспарлау әлеуметтік іс-әрекетті ұйымдастыру 
мен оны жүзеге асыруда маңызды орынға ие болады. Әлеуметтік 
жұмыс технологиясы − субъектінің объектіге әлеуметтік ықпа-
лының мақсатты бағытталған процесі болып табылады.

Әлеуметтік жұмыста мақсатты жоспарлауды оның әдістемелік 
және ұйымдастырылуы тұрғысынан қарастырған жөн.

Мақсатты жоспарлаудың әдістемеліқ аспектісі әртүрлі дең-
гейдегі әлеуметтік мәселелердің шешу жолдарын анықтаудағы 
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жалпы және нақты міндеттермен қамтамасыз етуімен анықталады. 
Мақсатты жоспарлаудың ұйымдастырушылық аспектісі берілген 
мәселенің шешу құралдары мен нақты жолдарын жүзеге асыру-
мен айқындалады.

Әлеуметтік жұмыс технологиясында мақсатты жоспар лауды 
селекция процесі ретінде көруге болады: белгілі бір нәтижені алу 
барысында мүмкін нәрсені мүмкін еместен, заңдылықты аяқ асты 
пайда болатын нәрседен бөлу.

Осылайша, мақсатты жобалау аналитикалық қызмет рөлін 
атқарады. Бұл қызметтің мақсатты жобалау субъектілері, яғни 
әртүрлі деңгейдегі әлеуметтік жұмыс мамандары бола алады:

а) ситуацияны талдай алуы;
б) нақты мәселені шешудің құқықтық кеңістігін меңгеруі;
в) тәжірибелік жұмыс дағдыларын іс жүзінде игеруі. 
Мақсатты тұжырымдау мен анықтау әлеуметтік жұмыс 

технологиясындағы бағыт беруші процедура болып табылады. Ол 
іс-әрекеттің негізгі бағытын анықтауға мүмкіндік береді. Әлеу-
меттік саладағы технологиялық процесс шығармашылық сипатқа 
ие, бірақ ол тізбекті болып табылмайды. Операциялардың кей-
біреулері қарама-қарсы бағытта параллельді жүргізілуі мүмкін. 
Ал нақты процедуралар орындарымен ғана ауыстырылады. 

Әлеуметтік жұмыстағы мақсатты анықтауда рухани 
аспектілерге басты назар аударылады. Сондықтан да әлеуметтік 
қызметкер жауапкершілікті, шығармашыл, ынталы болуы ке-
рек. Әлеуметтік жұмыс мамандары «Зиян тигізбе» этикалық 
ережесін ұстануы қажет. Бұл сұрақтың шешімі мақсатты жобалау 
субъектісіне, оның кәсіби және тұлғалық сапасына тәуелді.

Әлеуметтік өзара ықпал етуді жүзеге асыру процесіндегі 
мақсаттың рөлі мен орны әлеуметтік жұмыс деңгейіне байла-
нысты болады. Мұнда әлеуметтік қызметтегі басқарушылық-
ұйымдастырушылық, байланыстық іс-әрекеті жайлы айтылып 
отыр.

Ұйымдастырушылық-басқарушылық деңгей әлеуметтік мәсе-
лені шешудегі іс-әрекеттің жоспарын анықтайды. Осы деңгейде 
мемлекеттің әлеуметтік саясатының негізгі бағыттарын негізге 
ала отырып, ұзақ уақытқа жоспарланған жетістіктерге есептелген 
стратегиялық мақсаттары анықталады және міндеттері қойылады.
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Байланыстық деңгейдегі мақсатты анықтау үшін қойылған 
мәселемен нақты басшылық тәжірибелік іс-әрекетке байланысты 
қарастыру қажет. Осы деңгейде тұжырымдалған мақсатты жүзеге 
асыру мен нәтижелер жетістігі барынша қысқа уақытқа жоспар-
ланады. 

Әлеуметтік жұмыс технологиясында мақсат төмендегідей 
бірнеше қызметті атқарады:

– мәселені шешу барысында іс-әрекет тәсілдері мен ақпарат 
жинаудың тиімді жолдарын анықтайды;

– әлеуметтік қызметкер жүргізетін іздеу жұмыстарын, ақпарат 
мөлшерін шектейді;

– мәселенің нақтылануын қамтамасыз етеді;
– іс-әрекет тәсілдерін анықтайды. 
Мәселені шешу мен мақсат бірдей ұғымдар емес: дұрыс 

қойылған мақсат мазмұнына мәселені шешудің логикалық 
принциптері мен жолдары да кіреді. 

Прициптерге мыналарды жатқызуға болады:
1. Нақты берілген ситуацияға қатысты қолданылатын жеке 

мақсаттың тура және анық тұжырымдалуы.
2. Ықпал ету бағытталатын басқа адамдар мен ұйымдардың 

мақсаттарын анықтау. 
3. Ықпал етілетін, сонымен қатар пайда болған міндеттердің 

өзара байланысы, басқа адамдар мен ұйымдар мақсаттарының 
байланыс сипатын анықтау. 

4. Тұжырымдалған мақсаттың жетістіктерінің ықтимал сал-
дарын анықтайды. Көптеген мақсаттар басқалардың жетістік 
құралдары арқылы жеткен болуы мүмкін, сондықтан да, егер кері 
нәтижелері ескерілмесе, бұл күтпеген қиындықтарға алып келу 
мүмкіндігін жоққа шығарылмайды.

5. Алға қойылған мақсатқа жетуге ықпалын тигізетін және 
кедергі келтіретін, олардың өмір сүруін немесе пайда болуын ту-
дыратын жағдайды анықтау.

6. Мәселелі ситуацияның басқарылатын және басқарылмай-
тын ауыспалылығын анықтау. Көптеген адамдар мәселені шешуді, 
оған әсер ететін факторларға байланысты өздерінің қалыптасқан 
тұжырымдарымен қарастырады. Бұл тұжырымдар білімімен, 
өмірлік тәжірибемен және хабардарлығымен түсіндіріледі. Бұл 
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тұжырымдарды тоқтатып қоятын болсақ, онда олар мәселені ше-
шумен айқындауда бізді шығармашылық бағыттан айырады. 

Мақсатты құруда қандай жағдайлар мен шарттар ықпал ету 
мен бақылауға икемді, ал қандайлары икемсіз екендігін анықтау 
маңызды болып отыр.

Егер мәселелі ситуацияның ауыспалылары басқарылмайтын 
болса, онда жеке мүмкіндіктерге қол жеткізу қауіпті болып табы-
лады. 

Процестер мен қарым-қатынастарды басқару бойынша әлеу-
меттік іс-әрекет технологизациясы принциптері негізіне болжам 
жасау мен мақсатты айқындау, олардың құрылымдануы, яғни 
мақсаттың түбірін құру жатады. 

Бұл әртүрлі мазмұндағы көптеген мақсаттардың өзара байла-
нысын және олардың негізгі, ортақ мақсатқа жетудегі келісімдерін 
қамтамасыз ететін әлеуметтік бағдарлама мақсаттарының құ-
рылымын қалыптастыру тәсілі болып табылады. Негізгі мақсат 
әлеуметтік іс-әрекеттің бағытын анықтайды. «Жалпылықтан 
жекелікке» деген принцип бойынша мақсаттың түбірі (діңгегі) 
қалыптасады. Ең жоғарыда – негізгі мақсат орын алады. Жүзеге 
асырылуына оның жетістіктері тәуелді болатын жеке құрамдас 
бөліктерге (аралық мақсаттар − құрал) бөлінеді. Аралық мақсаттар 
өз кезегінде бірнеше жеке бөліктерге де бөлініп кетеді. 

Мақсатты қалай қою керек және оны жүзеге асыру үшін 
қандай іс-әрекет жасау керек?

Мақсат нақты және айқын тұжырымдалған болу керек. 
Мақсатқа жету мүмкіндігі алдын ала объективті түрде анықталуы 
тиіс. Мақсатқа жетудің күрделі болуына дайын болу қажет. 

Әртүрлі мазмұндағы және деңгейдегі мақсат құрылымын 
қалыптастырудың негізгі принципі − олардың келісімділігі мен 
өзара байланысында болып отыр. 

Мақсаттар өлшемді болуы тиіс, яғни олардың жетістікке 
жетуінің белгілі уақыт мерзімі болу керек.

Өз әрекеті мен қойылған мақсаттың нәтижесін күнделікті 
тексеріп отыру технологияның негізгі ережесі болып табылады.

Осылайша, мақсатты жобалау – әлеуметтік жұмыс маман-
дары іс-әрекеттерінің бағыттылығын, инструментарийін және 
мазмұнын анықтауға мүмкіндік беретін, әлеуметтік жұмыстағы 
технологиялық процестің маңызды кезеңі болып табылады.
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Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар

1. Әлеуметтік жұмыстағы мақсатты жобалаудың мәні.
2. Мақсатты жобалау қандай қызмет атқарады?
3. Әлеуметтік жұмыста мақсат қоюдың негізгі талаптары қандай?

Әлеуметтік диагностика: мақсаты, кезеңдері және жүр
гізілу тәсілдері. Адамдар өздерінің күнделікті өмірінде өзінің 
пікірін тексеруге тура келеді, себебі, өзінің таңдаған әлеуметтік 
мінез-құлқының, қабылдаған шешімінің дұрыстығын тексе-
ру үшін оларды басқалардың – ата-анасының, ерінің немесе 
әйелінің, достарының, ұжымдастарының, ұлы жазушылар мен 
ғұламалардың ойларына, әлеуметтік қозғалыстардың көш-
басшыларының пікірімен салыстырып отырады. Мәселенің 
шешімін қабылдауда ол әрқашанда субъективті, тұлғалық сипатқа 
ие болады. Мәселені шешудің объективті варианты көп жағдайда 
әлеуметтік диагностиканың апробацияланған технологиясын 
сақтаумен анықталады. 

Диагностика, бұрыннан қалыптасқан қарым-қатынастың 
әдістері мен әлеуметтік шынайылық туралы ақпаратты бірте-
бірге өзгерте отырып, XIX ғасырдың соңы – XX ғасырдың ба-
сында әлеуметтік тәжірибені мойындау кең таралымға ие болды. 
Әлеуметтік диагностиканың қалыптасу кезеңінің ерекшелігі, ол 
әлеуметтік ақпарат күрделі емес және еріктілік сипатқа ие бо-
луында; оның шығу көзі ретінде формализмге негізделген және 
формализмге негізделмеген сұхбат әдісі, бақылау және басқа да 
зерттеу объектісі туралы ақпарат пен тәжірибе, әлеуметтік білімді 
жинақтаудың тәсілдері жатады. Сондықтан да диагностиканың 
нәтижесі нақты болып келеді.

«Әлеуметтік диагностика» термині ХХ ғасырдың 20-жыл-
дардың басы – 30-жылдардың соңында кең етек ала бастады. 
Қазіргі уақытта «әлеуметтік диагностика» әлеуметтік жұмыстағы 
маңызды бағыттардың бірі ретінде тұжырымдалды. «Диагности-
ка» термині (грек тілінен аударғанда «диагноз» − анықтау, тану) 
медицина ғылымынан алынған. 

Медициналық диагноз науқасты жан-жақты зерттеу негізінде 
соматикалық немесе психикалық ауруының себебі мен сипа-
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тын анықтау болып табылады. Көптеген психикалық аурулар 
– пациент тер, басқа адамдар мен ұйым араларындағы күрделі 
өзара байланыс нәтижесінен болады. Диагноз, соның ішінде 
психикалық аурулар да пациентке қоршаған ортаның әсері мен 
әлеуметтік-мәдени аспектілер, сонымен бірге осы мәселенің 
пайда болуына ықпал ететін құбылыстар да есепке алынбайды. 
Сонымен қатар диагноз адамға әрдайым өзгерістер мен даму 
процесіне тән екендігі назардан тыс қалып отырады. 

«Диагностика» − зерттеліп отырған объектіні, процесті 
жоққа шығаратын ақпарат алудың жалпы тәсілі. Әлеуметтік 
қатынастар мен процестер саласында диагностиканың мәні 
медицинадағы ауруды анықтаумен бірдей десе де болады: егер 
ауруды дер кезінде және оның пайда болуының себептері мен 
белгілерін дұрыс анықтайтын болса, онда емдеудің сәттілігі 
мен жағымды нәтижеге үміттеуге болады. Дұрыс қойылмаған 
диагноз дәрігерлердің жұмысын жоққа шығарып қана қоймай, 
науқастың сауығу мүмкіндігін де жояды. Барлық соматикалық 
денсаулық саласында айтылғандардың барлығы психологиялық 
денсаулыққа, сонымен бірге білім деңгейі мен интеллектіге тән 
(педагогикалық аспект), сондықтан да әлеуметтік жұмыстағы ди-
агностика жоғары квалификация мен технологиялылықты қажет 
ететін маңызды қызмет болып табылады.

Кейбір ғалымдар әлеуметтік тәжірибеде бұл терминді 
«мәселелі талдау» ұғымымен ауыстыруды немесе бұл процесті 
әлеуметтік себепті анықтау үшін немесе эксперттік баға беру 
ретінде қолдануды ұсынады. 

Ғылыми-тәжірибелік бағытта әлеуметтік қызметкерге кең 
шеңбердегі талаптарды анықтауға тура келеді, сондықтан да 
әлеуметтік диагностиканың маңыздылығын зерттеп отырған объ-
ект немесе әлеуметтік процесс туралы нақты ақпарат алу болып 
табылады. 

Әлеуметтік диагноздың мәні әлеуметтік қызмет көрсетудегі 
клиенттің өмір сүру жағдайында пайда болған себеп-салдарлық 
байланыстарды анықтау болып отыр. Әлеуметтік диагноз клиент 
жайлы ақпарат жинау мен өмір сүру жағдайын, сонымен бірге 
әлеуметтік көмек көрсету бағдарламасын дайындау үшін оны 
талдау болып табылады. 
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Диагностиканың мақсаты әлеуметтік объектінің жағдайы – ол 
туралы ақпараттың дәлдігін және оны қоршаған ортаны, мүм кін 
болатын өзгерістерді жобалау және басқа да объектілерге әсерін 
қалыптастыру, сонымен қатар әлеуметтік көмек көрсетудегі 
ұйымдастырушылық шешім қабылдау үшін ұсыныстар дайындау, 
іс-әрекетті әлеуметтік жобалауды дайындау. 

Әлеуметтік диагнозды қою – бұл шығармашылық процесс, 
бірақ белгілі бір іс-әрекет алгоритміне, мәселені шешу құралы 
мен процедураны пайдалануға ие болып келеді. Ғылымның 
әртүрлі саласында жұмыс жасаған көптеген ғұлама ғалымдардың 
шындықты анықтаудың және қоюдың өзіндік шығармашылық, 
индивидуалдық бағыттары бар. 

Әлеуметтік диагностикада әлеуметтік (сыртқы) және био-
логиялық (ішкі) факторлардың екі тобы есепке алынады. Негізгі 
міндетке клиентке медициналық-биологиялық, психологиялық-
педагогикалық және әлеуметтік-экономикалық параметрлер 
тұрғысынан толық сипаттама беру жатады.

Бізге белгілі болғанындай, адамзат биологиялықтың, руха-
нилықтың және әлеуметтіліктің біріккендігін және олардың бай-
ланысы мен өзара қарым-қатынасын көрсетеді. 

Әлеуметтік диагностика – әлеуметтік қызмет мамандары ның 
күрделі және жауапты іс-әрекетінің түрі. Ол әртүрлі әлеуметтік 
топтағы адамдардың тағдырына қатысты болғандықтан да кәсіби 
шеберлікті талап етеді. Әлеуметтік диагноз негізінде әлеуметтік 
көмек көрсетудің алғышарттары анықталады және жүзеге асы-
рылады. Осыған байланысты әлеуметтік қызметкер әлеуметтік-
этикалық талаптар қатарын, яғни диагностика принциптерін 
сақтауы қажет.

Конфиденциалдылық (жасырындылық) принципі. Әлеуметтік 
диагноздың нәтижесін зерттеу объектісі болып табылатын 
адамның жеке келісімінсіз жарияламау. Егер ол балалар болса, 
онда зерттеу нәтижесін жариялау үшін ата-анасының немесе 
олардың орнына жауапты адамдардың келісімі қажет. 

Ғылыми негіздеу принципі. Талдаудың нәтижесі валидті 
(нақты) және сенімді болуы тиіс.

Зиян келтіру принципі. Диагностикалық нәтижелер зерттеуге 
алынып отырған адамға ешқандай жағдайда да зиянын тигізбеуі 
керек.
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Объективтілік принципі. Зерттеуді жүргізетін немесе оның 
нәтижесін пайдаланатындар тарапынан субъективті тұжырым-
дарға тәуелді болмауы керек, зерттеудің қорытындылары объек-
тивті мәліметтердің ғылыми негіздемелері негізінде жасалуы 
тиіс. 

Тиімділік принципі. Адамға диагноздың нәтижесі бойын-
ша тиімсіз болып табылатын және жағымсыз немесе алдын ала 
болжанбаған салдарға алып келетін ұсыныстар айтуға болмайды. 

Әлеуметтік диагностика – тәжірибелік әлеуметтік қызметкер 
саласы мен әлеуметтік технологияның маңызды компоненті бо-
лып табылады. Әлеуметтік диагностика технологиясы әлеуметтік 
процестерді зерттеудің әртүрлі әдістерін тексеру тәсілдерін, про-
цедураларын және алгоритм мен принциптерін қамтиды. Диа-
гностика негізінде әлеуметтік топтардың, қоғамның, адамның 
әлеуметтік дамуын сипаттайтын мәселені талдау мен факторлар-
ды жалпылау да жатыр. 

Іс жүзінде әлеуметтік диагностика өмірдің және адам өмірінің 
барлық салаларында қолданылады. Әлеуметтік жұмыс мама-
ны қолданбалы псхологиялық-педагогикалық, әлеуметтанулық, 
экономикалық зерттеудің қатысушысы немесе авторы болып 
табылады, яғни әлеуметтік мәселелерді шешуге кеңес беру-
мен, коррекция мен қайта оңалтумен, терапиялық ықпал етудің 
әдістерімен және т.б. айналысады. Әлеуметтік қызметкердің іс-
әрекеті клиенттің жағдайын әлеуметтік диагностикалаудан ба-
сталып, сонымен аяқталуы тиіс. Ол тәжірибе жүзінде белгілі бір 
процедуралар, әдістер мен тәсілдерді қолданумен байланысты 
болғандықтан, кәсіби білім мен қабілеттілікті талап етеді.

Диагностикалық зерттеуді жүргізгенде белгілі бір техно-
логия зерттеушіні субъективті бағыттан босатып, маманның 
компетенттілік деңгейін көрсетеді және нақты әлеуметтік ситуа-
цияны анықтап береді. 

Әлеуметтік диагностика төмендегідей міндеттердің шешімін 
іздейді:

– клиенттің мінез-құлқы мен даму ерекшеліктерін, арнайы 
әлеуметтік сапаларды анықтау; 

– әртүрлі құралдардың даму деңгейін және олардың сапалық 
және сандық көрсеткіштерінің айқындылығын анықтау;
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– қажет болған жағдайда клиенттің диагностика жасалған 
ерекшеліктерін бейнелеу;

– клиенттің арнайы айырмашылықтарын бөліп көрсету.
Әлеуметтік диагностика технологиясында бірнеше процеду-

ралық кезеңдерді бөліп көрсетуге болады:
– клиентпен танысу, міндеттерді қою, диагностика жасала-

тын ситуацияның құрамын ситуация параметрін анықтау, негізгі 
көрсеткіштер немесе критерийлерді таңдау;

– көрсеткіштерді өлшеу және талдау;
– диагноз бойынша белгіленген қорытындыларды тұжы-

рымдау және рәсімдеу.
Әлеуметтік диагностика мынадай тізбектегі қажетті буын 

болып табылады: диагноз – жобалау – бағдарлама – енгізу. Ол 
маңызды технологиялық инструмент бола отырып, әлеуметтік 
қызмет мамандарының теориялық және эмпирикалық білімін 
толықтырады, әлеуметтік мәселелерді және олардың дамуын 
терең түсінуге көмектеседі. 

Диагнозды дайындау әлеуметтік диагнозды қоюмен байла-
нысты әлеуметтік қызметкердің арнайы кәсіби ортасын анық-
тайды. Мұнда мамандарды кәсіби дайындауға бағытталған тек 
теория лық қана емес, тәжірибелік те сұрақтар шешіледі. Олар 
мыналарды қамтиды: 

– диагност ретінде әлеуметтік қызметкерге қойылатын кәсіби 
талаптарды анықтау;

– өзінің жұмысын жемісті орындау үшін қажетті сапалар мен 
қасиеттерді, дағдылар мен білімді игеруі тиіс;

– әлеуметтік қызметкердің диагностиканың әдісін кәсіби түрде 
толық меңгергендігіне кепіл болатын тәжірибелік жағдайдың ми-
нимумын анықтау;

– диагоностика саласындағы әлеуметтік қызметкерді дайын-
даудағы әдістер мен тәсілдерді, бағдарламаларды дайындау, со-
нымен қатар осы сала бойынша оның біліктілігін көрсететін 
бағалауды анықтау; 

– әлеуметтік қызметкер мен клиенттің арасындағы өзара 
түсіністікті іздеу екі жақты сипатқа ие: клиенттің құқығы бар 
және осы процеске белсенді қатысуы тиіс.
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Әлеуметтік диагностика әдістерінің жалпы талаптарына 
валидтілік, сенімділік, бірмәнділік және нақтылықты айтуға бо-
лады. Әлеуметтік жұмыстағы диагностикалық әдістерді таңдауға 
қойылатын арнайы және қосымша талаптар тізбегі бар. 

Біріншіден, қажетті нәтижені алуға көмектесетін әдістердің 
ішіндегі ең қарапайымы және аз еңбекті қажет ететіні – сұрау 
әдісі. Қарапайым сұрау әдісі күрделі тестпен салыстырғанда 
нәтижелі болуы мүмкін. 

Екіншіден, әдіс тек әлеуметтік қызметкер үшін ғана емес, со-
нымен бірге клиентке де түсінікті болуы тиіс. 

Үшіншіден, әдісті қолдану (инструкция) технологиясы нақты 
әрі түсінікті болуы тиіс. Бұл әдістің әлеуметтік қызметкерге 
клиенттің сенімділік қатынасын тудыруы қажет және нәтижеге 
кері әсерін тигізетін мотивтері болмауы тиіс. 

Төртіншіден, диагностиканы жүргізу ортасы клиенттің 
диагностикаға қатысуына кедергі келтірмеуі қажет. 

Әлеуметтік бағыттылыққа ие әлеуметтану, психология, 
педа гогика, экономика және т.б. ғылымдарда қолданылатын 
диагностиканың әдістері бар. Әлеуметтік қызметкер «Нақты 
ситуацияда қандай әдісті қолданған жөн? деген сұрақты өзіне 
жиі қояды. Таңдау көбіне жағдайға, қандай мақсат пен міндет 
қойлатындығына, диагностика объектісінің контингентіне, 
клиенттің мінезі қандай екендігіне қарай жасалады. 

Әлеуметтік қызметкердің шешуге тиісті мәселелері кей 
жағдайда клиентпен немесе топпен өзара әрекеттерінде тұйыққа 
тірелуі; мақсатқа жету жолындағы кедергілер, күтпеген ситуаци-
ялар мен жағдайлар пайда болуы мүмкін. 

Егер әлеуметтік қызметкер клиенттің әрекетін түсінгісі келсе, 
ол оның негізінде қажеттілік жататын мінез-құлқына әсер ететін 
мотивтерінің себептерін анықтауға тырысады. 

Қажеттіліктерге төмендегілерді жатқызуға болады:
– биологиялық қажеттіліктер – физиологиялық (аштық, кек, 

ұйқы), жыныстық немесе сексуалдық; 
– материалдық қажеттіліктер – киім, баспана, тамақтану және 

т.б.;
– әлеуметтік қажеттіліктер – еңбектік, танымдық, коммуника-

тивтік;
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– рухани қажеттіліктер – адамгершілік, эстетикалық, діни.
Қанағат тандырылмаған қажеттіліктер әлеуметтік мәселе-

лерді туындатады. Бұл материалдық жетіспеушіліктен, білім 
мен тәжірибенің жоқтығынан, тұлғаның деформациясы мен 
психикалық аурулармен, клиент пен басқа адамдардың ара-
сындағы күтудің ажырауынан және т.б. көрінеді. 

Кейбір зерттеушілер (К. Джерман, А. Гиттерман) қажеттіліктер 
мен мәселелердің өзара тәуелділігінің ушығуының себептері 
мен жағдайларын бөліп көрсетеді: 1) өмір сүру бейнесімен 
негізделетін мәртебелік рөлдер мен дағдарысты жағдайларды 
көрсететін өзгерісті кезең; 2) әлеуметтік және жақын ортамен 
кері байланыстың жоқтығы; 3) отбасы мүшелерімен және бірінші 
реттік топ өкілдерімен және т.б. қарым-қатынастың қиындығы.

Әлеуметтік-диагностикалық технология нақты мәселелерді 
анықтап қана қоймайды, сонымен бірге жобалау қызметін де 
атқарады. 

Әлеуметтік қызмет – клиентке көмек көрсетудің бір түрі. 
Диагностикалық технологияны дайындамай, белгілі бір ресур-
старды бағаламай әлеуметтік мәнді жобалау жасау мүмкін емес. 
Әлеуметтік жұмысқа ситуацияға диагностика жасай алатын және 
де әлеуметтік дамуды жобалау білетін маман қажет. Толыққанды 
әлеуметтік жұмыс зерттеліп отырған әлеуметтік процестің алдағы 
дамуын нақты жобалауды қажет етеді. 

Әлеуметтік дианоз келесі деңгейлерде жүзеге асырылады:
– қоғам деңгейінде, яғни экономика, әлеуметтік саясат, рухани 

өмір және т.б. салалардағы жалпы даму тенденцияларын анықтау 
үшін;

– әлеуметтік топтар немесе аймақтық қауымдастықтар дең-
гейінде, мысалы, таптар, ұлттар, аймақтық топтар, еңбек ұжым-
дары және т.б. 

– тұлғалық деңгейде, өмірлік мәселелерді анықтай отырып, 
дербестеуге көмектесу;

Соңғы уақытта әлеуметтік диагностикада мынадай әдістер 
жиі қолданылып келеді:

– нақты социумды зерттеудегі зондажды-ақпараттық әдіс, 
тұрғылықты халықтың динамикасы мен құрамы, саны, инфра-
құрылымы туралы ақпарат жинау;
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– әлеуметтік-тарихи зерттеу, орналасу тарихы мен осы 
аймақты игеруі, тұрғылықты халықтың құрамының өзгеруі, діни 
және күнделікті дәстүрі, халықтың ауысу себептері және т.б.; 

– әртүрлі құжаттарды ақпаратты-мақсаттық талдау, жергілікті 
және орталық баспалардағы мақалалар, электронды ақпарат 
құралдары материалдары, БАҚ-қа, билік органдарына шағымдар 
мен хаттар және т.б.; 

– әлеуметтік картографиялық, яғни халықтың динамикасы 
мен әлеуметтік-кеңістіктік бөлінуін сипаттайтын көрсеткіштер, 
оның нақты және символдық құндылығын көрсететін өмір сүру 
ортасындағы өмір сапасына әсер ететін факторларға тәуелділігі. 
Әлеуметтік карта азаматтардың жиі баратын жерлерін, ай-
мақтарын, қаланың лас бөліктерін, әлеуметтік қысымдағы аудан-
дарды анықтау үшін тиімді құрал болып табылады. 

Елдің әлеуметтік-экономикалық дамуы көп жағдайда адам-
дар өмірлік потенциалын анықтайды. Адам дамуының маңызды 
критерийі адам потенциалының даму индексі (АПДИ) болып 
табылады, ол өмір сүру ұзақтығы, білім деңгейі, жан басына 
шаққандағы нақты ішкі өнім. Жинала келе бұл көрсеткіштер 
үш негізі сапаны: салауатты өмірді, білімді, өмір сүру дең-
гейін көрсетеді. Бұлар әлеуметтік процестерді түсінудегі және 
мемлекеттік билікті әлеуметтік бағалаудағы маңызды диаг-
ностикалық әдістер болып табылады. 

Тұлғаны диагностикалау әдістерінің ішінен келесілерді бөліп 
көрсетуге болады.

Бақылау – адам мінез-құлқының сыртқы көрінісін зерт-
теу арқылы ол туралы толық ақпарат алуда қолданылатын әдіс. 
Бақылаудың әртүрлі түрлері бар. 

Сөз әңгімелесушінің мәселесі мен ойын бағалауға болатын 
жалғыз ғана көрсеткіші емес. Ымдауын, қылығын, қимылын, да-
уыс ырғағын, түр әлпетінің өзгеруін, көзін, күлкісін де бақылау 
қажет. Мұндай реакциялар еріксіз пайда болады, ал тәжірибелі 
адам әңгімелесушісінің сезімдері, ойлары жөнінде толық ақпарат 
бере алады. Реакцияның жоқ болуы көп жағдайда ол оның 
түсінбей отырғандығын немесе айтылғандармен келіспейтіндігін 
білдіреді. Әңгіме барысындағы үзіліс оның жалғасын ойлап 
отырғандығын көрсетеді, мұндай жағдайда әңгімелесушіні 
бірден бөлуге болмайды. 
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Әлеуметтік диагностикадағы әңгімелесу – вербалды ком-
муникация негізінде ақпаратты алу мен реттеу әдісі. Әлеуметтік 
қызметкер-диагностқа қойылатын негізгі талап – бұл адамдарды 
өзіне сендіре білу және олардың жауаптарының шынайылығына 
қол жеткізу. 

Әңгімені жүргізу де белгілі бір білім мен біліктілікті қажет 
етеді. Мұнда тек талқыланып отырған мәселе жөнінде ғана айты-
лып отырған жоқ. Әңгімені жүргізушінің жалпы және әлеуметтік 
психология, логика, риторика, этика және т.б. сияқты білімі бо-
луы қажет.

Жемісті әңгімені қамтамасыз ететін негізгі технологиялық 
жағдайлар:

– ұсынылып отырған әңгіме тақырыбымен әңгімелесушіні 
қызықтыра білу;

– өзара сыйластық пен сенімділік атмосферасын қалып-
тастыру;

– наным мен сенім әдісін қолдану.
Сауалнама – диагностикаланушыларға жүргізілетін форма-

лизмге негізделген сұрау арқылы статистикалық мәлімет жинау 
әдісі. 

Сұрақнама (сұрақтана-тұлғалық) – жеке құралдар мен 
тұлғаның көрінуін бағалау мен зерттеу үшін әдістемелік тәсілдер 
жиынтығы. Әрбір әдіс стандартталған анкетадан тұрады, 
зерттелуші берілген мазмұнмен келісуі немесе келіспеуі мүмкін 
(иә, жоқ, білмеймін). 

Эксперттік бағалау әдісі. Бұл эксперттерді анкета немесе 
сұхбат әдісі арқылы сұрау. Кей жағдайда, әлеуметтік мәселелерде 
де, зерттеу объектісі немесе пәні туралы терең білімі бар эксперт-
терге, яғни білікті адамдарға деген қажеттілік туындайды. 

Социометрия – бұл бастапқы өлшемдерді математикалық 
өңдеу үшін алгоритм және сұрау әдісі. Оның мазмұны әртүрлі 
персоналды және топтық индекстерді анықтауды білдіреді. 

Мониторинг – ақпаратты әрдайым тексеріп отыруды ұйым-
дастыру, енгізілген бақылау, әлеуметтік ситуацияның өзгерісін 
талдау мен бағалау, осы өзгерістерді белгілі бір жетістікте жоба-
лау болып табылады. 
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Тестілеу әдісі. Ең көп таралған әдіс. Олардың түрлері өте көп 
және белгілері бойынша бірнешеге бөлінеді: жеке және топтық 
(ұжымдық); вербалды және вербалды емес; сандық және сапалық; 
жалпы және арнайы және т.б.

Тестілер зерттеліп отырған құбылыстың сандық және сапалық 
сипаттамасын алуға көмектесетін диагностикалық зерттеудің 
арнайы әдістерінің бірі болып табылады. Басқа әдістерден 
айырмашылығы алғашқы ақпаратты жинау мен өңдеудің нақты 
тәсілдерін, сонымен бірге түсіндірмесін береді. Тестілердің 
түрлерін атап өтетін болсақ: тест-сұрақнама және тест-тапсырма.

Тест-сұрақнама – нақты ойланып және тексеріліп дайын-
далған сұрақнама, оның жауаптары арқылы зерттелушінің 
психологиялық қасиеттерін анықтауға болады.

Тест-тапсырма – адамның не істегендігі негізіндегі мінез-
құлқы мен психологиясын бағалау. Зерттеліп отырған қасиет-
тердің оның бойындағы даму дәрежесін немесе жоқтығын 
білдіретін, зерттелушінің орындайтын арнайы тапсырмалары. 

Тест әдісінің артықтышылығы ол халықтың жас ерекшелігіне, 
мәдениетіне, кәсібіне, өмірлік тәжірибесіне және т.б. қарай 
қолданылады. Оның кемшілігі, зерттелуші тесттің механизмін 
білгендіктен оның нәтижесіне саналы түрде әсер ете алуы. 

Мұндай жағдайда тест-жобалау қолданылады. Белгілі бір 
проекция типі құрылады, өзінің мойындамайтын қасиеттерін, 
соның ішінде кемшіліктерін адамдар басқа адамға жабуға тыры-
сады. Бұл тест зерттелуші тарапынан жоғары интеллектуалдық 
деңгейді және диагност тарапынан жоғары кәсібилікті талап 
етеді. 

Биографиялық әдіс – тұлғаның өмірлік жолын жобалау мен 
коррекциялау, диагностикалау және зерттеу тәсілі. Бұл әдіс, 
тұлғаны оның жеке тарихы мен индивидуалды даму жетістіктері 
және оның басқа адамдармен өзара қарым-қатынасы, нақты табиғи 
және әлеуметтік орта жағдайындағы рухани, отбасылық және 
іскерлік өмірін ұйымдастыру және т.б. зерттеуге бағытталған. 

Әлеуметтік диагностиканың басқа да әдістері бар, олар: 
фокус-топ әдісі, ситуациялық талдау, сценарий құру, «Дельфи» 
әдісі, «баяндамалық хат», инновациялық шешімдерді активиза-
циялау әдісі, мәліметтерді өңдеу әдісі, логикалық әдістер, кон-
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тент-талдау, «репертуарлы тор» әдісі, семантикалық кеңістікті 
анықтау және т.б.

Егер әлеуметтік қызметкер өзінің диагностикасында 
клиенттің индивидуалды-психологиялық ерекшелігіне ғана 
тоқталып, сонымен шектелетін болса, онда мұндай жағдайда 
тұлғаның ішкі жағдайы, әлеуметтік ортаның әсеріне назар 
аударылмағандықтан, алынған «әлеуметтік бейне» ауытқыған 
болып саналады. Диагностиканың ішкі факторына денсаулықты, 
индивидуалды ерекшелікті, әлеуметтік аспектіні жатқызады; 
сырқы факторға – социумды, отбасын, өндірістік ұжымды, мек-
тептен тыс мекемелерді, бұқаралық ақпарат құралдарын және т.б. 
диагностикалау жатады. 

Әлеуметтік диагностика – индивидпен немесе топпен жет-
кен әлеуметтік даму деңгейі, жағдайды нақты бағалау үшін 
қолданылатын әдістер мен әдіснаманы дайындаумен байла-
нысты әлеуметтік білімдер саласы. Диагностикалық бағалау 
ретінде жеке адамның сезінуі, адамдардың, топтардың белгілі бір 
социумдағы өзара әрекеттестігінен бастап, іс жүзінде адамның, 
жалпы адамзаттың дамуына әсері бар әлеуметтік институттарды 
талдауға дейінгінің бәрін жатқызуға болады. 

Нақты бағалау мен диагноз шешім қабылдаудың негізі бо-
лып табылады. Клиенттің әлеуметтік қажеттілік табиғатын, оның 
себептерін, мотивациясы мен мүмкіндігін түсіну қажет. Дұрыс 
қойылған диагноз әлеуметтік қызметкерге нені өзгерту керектігін, 
индивидтің, топ пен қоршаған орта арасындағы қатынасты 
қолдау немес нығайтуға көмектеседі. Сонымен қатар араласуды 
қажет ететін ситуацияның пайда болуына әсер еткен себептерді 
анықтау қажет. Әлеуметтік қызметкер алынған нәтижелерден 
қорытынды шығарып, салыстыруы және алдағы уақытта көмек 
көрсетуді жалғастыруы тиіс. 

Сонымен әлеуметтік диагностика арнайы дайындықты 
қажет ететін, кәсіби іс-әрекеттегі күрделі сала болып табылады. 
Бұл білімді, біліктілік пен дағдыны, жоғарғы кәсібилікті қажет 
етеді. Диагностикалық технологияны меңгермей әлеуметтік 
қызметкердің кәсібилігі күдік тудырады десек қателеспеген бо-
лар едік.
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Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар

1. «Диагностика» дегеніміз не және бұл термин әлеуметтік жұмыста 
қандай мағынада қолданылады?

2. Әлеуметтік диагностиканың міндеттері мен қолданылу аясы қандай?
3. Әлеуметтік диагностиканың негізгі міндеттерін атаңыз және сипат-

тама беріңіз?
4. Әлеуметтік диагностикаға қойылатын талаптар?
 
Әлеуметтік жұмыстағы бейімделу процесі және оны 

реттеудің әдістері. Бейімделу әлеуметтік жұмыс мазмұнында 
маңызды орын алады. Ол, бір жағынан, әлеуметтік ортамен 
әлеуметтік жұмыс объектісіне ықпал ету процесін сипатта-
са, екінші жағынан оның тиімділік критерийі ретінде көрінетін 
әлеуметтік жұмыс нәтижесінің белгілі бір анықтамасын білдіреді. 
Сондықтан да бейімделу процесінің мәнін, оның механизмін 
түсіну – әлеуметтік қызметкердің кәсібилігіне қажетті жағдай бо-
лып табылады. Бейімделу процестері қажетті технологияларды 
қамтамасыз етеді. 

Әлеуметтік бейімделу адамның жағдайын ғана көрсетіп 
қоймай, әлеуметтік ортаның ықпалы мен әсеріне әлеуметтік 
организмнің тұрақтылық пен тепе-теңдікке ие болу процесін де 
бейнелейді. 

Әлеуметтік бейімделу адам өміріндегі өтпелі, радикалды 
экономикалық және әлеуметтік реформалар кезеңдерінде көрініс 
табады. 

Қазіргі уақытта бұл мәселені қарастырудағы баса назар ау-
дару адамдардың өмірінің әртүрлі салаларындағы бейімделу 
процесінің тездетілуімен байланысты тәжірибелік міндеттерді 
шешу қажеттілігімен айқындалып отыр, олар кәсіби, тұрмыстық, 
саяси-құқықтық және т.б. 

Қазіргі ғылыми әдебиеттерде бейімделу мәселелері бір-
неше бағытта қарастырылады: биологиялық, медициналық, 
педагогикалық, психологиялық, әлеуметтанулық, кибернетикалық. 
Топтың әлеуметтік бейімделуінің философиялық-әдістемелік 
аспектісі В.Ю. Верещагиннің, И.Д. Калайковтың, П.И. Царе-
городцевтың және т.б. ғалымдардың еңбектерінде қарастырылған. 
Бейімделудің әлеуметтік-психологиялық аспектілері А.А. Бо-
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далев, Г.А. Балл, Л.П. Гримак, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубин-
штейн сияқты психологтардың зерттеулерінде көрініс табады. 
Педагогикалық аспектілерін Н.Н. Березовин, О.Л. Берак, В.В. Да-
выдов, Н.Ф. Талызин және т.б. ғалымдар қарастырған. Жоғарыда 
көрсетілген бағыттарын ескере отырып, бейімделу процесінің 
көптеген анықтамасы мен сипаттамалары бар. 

Жинала келе, бұл ғалымдардың еңбектері теориялық және 
әдістемелік тұрғыда маңызды болып отыр және әлеуметтік 
жұмыстағы индивидттің дамуының жетістіктерін көрсетеді. 
Сонымен бірге айта кететін жайт халықты әлеуметтік қорғау 
жүйесіндегі әлеуметтік бейімделу мәселесін қарастыру әлеуметтік 
жұмысты технологизациялау контекстінде терең зерттеуді қажет 
етеді. 

Бейімделудің барлық түрлері бір-бірімен тығыз байланысты, 
бірақ оның ішінде бірінші орынға әлеуметтік шығады. Адамның 
толық әлеуметтік бейімделуі физиологиялық, басқарушылық, 
экономикалық, педагогикалық, психологиялық және кәсіби 
бейімделуді қамтиды. 

Басқарушылық (ұйымдастырушылық) бейімделу. Басқарусыз 
− адамға жақсы жағдай жасау (жұмыста немесе тұрмыста), оның 
әлеуметтік рөлінің жоғарылауының алғышарттарын құру, оған 
әсер ету, қоғам мен тұлғаның қызығушылықтарына жауап беретін 
іс-әрекетпен қамтамасыз ету мүмкін емес. 

Әлеуметтік бейімделу басқарылатын процесс. Оны басқару 
тек өндірістік, өндірістіктен тыс, өндірістікке дейін, өндірістіктен 
кейінгі іс-әрекеттерін жүргізу барысында әлеуметтік институт-
тардың тұлғаға ықпал етуімен ғана емес, өзін-өзі басқарумен де 
жүзеге асырылады. Яғни адамның өзін-өзі сынауы, өзінің ойлары 
мен әрекеттеріне жауапты болуын талап етеді.

Экономикалық бейімделу. Субъектілердің, индивидттердің 
экономикалық қатынастарының принциптері мен жаңа әлеу-
меттік-экономикалық нормаларын игерудегі күрделі процесс 
болып табылады. Мұнда әлеуметтік жұмыс технологиясына 
маңыздысы жұмыссыздық жәрдемақысының көлемі, жалақы, 
зейнетақы және жәрдемақы деңгейі сияқты нақты әлеуметтік 
шынайылыққа бейімделуді қамтитын «әлеуметтік блок» болып 
табылады. Олар адамның тек физиологиялық қажеттіліктеріне 
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ғана емес, әлеуметтік-мәдени қажеттіліктеріне де жауап беруі 
тиіс. Егер адам кедей немесе жоқшылықта, жұмыссыздықта өмір 
сүретін болса, онда толыққанды әлеуметтік бейімделу болады 
деп айта алмаймыз. 

Педагогикалық бейімделу. Тұлғаның құндылықты бағдары-
ның жүйесін қалыптастыратын оқу мен тәрбиелеу, білім 
жүйесіндегі бейімделуі. Айта кету керек, адамның бейімделуіне – 
табиғи, мұрагерлік, географиялық факторлардың кешенді ықпал 
етуі әсер етеді, бірақ соңғысы оның әлеуметтенуінде шешуші рөл 
атқармайды. 

Бейімделушілік өзгерістер тұлғаның ауысу нәтижесінде өтетін 
саналы өзгеріс болып табылады. Өзгерістер адам өмірінде үнемі 
болып отырады, сондықтан да әрбір индивид сыни кезеңдерде, 
ауыспалы сәттерде жаңа жағдайларға байланысты өзінің өмірлік 
бағыттарын қайта қарауға дайын болуы тиіс. Бұл толыққанды, 
белсенді бейімделуге дайындығының нақты алғышарттарын 
қалыптастырады. 

Психологиялық бейімделу. Адам өмірінің әлеуметтік-эко-
номикалық жағдайы, саяси және моралдық-этикалық бағ дары, 
экологиялық ортасы жиі ауысып отыратындықтан, психологиялық 
бейімделу процесі де үздіксіз жүріп отырады. Бейімделуді пси-
хологияда сезім органдарының жақсы қабылдауы мен артық 
қысымдардан рецепторларды сақтауға икемделу ретінде түсін-
діреді. 

1936 жылы Канада физиологы Г. Селье «стресс» және 
«бейімделушілік синдром» деген екі ұғымды енгізді. Стресс – 
күнделікті өмірдегі немесе ерекше жағдайдағы күрделі қиындық 
процесіндегі психологиялық қысым. Бейімделушілік синдром – 
жағымсыз әсерге жауап ретінде адам организмі реакциясының 
жиынтығы болып табылады. Бұл ұғымдар ғылым саласын-
да кеңінен қолданылып келеді. Стресс теориясының кеңінен 
таралғандығының бірден-бір себебі, ол күнделікті өмірдегі 
адамның күтпеген оқиғаға, пайда болған қиындықтарға, әртүрлі 
соматикалық және психологиялық аурулардың дамуына реакция-
сын түсіндіруге тырысады. 

Стресс – өмірдің алынбайтын бір бөлігі. Ол адам организмнің 
тұрақтылығын түсіріп қана қоймай, оны жағымсыз факторларға 
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қарсы көтеруі де мүмкін. Стресс, кең мағынада, өмірдің «аяқ 
асты» жұдырығынан сақтайтын және қанағат алып келетін ма-
хаббатпен, шығармашылықпен де түсіндіріледі. 

Адамның қалыпты өмірі физиологиялық және психологиялық 
қысымсыз болуы мүмкін емес. Адамға белгілі бір өлшемде 
қысым мөлшері болуы тән. Әрбір адам өзін-өзі зерттеу барысын-
да, қандай жұмыс түрін таңдаса да өзін жайлы сезінетін қысым 
деңгейін табуы қажет. Қарама-қарсы жағдайда әрекетсіздіктен 
организмге кері әсерін тигізетін стрестің ушыққан (дистресс) 
деңгейіне де алып келуі мүмкін. 

Осылайша, адамның ұзақ уақыт бойы жұмыссыз болуы да 
өзіне қауіпті болады. Яғни ұзақ уақыт бойы жұмыссыз болу 
адамның қабілеттерін жоғалтып, толыққанды қызметкер ретінде 
әлеуметтік қатынас жүйесіне оралуына кедергі келтіреді. Батыс 
статистикасының тұжырымдауы бойынша, адам бір жылдан 
аса жұмыссыз болатын болса, онда ол жұмыс табу қабілетін де 
жоғалтады. 

Психологиялық бейімделу жүйесінде ықпал етудің терапия-
лық (психотерапиялық) әдістері, соның ішінде дискуссиялық те-
рапия, интеракциялық-коммуникативтік әдіс (психодрама, геш-
тальттерапия, трансактілі талдау), вербалды емес белсенділікке 
негізделген әдістер (арттерапия, музыкатерапия, пантомима, хо-
реотерапия және т.б.), топтық, индивидуалдық мінез-құлықтық 
терапия, суггестивті әдістер маңызды рөл атқарады. 

Индивидке дағдарысты ахуалды жоюдың және адамға неме-
се топқа әлеуметтік көмек көрсету (құқықтық, психологиялық, 
сексологиялық, ақпараттық және т.б.) бағдарламасының үлкен бір 
бөлігі ретінде психологиялық қолдауды атауға болады. Әлеуметтік 
қызметкер ең алдымен жаңа әлеуметтік-экономикалық жағдайда 
әлеуметтік бейімделуге бағытталған іс-әрекетке күш салуы тиіс 
(әлеуметтік мәртебесін нығайту мақсатында клиентке жұмыс 
іздеу барысында көмек көрсету, рухани құндылықтарындағы 
сенімді қайта қалпына келтіру және т.б.). 

Кәсіби бейімделу – бұл индивидттің жаңа кәсіби қызметке, 
жаңа әлеуметтік ортаға, еңбек жағдайы мен мамандықтың нақты 
ерекшеліктеріне икемделуі. Кәсіби бейімделудегі жетістік, 
бейімделушінің нақты кәсіби қызметке қабілетіне, қоғамдық 
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және жеке еңбек мотивациясының сәйкес келуі және басқа да 
себептеріне тәуелді.

Бейімделу тірі организмнің қоршаған ортаға қарапайым 
икемделуінен бастап, әлеуметтену процесі барысындағы күрделі 
әлеуметтік-психологиялық бейімделуі сияқты ұғымдардың кең 
шеңберін қамтитын процесс. Іс-әрекет субъектісі адамды күрделі, 
көп өлшемді әлеуметтік-психологиялық және биофизиологиялық 
жүйе ретінде қарастыруы қажет. 

Осыдан келіп, адамның бейімделуін толығымен зерттеу оның 
барлық деңгейлерінің кешенді бағыттарын жүзеге асыру бары-
сында ғана мүмкін болады.

Бейімделу процестері әртүрлі стихиялы және саналы икем-
делу механизмдерінің байланыстарын сипаттайтын үш формада 
көрінеді:

1. Бейімделу процесінің стихиялы көрінісі адамның өзін-
өзі көрсетудегі өзінің көңілі толмауымен сипатталады. Мұндай 
жағдайда бейімделу процесі қоғамдық-тиімді іс-әрекеттен бас тар-
тумен аяқталады. Қазіргі жағдайда барлық сауықтыру жүйелері, 
дәстүрлі емес жолдармен психологиялық және физиологиялық өзін-
өзі жетілдіру, «экстрасенсорлық» қасиеттерін дамыту және т.б. про-
цестер адамның өзін-өзі қайта бағытталуынан көрініс табады. 

2. Бұл формасында шамамен стихиялы және саналы элемент-
тердің тең байланысы сипатталады, оның шынайы жүзеге асыру-
ынсыз жорамалдағы мінсіз моделді құрудан көрінеді. Тұлғаның 
бейімделуінің мұндай формасының нәтижесі әртүрлі әлеуметтік 
қиялды қалыптастыру және оны насихаттау болып табылады.

3. Бейімделу процесінің үшінші формасы саналы элемент-
тердің басым болуымен және тұлғаның мақсатты бағытталған 
өмірлік әрекеттерін қалыптастырумен байланысты. Бейімделудің 
бұл формасы тұлғаның өзін-өзі жетілдіруіне және оны қоғамдық 
даму субъектісіне айналдыруға ықпалын тигізеді. 

Әлеуметтік жұмыс тәжірибесінде бейімделу процестерін рет-
теу технологиясы балаларға және үлкендерге арналған стацио-
нарлы әлеуметтік мекемелерде, соның ішінде қарттарға арналған 
интернат үйлерінде ерекше мәнге ие болады. Бұл интернат 
үйлерінің негізгі қызметі әлеуметтік бейімдеу мен қайта бейімдеу 
болып табылады.
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Бізге белгілі, қарт адамдарда физиологиялық өзгерістер 
болады. Қарттық кезеңде сонымен қатар әртүрлі деңгейдегі 
психикалық өзгерістер де болуы мүмкін. Қартаю процесімен 
байланысты бірқатар тұлғалық өзгерістерден басқа (сараңдық, 
күдіктену, сенбеушілік, шыдамсыздық, көңілшектік және т.б.) 
психикалық қызметтерінің ауысуы, соның ішінде ақыл-есінің, 
эмоциясының бұзылуы, яғни бейімделу механизмінің бұзылуы 
мүмкін. 

Қарт адам үйреншікті қоршаған ортасын ауыстыратын бол-
са, қарым-қатынастың жоқтығы және үйреншікті емес орта, 
мұның барлығы бейімделу қабілетінің төмендеуіне алып келеді. 
Сондықтан да әртүрлі деңгейде көрінетін бейімделудің бұзылу 
реакциясы пайда болады. 

Әлеуметтік қызметкердің қызметі интернат үйіндегі қарт 
адамдарға әлеуметтік-психологиялық бейімделу кезеңіне сай 
технологияны таңдай білу. Жұмыстағы белгілі-бір техно-
логиялылықты білдіретін үш кезеңді атауға болады: 

1. Тыйым салу бөлімінде болу. Бұл кезеңде әлеуметтік 
қызметкердің келесі қызметтерін бөліп көрсетуге болады: 
мекеменің мақсаты мен міндетін анықтау, күн тәртібімен, 
әкімшілік және көмек көрсету қызметімен танысу. Мұнда әртүрлі 
әдістер қолданылуы мүмкін: әңгімелесу, кеңес беру, мекеменің 
күнделікті тұрмысы және бос уақытты өткізуі жайлы әңгіме 
айту (әртүрлі техникалық құралдар көмегімен жасалған стенд, 
альбом және т.б. түрінде) – мұның барлығы клиенттің үрейін, 
қорқынышын төмендетіп, бейімделуіне септігін тигізеді. Осы 
кезеңде интернат үйіне түсу себебін анықтау маңызды. Көп 
жағдайда мұның себебі отбасындағы жанжал болып келеді, бұл 
қарт адамдардың эмоционалды-психологиялық бейімделуін 
қиындатады да, негативті эмоционалдық реакцияның адам бой-
ында ұзақ уақыт бойы сақталуына себепші болады. Сондықтан да 
бейімделу процесіне әлеуметтік қызметкердің белсенді араласуы 
қажет болып табылады. 

2. Интернат үйіне орналастыру. Тыйым салу бөлмесінде екі 
апта болғаннан кейін клиенттер тұрғылықты мекенжайға ауысты-
рылады. Бұл қарт адам үшін қосымша эмоциялық жүктемемен 
сипатталады. Оның алдында жаңа жағдайға мәжбүрлік бейімделу 
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мәселесі тұрады. Әлеуметтік-психологиялық бейімделудің 
жетіс тігі бірнеше факторларға тәуелді: бөлмені, көршілерді 
таңдау, психологиялық климат, дәстүрлер және т.б. Клиенттің 
жаңа жағдайға бейімделуіне көмектесуі үшін әлеуметтік қыз-
меткер осы қарт адам туралы барлық ақпараттармен, яғни 
қызығушылықтары мен әдеттері туралы хабардар болуы тиіс. 
Сонымен қатар әлеуметтік қызметкер индивидті бірігіп өмір сүру 
ситуациясының мәнін түсінуге, тілектестікке, қарым-қатынасқа 
түсуге үйретуі тиіс. 

3. Бұл басқаларға қарағанда ұзақ кезең – қарт адамның интер-
нат үйінде алғашқы 6 ай тұруы. Мұнда соңғы шешім мәселесі алға 
шығады: интернат үйінде тұрақты тұруға қалу немесе бұрынғы 
үйреншікті үй жағдайына қайта оралу. Осы кезеңде интернат 
үйіндегі әлеуметтік-тұрмыстық жағдайды және өзінің бейімделу 
мүмкіндіктерін сыни бағалау жүреді. Ең тиімді әдістердің бірі 
бұл «ортамен терапия», яғни жағымды психологиялық климат-
ты қалыптастыру. Бұл процесс медициналық қызметкерлермен, 
еңбек инструкторларымен, мәдени қызметкерлермен және 
кітапханашылармен және еңбек терапиясы әдістерімен жүзеге 
асырылады. Әрине, бейімделу процесіне көмек жұмысы бұдан 
кейін де жалғасады, себебі 6 ай уақыт өткеннен кейін де бейімделу 
мәселелері болады. 

Мұнда индивидуалды және топтық ықпал ету әдістерін бірге 
үйлестіре білу маңызды. Көптеген нитернат үйлерінде «Ин-
тернат үйлерінде өмір сүретін қарт адамдарға арналған инди-
видуалды бағдарлама» дайындалады. Оларға: еңбек қызметі, 
қоғамдық жұмысбастылық, бос уақыт, қарым-қатынас, өз-өзіне 
қызмет көрсету жатады. Бұл бағдарламада орындалу уақыты, 
орындауға жауаптылар көрсетіледі, бейімделу процесі барысында 
жұмысбастылықтың әртүрлі түрлерінің тиімділігі қадағаланады. 

Қарт адамдармен жұмыс жасау мақсатында әлеуметтік қыз-
меткер дәрігерлермен байланыста болуы тиіс. Яғни оның ауру 
тарихы, өткен өмірі жайлы, клиенттің денсаулық жағдайымен та-
нысу, қозғалу мүмкіндіктерімен, өз-өзіне қызмет көрсету қабілеті 
туралы мәліметтерімен таныс болуы қажет. 

Көп жағдайда күрделі мәселелер жазасын өтеп келген 
адамдарда жиі болады. Сонымен қатар отбасылық-тұрмыстық 
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мәселелер, еңбек ұжымдарындағы қарым-қатынас мәселелері де 
орын алады. 

Мұндай адамдардың жаңа жағдайға әлеуметтік бейімделуі 
мен қайта бейімделуі келесі кезеңдерден өтеді: 

1. Әлеуметтік бейімделуді жеңілдететін бейімделушілік 
дағдылар мен қабілеттіліктерді қалыптастыру кезеңі. Бұл 
кезең жазасын өтеу орнынан алып шыққан ұстанымдары мен 
құндылықтарына тәуелді. Әлеуметтік қызметкер сендіру, мәж-
бүрлеу құралдары арқылы тұлғаның қоғамға қарсы ұстанымдарын 
(егер ондайлар бар болса) бейтараптандыру немесе төмендетуі 
тиіс.   

2. Азат етілген индивид тұрмыстық және еңбекке орналасу-
ымен байланысты өмірлік маңызды мәселелерін шешетін икем-
делу кезеңі. Бұл кезең индивид үшін алдағы уақыттағы іс-әрекетін 
жүзеге асыру үшін маңызды, бірақ қысқа болуы қажет, яғни еңбек 
етуге ұмтылу, әлеуметтік ортадағы достық, отбасылық қарым-
қатынасты түзету. 

3. Тиімді әлеуметтік рөлдерді игеру. Бұл өте күрделі және 
қарама-қайшылықты, себебі азат етілгеннің психологиялық және 
адамгершілік қиындықтарымен байланысты. Әлеуметтік рөлдер 
өзгерісі, яғни мінез-құлық стереотиптерінің бұзылуы болады. 
Бұл кезеңнің профилактикалық маңыздылығы асоциалды мінез-
құлыққа себепші болатын жағымсыз әлеуметтік ортаның және 
басқа факторлардың әсерін тигізбеу. 

4. Құқықтық бейімделу кезеңі. Мұнда сотталған адамның 
санасында түзетілудің әлеуметтік маңызды ұстанымдары мен 
мақсаттары нығайтылады және бекітіледі.

Әлеуметтік бейімделу жүйенің бір сәттік өзгерісі емес, ұзақ 
уақыт жүретін процесс болғандықтан, оның сатылары туралы 
сұрақ туындайды. Мұнда әлеуметтік бейімделудің төрт сапалы 
сатысын атауға болады: 

– бірінші (бастапқы) саты, бейімделуші индивид тек мінез-
құлық ережелерін меңгереді, бірақ социумның құндылықтар 
жүйесін іштей мойындамайды;

– екінші саты (төзімділік), әлеуметтік орта да, индивид те бір-
біріне деген қатынаста мінез-құлық эталонының теңдігін мойын-
дайды;
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– үшінші саты – икемделу, «аккомодация» − бір-біріне жол бе-
румен байланысты: индивид ортаның құндылықтар жүйесін мой-
ындайды және қабылдайды, сонымен бірге бұл ортаның өкілдері 
де олардың кейбір құндылықтарын мойындайды;

– төртінші саты – толық бейімделу, «ассимиляция» − мұнда 
индивид бұрынғы үлгілер мен құндылықтардан бас тартады және 
жаңасын толығымен қабылдайды.

Әлеуметтік бейімделу технологиясының өзіне тән сәттері:
– берілген әлеуметтік ортада бейімделу процесін жеңілдететін 

дәстүрлерді, нормаларды, белгілі бір әлеуметтік институттарды, 
арнайы «икемделуді» құру тек адамға ғана тән болып табылады;

– барлық тәрбиелеу құралдарын қолдана отырып, болашақ 
ұрпақты бейімделу процесіне дайындауға адам ғана қабілетті;

– индивидттердің әлеуметтік қатынастарды «қабылдау» не-
месе «қабылдамау» процесі, әлеуметтік тиесілілікке, дүние-
танымдылыққа және тәрбиенің бағыттылығына тәуелді; 

– адам саналы түрде әлеуметтік бейімделу субъектісі бола 
отырып, өзінің көзқарастарын, ұстанымдарын, құндылықты 
бағдаларын өзгертеді. 

Сонымен тек адам ғана ерекше технология мен мақсатты 
бағытталған түрде әлеуметтік бейімделу процесін бақылайды 
және реттей алады. Жағдай мен орта өзгергенде өзінің мінез-
құлқын түрлендіре алу қабілеті тек адамға ғана тән құбылыс бо-
лып табылады.

Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар

1. Әлеуметтік бейімделудің мазмұны мен мәнін ашып көрсетіңіз?
2. Әлеуметтік жұмыста қолданылатын әлеуметтік бейімделудің 

әдістерін атаңыз және сипаттама беріңіз.
3. Әлеуметтік бейімделу технологиясының негізгі кезеңдері мен 

мазмұны. 

Әлеуметтік терапия және оны жүзеге асыру әдістері. 
Қоғамның экономика мен рухани саласындағы түбегейлі 
өзгерістер мен олардың негативті салдары көп адамға үрей 
туғызады, ертеңгі күнге деген сенімсіздік пайда болады, адамның 
ішкі дүниесі күйзеліске ұшырайды, ал бұлардың барлығы 
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отбасылық қарым-қатынасқа кедергі келтіреді. Демек, халыққа 
әлеуметтік көмек көрсету формалары мен әдістері жан-жақты да-
мытуды қажет етеді. 

Қазақстанда жалпы терапия саласындағы әлеуметтік жұ-
мыстың кәсіби бағытына енді ғана алғашқы қадамдар жасалу-
да. Сондықтан әлеуметтік қызметтің ең жақсы технологияларын 
адамның әлеуметтік жағдайын жақсартуға кәсіби түрде қолдана 
білу қажет. 

Әлеуметтік-тұрмыстық жағдайы жоқтық, стресс ситуация-
лары адамның әлеуметтік, соматикалық және психологиялық 
көңіл-күйін төмендетеді. Бүгінгі күні адамдардың көпшілігі 
қоршаған орта арқылы жағымсыз жағдайлардың ықпалын тікелей 
және жанама түрде басынан өткізуде. Әлеуметтік терапиялық 
көмектің түрлі әдістерін қолдана білген әлеуметтік қызметкер, ең 
алдымен, өз жұмысын адамдардың жас ерекшелігіне, кәсіби және 
тұлғалық ерекшеліктерін сай құруы қажет. 

«Терапия» сөзі грек тілінен аударғанда «қамқорлық, күтім, 
емдеу» деген мағынаны береді. Медицина саласында терапиялық 
емдеудің көптеген түрлері – дәрі-дәрмек құралдары, физиоте-
рапия, фитотерапия, мануалды терапия және т.б. қолданылады. 
Дәстүрлі әдістермен қатар, емдеудің басқа да түрлері іздес-
тірілуде, мысалы, ине терапиясы немесе емдеудің «дельфино-
терапия» секілді экзотикалық түрі, т.б. Кейбір мамандардың ай-
туынша, балалардың дельфинмен сөйлесулері арқылы қозғалу 
қабілеттері қайта қалпына келеді, қан айналымдары жақсарып, 
аурулары төмендейді. АҚШ-та бұл әдіс 30 жылдан астам уақыт 
қолданылып келеді. 

Әлеуметтік терапия психикаға ықпал ету әдісін қолданатын 
психотерапиямен тығыз байланысты. Бұндай ықпал ету пациенттің 
мазасыздығын тудыратын сезімдерін, ойларын, импульсін, 
психологиялық симптомдарын ретке келтіруге байланысты, 
адамға немесе топтарға көмек көрсетудің мақсатты бағытталған, 
жүйелі шараларын қамтиды және психологиялық теориялар мен 
әдістерге негізделген болып табылады. Психотераевт-дәрігер, 
негізінен, жүйке жүйесі ауыратындармен және адамның басқа да 
жүйке-психологиялық патологияларымен жұмыс жасайды. 
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Психотерапияның негізгі 4 моделі белгілі:
– психотерапия, клиенттің соматикалық және психикалық 

жағдайына ықпал ететін емдеу әдісі ретінде (психотерапияның 
медициналық моделі);

– психотерапия, қоғамдық бақылау құралы және қызмет етуші 
сипатына сай жасалатын амалдар әдісі ретінде (әлеуметтанулық 
модель);

– психотерапия, тұлғаны зерттеу процесінің әдісі ретінде 
(психологиялық модель);

– психотерапия, адамдар арасындағы өзара байланыс бары-
сында пайда болатын кешенді құбылыс ретінде (философиялық 
модель). 

Әлеуметтік қызметкер индивидтермен немесе әлеуметтік 
топтармен жұмыс барысында психологиялық және соматикалық 
мәселелермен жиі кездесіп отырады, сондықтан да психотерапия-
да қолданылатын негізгі терапевтік және тәжірибелік әдістерін 
игергені жөн. Бұл оған адамның ішкі факторларын, яғни оның 
мінез-құлқына түрткі болатын себептерін анықтауға септігін 
тигізеді. Әлеуметтік қызметкердің клиентпен жұмысының 
бірінші сатысы терапевтік кеңес беру және әңгімелесу арқылы 
жүзеге асады. Оған көмек беру үшін әлеуметтік қызметкер өзі 
терапевтік жұмысты жүргізуі тиіс немесе басқа мамандармен 
бірігіп ұйымдастыруы қажет. Егер пациенттің денсаулығында 
күрделі ауытқулар байқалатын болса, онда әлеуметтік қызметкер, 
оны толық қажетті ем алу үшін дәрігерге немесе психотерапевтке 
көрінуіне ұсыныс береді. 

Алайда, клиникалық бағыттар біздің нақты өміріміздегі болып 
жатқан оқиғаларды, индивид өмірінің әлеуметтік-экономикалық, 
рухани-адамгергершілік жағдайларына назар аудармайды, сон-
дықтан да кей уақытта емдеу әдістері нәтижелі болмауы мүмкін. 
Кейбір жағдайларда, медициналық тұрғыдан шешімі табы-
луы қиын белгісіз асқазан ауруымен ауыратын адамға, «Сіздің 
үйіңіздегі жағдай қандай?» деген қарапайым сұрақ қою керек. 
Сол кезде оның бойынан нақты осы күрделі жағдайына себепші 
болған уайымды, эмоцияны және сезімдерді көруге болады. Жал-
пы, өмірдің өзі адамдардың денсаулығының жақсы болуына әсер 
ететін бірнеше «терапевтік» ситуациялар қатарынан тұрады, 
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олар: өмірдің мәнін түсінуге көмектесетін бақытты балалық шақ, 
достық және сүйіспеншілік қарым-қатынас, жұмыстан алатын 
қанағаттану сезімі, сенім және наным және т.б.

Сонымен «терапия» термині қазіргі уақытта кең әлеуметтік 
мағынаға ие және психотерапевт-дәрігерлер қолданатын терапев-
тік әдістері арқылы салыстырмалы сипатқа ие болып отыр, 
яғни әлеуметтік жұмыс мамандарына адамның шешілмеген 
мәселелерімен белсенді түрде жұмыс жасауы керек дегенді 
білдіреді. 

Әлеуметтік жұмыс саласындағы маман ғана қазіргі терапевтік 
ықпал ету әдістерін меңгере отырып, соматикалық және 
психикалық ауытқулардың шешімін түсіндіре алады. Адамды 
өзінің мәселелерімен, уайымдары мен қиындықтарымен бірге 
индивидуалды біртұтастық ретінде қабылдау арқылы, әлеуметтік 
қызметкер өз тәжірибесінде мақұлданған әдістерді пайдаланумен 
терапевтік көмекті әсерлі ете алады. 

Қазіргі уақытта әлеуметтік жұмыстың әртүрлі функционалды 
бағыттарға негізделген бірнеше ағымдары бар. 

Көптеген батыс елдерінің әлеуметтік қызметкерлері қол-
данатын бірінші бағыты әлеуметтік жұмыстың емдеу қыз-
метіне негізделеді. АҚШ-та әлеуметтік қызметкерлер психи-
калық денсаулық орталықтары мен клиникаларда жұмыс жасай-
ды. Мұндағы әлеуметтік қызметкердің рөлі дәрігерлермен біріге 
отырып, клиентке оның мәселелерін шешуге көмектесу болып 
табылады. 

Әлеуметтік жұмыстағы екінші бағыт – әлеуметтік даму. 
Бұл модель клиентті белсенді топ қызметіне енгізуді білдіреді, 
яғни баспана, жұмыс мәселелерін және т.б. шешуге көмектеседі. 
Мұндай топтардың қызметі клиенттің денсаулығына жағымды 
әсер ететін «біріккен даму» процесі ретінде қарастырылады. 

Әлеуметтік жұмыстағы үшінші бағыт – клиенттің мүд-
десін қорғау қызметіне негізделген. Мұндағы негізгі міндет 
әлеуметтік жағынан әлсіз адамдардың немесе жәбірленушілердің 
мұқтаждықтарын қоғамға түсіндіру, мысалы олар жұмыс жасай-
тын ұйымға және олар бірге тұратын адамдарға түсіндіру. 

Әлеуметтік терапия клиенттің жеке әлеміне араласудың бел гілі-
бір формасы ретінде, организмнің психикалық және соматикалық 
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қызметіне әсер ететін «емдеу» әдісі, кәсіби бағыт тылық және 
оқытумен байланысты әсер ету әдісі, әлеуметтік бақылау және 
коммуникация құралы ретінде қарастырылады. Әлеуметтік 
терапияның объектісі ретінде өз қиындықтарымен бірге клиенттің 
өзі ғана емесе, сонымен бірге оның туысқандары, жұмысы, баспа-
насы, көршілері, достары және таныстары да болады. 

Әлеуметтік қызметкер мазмұндық аспектіде терапевтік 
әдістерді психология, психиатрия және психотерапияның жетіс-
тіктеріне сүйене отырып қолданады. Клиентке әсер ету әдістері-
нің мұндай пәнаралық сипаты әлеуметтік терапия технологиясы-
ның күрделілігін көрсетеді. 

Терапевтік жетістік қамқорлыққа алынушыны өзіне сендіре 
алу, мейірімділік пен шынайы жаны ашушылық қасиеттері 
және әлеуметтік қызметкердің кәсібилігіне тәуелді. Терапевтік 
ықпал ету әдісі 2 компонентті қамтиды: интеллектуалды – сөздің 
ақпараттық ықпал етуімен байланыстылығы; эмционалды – 
әлеуметтік қызметкердің дене қимыл ерекшеліктері мен мінез-
құлқы, бет әлпеті, дауыс ырғағы. Ол клиент үшін терапевтік про-
цесс шеңберінде пайда болған «байланыс» арқылы мінез-құлық 
үлгісі, эксперт және эмоционалды жақын адам болуы тиіс. 

Жалпы әлеуметтік терапия әдісі екі түрге негізделеді – ин-
дивидуалды және топтық. Бұлардың әрқайсысының әлеумет-
тік қызметкер мен клиент арасындағы өзара ықпал етуді 
қалыптастырудың белгілі бір технологиясы бар. Мұндай ықпал 
етудің мақсаты белгілі бір эмоционалды мәселелерді шешу, 
ақпарат алмасу, әлеуметтік және кәсіптік дағдыларды дамыту, 
құндылықты бағдарларының өзгеруі, асоциалды бағыттарды 
конструктивті ағымға салу, т.б. Араласу тәсілдері бақыланатын 
терапевтік пікірталастар, әңгімелесулер және т.б. қамтиды. 

Индивидуалды терапия – топтық терапияға қатысқысы кел-
меген кезде және қоғаммен мақұлданбаған немесе клиенттің 
мінез-құлқын қорлайтын жыныстық өмір сияқты мәселелерді 
шешуге бағытталған конфиденциалдылықты (зорлау, отбасылық 
кикілжің) талап ететін жағдайда қолданылады. Мұндай уақытта 
клиентке мәселе туралы кұрақ қойып, талқылап, қысым жа-
салмауы тиіс. Кейбір жағдайда ата-анасы, отбасы мүшелері, 
туысқандары шақырылуы, қоғамдық ұйымдармен және мекеме 
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әкімшілігімен байланыс орнатылуы мүмкін. Екі-үш рет инди-
видуалды терапияны қабылдағаннан кейін, клиент топтық тера-
пияға ауыстырылады. 

Топтық терапия индивидуалды терапиямен біріге отырып, 
терапевтік ықпал етуді толықтырады, яғни клиентке өзіне топтың 
көзімен қарауға және мінез-құлқын реттеуге мүмкіндік береді. 

Әлеуметтік мәселелерді шешуде топтық процестерді қалып-
тастыру мен іске қосу үшін психотерапевтік процеду ралардың 
маңызы зор болып табылады. Бұл жалпы жаттығу болуы мүмкін 
(релаксация, пантомимика көріністері, «конструктивті спортқа» 
қатысу, рөлдік ойындар ойнау, өмірбаянын айту, анонимді ауру 
тарихын талқылау, түстің мазмұнын суреттеу, фантазия және ас-
социация, гештальттерапияны қолдану). Мұндай процедураларға 
қатысу топ мүшелерінің белсенді қатысушы және бақылаушы 
рөлін атқаруына, интеллектуалды талдау жүргізуіне, бегілі бір 
мінез-құлық түрлерін жаттықтыруына мүмкіндік береді. 

Топ құрамы сипаты және мақсатына қарай әртүрлі болуы 
мүмкін:

– Оқу топтары. Мұнда білім алудан басқа, өз пікірін айтып 
немесе тұлғалық мәселесін талқылану мүмкіндігі бар.

– Бірігіп әрекет ету топтары. Бірігіп әрекет ету әрқашанда 
сенімді байланыс орнатудың және қызметтестік, қарым-қатынас 
қабілетін дамыту, жанжалды шешу мен шешім қабылдаудың 
тиімді әдісі болған. Мысалы, спортпен айналысу, театрға бару 
және алған әсерлерін талқылау және т.б.

– Ата-аналарға арналған топтар. Ол оқу тобының бір түрі 
болып табылады, бірақ оған қарағанда алға қойған мақсаттары 
кеңірек болады. Мысалы, «Бала тәрбиесі», «Жыныстық қатынас 
және бірігіп өмір сүру» сияқты тақырыптарды талдау және т.б.

– Ерлер және әйелдер топтары. Мысалы, қазіргі қоғамдағы 
әйелдердің рөлі: жәбірлеуден босату, ынтымақтастықты дамыту. 
Дағдарысты сәттері: зорлау, қатал қарым-қатынас, ажырасу, жас 
ерекшелік мәселелер, т.б. 

Топтағы жұмыс технологиясы келесі міндеттерді шешеді:
– оның бір немесе бірнеше мүшелеріне қатысты болған жағ-

дайда мақсатты реттеу, жөндеу;
– дисфункцияны ескерту (мұндай қауіп төнген жағдайда);
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– әсіресе өсудің сыни кезеңдерінде топ мүшелерінің қалыпты 
дамуын қамтамасыз ету; 

– тұлғаны қабылдау;
– азаматтылық сезімге тәрбиелеу.
Еңбек терапиясы. Ол адамға еңбек арқылы әсер етуге 

негізделеді. Жұмыс адамның өмір сүруге деген ұмтылысын 
көтереді. Емдеудің қайта қалпына келтіру әдісі ретінде аурудың 
күнделікті өмір ритміне біртіндеп оралуы үшін маңызды және 
адамның әлеуметтік мәртебесін көтереді. Бұл мәселе көпшілігінде 
зейнет жасына келгендерде болады, яғни «қажетсіздік» 
комплексінің пайда болуы. Бұл терапия мақсатына қарай міндетті 
компонент ретінде қарт адамдармен жүргізілетін әлеуметтік-
терапевтік іс-шаралар кешеніне кіруі тиіс. 

Психикалық ауытқу кезіңде еңбек терапиясы ерекше мәнге 
ие болады. Еңбек терапиясы біріккен қызметті ұйымдастыруға 
себепші болады, сонымен бірге адамдар арасындағы қысым 
көрсету жағдайын жеңілдетеді. Жалпы алғанда еңбек терапия-
сы халықтың барлық категориясына көмек пен қолдаудың, 
әлеуметтік дамудың әмбебап түрі болып табылады. 

Өзін-өзі тәрбиелеу терапиясы. Өзін-өзі тәрбиелеу – бұл адам-
ның өзін тұлға ретінде қалыптастыру процесі. 

Өзін-өзі тәрбиелеу әдісі аутогенді жаттықтыру негізінде 
қолданылатын болса тиімді болады. Бұл әдіс технологиялық 
аспектіде келесі тәсілдерді қамтиды: 1) өзін-өзі оқыту, өзін-өзі 
бағалау; 2) өз тұлғасын асыра бағалу; 3) өз-өзіне талдау, өткенді 
асыра бағалау, индивидуалды «психологиялық кедергілерді» 
айқындау; 4) өз қалауынша «Мен» бейнесін қалыптастыру; 5) ин-
дивидуалды мақсатының формуласын қалыптастыру; 6) өзін-өзі 
сендіру және өзін-өзі ынталандыру тәсілдерін қолдану; 7) «Мен» 
бейнесінің әртүрлі іс-әрекет және қарым-қатынас жағдайындағы 
мінез-құлықтың сюжетті сенсорлы репродукциясы; 8) «Мен» 
бейнесі стереотипін күнделікті өмір және іс-әрекет жағдайында 
нақты мінез-құлыққа таңу. 

Зерттеулердің нәтижесі бойынша өзін-өзі тәрбиелеу әдісін 
жүйелі қолданғаннан кейін бір ай ішінде клиенттің бойында 
жағымды өзгерістер байқалады. 
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Топтағы мінез-құлықтық терапия әдісі. Бұл топтар арасын-
да кеңінен қолданылады және әлеуметтік дағдыларды қалып-
тастырады. Әлеуметтік дағдыларды қалыптастыруға келесі 
әдістерді жатқызамыз: 

– клиенттің терапевтік қауымдастықта бағыну, тәртіп орнату, 
тазалық бойынша кезекшілікке тұру сияқты қызметтерді атқаруы; 
өзін-өзі басқарудағы басқарушы қызметтер және осы қызметпен 
байланысты жауапкершілік пен басқаларды басқара алу қабілеті, 
сонымен бірге ұжыммен жұмыс істей білу қабілеті (топтағы 
кезекшілік, топтың белсенділігі туралы есеп); 

– жалпы көңіл көтеру шаралары негізінде өзінің және бас-
қалардың бос уақытын ұйымдастыру;

– жұмысбастылық терапиясы, өз бетінше атқаруы, қызмет-
тестік, инициативтілік, қызығушылық;

– кәсібі жайлы әңгімелесу, клиенттер жиналысында өз кәсібі, 
атқаратын лауазымы, өзінің ұмтылысы, жұмыстағы жетістіктері, 
көпшілік алдындағы баяндамасы туралы әңгімелеу.

Бұл жерде маңызды рөлді әртүрлі тренингтік сабақтар 
атқарады. Мысалы, жасқаншақтықты жеңу тренингі, белсенділік 
тренингі, өз пікірін айту, сырттай берілген сынды қабылдай алу 
немесе топ ішінде алдын ала белгіленген тақырыпқа пікірталас 
өткізу және т.б. Бұл мінез-құлықтық тренингтердің көпшілігі 
клиенттерге арналған әртүрлі жаттығуларды қамтиды. 

Пікірталастық терапия әлеуметтік қызметкердің негізгі 
әдістерінің бірі және әртүрлі клиенттермен жиі қолданылады. 
Іс жүзінде топтың белсенділігі әртүрлі болады; пікірталаста 
өзекті мәселелер және биографиялық мәліметтермен байланысты 
сұрақтар қозғалуы мүмкін. 

Психотерапевттер тәжірибесіне сүйене отырып, топтық 
пікірталастың технологиялық тізбегін құруға болады. Топтық 
пікірталастың негізгі мазмұнды сәттерін атап өтейік:

1) топ мүшелерінің танысуы;
2) клиенттердің болжамы мен олардың қауіптерін талқылау;
3) клиенттердің болжамдары мен топтық нақтылық ара-

сындағы келіспеушіліктермен байланысты топтық қысымды 
талқылау;
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4) топ басшысына деген агрессия мен қарама-қайшылық тың 
өсуі, осы күйзелістердің өткен өмірлік тәжірибемен арақатынасы;

5) басшыға деген таза сезімдерін көрсету, басшыға деген 
топтық нормаларды қалыптастыру;

6) дербестігі, жауапкершілігі мен белсенділігімен байланы-
сты мәселелерді айқындау;

7) топ жұмысына қатысудың белсенді мотивациясының, топ 
дәстүрі мен нормаларын шешуге қажетті мәселеге деген балама-
лы қатынасты қалыптастыру; 

8) топтық терапияның «жұмысшы фазасы» жеке адамның 
мәселесіне шығатын топтық динамиканы талдау, оның барысын-
да келесі міндеттер орындалады: қарым-қатынасты, мінез-құлық 
формалары мен эмоционалды реакцияны реттеу, жетістіктерді 
нығайту және жалпыландыру;

9) терапияның нәтижелерін талқылау, қорытынды жасау.
Социотерапия – клиенттің әлеуметтік қоршаған ортасына 

мемлекеттік және қоғамдық ұйымдар арқылы ықпал ету. Мыса-
лы, ата-аналарына қатысты асоциалды мінез-құлықтар және т.б. 
қолданылады.

Музыкотерапия – емдеу мақсатында қолданылатын, адам 
психикасына ықпал ететін ескі әдістердің бірі. Топтық, индивиду-
алды музыкотерапия сабағы топтағы тыңдаушылардың қазіргісі, 
өткені және болашағымен байланысты өзекті музыкалық тақырып 
таңдалады. Егер музыкалық шығарманы терапевттің өзі орын-
дайтын болса, онда спонтанды өзара әрекет жағдайының және 
сенімділіктің пайда болуына ықпалын тигізетін тиімді әдістердің 
бірі болып табылады. Сонымен бірге мұның жағымсыз жақтары 
да бар, клиенттің бойында қобалжу, шаршау және ашушаңдық 
байқалуы мүмкін. Егер қамқорлықтағы клиенттің музыкалық 
білімі немесе музыкадан хабары болмаса, онда музыкотерапия 
әдісі олар үшін емдеудің күрделі тәсілі болуы ықтимал.

Ритмотерапия музыкотерапиямен және басқа да өнер 
құралдарымен, табиғи ритммен, яғни адамға тән өмірдің табиғи 
биоритмімен тығыз байланысты. Мысалы, әдемі, құлаққа 
жағымды ритмді музыка адамның еңбектегі, тұрмыстағы эмоци-
оналды дамуына ықпал етеді. Жалпы ритмотерапия клиенттердің 
әртүрлі әлеуметтік рөлдерді орындауына және эмоционалды 
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қажеттіліктерін қанағаттандыруға, эстетикалық қажеттіліктерін 
дамытуға үмкіндік береді. 

Арттерапия – өнермен емдеу әдісі. Бұл әдістің бірнеше 
нұсқалары бар:

– бұрыннан бар өнер туындыларын клиенттің талдауы мен 
интерпретациясы арқылы қолдану;

– клиенттерді өзіндік шығармашылыққа итермелеу;
– клиенттің өзіндік шығармашылығы мен өнер туындыларын 

қолдану;
– арнайы маман шығармасы – мүсіндеу, сурет салу және т.б. 

клиентпен өзара әрекетке бағытталған шығармашылық.
Түр-түс терапиясы. Психологтардың тұжырымдауы бойын-

ша еңбек өнімділігіне түстің әсері өте үлкен. Мысалы, қызыл 
түсте еңбек өнімділігі қысқа уақыт ішінде жоғарылайды, ал 
көк түсте төмендейді. Мұндай әсер ету ой еңбегі түрінде де 
байқалады. Әрбір адамның кез келген түске өзінің қалыптасқан 
көзқарасы бар. Бұл түстік қалауды диагностикалық әдіс ретінде 
қолдануға мүмкіндік береді. Диагностика тұрғысынан келетін 
болсақ, клиенттердің өздерінің түсі де маңызды болып табыла-
ды. Біз ақпаратты тек тестілеу және сұрау әдісі арқылы ғана емес, 
бақылау әдісі (киімінің, галстугінің түсі және т.б.) арқылы да ала 
аламыз. Кей жағдайда клиенттің таңдаған киіміне назар аудары 
керек, себебі ол да көңіл-күйге тікелей әсер етуші фактор болып 
табылады. Сондықтан да өз көңіл-күйін реттеу үшін клиентке 
жағымды түсті таңдау керектігін түсіндіру қажет. 

Психогимнастика – психотерапияның бір түрі, ықпал ету 
қозғалыстық мәнерге, мимикаға, пантомимикаға негізделеді. 
Жаттығулар екі мақсатқа жетуге: 1) топ қатысушыларының эмо-
ционалды арақашықтығын қысқартуға және 2) қысымды азайтуға, 
сонымен бірге өзінің және басқа адамдардың қалауы мен сезімін 
көрсете білуді қалыптастыруға бағытталған. Қысымды азайту 
үшін қолданылатын жаттығулар өте қарапайым: мысалы, «мен 
судың үстімен, ықтық құмда жүріп келемін, жұмысқа асығып 
бара жатырмын, жұмыстан қайтып келе жатырмын», т.б. Ымдау, 
дене қимылын, қозғалыс пен сезінуді біріктіретін болса, өзінің 
сезімдері мен ойын сөзсіз-ақ толық жеткізуге болады. 
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Табиғи психотерапия немесе табиғатпен емдеу әдісі. Кей 
жағдайда бұл әдісті ландшафт терапия деп те атайды. Бұл әдістің 
маңыздылығы әлеуметтік орта урбанизациясы салдарынан 
жоғарылай береді, экологиялық жағдайдың төмендеуі, адамның 
табиғаттан шеттетілуінің жоғарылауынан көрінеді.

Логотерапия немесе сөйлеу психотерапиясы. Арнайы маман 
клиентпен әңгімелесу барысында, оның бойында қиындықтарын 
жеңе алу қабілетін қалыптастыруға ұмтылады. Клиент тұлғасында 
қайта қалыптасу болуы тиіс, себебі клиент өзінің бойынан 
конструктивті өзгерістерді өз бетімен көруі қажет. Бұл адамның 
өзіне деген қанағаттану сезімін тудырады, өзін-өзі сыйлау деңгейі 
жоғарылайды, толыққанды тұлғаның қалыптасуына ықпал етеді. 

Кітап терапиясы. Кітап оқу барысында клиент өзінің 
жағдайын бағалауға көмектесетін талдау мен жазбалар жүргізеді. 
Психотерапевт кітап тізімін клиенттің мәселесімен байланысты 
етіп таңдап береді. 

Имаготерапия – терапия мақсатында бейнелермен ойнау 
қолданылады (латын тілінен аударғанда imago бейне дегенді 
білдіреді). Адам өзінің динамикалық бейнесін қалыптастырады. 
Мұнда әртүрлі нақты тәсілдер қолданылады: алдын ала берілген 
ситуацияға байланысты әдеби туындыны баяндап беру, халық 
ертегілерін драмалау және баяндау, хикаяны театрландыру, 
классикалық және қазіргі драматургияны жаңғырту, қойылымда 
рөлді орындау. 

Жоғарыда аталғандар психо-әлеуметтік жұмыста қолданы-
латын жалпы әдістер болып табылады. Әлеуметтік жұмыс 
технологиясында нақты бір терапевтік әдісті ерекше деп айтуға 
 болмайды. 

Қазіргі уақытта әлеуметтік терапия саласында арнайы маман-
дарды дайындау жүйесі әлі де болса толығымен қалыптасқан жоқ. 
Сонда да бұл сала бойынша мамандар қажеттігі қоғамда күннен-
күнге өсуде. Сондықтан да әрбір әлеуметтік қызметкер клиент-
пен психотерапиялық байланыс орната білуі және «дәрігерлік» 
әңгімелесу деп аталатын технологиялық дағдылар мен білімді 
игеруі тиіс. 

Терапевтік әдістерге үйрету, бұл қоғамның өзгермелі 
жағдайына және адамның білім деңгейінің қалыптасуына тәуелді 
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үздіксіз жүріп отыратын процесс. Қорыта келгенде, жақсы 
әлеуметтік қызметкерге терапевтік әдістер мен тәсілдерді жақсы 
меңгерген әрі оны өз тәжірибесінде нақты қолданып, клиентке өз 
мәселесін шешуге көмек бере алған маман ғана жатады. 

Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар
1. Әлеуметтік терапияның мәні мен мазмұны.
2. Терапияның индивидуалды және топтық әдістеріне сипаттама 

беріңіз.
3. Әлеуметтік терапияның негізгі әдістерін атаңыз және анықтама 

беріңіз.
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3.2. ЖАСТАРМЕН ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫС

Жастар әлеуметтікдемо
гра фиялық топ ретінде. Жастар 
ең зерек (алғыр) топ ретінде ішкі 
серпінді өзгерістер мен қоғамның 
әлеуметтік, саяси, экономикалық 
элементтерімен және басқада құ-
ры лымдарымен қарым-қаты нас -
та рын, өзара байланыстарын ұда-

йы шиеленістіріп отыруға бейім болады. Сонымен қатар осы 
буын қоғамдық-саяси, мәдени, отбасылық тыныс-тіршілікте, 
еңбек әрекеттерінде әркелкі белсенділік дең гейін көрсетеді; 
қалыптасқан қажеттіліктеріне, алған машық тарына, білімдеріне, 
өзіндік мүдделеріне, құндылықты бағдар лануларына қарай 
әлеуметтік икемділік танытады.

Жастардың әр қилы әлеуметтік-психологиялық, физиология-
лық және жыныс-жас ерекшеліктерімен сипатталатын әлеуметтік-
демографиялық топқа жататыны ежелден белгілі. Жастардың жас 
шамалары (16-29) биологиялық әмбебап, бірақ олар объективті 
тұрмыс жағдайларымен, тұқым қуалайтын белгілерімен және 
жүре қалыптасатын ерекшеліктерімен детерминацияланады 
(анықталады).

«Жастар» ұғымына анықтама беру туралы айтқанда, ХХ 
ғасырдың 20-жылдарында-ақ батыс ювенологиясында тал-
қы лау тақырыбына айналған жастарға қатысты бірнеше си-
паттаманы келтіруге болады. Ғылыми әдебиеттердегі мұндай 
анықтамалардың саны көп, Ю.Р. Вишневский мен В.Т. Шапко 
шетелдік және отандық юнологтардың (жастарды зерттеумен 
шұғылданатын ғалымдардың) тәжірибесін жинақтау арқылы 
мына мәселелерді екшейді:

•	 жастар сенситивті және әлеуметтік өтпелі аралықтарға 
тән белгілі бір жас шамасына жататындықтан әлеуметтік-
психологиялық тәсіл туындайды;

3.2.1. Жастармен 
әлеуметтік жұмыс 

және жастар 
әлеуметтануы – білім 

берудің бір тұтас 
жүйесі ретінде
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•	 психофизиологиялық тәсіл жастық шақты жыныстық 
және толық кәмелетке жету (ер жету) арасындағы адамның даму 
кезеңі ретінде белгілейді;

•	 стратификациялық тәсіл жастарды өзіне тән рөлдері мен 
мәртебелік ұстанымдары бар ерекше әлеуметтік-демографиялық 
топ ретінде қарайды;

•	 конфликтологиялық (дау-дамайлық) тәсіл жастық шаққа 
түсіндіруге көнбейтін «әлдебір қиын кезең», «әке мен бала 
арасындағы» «тұрақты жанжал (тартыс)» деген сипаттама береді;

•	 рөлдік тәсіл жастық шақты «адам өміріндегі ерекше 
мінез-құлық кезеңі» деп анықтайды, мұндай жастағы жас адам 
енді бала емес, бірақ ересекке де жатпайды;

•	 субмәдени тәсіл: жастар – өзіне тән өмір салты, 
өзіндік мінез-құлық стилі, белгілі бір мәдени нормалары мен 
құндылықтары бар топ;

•	 әлеуметтендірілген тәсіл: жастық шақ – адам өмірінде 
әлеуметтік өсу және бастапқы әлеуметтену кезеңіне тұспа-тұс 
келетін аралығы;

•	 субъективті тәсіл: жастық шақ – ерекше дүниетаным, 
болашақпен байланысты жоспарлар, өмірге құштарлық, жоғары 
белсенділік, қызметке құлшыныс және т.б.;

•	 іс жүргізу тәсілі жас адам әлі өзінің біте қайнасу, жетілу 
және қалыптасу сатысында екеніне саяды;

•	 интеракционистік тәсіл: жастық шақ – әр адамның ішкі 
жан дүниесіне тән үш жай-күйдің (ахуалдың) біреуі. Оның «әке» 
(нормативтік мінез-құлыққа (ұстанымға) бағдарлану) және «ере-
сек» (қисынды шешімдер қабылдауға бағдарлану) жағдайынан 
айырмашылығы мұндай күй мінез-құлықтың спонтандығымен 
(ішкі себептерден пайда болған, сыртқы себептерден болмаған), 
табиғилығымен, қалыпсыздығымен көрінеді (Ю.Р. Вишневский 
В.Т., Шапко, 1999).

Жастар әлеуметтануы – әлеуметтану ғылымының бір 
саласы. Әлеуметтік жұмыстағы теориялық ілімдердің көп бөлігі 
әлеуметтанулық теориялардан шықты. Әлеуметтану – қоғамның 
тұтас жүйе ретіндегі және жеке адам, әлеуметтік институттар, 
үдерістер мен қоғамдық топтар жөніндегі ғылым. 
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Қоғамдық өмірді түсіндіруге ұмтылу антикалық кезеңнен 
пайда болып, (Платон, Аристотель және т.б.), әлеуметтану тари-
хында жалғасты. ХХ ғасырдың 20-жылдарында әлеуметтануда 
өндіріс пен басқарудың эмпирикалық зерттеулері басым бола 
түседі, әлеуметтанудың мамандануы (отбасы, қала, құқық, жа-
стар және т.б. әлеуметтану) басталды. Әлеуметтанудың бұл ар-
найы бөлімдері сала бойынша да, социум типі бойынша да ма-
манданушы әлеуметтік қызметкерлермен толық зерттелуі керек. 

Жастар әлеуметтануы және жастарға көмек көрсету страте-
гиясын шығару әлеуметтік қызметкерлердің қызығушылығын ту-
дыратын әлеуметтанудың бөлімі болып табылады. 

Жастар әлеуметтануы – жастарды әлеуметтік қауымдастық 
ретінде, ұрпақтық өмірге енушілерді тәрбиелеу ерекшеліктерін, 
әлеуметтік орын басу, жастардың өмір сүру ерекшеліктерін, 
оның өмірлік жоспарлары мен құндылықты бағдарларының 
қалыптасуын зерттейтін әлеуметтану ғылымының бір саласы.

Жастар әлеуметтануының теориялық және тәжірибелік 
мәні бар және әлеуметтанулық талдаудың пәні болған негізгі 
мәселелерді екі үлкен топқа бөледі. Бірінші топқа жастардың 
спецификалық мәселелері: жастардың әлеуметтік топ ретіндегі 
мәні, оның қоғамдағы рөлі мен орнын анықтау, оның жастық 
шекараларының критерийлерін орнату жатады. Жас ұрпақтың 
сұранысын, қажеттіліктерін, қызығушылықтары мен іс-әрекет 
әдістерін зерттеу; жас адамдардың әлеуметтену үрдісінің специ-
фикасын зерттеу; олардың ұжымдағы әлеуметтік-кәсіби бағдары 
мен бейімделуі, бейресми бірлестіктер мен жастар қозғалысы 
қызметтерінің әлеуметтік аспектілерін талдау үлкен мәнге ие. 

Әлеуметтанулық талдаудың екінші маңызды саласын жал-
пы әлеуметтанулық, сонымен қатар жастарға қатысты (отбасы, 
неке, білім мәселелері) мәселелер болып табылатын немесе жа-
стар ортасында спецификалық көрініс табатын (өмір сүру стилі 
мен мінез-құлқын қалыптастырудың ерекшеліктері; сұраныстар, 
қызығушылықтар, қажеттіліктер, құндылықты бағдарлар, әлеу-
меттік күтілімдер және т.б.) мәселелер құрайды. 

Осы іспеттес мәселелерді зерттеу әлеуметтану үшін де, 
әлеуметтік жұмыс үшін де бірдей маңызды болуы мүмкін. Жа-
стар мен әртүрлі тәуекелді топтардың өмір сүру қалпы аномалия-
сын зерттеу жөнінде де осылай айтуға болады. 
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Әлеуметтік жұмыстағы «тәуекелді топтардың» экстремал-
ды ситуациялары мен тіршілік қызметі жөніндегі әлеуметтік 
мәселелерді клиникалық және ғылыми-зерттеу әлеуметтанулық 
талдауға сүйенеді. Талдауда келесі факторлар: өмірлік күштерге 
қауіпі; мақсатқа сай шешімдер қабылдау және олардың орында-
луын бақылау қабілеттілігі; халықтың әртүрлі топтарының жеке 
бастағы қауіптілігі және т.б. жағдайлардағы жастардың мінез-
құлқы назарға алынады. 

Әлеуметтік жұмыс саласындағы зерттеулер әлеуметтанулық 
зерттеулерге немесе әлеуметтік шындықты талдау әдістеріне 
сүйенеді. Клиенттерінің әлеуметтік биографиясын жазуда тәуекел 
топтардың өкілдерінің саны кездесіп отырады, ол әлеуметтік 
жұмыс мәселелері бойынша зерттеулерде жиі жасалады. Әдетте, 
әлеуметтануда дәстүрлі қолданылатын сұрау, сұхбат, мұрағат 
құжаттары, өмірбаян мәліметтері және ақпарат жинағының басқа 
да әдістері қолданылады. 

Жастарды әлеуметанулық зерттеудің негізгі бағыттары. 
Кез келген классификацияға тән белгілі бір шарттық үлеспен жас-
тарды әлеуметтанулық зерттеудегі келесі бағыттарын көрсетуге 
болады.

1. Психоаналитикалық. Психоанализден шыққан тұлғаның 
өмірлік жолы осы бағыттың оқымыстыларының (З. Фрейд, 
Анна Фрейд, Р. Бенедикт, Л. Фоейр) концепциясына негізделген. 
Сондықтан жастарды анықтауда олар жас адамның тұлғалық 
ерекшеліктерінің жастық психофизикасына сүйенеді. 

Эрик Эриксонның теориясы Анна Фрейдтің теориясы секілді 
психоанализ тәжірибесінен пайда болды. Э. Эриксон «Мен» және 
қоғам қатынастары туралы психоаналитикалық концепцияны 
құрды. Сонымен бірге оның концепциясы – бұл балалық шақ 
концепциясы. Ұзақ балалық шақтың болуы тек адамға тән қасиет. 

Э. Эриксон тұлға құрылымын өз уақытындағы З. Фрейд 
секілді тұжырымдайды. Ол да тұлға дамуының өмірлік жолы 
концепциясын ұсынды. Өмірлік циклдің әрбір кезеңіне қоғам 
бөліп көрсететін спецификалық міндет тән. Сонымен қатар 
қоғам сол циклдің әрбір кезеңіндегі даму мазмұнын анықтайды. 
Э. Эриксонның пікірінше, әрбір даму кезеңі сол қоғамға тән 
қажеттіліктерге жауап береді, оларды индивид ақтап шығады не-
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месе керісінше, сол кезде ол қоғамға енеді не қоғам тарапынан 
шеттетіледі. 

Бірінші, сәбилік фазаның міндеті – бұл, ең алдымен, сырт-
қы әлемге бастапқы сенімнің қалыптасуы, жалпылық және 
шеттетілу сезімін жеңу. Мұның басты құралы ата-аналық махаб-
бат пен қамқорлық. Егер «бастапқы сенім» пайда болмаса, сәбиде 
әлемге «бастапқы сенімсіздік» сезімі, үрейлік пайда болады, ол 
ересек адамды тұйықтық, өз-өзіне кетіп қалу формасында көрінуі 
мүмкін. 

Екінші фаза – ерте балалық шақта – балада өзіндік авто-
номдылық және жеке құндылықтары немесе олардың қарама-
қайшылығы – ұят және күмән қалыптасады. 

Үшінші фаза – ойындық жас (5-тен 7 жасқа дейін) инициати-
ва сезімін қалыптастырады. Басқа емес, дәл осы даму кезеңінде, 
бала тез және қарқынды үйренуге дайын келеді. Егер оның тілегі 
орындалмаса, онда өзін кінәләу сезімі пайда болады. Осы кезеңде 
өзінің іс-әрекеттері мен қызметтеріне әділеттілік, ар-намыс және 
моральді жауапкершілік сезімі қалыптасады. 

Психоанализ «латентті кезең» деп атайтын тұлға дамуының 
төртінші фазасы іскерлік және тиімділік, алға қойған мақсатқа 
жету қабілеттілігі сезімін сипаттайды. Керісінше, даму болған 
жағдайда балада толық дамымаған сезім пайда болады. Бұл 
кезеңде бала қоғамға сай келетін техникаларды үйрене бастайды. 

Бесінші фаза ең терең өмірлік дағдарыс деп сипатталады. 
Балалық шақ аяқтала бастайды. Осы дағдарысқа: қарқынды 
физикалық өсу және жыныстық даму; «мен басқалардың көзімен 
қалай көрінемін», «мен өзімді қалай көрсетемін» деген уайым; 
өзінің кәсіби қырын табу сияқты үш даму сызығына алып келеді.

Жасөспірімдік кезең – теңдестірудің басты дағдарысы келетін 
маңызды даму кезеңі. Бұл даму кезеңі өзіндік қайталанбастық, 
жекешілдік, басқаларға ұқсамаушылық, кезеңі жағдайында 
құбылмалы «Мен» сезімдерінің пайда болуымен сипатталады. 

Алтыншы фаза – жастық шақ – басқа адаммен интимді 
психологиялық жақындасу қажеттілігі мен қабілеттілігінің пайда 
болуымен көрінеді. Бұл даму кезеңінің мазмұны – өмірлік серігін 
іздеу, басқалармен тығыз әріптестікті қалау, өзінің әлеуметтік 
топ мүшелерімен жақын достық байланыстарға ұмтылу. Егер 



135 

бұл қасиеттер өзінің көрінісін таппаса, онда олар оқшаулану мен 
жалғыздықтан көрінуі мүмкін. 

Жетінші фаза адамның өмірлік жолындағы ересектік 
кезеңінің ортаңғысы ретінде қарастырылады. Ересектік сезімге 
тән қасиет – өзінің көрінісін тек еңбекте ғана емес, басқаларға 
қамқорлық, тәжірибе беру және т.б. қажеттілігінде де таба ала-
тын өнімділік. Қарсы көзқараста, стагнация (тұрып қалу) сезімі 
байқалады. 

Сегізінші фаза – ересектік жас немесе кәрілік, қанағат-
танушылық, өмір толықтығы, орындалған парыз, кері жағдайда 
– қайғыру және көңілі қалу сезімдерінің пайда болуымен сипат-
талады. Бұл жастың маңыздылығы – шешімділік пен даналықты 
игеру. Эриксон анықтағандай, даналық – өлім алдындағыдай 
өмірге деген шеттетілген қызығушылық. 

Эриксонның энергенетикалық қағидасы адамның дамуын 
тұлғаның әлеуметтік талаптарымен психоәлеуметтік ересектігі 
арасындағы сәйкес келмеушіліктен туындаған жастық «аден-
тификация дағдарыстарын» жеңу ретінде көрсетуге мүмкіндік 
береді.

2. Құрылымдық-функционалды бағыт. Жастар мәселесін 
талдауда бұл әдіснаманы белсенді қолданған әсерлі ағым 
ізбасарлары қатарына еврей әлеуметтанушысы Ш. Айзенштадт 
жатады. Ол жастық топты индивид толтыратын ұстанымдар 
жүйесі ретінде қарастырады, ол индивидтер үшін кейбір 
әлеуметтік мәртебені игеру мен белгілі әлеуметтік рөлді орында-
уды білдіреді. 

3. Мәдениеттанулық. Бұл бағыттың ғалымдары әлеуметтік, 
соның ішінде, спецификалық жастар құбылысын адамзаттық 
мәдениет феноменологиясы көзқарасының тұрғысынан қарас-
тырады.

Балалар мен жастардың әлеуметтік мәселелері бойынша 
маман америкалық әлеуметтанушы, мәдени антрополог Мар-
гарет Мид «Мәдениет және мақсатты бағыттылық. Ұрпақтар 
келеңсіздіктерін зерттеу» атты кітабында ұрпақтар жанжалы 
теориясының мәдениеттанулық нұсқасын өңдеп шығарды. Ол 
соңғы онжылдықтың америкалық жастарына тән сана, көңіл-
күй, құндылықтар эволюциясын бақылауға ұмтылды және 
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егер 1940-жылдардың аяғындағы жастар үшін әлеуметтік өмір 
қарқынына бейімделу маңызды және америкалық мәдениеттің 
негізгі көрсеткіштеріне жету – байлық, табыс, мәртебелі жағдай 
және билік болса, 1960-жылдардың аяғындағы орталық мәселе 
жаңа мақсаттар іздеу тілегі болды дегенге келді. Мәдениет 
құндылықтарын қайта бағалаудағы бұл қажеттілік, Мидтің 
пікірінше, қазіргі жас ұрпақтың сипатты қыры болып табылады. 
Ұрпақтар келеңсіздігінің қайнар көзін анықтауда ол мәдениеттің 
даму динамикасын зерттеді, оның өкілдері үш ұрпақ – кәрілер, ата-
аналар және балалар болып табылады. Әрине, олар мәдениеттің: 
өткен (постфигуративті), қазіргі (конфигуративті) және келешек 
(префигуративті) сияқты үш типін көрсетеді.

Бірінші тип алдын ала анықталған және белгіленген барлық 
үш ұрпақта қайталанатын өмір сүру қалпы, сана және мінез-
құлық, дәстүрлер мен ғұрыптардың ұзағырақ тұрақтылығын, 
өзгеріссіздігін, қалыптылығын білдіреді. Ересектердің өткінші 
өмірі, айнадағыдай келешек ұрпақтың алдағы өмірінде көрініс 
табады. Мұнда ұрпақтар арасында жанжалдар мен қайшылықтар 
жоқ. Бірақ Мид бойынша мұндай «жабық» қоғамдар азайып бара 
жатыр. Әлеуметтік даму қарқыны өзгере салысымен, бұрынғы 
тұрақтылық, ересектер тәжірибесін берудегі жайлылық жоғалады, 
өткеннің өкілі қарттар мен жастар арасында келіспеушіліктер 
пайда болады. Ұрпақтар жанжалы өмір сүру қалпы, тәрбиесі, 
мақсаттары әртүрлі болған кезде конфигуративті мәдениеттің 
кезеңінен көрінеді. Бұл үдеріс, әсіресе, префигуративті мәдениет 
жағдайында күшейе түседі, оған қазіргі АҚШ кітабын жазу 
сай келді. Ұрпақаралық жанжал шегіне жетті; шеттетілу, 
түсініспеушілік, сыйламаушылық және қарсылық осы қарым-
қатынастарға тән қырлар болды. 

Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар

1. Әлеуметтану және әлеуметтік жұмыс саласындағы ілімдердің үй-
лесуінің басты мәні неде?

2. Ғылыми зерттеулер және кәсіби тәжірибелік қызметерде әлеумет-
танулық әдістер қандай мақсатпен қолданылады?

3. Жастарды әлеуметтанулық зерттеудің басты бағыттарын талдаңыз.
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4. Эрик Эриксонның «эпигенетикалық принципі».
5. Тұлға дамуының толық өмірлік жолының кезеңденуі (Эрик Эрик-

сон).
6. Л.Н. Толстойдың «Жастық» повесінің 3-бөлімін оқып, Э. Эриксонның 

жастық шақ дағдарысы концепциясын сипаттамасымен салыстырыңыз.

Сөздікпен жұмыс. Негізгі ұғымдар

Жастар, әлеуметтік топ, қауымдастық, әлеуметтік бекітулер, 
әлеуметтік күтулер, мәдениет, «эдип жасқаншақтығы», мәдениет 
типтері.

Сөздікпен жұмыс. Негізгі ұғымдар

Әлеуметтік рөл, кызмет, құндылықтар, бағыттар, мәселе, заң, 
тәжірибе, бағдарламалау.

Девиантты мінезқұлық мә
селелері. Жасөспірімдердің әлеу-
мет тік бейімделуінің түсінігін 
ғалымдар әлеуметтік үдерістің бұ-
зылуы, индивидтің әлеуметтенуі 
деп түсіндірді. Әлеуметтік бейім -

делудің әлеуметтік белгілеріне – моральдың жалпылама қабыл-
данған нормалық бұзылуы және құқықтық, асоциалды мінез-
құлық формасы мен құндылықты бағдарлардың деформациялық 
жүйесі, мектептің отбасымен әлеуметтік байланысқа түсуінің 
жоғалуы, нервтік-психологиялық денсаулықтың төмендеуі, суи-
цидке икем болуы және т.б. жатады.

Ауытқушылық (асоциоциалды, девиантты) деп әлеуметтік 
нормадан ауытқушылық тұрақты болып келетін мінез-құлықты 
атайды. Ауытқушылық мінез-құлықты: докриминологиялық, 
яғни адам қылмыстың субъектісі болған жағдайда және кри ми-
нологиялық, қылмыстық-жаза іс-әрекетін білдіретін, яғни адам 
бақылаушылықты және сот органдарында қарастыратын және 
негізгі қоғамдық қауіпті бейнелейтін қылмыстың субъектісі 
болған жағдайда деп екі деңгейге бөлуге болады.

Жасөспірім шақтағы мінез-құлықты бұзатын негізгі клас-
сификацияларға:

3.2.2. Жасөспірім дер
мен және дезадап

тациялы балалармен 
әлеуметтік жұмыс
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1) сабақтан себепсіз қалу (бір сабақ немесе толық оқу күні 
болуы мүмкін);

2) үйден қашу;
3) ұрлық жасау;
4) тонау (қорқыту немесе күштеу арқылы);
5) төбелеске қатысу;
6) жиі жанжалдасу (сынып жетекшілермен, басқа да мұ-

ғалімдермен, мектеп басшылығымен, отбасы мүшелерімен, сы-
ныптастарымен, құрдастарымен, басқа жыныс өкілдерімен және 
т.б.);

7) ішімдікке, есірткіге, әртүрлі дәрілерге және күш беретін 
таблеткаларға, темекіге әуестік (имиджін ұстау, әдет);

8) жыныстық мінез-құлықтың девиациясы (жыныстық 
қарым-қатынасқа ерте түсу және т.б.);

9) суицидтік мінез-құлық;
10) қорқыныш (қараңғыдан, жалғыздықтан, жақындары мен 

туыстарынан ажыраудан);
11) әдеттен тыс іс-әрекет пен ритуалдар (кірпік қағу, иығын 

қозғалту, саусағын сору, сәтсіздіктерден қорғайтын, кетпейтін ой-
лар және т.б.);

12) балағат сөз айту;
13) девиантты мінез-құлық белгілері (әдепсіздік, «белсен-

ділерге» кері қарым-қатынас, құмар ойындарға әуестену, суық 
қару алып жүру (пышақ, катеттер және т.б.); татуировка; киімнің 
спецификалық құралдары және т.б. түрде көрініс табуы мүмкін.

Ең негізгі назар аударарлық жағдай мектеп оқушылары ара-
сында спирттік сусынды және есірткіні пайдалану болып отыр. 
Себептері: 1) қызығушылық (алкоголь маған қалай әсер етеді?), 
яғни бұл құбылысқа жол бермеу үшін ата-аналар баланың 
мінез-құлқына әрдайым бақылау жасап отыру керек және 
ішімдіктің адам денсаулығына, әсіресе балалардың ағзасына 
зияны көп екенін түсіндіру керек; 2) спирт ішімдіктерін және 
есірткіні табу немесе бірігіп қолдану мақсатында жастардың то-
бына кіру – әсіресе, бұл психикалық дамуы төмен деңгейдегі, 
пайдалы ұжымдық іс-әрекет пен көңіл көтеруден бос қалған, 
өзіне сенімсіз, белсенділігі төмен жасөспірімдер. Мұндай мек-
теп оқушыларының спиртке әуестігін тоқтату үшін олар руха-
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ни дамып, өз-өзіне сенімін арттыратын құрдастарының дені сау 
ұжымдық іс-әрекетіне жұмылдыру қажет.

Ішкілікке салынудың тағы бір себебі мектеп оқушылары ның 
әртүрлі қылмыстық топқа кіруі болып табылады. Оның негізгі 
бастаушысы ішімдік пен есірткі – жастардың ойынша, барлық 
қызықтың бастауы және көңіл көтерудің белгісі осы болып келеді. 
Оған шешім қабылдауы қиынға түсетін және ерік-жігері төмен 
жасөспірімдер еліктейді. Бұл жеке адамның жеке сезімімен жүзеге 
асады. Осындай оқушылардың ішкілікке салынуы өзін ересек және 
жетілген азамат етіп көрсеткісі келетіндігінен туындайды. 

Сонымен қатар біздің ойымызша, тағы бір басты мәселе – жас 
әйелдер арасындағы маскүнемдік болып отыр. Жас қыздардың 
ішімдікке салынуы осыны дәлелдей түсуде. Осындай жағдайда 
әлеуметтік жұмыскер жастардың демалыс уақыттарын жан-
жақты бақылап отыруы және оларға шынайы адамгершілік пен 
құндылықтарды қайта қалыптастыру бойынша тұрақты және 
тынбай жұмыс жасауы қажет. 

Ауруларға көбіне ішімдікті шамадан тыс пайдаланатын жас 
әйелдер ұшырайды. Бұл – гепатит, әртүрлі жарақаттар, азқазан 
жолдары аурулары. Олардың үштен бір бөлігі гинекологиялық ау-
румен ауыратындар, бұл олардың репродуктивті денсаулығынан 
айырады. Әрбір үшінші маскүнем-әйелдерден жыныстық жолмен 
тарайтын, соның ішінде соз ауруы кездесіп отырады. 

Әлеуметтік жұмыскерге жасөспірімдердің ішімдікке салы-
нуына қарсы қоғаммен белгілі бір құқықтық шаралар қарас-
тырылғандығы туралы білуі қажет. Спирттік ішімдікті ішуге 
және сатуға тыйым салынған. Оқушылардың мас күйде болуы-
на ата-аналар жауапты. Кәмелеттік жасқа толмағандарды ішкізу 
әкімшілік жауапқа тартылады, бұл қызметіне әсер етеді немесе 
қылмыс жасағанда қылмыстық жауапкершілікке тартылады. 

Өкінішке орай, қазіргі таңда жастар арасындағы жаман 
әдеттердің бірі – темекі тарту болып табылады. 

Калифорния штатының (АҚШ) есебі бойынша темекі тарту-
ды жақсы көретіндер арқылы жыл сайын АҚШ 16 млн. доллар 
қаржы түсіреді екен. Онда 35 млн. адам тұрады, оның 4,7 млн. ада-
мы темекі тартады. Жыл сайын темекі тартатын адамдардың 43 
мыңы шылымның зиянды әсерінен көз жұмады. Бір темекі тарта-
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тын адамды емдеуге жыл сайын 3000 доллар қаржы жұмсалады. 
Әйелдердің 23%-ы жүктілік кезінде де темекі тартады. Темекі 
тарту жүкті әйелдердің 67%-ын гипотрофияға әкелген ең көп 
тараған фактор екенін түсінбейді. Алдағы уақытта бұл жаңа 
туған сәбилердің 100% ауру болуына әкелуі мүмкін. Қазақстанда 
темекі тартатын қыздардың саны 54%-ға жуық. Мәскеу мен 
Санкт-Петербургте жүргізілген зерттеу 18 жасқа дейінгі темекі 
тартатындар 75%-ға жеткендігін көрсетіп отыр. Темекі тартуды 
бастаудың орташа жасы 10-11 жас аралығында.

Мұндай жағдайдағы балаларға көмек көрсету үшін отбасы-
лық байланысын жоғалтқан, интернатта тұрудан бас тартқан, 
қараусыз қалған, тұрақты тұрғылықты жері, өмір сүруге қаржысы 
жоқ балаларды әлеуметтік реабилитациялау бойынша арнайы ме-
кемелер құрылады. 

Дезадаптациялы балалар мен жасөспірімдер үшін мекеме-
лердің міндеттері:

– ата-ананың кесірінен немесе шұғыл жағдайға байланыс-
ты лажсыз жағдайға тап болған балаларға психологиялық-
медициналық көмек көрсету;

– балалар мен жасөспірімдердің әлеуметтік мінез-құлқында, 
қоршаған ортадағы адамдармен қарым-қатынасқа түсу дағдысы 
мен іс-әрекетінде дұрыс тәжірибе қалыптастыру;

– тұлғаның дағдарыс жағдайын жоюға әсер ететін психо-
логиялық-педагогикалық қолдау;

– білім алу мүмкіндігіне жағдай жасау;
– әрі қарай тұрғылықты орнын жайластыруға қамдану болып 

табылады.
Әлеуметтік реабилитацияны қажет ететін кәмелеттік жасқа 

толмағандар, арнайы мекемелерде: 
– жеке арақатынас;
– халықты әлеуметтік қорғауды жүзеге асыратын арнайы 

органдарға бағыттау;
– ата-аналар арыздарының, білім беру, денсаулық сақтау 

орган дарының, тәрбиелеуші мен қамқоршылардың, ішкі істер 
органдары өтініштерінің негізінде қабылданады.

Басқаша айтқанда, мекеме іс-әрекетінің негізгі мақсаты – ба-
лалар мен жасөспірімдерді әлеуметтік қорғау және қолдау, олар-
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ды реабилитациялау және өмірлік мәнін анықтауда көмек көрсету 
болып табылады.

Қараусыз қалған балалармен әлеуметтік жұмыс. Қаң-
ғыбастық біздің уақытымызда алаңдатарлық жағдай болып 
қалуда. Қазақстанда ата-аналарының қарауынсыз қалған балалар 
саны жыл сайын артуда. Олардың көбі – әлеуметтік жетімдер, 
яғни ата-аналары тастап кеткен немесе ата-аналық міндеттерін 
орындамағандықтан, ата-ана құқығынан айырылғандар. 

Кейде жасөспірімінің үйден қашуына күшті әсер алу фанта-
зиясы итермелейді. Бірақ нашар отбасындағы әлеуметтік қысым 
кезіндегі балалардың үйден кетуі сирек кездесетін құбылыс емес 
және ең алдымен, оның басты себебі әлеуметтік-экономикалық 
және әлеуметтік-педагогикалық себептер болуы мүмкін.

7 жасқа дейінгі балалар үйден өте сирек кетеді. Балалардың 
7-9 жас аралығында бұл ата-аналардың педагогикалық білік-
тілігінің жеткіліксіздігінен, сонымен қатар балалардың комму-
никативтілігін жоғарылатуға ұмтылуынан жиі болады. Үйден 
қашуға көбірек баратын жасөспірімдердің жасы 10-13 жасты 
құрайды. М. Валеевтің бойынша, оның негізгі себептері: ата-
аналардың қажетті қамқорлық көрсетпеуі, отбасында оларға жиі 
айғайлап және сөгуі, болмашы нәрсеге жазалауы және т.б.

Үйден қашуға негіз болатын: әлеуметтік нашар отбасына 
жатуы; ата-анасы үшін ұялу (бұл ата-анасының маскүнем, со-
нымен қатар айналасындағы адамдармен дұрыс араласа алмау-
ымен байланысты); балаларының мектептегі қиыншылықтарына 
ата-аналардың енжарлық танытуы. Мұндай жағдайдан қолайлы 
шешім тауып көмектесу көбіне, балаларға оқытушылар мен 
әлеуметтік жұмыскерлердің тарапынан болады. Олардың ба-
сты қызметі баланың мектепте және бейресми ортадағы қарым-
қатынасында не болып жатқанын терең зерттеу болып табыла-
ды. Әлеуметтік қызметкер кәсіби этикамен жүруі тиіс, қандай 
жанжалдық жағдай болмасын, әрқашан бала мен отбасының 
жағында болуы қажет. 

Жасөспірімдердің үйден қашуы жолдастарының әсерінен де 
болуы мүмкін. Мұндай жағдайда жасөспірімдердің қаңғыбасты-
ғын бұлтарпай қадағалау қажет. Әлеуметтік жұмыскердің 
атқаратын қызметі – жасөспірімнің жолдастарын, оның тұратын 
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аумағын, сонымен қатар ол жерде тұратын қаңғыбас балалармен 
байланысын және т.б. зерттеу. 

Жасөспірімдер ата-аналарының мінез-құлқында авторитарлы 
стиль мен себептен тыс бақылаудың болуы негізінде үйін тастап 
кетуі мүмкін. Оған сапарға шығу қызығушылығы да қосылады. 
Мұндай жағдайда жасөспірім қашу маршрутын таңдайды және 
зерттейді, қажетті заттар дайындайды, жолсерік іздей бастай-
ды. Сонымен қатар үйден қашуды жоғарғы белсенділікті мінез-
құлықты балалар да жасайды. Мұндай мектеп оқушыларының 
үйден қашуының алдын алу үшін олардың өз энергияларын, ой-
ларын, қайсарлығын іс үшін пайдасы бар қызықты және қысымды 
әлеуметтік мәні бар іс-әрекетке жұмылдыру керек.

Соңғы жылдары қаңғыбас жасөспірімдердің саны көбейді. 
Оларды жиі ауылшаруашылық өндірісіне, стихиялық нарықтағы 
жұмыс күшіне қолданады, балалық жезөкшелік пен нашақор лыққа 
тартады. Бұл әртүрлі аурулардың таралуына септігін тигізеді. 
Басқа қауіптілік, қараусыз қалған балалардың бір үзім нан табу 
қажеттілігенен туындаған кішігірім ұрлық жасау, бұзақылық, ұру 
және тартып алуынан көрінеді. Әлеуметтік жұмыскерге мектеп-
тен тыс қалған балаларды көзінен таса қылмай, уақтылы көмек 
көрсетуі қажет.

Жедел көмек тәртібі қызметі үлкен профилактикалық іс-
шаралары бар әлеуметтік-реабилитациялық орталықтар болып 
қалыптасады. Нәтижесінде қажетті әлеуметтік-реабилитациялық 
көмек көрсету қажет балалар саны өседі. Әлеуметтік қызмет 
көрсету мекемелерінің жүйесінде қараусыз қалғандар про-
филактикасы бойынша бөлімдер ұйымдастырылады. Балалар 
мәселелері (ата-аналармен жанжал, психологиялық дискомфорт, 
зорлық-зомбылық, ата-анасын жоғалту және т.б.) балалардың 
жеке ерекшелігіне байланысты шешілуі қажет. Әлеуметтік реаби-
литация психологтармен, әлеуметтік педагогтармен, дефектолог-
тармен, заңгерлермен жүзеге асу барысында жеке және топтық 
реабилитациялау бағдарламасы бойынша болуы қажет. 

Осылайша, әлеуметтік қызметкердің негізгі міндеті – отба-
сындағы мәселелеге ену және баланың қараусыз қалмауына көмек 
көрсету; баланы отбасында ұстап қалу, оның кетуіне жол бермеу, 
себебі баланы іздеп, емдеп, реабилитациялап, қайта тәрбиелеуден 
гөрі оның көшеге бармауына жол бермеу жеңілірек.



143 

Мүгедектермен әлеуметтік жұмыс. Invalid, латыннан ау-
дарғанда «жарамсыз» деген мағынаны білдіреді және өмір сүру 
барысында аурудың, жарақат алудың салдарынан мүмкіндігі 
шектеулі болған адамдарды сипаттайды. Көп уақыттар бойы 
мүгедекті сипаттауда өмір сүрудің кәсіби-еңбегіне ден қойылды, 
себебі мүгедек толық кәсіби іс-әрекетке кедергі және адамның 
өмір сүруде өзін материалды қамтамасыз ету мүмкіндігінен ай-
ырушы болып табылады. ХХ ғасырдың басында мүгедектер 
туралы түсінік гуманды, аталған мәселе координат жүйесінде 
«тұлғаның толығымен өмір сүру мүмкіндігін» қарастыра баста-
ды, өз еркімен өмір сүре алатындай жағдай жасалатындай көмек 
көрсету туралы ойлар айтылды.

Мүгедек жастарды көпжақты және кең ауқымды категория 
ретінде қарастыра отырып, мүгедекке:

1) бала кезінен мүгедек болуды (туғанынан ауру және туған-
нан жарақат алуы);

2) жастық шақтан немесе жастайынан алынған мүгедектік 
(созылмалы ауру, тұрмыстық және өндірістік жарақат, әскери-
қызметтегі міндеттердегі орындауда алған жарақат және т.б.) 
сияқты екі негізгі түрін көрсетуге болады.

Бала кезінен мүгедек деп 18 жасқа дейін мүгедек болған 
адамды атайды. Олардың категориясына «мүгедек бала» жа-
тады. Екінші қойылым мүгедектің пайда болуы өмірдің жаңа 
кезеңдерінің басталуымен байланысты: күнделікті өмірлік сетере-
отиптер кері қалыптасады, қалыптасқан әлеуметтік байланыстың 
жүйесі бұзылады, тұлғаның қоғамдық мәртебесі өзгереді, қажетті 
биологиялық және әлеуметтік қажеттіліктердің жүзеге асыру жо-
лында кедергілер пайда болады.

Жас мүгедектердің негізгі топтарына көру, есту, қозғаушы 
аппаратының бұзылған, психикалық ауытқушылығы бар, ішкі 
ағзаның бұзылуы, жүрек ауруы, онкология және басқа аурулары 
бар адамдар жатады. Германиядағы өмір сүрудің бұзылу деңгейі: 
«жеңіл кемшіліктері бар мүгедек», «ауыр кемшіліктері бар 
мүгедек», «көпжақты аса қиын кемшілігі бар мүгедектер» болып 
бірнеше топтарға бөлінеді. 

Біздің елімізде өмір сүрудің бұзылу деңгейі мүгедектік топ-
тар бойынша (I топ – еңбекке жарамсыз, II – еңбекке уақытша 



144 

жарамсыз немесе шектеулі, III – еңбектің жеңіл түріне жарамды) 
бөлінеді.

Мүгедектік медицинадан бөлініп, әлеуметтік психологияға 
өтті. Бұл мәселені білу үшін үлкен түсінік және оның сал-
дарын жеңіп шығуда әлеуметтік-медициналық, әлеуметтік, 
экономикалық, психологиялық және тағы басқада факторлар 
қажет. Мүгедектерді қоғамда, олардың денелік кемшіліктеріне 
қарамай, айтайық, мінез келбеті, жеке әдеттері әртүрлі қызмет 
саласында кедергі жасамағандығын қалай интеграциялауға бо-
лады. Мүгедектермен әлеуметтік жұмыстың негізгі нәтижесі 
мүгедектердің сау адамдарға тән әлеуметтік атқаратын қыз-
меттерін орындай алу жағдайына жетуі болып табылады. Со-
нымен қатар әлеуметтік атқаратын қызмет дегенде еңбек іс-
әрекеті, оқуы, оқу мен жазуға деген қабілеті, өзінің алға жылжуы, 
коммуникациялық қабілеті және т.б. түсіндіріледі.

Бүгінгі күнге дейін мүгедектермен әлеуметтік жұмыс және 
оның реабилитациясы әлеуметтік саясатта ең маңызды орынға ие 
болып отырды. 

Мүгедектердің және олардың отбасының бар қиындығы 
мүгедектермен жұмыстың әлеуметтік-экономикалық техноло-
гиясында, мемлекеттің әлеуметтік қамсыздандыру жүйесінің іс-
әрекетінде бейнеленген. 

Сондай-ақ, соңғы жылдары Қазақстан Республикасында 
мүгедек балаларға көмек көрсету бойынша нақты жұмыс тәжі-
рибесі жинақталған. 

Ең алдымен, Қазақстандағы 1994 жылы БҰҰ Қоғамдық 
ақпарат департаментінің мүшесі мәртебесін және ЮНИСЕФ 
корреспонденттік мәртебесін алған «Бөбек» балалар қайы-
рымдылық қорының іс-әрекетіне көңіл аударсақ болады.

Қор өз жұмысында «Бала құқығы туралы конвенция» мен 
балалар қызығушылығындағы жоғарғы дәрежедегі әлемдік 
кездесулердің декларациясының негізгі принциптерін бас-
шылыққа алады. Балаларды әлеуметтік қорғау мен құқығы, 
мүгедек балаларды қолдау, денсаулық сақтау – міне, қордың 
іс-әрекетінің тұжырымды негізі барлық салаларында бірдей 
анықтала бермейді. 
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Маскүнемдермен және нашақорлармен әлеуметтік жұ
мыс. Қазіргі уақытта қоғамда ішімдікті, есірткіні және басқа 
да психобелсенді заттарды шектен тыс қолдануға байланы-
сты мәселелер өрши түсті. Маскүнемдік, нашақорлық – бұл 
деградацияға қарай ұлттың геноқорының сапалы өзгеруін туды-
ратын үлкен мәні бар әлеуметтік ауру, сонымен қатар қоғамның 
әлеуметтік денсаулығын бұзады. 

Бірақ В.Т. Лисовский бойынша, қоғам тыныштығын бұзып, 
құқық бұзушылыққа әкелетін ішкілік немесе алкогольды 
мөлшерден тыс қолдануға әкелмейтін алкогольды сусындардың 
түрлерін ажырата білу керек. Сонымен қатар маскүнемдік 
(«ішімдікке тәуелділігі бар синдром») – ішімдікке денелік және 
психологиялық тәуелділігінен көрінетін және тұлғаның әлеу-
меттік, психикалық және денелік деградациялануына, сонымен 
қатар алкогольді психозға әкеліп соғатын ауру. Өкінішке орай 
Қазақстан мен Ресейде ішімдікті шамадан тыс қолданатындар 
мен олардың жастық көрсеткіштері туралы мәліметтер жоқ. 
Сондықтан әрі қарай түрлі зерттеу нәтижелері мен мамандардың 
пікірлері ұсынылады. 

Нашақорлық (грек тілінен «narke» – естен тану және «mania» 
– ақылсыздық, құмарлық деген сөзден шыққан) – есірткі заттарға 
денелік және психикалық тәуелділікті бейнелейтін ауру, оны 
байқамай қолдану арқылы организмнің дене және психикалық 
қызметтері біртіндеп әлсірей береді.

Сонымен қатар дене тәуелділігі зат қабылдауды тоқтатқан-
да тәуелділікті тудыратын абстинентті синдромның дамуын си-
паттайтын организмнің жағдайын білдіреді. Абстинентті синд-
ром – әр есірткілік (токсинді) – бас ауру, бұлшық ет ауруы, тұ-
мау, сіңірдің тартылуы, ұйқының қашуы және т.б. аурулардың 
симптомдары үшін өзгеше кешен. Есірткілік заттың бәрі бірдей 
дене тәуелділігіне әкелмейді. Маскүнемдікте де абстинентті 
синдром жақсы білінеді. 

Психикалық тәуелділік – белгілі бір затты қабылдаудағы 
патологиялық қажеттіліктерін сипаттайтын және осы зат-
ты қабылдауды тоқтатқанда психиканың, психологиялық 
дискомфорттың бұзылуынан қашудағы организмнің жағдайы.
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Сонымен наркотизм – бұл халықтың кейбір бөлігінің есірт-
кілік (токсинді) затты қолдануын сипаттайтын, салыстырмалы 
статистикалық тұрақты құбылыс.

Нашақорлық – тез (эпидимиялық) жайылу тенденциясы бар 
ауыр ауру. Ол тұлғаның адамгершілік және әлеуметтік деградаци-
ясына әкеледі, адамның өз мінез-құлқын бақылауын жоғалтатын 
қылмысқа апарып соқтырады.

С.В. Тетерскийдің айтуы бойынша, адамдардың басым 
бөлігі (әртүрлі зерттеу талдаулары бойынша 50%-дан 70%-ға 
дейін) өмірінде бір рет болса да есірткіні қолданып көрген деп 
тұжырымдайды. Қолдану себептерінің қатарында – не қызығу-
шылық, не рахат алуға деген ынта. Есірткі мен ішімдіктің 
тигізетін негізгі зияны, ең алдымен, денсаулықтың нашарлауы; 
ақыл-ой қабілетінің төмендеуі; әртүрлі ауруларды жұқтырған 
«тәуекел топқа» түсу, соның ішінде АҚЖҚ дертін; болашақтың 
жоқтығы және т.б.

Нашақорлық – тез таралу тенденциясы бар ауыр ауру. Зерт-
теу олардың әрбірі нашақорлық топтарына 5-тен 7 адамға 
дейін тартатынын көрсетті. Ең қауіптісі – олардың өз топтары-
на балаларды тартуы. Аталмыш ауру тұлғаның әлеуметтік және 
адамгершіліктік деградациялануына әкеледі, өз мінез-құлқын 
бақылауын жоғалтқан адамдарды қылмысқа итермелейді.

Нашақорлық медициналық мәселе емес, әлеуметтік мәселе 
болып табылады және осыған сәйкес онымен күресу бағыттары 
да әлеуметтік болуы керек. Ең алдымен, профилактика қажет. 
Қазіргі таңда ол өте аз орындалуда. Санитарлық насихаттау 
сұрағы басталған жерде тұр. Нашақорлықпен ауыратындардың 
80%-ының қайтыс болу себебі препаратты шектен тыс қолданудан 
болады. Нашаны қолдатындардың 90%-ға жуығы психопатты 
тұлғалар.

Әлеуметтік қызметкерлер »нашақор» және «маскүнем» деп 
шартты белгіленген кезеңде қоғамда бейімделу үдерісінде бірігіп 
көмек көрсетеді. Осы мақсатпен арнайы емдеу реабилитациялау, 
наркологиялық орталықтар құрылуда, осы аурудың емін тездету-
ге септігін тигізетін әртүрлі әдістер (ауыр ауруларды емдеудегі 
интенсивті терапиялар курстары) жасалуда.
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Зорлықзомбылық құрбандарымен әлеуметтік жұмыс. 
Қоғам дамуындағы әрдайым өзгеріп отыратын әлеуметтік-
экономикалық мәселелер жастар арасында үнемі зорлық-зом-
былықтың таралуына әкеледі. 

Ғалымдар зорлық-зомбылықтың әлеуметтік формаларын 
төмендегідей топтайды:

1. Денелік, соның ішінде тән жарақаты.
2. Эмоционалды немесе психологиялық тіл тигізу, әрдайым 

агрессиялық, террорлық түрде.
3. Сексуалды. Ол жастар арасындағы топтарда да, сонымен 

қатар үлкен жастағылар арасында да жүзеге асырылады.
4. Енжарлық, жеке адамның қажеттіліктеріне, қызығушы-

лықтарына немесе нақты бір әлеуметтік топтағы жалпы жастарға 
зейінсіз қарым-қатынас.

Халықтың әрбір категориясы: балалар, жастар, әйелдер, қарт 
адамдар, еркектер және т.б. зорлыққа кездесіп отырады.

АҚШ пен Ұлыбританияда жүргізілген зерттеу мәліметтері 
бойынша 20-дан 30%-ға дейінгі әйелдер және 10% ерлер әртүрлі 
сексуалды қорлыққа балалық шақта тап болады екен. Олардың 
көпшілігі туыстары немесе таныстары тарапынан зорланған. Тек 
бейтаныс адамдардың іс-әркетінен 25%-ы сексуалды жарақат 
алған. Қыздар жігіттерге қарағанда 3 есе жиірек зорлық құрбаны 
болады. 

Сексуалды істің азаюына үлкендер тарапынан қажетті 
бақылаудың болуы септігін тигізеді. В.Е. Каган балалармен 
ескертпе әңгімесін жүргізуді ұсынады: адамдардың жақсысы да, 
жаманы да болады; адамдардың бәрінен бірдей қорқудың қажеті 
шамалы, бірақ қажет кезде сені ешкім қорғай алмайтын жерге 
барудың керегі жоқ. Бөтен адамдардан сыйлық және тәтті алуға, 
олармен бірге қыдырып немесе серуендеуге және т.б. болмайды.

Дамыған елдерде зорлаудың құрбаны болғандарға әлеуметтік 
қонақүйлер және дағдарыс орталықтары; үй жағдайындағы 
зорлық-зомбылықтан зардап шегушілерге телефон арқылы және 
көзбе-көз кеңестер беріледі; әлеуметтік қызмет орындарында 
сенім телефоны, психологиялық көмек көрсету, әртүрлі кеңес 
беру бөлімдері ұйымдастырылып жатыр.
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Баспанасыздармен әлеуметтік жұмыс. Баспанасыздық 
әлеуметтік құбылыс ретінде адамзат өміріне тән нәрсе. Көбіне 
асқыну әртүрлі әлеуметтік күйзеліс: соғыс, ашаршылық, 
экологиялық локалды қауіп-қатер, әртүрлі дағдарыстық үдерістер 
және т.б. кезінде орын алады.

С.В. Тетерскийдің пікірі бойынша, аталған әлеуметтік құбы-
лыс мәселелерін тереңдететін бірнеше себептер бар. Олар дың 
арасында:

– көптеген отбасылар мен жеке азаматтар арасында кіріс өте 
төмен; 

– әлеуметтік ауру қоғам, соның ішінде ауытқушылық мінез-
құлықты адамдар, нашақорлар, маскүнемдер; отбасында татулық 
жоқ қарым-қатынас, түрмеден шыққан адамдардың жағдайы.

Баспанасыздарды құратын және толықтыратын негізгі 
категорияларға: әлеуметтік байланысты жоғалтқан бұрынғы 
сотталғандар; ресми органдардан немесе жеке адамдардан жа-
сырыну; жертөле мен шатырлардың тұрғындары; жатақханада, 
түнеу орындарында және құлатуға шешім шығарылған үйлерде 
мекендеушілер; көшпелі сығандар; қараусыз қалған балалар; «да-
лада» қалған мүгедектер, маскүнемдер, нашақорлар жатады.

Баспанасыздармен әлеуметтік жұмыстың әдістері мен форма-
лары әртүрлі: түнеу орындарын ашу; қаңғыбастар мен мүсәпірлер 
үшін асхана, киім жуу мен жуыну орындарын ұйымдастыру 
сияқты болып келеді.

Баспанасыздармен жұмыс жүргізгенде, ең алдымен, оның 
ерекшелігі талап етіледі: кемсітпеу және итермеу, адамдық қарым-
қатынасты сезінуге мүмкіндік беру. Әлеуметтік қызметкерлер өз 
күшімен немесе әлеуметтік қорғау ұйымдарының көмегімен әрбір 
мәселелердің дұрыс шешімінің болатынына үміт артуы керек.

Әлеуметтік жұмыс және жезөкшелік. «Жезөкшелік» 
термині латын сөзінен «елдің көзінше көрсету» дегеннен шыққан. 
Жезөкшелік ақы үшін сексуалды қызмет көрсететін әрдайымғы 
іс-әрекет ретінде түсіндіріледі.

Жезөкшеліктің себептері. Біздің қоғамда жезөкшелік 
«жоқ» деп есептелген және шынайы жағдайдың ұзақ уақыт ай-
тылмауы, жезөкшеліктің бар екені туралы фактіні жариялау 
адамдарда «таңғаларлықтай» әсер тудырды. Жұмыс жасай-
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тын халық пен жезөкшелікпен айналысатындардың орташа 
жалақыларындағы үлкен айырмашылық жезөкшелікке кірудің 
күшті стимулы болып табылды. Зерттеу нәтижелері жыл сай-
ын жезөкшелікпен айналысатындардың әлеуметтік құрамы 
өзгеріп отыратындығын көрсеткен. Қазіргі таңда жезөкшеліктің 
әлеуметтік және жас көрсеткішінің тез кеңеюі байқалады. Мыса-
лы, көбіне, жезөкшелердің арасында жас әйелдер басым болып 
бара жатқаны белгілі. Зерттеу мәліметтері бойынша, кәмелеттік 
жасқа толмағандардың нақты көрсеткіші жоғары және 20%-ға 
жақындап отыр. Дегенмен, жезөкшелікпен тек әйелдер ғана емес, 
ерлер де айналысады. 

Жасөспірім шақтағы қыздар мен ұлдар арасындағы 
жезөкшелікпен айналысудың негізгі себебі ақша табу көзі және 
әрі қарай жалпы әлеуметтікті бейнелейтін: мәдениеттің төмендеу 
деңгейі, соның ішінде жыныстық, ұятсыздық, отбасындағы 
сәтсіздік себептері болып табылады.

Әлеуметтік қызметкер өмірден нақты мысал келтіру арқылы 
жезөкшелікпен айналысатын адам өмірінің жағымсыз жақтарын 
көрсете білуі керек. 

Жезөкшелік ежелден келе жатқан кәсіп болғанымен, ежелгі 
қазақ қоғамында жезөкшелік құбылысы болған емес, қазақтың 
ескі әдет-ғұрып заңдары жезөкшелікке жол бермеген. Жезөкшелік 
құбылысы біздің еліміздің өміріне өткен ғасырдың екінші жар-
тысынан бастап ене бастады, қазір бұл қауіпті құбылыс елімізде 
етек алды.

Жезөкшелік деп жеке тұлғаның сыйақы алып, басқа адам-
мен бейберекет жыныстық қатынасқа түсуі айтылады. Жалпы 
жезөкшелікпен әйелдер айналысады, ал қазіргі тәжірибе көрсетіп 
отырғандай жезөкшелікпен ер адамдардың да ақы алып айналы-
сатыны орын алып отыр. Мысалы, ағылшын заңдылықтарында 
жезөкшелік деп әйелдердің өз тәнін нақты төлем алу мақсатымен 
тәртіпсіз азғындыққа салу немесе ұсыну белгіленген; Болгари-
яда адамгершілікке жат қызметтен түсетін еңбексіз пайда табу; 
АҚШ-та сыйақы үшін жыныстық қатынасқа түсу, ал Чехосло-
вакияда өмір сүру үшін еңбектен жалтарып, пайда табу ретінде 
қарастырылады. Осы айтылған барлық түсініктер әрекеттің 
адамгершілікке қарсы жақтарын, пайдақорлықпен байланысты 
жақтарын ашып отыр.
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Жезөкшелік – өте қауіпті құбылыс. Ол, ең алдымен, қоғам-
да адамгершілікті жойып, қалыптасқан отбасының рухани 
құндылықтарын аяққа таптайды. Арсыздықты, дөрекілікті, ұят-
сыздықты, есепқорлықты дәріптеп, адалдық, сүйіспеншілік, 
махаббат, сенім, отбасына деген құрметті сезімдерді жоққа 
шығарады.

Жезөкше төсек ақысы үшін небір сұмдық, қауіпті іс-
әрекеттерге дайын тұрады. Жезөкшелер дін мен ұлттық 
салт-дәстүрді аяққа таптап, халықтың ұлттық намы-
сын, туыстарының ар-намысын қорлап, беделін түсіреді. 
Вене ро  логиялық, одан да басқа жұқпалы аурулардың тарату-
шысы да жезөкшелер екенін тәжірибе көрсетіп отыр. Ол 
мас кү немдікпен, нашақорлықпен, тән құмарлықпен тығыз 
бай ла нысты, яғни жезөкшелікпен айналысушылардың ба-
сым көпшілігі осы аталған кәсіппен қоса айналысады. 
Жез  өкшеліктің тағы бір қоғамға қауіптілігі сол − олардың ба-
сым көпшілігі жасанды түсік тастайды, заңсыз аборт жасайды, 
әкесіз, некесіз туған жас нәрестелерін қараусыз тастап кетеді, ал 
қыз балаларын өз кәсібіне баулитын жезөкшелер де пайда бола 
бастады. Жезөкшелікпен айналысатындар қоғамдық пайдалы 
еңбектен жалтарып, жеңіл табыс табу үшін арамтамақтық кәсіпке 
үйренеді, олар адамгершілік қасиеттерді жоғалтып, құлдырауға 
ұшырап, моральдық ауытқушылық күйге түседі.

Әлемдегі жезөкшелікпен күресу тәжірибесіне назар аударсақ, 
көпшілігінде бұл құқық бұзушылық үшін әкімшілік жауапқа 
тарту көзделген, ал кейбір елдерде қылмыстық жауапкершілік 
қарастырылған. Мысалы, Албанияның (1959 жылғы), Кореяның 
(1950 жылғы), Моңғолияның (1942 жылғы және 1961 жылғы), 
Румынияның (1948 жылғы), Австралияның (1945 жылғы), 
Данияның (1930 жылғы) және АҚШ-тың (Индиана және Нью-
Йорк штатының) бұрынғы қылмыстық заңдарында жезөкшелік 
үшін қылмыстық жауаптылық қарастырылған. Мысалы, Еги-
пет заңдылығына сәйкес, қоғамдық орында сүйіскені үшін 
екі адамды да екі жылға бас бостандығынан айыру көзделген. 
Ал некесіз жыныстық қатынасқа түскені үшін кем деген-
де, үш жыл түрмеге қамау (соның ішінде шетелдіктер үшін 
де) көрсетілсе, сұлулық конкурсын өткізуге рұқсат етілмейді, 
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яғни тыйым салынған Малайзияда қоғамдық орында сүйісу, 
құшақтасу және басқа да жат құбылыстар үшін ақшалай айыппұл 
қарастырылған. Англияда жезөкшелікпен айналысқаны үшін 
екі жүз фунт стерлингке дейін айыппұл салынады. Егер бір 
адамға екі рет айыппұл салынған болса, үшінші рет ол адам үш 
айға дейін бас бостандығынан айрылу жазасына тартылады. 
АҚШ-та федералдық заңдылық бойынша әскери бөлім маңында 
жезөкшелікпен айналысқаны үшін қылмыстық жауаптылық 
(мың долларға дейін айыппұл немесе бір жылға дейін түрмеге 
қамау) белгіленген. Иранда жезөкшелікпен айналысқаны үшін 
өлім жазасы бекітілген. Ал Қытайда жезөкшелікпен күресу ту-
ралы арнайы заң бар. Осы заңға сәйкес, ең жоғарғы жазалау ша-
расы, яғни осы кәсіппен айналысуға тартқаны үшін өлім жазасы 
қарастырылған (жеңгетайдан жезөкшеге дейін жазаға тартылады).  

Өзін-өзі тексеруе арналған сұрақтар

1. «Тәуекел топ» адамдар тобына кімдер жатады?
2.  Қалай ойлайсыз, мектеп жасындағы балалардың үйінен кетіп 

қалуына не себеп?
3. Сіздің ойыңызша, спирттік ішімдік пен есірткіні пайдалану 

қаншалықты қауіпті?

Сөздікпен жұмыс. Негізгі ұғымдар

Девиантты мінез-құлық, делинквентті мінез-құлық, реабилитация, 
абилитация, қараусыздық, әлеуметтік қорғау, әлеуметтік саясат.

Субмәдениет (латынша 
sub − төменгі, немісше kultur 
− мәдениет) – дәлме-дәл аудар-
масы «төменгі мәдениет», ірі 
мәдени құрылым ішіндегі бел-
гілі бір топтар, бірлестіктер 
мәдениеті дегенді білдіреді. 
Суб мәдениет көбінесе қоғамда 

өктем болып тұрған мәдениет пен әлеуметтік құрылымға оң не-

3.2.3. Әлеуметтік 
жұмыс мүмкіндігі және 
жастар субмәдениеті.

Жастар 
субмәдениетінің 
ерекшеліктері
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месе теріс қатынас нәтижесінде пайда болады. Қазіргі жағдайда 
субмәдениет үлкен аймақтық, ұлттық мәдени құрылым негізінде 
орын ала отырып, мәдениеттегі классикалық дәстүрден тысқары 
тұрады. Субмәдениеттің әлеуметтік бастауын әртүрлі жас 
ерекшеліктеріне байланысты топтар, бейресми бірлестіктер, т.б. 
құрайды.

Жаңа заман көптеген дүниелердің даму шыңына жеткен, 
жаңа лептің бастау алған кезеңі болды. Ол – тек техникалық 
жетістіктер, ғылыми ашылулар ғана емес, сонымен қатар ру-
хани, мәдени жаңашылдықтың да белең алған уақыты. Сондай 
заман нәтижелерінің бірі – фанатизмнің (табынушылықтың), 
психологиялық талғамдағы ұқсастықтың белгілі адамдарды 
ұлтына, жынысына қарамай, бір идея толқынына біріктіруі, яғни 
«субмәдениет» ұғымының қалыптасуы. Бұл үрдіс көп кешікпей 
Қазақстанға да келді. Субмәдениет өкілдерін, қала көшелеріне 
шықсаңыз, міндетті түрде көресіз және бірден танисыз. Өйткені 
олардың киім киістері де, өздерін ұстауы да, сөйлеулері де өзгеше. 
Сiздерге бiр топ бейформалды бiрлестiк өкiлдерi, атап айтқанда, 
басынан аяғына дейiн қап-қара киiнген, бет-келбетiн де қарамен 
бояп алған адамдар немесе үстi-басы металдан жылтырап тұрған, 
не басқа да «ерекшелiгi» бар, өзгелерге ұқсамайтын жастар 
кездестi ме? Шынымен де, бұл қызық сұрақ болғанымен, оның 
астарында үлкен мәселесi бар. Бұл «ерекше адамдар» белгiлi 
бiр субмәдениет өкiлдерiн құрайды. Осы субмәдениет бiздiң 
қоғамдағы жастар арасында белең алып барады. Субмәдениет – 
жастардың өзiндiк қоғам құрып, белгiлi бiр топ iшiндегi бейфор-
малды, яғни, қоғамнан бөлек бiрлестiгi, осы бiрлестiк мәдениетi. 
Ошағы Батыстан бастау алатын субмәдениет ұғымы қазiр бар 
әлемде кең таралған. Оған, әсiресе, жасөспiрiмдер көп қызығады.

Жастар субмәдениетінің өзіндік құндылықтары мен тәртіп 
нормаларын культқа айналдыруға уақыты жеткілікті жас адам-
дар аса көп шоғырланған үлкен мегаполистерге тән феномен 
екендігін айта кеткен жөн. Мұны «жастарға арналған мәдениет» 
(кино, әртүрлі көңіл көтерулер, бизнес, сән, телехикаяттар, т.б.) 
пен жас адамдардың контрмәдениетімен (дәстүрлі нормаларға 
қарсы тұру секілді) шатастырмаған жөн. 
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Кез келген мәдениетте белгілі адамгершілік жүйесі болады. 
Дәстүр бір ұрпақтан бір ұрпаққа беріліп отырады. Бірақ индус-
триалды қоғамның мәдениетінде дәстүрлі мәдениетті үнемі қайта 
құрып отыратын инновацияның ашық көрсетілген қабаты бол-
ды. Қоғамдық құндылықтарға, нормаларға өзіндік формасымен 
бейімделіп, сондай-ақ ескіні өзгерткісі келетін жаңа адамгершілік 
жүйелерін құру жастар мәдениеті деп аталады. 

«Жастар мәдениеті» түсінігі кең мағынада «жастар суб-
мәдениеті», «жастар контрмәдениеті» феномендерін көрсету 
үшін жинақтау ретінде қолданылады. Тар мағынада, қоғамдық 
мәдениеттің ішкі базасындағы ішкі жүйенің когерентті мәдениеті, 
жастардың өзіндік құндылықтар жүйесі, норма және жүріс-тұрыс 
формасы, сән үлгісіне еліктеу және т.б. жатады. 

Жастар субмәдениеті өз ойын білдіру қажеттілігінен, қо-
ғамда өзін-өзі таныту және де осындай басқа да себептердің 
қанағаттанбау мүмкіндігінен пайда болады. Ересектерге жол 
мүлдем жабық, жастарын бейресми топтарының мүшелері мой-
ындау үшін жас адамға нақты бір жасқа жету жеткілікті болып 
табылады. Бірақ барлық жасөспірімдер жастар субмәдениетінің 
сатысынан өтпейді. Әлеуметтенудің дәстүрлі жолын таңдаған 
«қалыпты» жас адамдар да болады. Бірақ олар «жастар музыка-
сын» тыңдамайды, «жастар киімдерін» кимейді және т.б. деген сөз 
емес. Бұл тек жастар мәдениеті мен оның пайда болуы олар үшін 
өзіндік мақсатқа жету болып саналмайды. Сонымен қатар бұл 
ата-ана отбасында және ресми топтарда әлеуметтену үдерісінің 
жаңылуына жол бермегенін білдіреді, ата-аналар жастарды 
өздерімен «тең» адам екенін мойындайды және әлеуметтену 
үдерісін экстремалды тәсілдерге жүгінбей дәстүрлі жолмен өтуге 
көмектеседі, ал жас адам ресми топта өзінің қажеттілігіне сәйкес 
орынға ие болады.

Егер отбасы немесе мектеп жасындағылардың дәстүрлі 
әлеуметтену міндеттерін орындай алмаған кезде ғана біз жастар 
субмәдениетімен жұмыс жасаймыз. Бұл сәтсіз отбасылар ғана 
қоғамға жастар субмәдениетін жақтаушыларды туғызады де-
ген сөз емес. Егер де сәтті отбасылардың өзінде есейіп қалған 
жасөспірімді кішкентай бала сияқты көріп, оның әр қадамын 
бақылап отырса, ереже бойынша бұл жасөспірімдер бейрес-



154 

ми «peer group» жастар ұйымына кіріп кетеді, бұл жерде олар 
«анасының баласы» емес, әлеуметтік рөлді жасайды. Осы 
көзқараспен жастар мәдениеті өзінше бір ойынға айналады. 

Атап өткендей, әлеуметтену үдерісі әрдайым сәтті бола 
бермейді. Және де, іс жүзінде нәтиже әлеуметтік деңгейде де, 
жеке тұлға деңгейінде де ешқандай идеалға жете алмайды, ал 
қоғамның өзі, оның әлеуметтік институттары мен ұйымдары 
өзінің әлеуметтенудегі атқаратын қызметін толықтай жүзеге асы-
рып жатқан жоқ. 

Жас адамның әлеуметтенуінде әрдайым ауытқушылық бо-
лып отырады. Ауытқушылық осы қоғамда қалыптасқан әлеумет-
тенудің объективті және субъективті үдерістерімен сәйкес 
келмеуімен анықталады. 

Ауытқушы әлеуметтенудің пайда болуының негізгі фор-
маларының бірі әлеуметтенудің жылдамдығы болып табылады. 
Ол, ең алдымен, жастардың әлеуметтену рөлдерін уақытылы та-
буымен байланысты. 

Жастар мәдениеті көбіне, «өнердің экспрессивті түрлерінен»: 
музыкада, биде, сөйлеу кезінде (жаргондармен), сөйлеу мәнерінде, 
сыртқы көрініс атрибуттарында (киімдер, әшекей заттар және т.б.) 
көрінеді. Бұл жалпы мінез-құлық нормаларының ауытқуларына 
тартады, әрдайым әлеуметтік тәртіпсіздік әлемін қамтиды. Бірақ 
осы жастардың бейресми бірігуі жастардың қоғамдағы өмір 
сүруіне, нормаларға, құндылықтарға бейімделуіне мүмкіндік 
береді. 

Жастар мәдениетінің мәселесімен айналысатын көптеген 
ғалымдар, жастар субмәдениетінің феномені қанағат сыз-
дықтан, молшылықтан, асқан жақсылықтан көрінеді деп тұжы-
рымдайды.

Жастар субмәдениеті көбіне, суррогатты сипатқа ие, онда 
шынайы құндылықтан жасанды алмастырулар толы. Италиялық 
әлеуметтанушыларда жас ұрпақтың әртүрлі мәдени мұралардан 
қол үзуін сипаттайтын «субмәдениет агрессиясы» деген термин 
бар. 

Әлеуметтік шеттету әдетте, көбіне, селқостықтан, саясатқа 
деген қызықпаушылықтан пайда болады. Сонымен бірге  саяси 
элитаға және діни конфессияларға жастардың эмоционалды, 
психологиялық тұрақсыздығының болуымен байланысты. 
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Қазіргі кезде жастар «біз» және «олар» сипатын қарсы 
қояды және бұл «үлкендердің» құндылықтарына кері әсерін 
тигізеді. Егер оларды қоғамдағы әлеуметтік мәселелерді шешуде 
бөлектейтін болса, бұл позиция осал келеді. 

Көптеген жас адамдарда нақты қалыптасқан тұлғалық өз-өзін 
теңестіру жоқ, мінез-құлық стереотипі өте күшті. 

Әлеуметтік шеттетілу апатияда, саясатқа бейтараптықта 
жиі көрінеді. Сонымен бірге жастардың эмоционалдығын, 
психологиялық тұрақсыздығын саяси элита мен діни конфессия-
лар ебін тауып пайдалануда. 

Бүгінгі күні жас ұрпақ «біз» және «олар» кейпін қарсы қояды 
және бұл «ересектердің» барлық құндылықтарын және олардың 
ойлары мен моралін толығымен теріске шығаруда жиі байқалады. 
Егер олардың қоғам үшін әлеуметтік мәселелерді шешуге 
қатысудан шеттетілгенін есептейтін болсақ, бұл ұстаным ерекше 
әлсіз болып келеді.

Әсіресе, бұл қарама-қайшылық жас ұрпақтың мәдени (тар 
мағынада) стереотипі деңгейінде өте шығатыны анық. «Біздің» 
ән, «біздің» әңгіме және институционалды құралдар арқылы гу-
манитарлы әлеуметтенуді ұсынатын «ересектер» түсінігі бар. Біз 
осы жерден тағы бір жастар субмәдениетінің шеттетілу аспектісі 
– мәдени шеттетілуді байқаймыз. 

Нақ осы деңгейде жас ұрпақың субмәдениеті белгілі 
контрмәдениеттің элементтерін алады. Мысалы, өмір сүрудің 
негізгі саласы ретіндегі жастардың бос уақыты, одан қанағат алу 
жас адамның өз өміріне деген жалпы қанағаты тәуелді. Жалпы 
және кәсіби білім беру екінші жоспарға шегінді, бірінші кезекте 
экономикалық «ақша табу» және «бос уақытты қызықты өткізу» 
жүзеге асырылады.

Жалпы Қазақстандағы ресми емес қозғалыстарға белгілі 
бір стильдер мен бағыттардың араласып келуі тән. Қоғамдағы 
біркелкіліктің бол мағандығына байланысты мәдени мұралар 
элементтерінің де соншалықты санқырлылығы байқала түседі. 
Соңғы жылдары музыкалық субмәдениет (поп, рок, рэп), 
гедонистік субмәдениет (байкерлер, рейверлер және т.б.), 
спорттық субмәдениет (паркуршілер, сноубордшылар, скейт-
бордшылар) ай рықша даму үстінде. Готика, эмо, анимэ табы-
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нушылары секілді спецификалық субмәдениеттің түрлері бізде 
бар болғанымен, Ресей және басқа елдермен салыстырғанда 
өте сирек кездеседі. Түрлi музыкалық жанрлармен әуестенiп, 
өзiндiк «стиль» қалыптастыратын, бейнесi мен келбетi арқылы 
ерекшеленiп тұратын, сондай-ақ, iс-қимылдарында да белгiлi 
бiр өзгеше тұстары бар субмәдениет өкiлдерi қоғамның толық 
белсендiлерi болғысы келедi. Батысқа елiктегiш жастар қазiргi за-
маннан қалғысы келмейдi. Олардың барлығы, яғни бейформалдық 
бiрлестiктер өздерiне тән шаралар ұйымдастырып отырады. 
Соңғы аталған ресми емес бірлестіктер негізінен оқушылар, сту-
денттер арасында психологиялық қалыптасу кезеңі мен ата-ана 
тарапынан болатын олқылықтардың қатарласуы салдарынан 
орын алады. 

Жастардың бейресми бірлестіктерге кіруінің бірнеше 
себептері бар:

1. Отбасындағы түсініспеушіліктер, отбасына қарсы шығу.
2. Мектепте үлгермеу және мектеп ұжымынан оқшаулану.
3. Барлық адамдар сияқты болуды қаламау.
4. Тұрақтылықты қалауы, өзіне көңіл аудартқысы келуі.
5. Криминалдың әсер етуі.
6. Сән қуу.
7. Батыстық бейнеге еліктеу.
8. Өмірлік мақсаты болмау.
9. Жас ерекшелік, эмоционалдық қажеттілік, т.б.
Әлеуметтік-құқықтық критерий бойынша бейресми 

бірлестіктер;
1) просоциалды (жағымды бағыттағы) – жастарға жағымды, 

белсенді әсер ететін;
2) асоциалды (бейтарап түрде) – бос уақытты өткізу үшін 

құрылған.
3) антисоциалды (жағымсыз бағыттағы) – жастарға кері 

әсерін тигізетін болып үшке жіктеледі.
Жастар субмәдениеті – жастардың ересектер әлеміне 

толықтай бейімделуі жүр геннен соң, әрі қарай өз мәнін жоятын 
дамудың белгілі бір кезеңі, яғни жеке адам дамуының өтпелі саты-
сы. Жастардың ресми емес қатынастары және олардың өздеріне 
ғана тән мақсаттарын табуы жеке суб мәдениеттің қалыптасуының 
себебіне айналады. 
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Жастар субмәдениеті − киген киімінен, сөйлеу мәнерінен, 
жаргондардан және айрықша әуестенулерден көрініс табатын 
үлкендер әлеміне, қоғамның ережелері мен құндылықтарына де-
ген өзіндік қарсылық. Мәселен, готтардың келбетi қорқы нышты 
фильмдердегiдей үрей туғызады. Олардың өзiндiк символы – 
қара түнек. Түнде жүреді, сиқырмен айналысып, зираттарда 
түнейдi. Сондай-ақ, «эмо» дегендердiң өзiнше тағдырлары бар 
көрiнедi, олар өздерiнiң тамырларын кесiп, тек қара мен алқызыл 
түстi ғана мойындайды. Ал скинхэдтер, яғни тақырбастылар ту-
ралы әңгiме басқаша. Бұдан да өзге субмәдениеттер бар. Мыса-
лы, компьютерлiк, ақпараттандыру технология-ларын жаңғырту-
шылар, зиянды хакерлер бiрлестiктерi де бар. 

Белгілі бір субмәдениеттің өкілі болып табылатын жастардың 
психологиялық ерекшеліктеріне келер болсақ, ол: ата-аналары 
мен мектеп тарапынан болатын бақылаулардан босауға деген 
ұмтылыс, эмоцияға аса берілгіштік, жасөспірімдік әсірелеушілік, 
өмірге қатысты ойларының тым мінсіздігі, адамгершілік 
ұстанымдарының тұрақсыздығы, жеке адами құндылықтарының 
қалыптаспауы сияқты жайттардан көрініс табады.

Жастардың өмір сүру қалпы және тіршілік ұстанымы 
контрмәдениет шеңберінде болуы мүмкін емес сияқты. Се-
бебі субмәдениет – жалпы мәдени құндылықтар мен нор-
маларға қайшы келмейтін жалпы мәдениеттің бір бөлігі, ал 
контрмәдениет – жалпы мәдени құндылықтар мен нормаларға 
қайшы келетін жалпы мәдениеттің бір бөлігі. Айталық, «хиппи» 
құбылыс ретінде алғаш АҚШ-та ХХ ғасырдың 60-жылдарының 
басында өзгеріп кеткен қажеттіліктер мен оны қанағаттандыра 
алмаушылық мәселелері негізіндегі контрмәдениетті көңіл күйдің 
көрінісі ретінде пайда болды. Ал Батыс және Шығыс Еуропа 
елдеріндегі «тақыр басты» жастар қозғалысының пайда болуы, 
оның Ресейдегі қатыгездену және саясаттану тарихы – бұл да жас-
тар субмәдениетінің емес, контрмәдениетінің көрінісі. Қазақстан 
белгілі дәстүрлер мен жаңашылдықты өзіне жинақтаған ерекше 
мемлекет. Біздің жастар, бір жағынан, қоғамның инновациялық 
потенциалы болып табылады және білім алуда, жаңашылдықты 
қабылдауда, мамандығы бойынша өсіп-өр кендеуде және өмірдің 
басқа да салаларында жеткілікті белсенді келеді. Бірақ сонымен 
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қатар тәрбие мен құндылықтарды мұра ретінде қабылдаудағы 
дәстүрлерді де ұмытпайды. Дәл осы санадағы дәстүрлілік пен діл 
ерекшелігі жастардың ерекше субмәдениетінің қалыптасуын те-
жеп тұр. 

Негізі, жас адамдардың наным-сенім, өмір, бақыт, туыстарына 
деген махаббат, денсаулық, отбасы секілді құндылықтарға қарым-
қатынастары оның рухани-адами ішкі күйзелісі мен өмірлік 
мақсаттарын асыра бағалауымен байланысты. Біріншіден, жа-
стар субмәдениеті жас адамдардың өз қолдарымен жастар үшін 
құрылады. Одан барлық адам бірдей өтпейді және субмәдениет 
қазіргі әлеуметтік-мәдени ұстанымдарды жоюға емес, керісінше, 
жастарды сол қоғамның бөлшегі етуге негізделеді.

Субмәдениет – бұл қоғамның жай кедергі жасамауына 
бо латын жастардың әлеуметтік белсенділігінің алаңы. Қа-
зіргі жастардың жеке, өзіндік өмірге бүгінгі аса қиын және 
динамикалық (қозғалысты, көп сырлы) кезеңде аяқ басатындығын 
ұмытпауымыз керек. Оларға нағыз өмір туралы нақты кеңестер 
беріп, уақытында өз өмірлік тәжірибемізбен бөлісіп, олардың ба-
стан кешіргендеріне сыйластықпен қарауымыз қажет. Буындар 
арасындағы түсініспеушілік, негізінен, сол кезеңнің әлеуметтік 
құрылымдарын, өмір тарихтарын білмегендіктен туындайды. 
Тарихтың белгілі бір кезеңіне қазіргі ғылыми биіктен қарап, 
бүгінгі түсініктер тұрғысынан саралап, дәуір психологиясын 
ескермей, мәселені сол заман адамдарының қандай көзқараспен 
танығандығын назардан тыс қалдырып жатамыз.

Ендеше, келешекте дұрыс қоғамды қалыптастыру үшiн 
осындай бөтен мәдениет түрiн қабылдамаудың жолын шешу 
керек. Керiсiнше, қазақы дiлiмiз бен мәдениетiмiзге тән 
ерекшелiктерiмiздi тануға тиiспiз. Ұмыт қалған салт-дәстүрiмiздi 
қайта жаңғыртып, дамытып, өзiмiздiң қазақ деген атқа лайық 
мәдениеттi, оның салаларын қазiргi жастарға насихаттау ке-
рек. Бүгінде мектеп, университет және отбасы жастарға жай 
«бақылаушы» пози циясын ұстанбаулары тиіс, керісінше, жеке 
адамның бүкіл қоғам мүддесін игеру үшін жарыс мүмкіншілігіне 
тең дәрежеде ұмтылу позициясын қамтамасыз ету абзал.
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Өзін-өзі тексеруе арналған сұрақтар

1. Жастар мәдениеті дегеніміз не? Оның ерекшеліктері неде?
2. Мәдениет, жастар субмәдениеті, контрмәдениет категорияларына 

анықтама беріңіз.
3. Қалай ойлайсыз, жастар мәдениеті күлкілі оқиға ма, әлде заңға 

сәйкестік пе?

Сөздікпен жұмыс. Негізгі ұғымдар

Жастар мәдениеті, субмәдениет, контрмәдениет, гедонистік суб-
мәдениет, музыкалық субмәдениет.

Әлеуметтік жұмыстар 
клас сификациясы. Батыста олар  
халықаралық, үкіметтік жә не 
үкіметтік емес ұйымдар деп бө-
лінеді. 

Әлеуметтік саладағы халық-
аралық ұйымдардың ішінде 
Еуропалық Кеңес, Еуропалық 

Одақ (ЕО), Экономикалық қауымдастық пен даму бойынша 
ұйым (ЭЫДҰ), Еуропадағы қауіпсіздік пен қауымдастық ұйымы 
(ЕҚЫҰ), Біріккен Ұлттар Ұйымы (БҰҰ) және оның агенттіктері 
(БҰҰ, ЮНЕСКО және ЮНИСЕФ даму Бағдарламасы), Дүние-
жүзілік Банк және т.б. ірі де беделді болып саналады.

Үкіметтік емес ұйымдар бір-бірінен өзінің міндеттері, 
мәртебесі, шығу-тегі, құрылымы және қаржыландыру жүйесімен 
ерекшеленеді. Халықаралық ҮЕҰ-дың көптеген елдерде бөлімдері 
бар. Мысалы, «Халықаралық амнистия», көмек көрсетудегі като-
ликтер қызметі, «Халықаралық құтқару комитеті», «Көмегі шексіз 
дәрігерлер», «Балаларды құтқарыңыздар» және т.б. көптеген 
халықаралық үкіметтік емес ұйымдар – бұл қарулы жанжал-
дар, азаматтық ретсіздік немесе стихиялық оқиға құрбандарына 
шұғыл көмек көрсететін ұйымдар. 

Біріккен Ұлттар Ұйымы Адам құқықтары комиссиясы

3.2.4. Әлеуметтік 
саладағы балалар мен 

жастар істері бойынша 
халықаралық ұйымдар, 

әлеуметтік қызмет 
орындары



160 

Адам құқықтары комиссиясы үш жылдық мерзімге сайлана-
ды және өзінің сессияларын әр жыл сайын алты апта мерзімінде 
жүргізеді. 56 мемлекеттен өкілдер бар. Комиссия адам құқықтары 
бойынша зерттеулер жүргізеді, кеңестер және халықаралық 
құжаттар жобасын дайындайды. 

Адам құқықтары бойынша комиссия, экономикалық және 
әлеуметтік Кеңес және Бас Ассамблея өздерінің жыл сайынғы сес-
сияларында адам құқықтарының дөрекі және жүйелік бұзылуына 
байланысты жағдайларды талқылайды. 

Әлеуметтік игілік жағдайы бойынша Халықаралық Кеңес 
(ICSW) 

Бұл Кеңес 1982 жылы құрылды. Қазіргі уақытта үш ірі 
үкіметтік емес ұйымдардың бірі болып табылады. Әлеуметтік 
игілік жағдайы бойынша Халықаралық Кеңес кедейлік, 
қажеттілік, адамның нашар ахуалы деңгейін төмендетеді; 
әлеуметтік үлессіздер санының, бұқаралық миграция және 
нәсілдік жанжалдарды жоюға күш салады және т.б. алдын алады. 

Осы міндеттерді шешу үшін Кеңестің құрылымдық бөлім-
шелері ақпараттарды жинау және тарату, зерттеулер жүргізу 
және оларды талдау, семинарлар мен конференциялар дайында-
умен және жүргізумен айналысады, үкіметтік емес ұйымдарды 
бекіту бойынша шаралар қабылдайды. Кеңес қоғамдық және 
мемлекеттік ұйымдар арасындағы, олардың қызметтерінің 
координациясындағы өзара ынтымақтастықтың дамуына үлкен 
мән береді. 

Біріккен Ұлттар Ұйымының Балалар Қоры (ЮНИСЕФ)
1946 жылы Бас Ассамблеяның бірінші сессиясында соғыстан 

кейінгі Еуропа мен Қытайдағы балалардың тамақ, медикамент 
пен киім-кешектегі ең басты қажеттіліктерін қанағаттандыру 
мақсатында құрылған. ЮНИСЕФ әлемдегі әрбір баланың бала 
құқықтары жөніндегі Конвенцияда жарияланған құқықтары 
мен артықшылықтарының жүзеге асу саласын қамтамасыз етуге 
негізделген. 

Әлеуметтік қызметкерлердің Халықаралық Федерациясы 
(ӘЖХФ)

Қазіргі уақытта ӘЖХФ 70 ұлттық ассоциацияның 400 
мыңға жуық мүшелерін біріктіреді. Маңызды мақсаттары 
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деп әлеуметтік жұмыстың кәсіп ретінде дамуы; әлеуметтік 
жоспарлау сұрақтарында ұлттық ассоциациялардың қолдау 
көрсетуі; әлеуметтік саясаттың қалыптасуы; кәсіби әлеуметтік 
қызметкердің этикалық Кодексінің бақылануы мен дамуы жария-
ланды.

Нормативті құжаттар жинағының мәліметтеріне сәйкес, жас-
тар жұмыстарының органдары жүйесіндегі жұмысшылардың 
еңбек тарификациясы бойынша әлеуметтік қызметтерінің 
құрылымы келесідей:

Жастарға әлеуметтік-психологиялық көмек көрсету орта-
лығы, дағдарыстық жағдайды бастан өткеріп, микро- және 
макроорталарда шиеленісте болған жастарға медициналық-
психологиялық-педагогикалық көмек көрсету үшін, халықтың 
осы категориясының девиантты, делинквентті және суицидтік 
мінез-құлықтарының алдын алу мен ескертуге арналған. Орталық 
екі бөлімнен: әлеуметтік-құқықтық көмек көрсету бөлімінен 
тұрады, оған баспана, қонақүй, социотерапия мектебі, кәсіби 
бағдар кабинеті, өндірістік кешен, мәдени-спорттық кешен, еңбек 
биржасы, шешім бюросы жатады және заңдық кеңес беру және 
медициналық-психологиялық-педагогикалық көмек беру бөлімі 
диагностикалық-психологиялық пункт, ата-аналарға арналған 
кеңес беру пункті, үйренушілерге арналған кеңес беру пункті, 
анонимді қабылдау кабинеті, дағдарыстық стационар, лекторий 
және бос уақытпен айналысу пунктінен тұрады деп болжанады; 

Жастарға арналған ақпараттар орталығы, ол жастар 
жұмыстары бойынша орындаушылық билік органдарына, жас-
тармен жұмыс істейтін ұйымдар мен мекемелерге, әртүрлі жас 
адамдар топтарына ақпараттық және әдістік қызметтер көрсетуге 
арналған. Жастардың заңды, коммуникативтік, тұлғалық, кәсіби, 
бос уақыттық, білім берулік және басқа мәселелерін шешуге 
арналған әдістік қамсыздандыру ұйымынан басқа орталық жастар 
ортасында болып жатқан үдерістер және жастардың ақпараттық 
қажеттіліктері жөніндегі ақпараттарды талдаумен айналысады.

Қамау орындарынан қайтып келген кәмелетке толмағандар 
мен жастарды қайта әлеуметтендіру орталығы дезадаптация-
лы жағдайда қалған жастарға кеңес беру, әлеуметтік-құқықтық, 
кәсіби бағдарлық және психологиялық көмек берумен айналыса-
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ды. Орталықтың басты міндеттері – әлеуметтік байланыстарды 
жоғалтқан жастардың қылмысты категориясына көмек көрсету; 
бостандықтан айрылу орындарынан қайтып келген жастарға 
жұмысқа орналасуда кәсіби бағдар және оларды қайта даярлау-
да көмек көрсету. Орталықтың құрамында телефон арқылы кеңес 
беру бөлімі («сенім телефоны»), психологиялық жүкті түсіру 
кабинеті, кәсіби бағдар және кәсіби даярлау мектебі, қылмыстық 
контингентпен жеке жұмыс бөлімі болуы керек.

Жасөспірімдер мен жастарға арналған кеңес беру 
орталығы. Ол телефон арқылы шұғыл, білікті, жасырын, тегін, 
психологиялық көмек көрсетуге арналған. Орталықтың бас-
ты міндеттері – жанжалдарды бастан өткерген және басқа да 
психикалық зақымдану жағдайындағы клиенттерге көмек; жас-
өспірімге, жастарға, адамдарға психологиялық кеңес беруді 
жүргізу; жастар ортасындағы жанжалды жағдайларды жастар 
субмәдениетіндегі өзекті тенденцияларды айқындау. 

Жасөспірімдерге арналған баспана тұлғаның отбасының, 
қоғамның қолайлы жағдайында дамуынан объективті және 
субъективті себептер бойынша шеттетілген кәмелетке толма-
ғандардың өмір сүру барысындағы уақытша (тұрмыстық, 
психологиялық, эмоционалды) жағдайлармен қамсыздандыруға 
арналған. 

Жастармен әлеуметтік жұмыстың қалыптасқан жүйелеріне 
мынандай мысал келтіруге болады. Жастар қызметтері жастар 
мәселелерін шешумен айналысатын көптеген мекемелермен, 
ұйымдармен өзара байланысады; әкімшілік тарапынан қолдау 
көрсету балалар мен жастар бағдарламасын бюджеттік және бюд-
жеттен тыс құралдар тарту арқылы қаржыландыруды қамтамасыз 
етеді. 

Қазіргі жағдайда жастармен әлеуметтік жұмыс саласында 
жаңа батыстық технологияларды қолдану ерекше өзекті бола 
түсуде, олар «жастармен мобильді әлеуметтік жұмыс» деген жал-
пылама атауға ие. Оның мәні – кеңес беруші орталықтар, жастар 
ұйымдарына қатынасуға бейім емес, девиантты мінез-құлыққа 
жақын жастар бөлігін бақылауды жүзеге асырады.

Қазіргі уақытта мобильді әлеуметтік жұмыстың әртүрлі фор-
малары, жеке алғанда агрессияны бақылау мүмкіндігін беретін 
әртүрлі іс-шаралар ұйымдары бар. 
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Сонымен қатар жастармен әлеуметтік жұмыстағы аса 
маңызды бағытты ескере отырып, дағдарысты жағдайда қалған 
қыздар мен жас әйелдерге қолдау көрсетудің жаңа әдістері 
қабылданды. ГФР-де, мысалы, сексуалды зорлық құрбандары – 
әйелдер мен қыздарға арналған 200 үй-баспана бар. Бұл баспа-
наларда тек әйелдер ғана емес, олардың балалары да тұра алады. 
Онда еркектерді кіргізуге тыйым салынған. Осындай баспаналар 
қызметі анонимді және өзін-өзі басқару жағдайларында жүзеге 
асырылады және мұнда көбінесе, мейірімділік пен түсіністік 
қағидалары жүзеге асырылады. 

Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар

1. Әлеуметтік саладағы қандай халықаралық ұйымдарды білесіз? 
Әлеуметтік саладағы халықаралық ұйымдардың біреуіне хабарлама 
дайындаңыз.

2. Нақты әлеуметтік қызметтер мысалында жасөспірімдердің деви-
антты мінез-құлқының алдын алу мен терапияға бағытталған әлеуметтік 
жұмыс жөнінде айтыңыз?

3. Балаларды, жасөспірімдер мен жастарды есірткі қолданудан қалай 
қорғауға болады? Осы кезде қоғамдық ұйымдардың рөлі қандай?

4. Сіз тұратын қалада нашақорлық пен маскүнемдіктің алдын алудың 
қандай бағдарламалары қызмет етеді?

Сөздікпен жұмыс. Негізгі үғымдар

Әлеуметтік игілік, Халықаралық Кеңес, Қор, әлеуметтік орталықтар, 
Халықаралық ұйым.

Қазақстандағы жаңа әлеумет-
тік-саяси, мәдени және ақпараттық 
жағдайда жас ұрпақтың әлеу-
мет тік мінездемелерінде сер-
пінді және терең өзгерістер 
жү ріп жатыр. Бұл орайда, айм-
ақтық, ұлттық, әлеуметтік-эконо-
ми калық айырмашылықтар, 

жас    тардың түрлі жіктері мен топтарындағы жыныс-жас 
ерек шеліктері анықталды. Осыған байланысты жастардың 

3.2.5. Мемлекеттің 
жастар жөніндегі 

саясаты: негізгі 
бағыттары мен 

үрдістері
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әлеуметтік мүдделерін, жаңа уәждері мен мақсаттарын тану және 
қалыптастыру Қазақстанда азаматтық қоғамның қалыптасуы ның 
қажетті шарты болып табылады.

Қоғамның, мемлекеттің алдында ойластырылған, ғылыми 
негізделген жастар саясаты арқылы жастардың күш-жігерлерін 
пайдалану үшін қолайлы алғышарттар жасау (жастарға, олардың 
бастамаларына қолдау көрсету тетіктерін құру) және жастарға 
өздерінің әлеуметтік мүдделерін, қажеттіліктерін, өмірлік пер-
спективаларын белгілеуі мен іске асыруларына көмектесу міндеті 
тұр. Жастар саясатын қалыптастыру мен олардың әлеуметтік 
даму жөніндегі жаңа философиясы қоғамдық даму мақсаттарына 
сүйенуі және қалыптасып келе жатқан әлеуметтік ортаның жаңа 
үлгісімен белгіленуі тиіс. 

Мемлекеттің жастар жөніндегі саясатының мақсаты 
мен мәні қандай?

ХХ ғасырдың 70-90-жылдары осы ұғым қоғамдық-саяси және 
ғылыми әдебиетте барған сайын жиі айтыла бастады да, қазір 
оларға түрлі анықтамалар берілуде.

Мемлекеттің жастар жөніндегі саясаты дегеніміз – 
жас ұрпақтың әлеуметтік-құқықтық қорғалуын (кепілдік-
те  рін) қамтамасыз ету, олардың еркін әлеуметтік дамуына, 
шығармашылық бастамаларды түпкі мүдделерге, бейім ді-
ліктеріне, күш-қуаттарына сәйкес іске асыруларына және ре-
форма жасалып жатқан қоғамның мүдделерін, ілгерілеуін ескеру 
мақсатымен жастар саясатының тұжырымдамалық бағыттарын 
әзірлеу және олардың әлеуметтік-экономикалық, ұйымдастыру 
шараларының тұтас жүйесімен қамтамасыздандыру жөніндегі 
мемлекет қызметі.

Жастарға қатысты мемлекеттің айрықша саясатын әзірлеу 
қажеттілігін халықаралық тәжірибе де растайды. Бұған Герма-
ния, Франция, Швеция, АҚШ, Италия, Испания сияқты шетел-
дерде жастар саясатын жүзеге асыру практикасы айқын дәлел 
болады (саясатты конституцияларда бекіту). 90-жылдардың бас 
кезіне қарай, БҰҰ-ның деректері бойынша, жастардың дамуы 
мен әлеуметтік қорғалуы мәселелері жөнінде арнайы заңнамалық 
актілер қабылдаған әлемдегі елдердің саны 130-дан асса, 90-ға 
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жуық елдің мемлекеттік жастар саясатын тікелей әзірлейтін және 
үйлестіретін жоғары мемлекеттік деңгейдегі органдары мен 
құрылымдары бар.

Жүйелі тәсілдің жалпы сипаттамаларына сүйене отырып, 
жастар саясаты мен оның ерекшеліктерін зерттеу кезінде бас-
шылыққа алу қажет бірқатар қағидаттарды бөліп атауға болады.

1. Жастар саясаты – күрделі динамикалық жүйе, мұнда 
қосалқы жүйенің әрбір құраушысының жұмысы басты мақсатқа 
бағынуы тиіс, ол – жеке адамның еркін дамуы, бойындағы 
бейімділіктері мен қабілеттерін ашу, сондай-ақ жас ұрпақты 
қоғамдық маңызы бар әлеуметтік рөлдерді орындауға дайындау 
үшін жағдайлар жасау.

2. Мемлекеттің жастар жөніндегі саясаты жастар саясатының 
негізі болып табылады.

3. Мемлекеттің жастар жөніндегі саясаты көптеген елдердің 
қызметіндегі басым бағыттардың біріне жатады және ол:

– жастардың әлеуметтік қалыптасуы мен дамуы бүкіл 
қоғамның мүдделерінде олардың әлеуметтік әлеуетін ашу үшін 
әлеуметтік-экономикалық, құқықтық, ұйымдық жағдайлар жасау;

– жастардың рухани, әлеуметтік, дене тәрбиесі мен мәдени 
дамуына жәрдемдесу;

– жастарды тәрбиелеу және білім беру;
– жас азаматтарға көмек және әлеуметтік қызметтер көрсету 

мақсаттарында жүзеге асырылады.
4. Жастардың әлеуметтік даму стратегиясы мен саясаты мүлде 

жаңа тәсілдердің, атап айтқанда, жас ұрпақтың өзіндік қызмет, 
әлеуметтік шығармашылық, іскерлік, инновациялық жобаларды, 
бағдарламаларды мемлекеттік және қоғамдық институттардың 
белсенді қолдау көрсетуімен жүзеге асыру үдерісінде өздерін та-
ныту негізіне құрылуы тиіс.

5. Мемлекеттің жастар жөніндегі саясатының аса маңызды 
міндеті – жас ұрпақты қазақстандық қоғамның жаңа экономикалық 
және әлеуметтік-саяси болмыстарына бейімдеу, еліміздің тарихи 
перспективасын көрсету болып табылады.

6. ҚР жастар жөніндегі мемлекеттік саясатының негізгі 
қағидаттарына: 
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– ҚР тарихи және мәдени құндылықтарының басымдық, ру-
хани және тән денсаулығын сақтау мен нығайту, отаншылдық пен 
азаматтықты қалыптастыру;

– адам мен азаматтың теңдігі және олардың құқықтары мен 
еркіндіктерін мемлекеттік қорғау, лайықты өмір сүру мен еркін 
даму үшін жағдайлар жасау;

– ҚР жастар жөніндегі мемлекеттік саясатын іске асыру 
кезінде мемлекеттік билік органдары мен жергілікті өзін-өзі 
басқару органдары қызметінің заңдылығы кіреді.

7. Мемлекеттің жастар жөніндегі саясатын жүзеге асырудың 
негізгі бағыттарына: жастардың құқықтарының сақталуын 
қамтамасыз ету; жастарды еңбекпен және жұмыспен қамту са-
ласында кепілдіктер жасау; жастардың кәсіпкерлік қызметіне 
жәрдемдесу; кепілді әлеуметтік қызметтеркөрсету; дарынды 
жастарды қолдау; жастардың бірлестіктерінің қызметіне қолдау 
көрсету және халықаралық алмасуларға жәрдемдесу жатады.

Еуропалық мемлекеттік жастар саясатының страте
гиялары. Ю.С. Леонов жастар саясатын іске асыру жөніндегі 
еуропалық мемлекеттердің қызметін қарастыру арқылы төрт ел 
– Германия, Франция, Ұлыбритания, Швецияның жетістіктерін, 
сондай-ақ Еуропалық Одақ пен Еуропа Кеңесінің тиімді түрде 
жүзеге асыратын халықаралық жастар бағдарламаларын бөліп 
атайды (Ю.С. Леонов, 2007).

Германия. Германиядағы жастар (22 млн. адам, олар халықтың 
25%-ын құрайды) «тікелей жастар» (14-18 жас) және «жас ере-
сектер» (18-27 жас) деп бөлінеді, өйткені бұл жас топтарының 
басымдықтары әртүрлі. 

Германияда жалпыұлттық, аймақтық (өңірлік) және жер-
гілікті деңгейлердегі жастар саясатының құрылымдық жүйесі 
қалыптасқан. Осы елде жастар саясаты Конституцияның және 
«Жастар мен балаларға көрсетілетін көмек туралы» (отбасыларға 
балаларды тәрбиелеуге көмек көрсету, консультациялар беру, 
қамқорлық жасау, әлеуметтік педагогика, ювеналды соттар, жа-
стармен жұмыс ұйымдастыру), «Жастарды қорғау туралы» фе-
дералды заңдардың, сондай-ақ жастар мен балалар жөніндегі 
саясаттың жыл сайынғы федералды жоспарының (жастарды 
әлеуметтендіру жөніндегі нақты іс-шаралар – әлеуметтік қам-
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сыздандыру, кедейлік және жұмыссыздықпен күрес, имандылық 
тәрбие беру, шетелдіктерді неміс қоғамына интеграциялау, 
«шығыс» жастарына көмек көрсету) негізінде жүзеге асы-
рылады. Германияда жастар саясатын әзірлеуде федералды 
деңгейдегі отбасы, қарттар, әйелдер мен жастар істері жөніндегі 
министрліктер жауап береді, Министрлікте жастар саясаты 
бойынша жыл сайынғы федералды жоспар жасаумен айналы-
сатын Бөлім бар (жоспарды әзірлеуге сондай-ақ Білім және 
ғылым жөніндегі федералды министрлік пен Экономика және 
жұмыспен қамту жөніндегі федералды министрлік қатысады). 
Тиісті министрліктер федералды жоспарға бағдарлай отырып, 
аймақтардың қажеттіліктерін ескеру арқылы жастар саясатының 
жер туралы жоспарларын әзірлейді, жастар саясатының орын-
далуымен жер бойынша жастар ведомстволары шұғылданады. 
Федералды және жер жоспарларында белгіленген міндеттер мен 
бағдарламалар коммуналдық деңгейде тікелей іске асырылады. 
Германияда жастар бағдарламаларын іске асыруға жұмсалатын 
60%-ға дейінгі шығындар коммуналдық деңгейдің (коммуналдық 
бюджеттің 10%-ына жуық), ал 35%-ы жер деңгейінің үлесіне тиеді. 
Бұл жергілікті және аймақтық әлеуметтік-экономикалық болмы-
стар мен қажеттіліктерді ескеру арқылы жастарға анағұрлым ата-
улы көмек көрсетуге мүмкіндік береді.

Германиядағы ҮЕҰ, ең бірінші кезекте – жастар ұйымдары 
(партиялық, азаматтық ұйымдар және мүдделер бойынша 
бірлестіктер), егер олардың жұмысы жастар саясатының мін-
деттеріне сай болса, «қоғамдық орындаушы» мәртебесін ала-
ды және нақты іс-шараларды іске асыруға қатысады. Жастар 
саясатын жүзеге асыруға қатысатын ұйымдар өз мүшелерінің 
мүдделерін (негізінен жастар топтарының өкілдері) биліктің 
барлық деңгейлерінде қолдаумен айналысады, яғни мүдделердің 
өкілдіктері «төменнен жоғарыға қарай» жүреді.

Франция. Францияда жастар саясатын әзірлеумен Жастар, 
спорт және қоғамдық ұйымдар істері жөніндегі министрлік ай-
налысады (Ұлттық білім министрлігінің, Жұмыспен қамту және 
қауымдастық жөніндегі министрліктің, Мәдениет және комму-
никациялар министрлігінің қатысуымен). Министрлікте жастар 
 саясатын жергілікті жерлерде іске асыруға жауапты аймақтық 
және департаменттік басқармалар бар.
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Францияда жастар арасындағы жұмыссыздықтың деңгейі 
22,7%-ды құрайды. Бұл көрсеткіш басқа жас топтары бойынша 
осындай көрсеткіштен 2 есе жоғары. «Мүмкіндіктердің теңдігі 
туралы» Заң барлық меншік түрлеріндегі компанияларды жыл 
сайын жасы 25-тен кішілерді қызметкерлер штатының саны-
на сәйкес жұмысқа қабылдауды, тіпті, егер олардың мамандық 
бойынша жұмыс тәжірибесі болмаса да міндеттейді. «Бірінші 
жалдау шартының» талаптарына сәйкес 26 жасқа дейінгі 
қызметкерді алдын ала хабарлаусыз жұмыстан босатуға болады, 
себептерді түсіндіру мен сотқа шағыну құқықтары екі жылдық 
сынақ мерзімінде сақталады; жұмыстан шығарылған жас адамға 
келісімшарттардың басқа түрлерінде көзделген материалдық 
жәрдемақы берілмейді. Жаңа заң жастарды жұмыс іздестіруге 
және жұмыстан босаған жағдайда шамадан тыс ресмиліктерден 
қорықпастан жұмыс берушілерге жастарды жұмысқа жалдауға 
ынталандыруы тиіс еді. Бірақ жұмыс берушілерге 2 жыл жұ-
мысын өтеп үлгермеген жас мамандарды босатып, ЖОО-ны 
жаңа бітірген жастарды мезгіл-мезгіл қабылдап отыру тиімді еді. 
Жұмыстан айырылу, жұмысқа тұрғаннан гөрі оңай болды. 2006 
жылдың 10 сәуірінде президент Жак Ширак «бірінші жалдау 
шартының» күшін жою туралы шешім қабылдады. Жаңа заң жо-
басы біліктілігі төмен жастармен мерзімсіз еңбек шартын жаса-
сатын жұмыс берушілерге (немесе қала маңындағы аймақтарда 
тұратын, немесе ЖОО-ға түспеген орта мектепті бітірген 
жастарға) мемлекеттік қолдау көрсетуді көздеді.

Францияда Жастар және спорт істері жөніндегі министрліктің 
жанына өз еріктерімен тіркелген қоғамдық ұйымдар ықтимал 
(әлеуетті) әріптестер ретінде қаралады және оларға нақты жоба-
ларды іске асыру үшін материалдық көмек сұрау құқығы беріледі. 
Саяси, азаматтық, кәсіподақ жастар құрылымдарының өкілдерін 
біріктіретін жастардың Ұлттық кеңесі (жастар және спорт 
істерінің министрі басқарады) жастардың өзекті мәселелері бой-
ынша бастамалар көтеруге өкілетті. Жастар кеңестері департа-
менттер деңгейінде де, сондай-ақ көптеген муниципалитеттерде 
де жұмыс істейді.

Францияда бірқатар министрлік жобалар мәдениет саласында 
іске асырылады:
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•	 жастар кинематографиясына қолдау көрсету – көр кемдік 
талғамды дамытатын сапалы фильмдер жасау мен таратуды 
көтермелеу, жастар киносы мен мультипликациялар фестивалін 
ұйымдастыру, нақты жобаларды іске асыруға субвенциялар бөлу;

•	 кітап оқуды толыққанды мәдениетті жеке адамды қалып-
тастыратын талап ретінде көтермелейтін жастар бағ дар ламасы. 
Осы мақсатпен демалыс және әлеуметтік орта лықтардың жа-
нынан, демалыс лагерьлерінде шағын кітап ханалар ашылған, 
жастарға арналған ең озық шығармалар үшін ұлттық сыйлық 
белгіленген;

•	 жастарды, әсіресе, кедей отбасынан шыққан жас-
өспірімдерді спортпен айналысу мүмкіндігімен қамтамасыз ету – 
секциялардағы жаттығулар үшін төлем жасауға «спорт купонда-
рын» беру, спорт инфрақұрылымына қолдау көрсету үшін спорт-
ты дамытуға арналған Ұлттық қордың қаражаттарын аймақтық 
деңгейде бөлу;

•	 жастарға арналған мамандандырылған ақпараттық 
орталықтар құру, осы орталықтарда ақпараттық және кеңес беру 
қызметтері көрсетіледі.

Ұлыбритания және Швеция. Ұлыбритания мен Швецияда 
мемлекет жастар саясатының жалпы бағыттарын, мақсаттары 
мен басымдықтарын тұжырымдайды, бірақ жастар саясатын іске 
асырудағы басты рөлді жергілікті өзін-өзі басқару және қоғамдық 
ұйымдар атқарады. 

Осы елдерде жастар саясатын ұйымдастыру мен орындаудың 
негізгі аспектілері ретінде төмендегілерді атауға болады:

1. Швеция мен Ұлыбританияда жастар және жастар саяса-
ты істері жөнінде арнайы министрліктер жоқ. Бірыңғай ұлттық 
бағдарламалар мен жоспарлар әзірленбейді, жастар саясатын 
барлық жастарға лайықты өмір сүруге тең мүмкіндіктер беруді 
қамтамасыз ететін шаралар кешені ретінде өздерінің құзіреттерінің 
аясында түрлі министрліктер, ведомстволар, қоғамдық ұйымдар 
іске асырады. Сонда да болса, Ұлыбританияда жастар саясатын 
іске асыру жөніндегі қызметті Білім министрлігінің Жастармен 
жұмыс істеу жөніндегі басқармасы мен Балалар және жастар 
істері жөніндегі министрлік Комитет, ал Швецияда – Мәдениет 
министрлігі үйлестіреді. Британдық парламенттік құрылымдарда 
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жастар проблемасы жөніндегі комиссиялар жоқ, ал Швецияда 
Мемлекеттік жастар кеңесі мен муниципалдық деңгейдегі жастар 
кеңестері жұмыс істейді.

Орталық жұмсалатын шығындардың жалпы сомасы мен олар-
ды жергілікті билік органдарының арасында бөлуді белгілесе, 
жергілікті билік органдары жергілікті ерекшеліктерді ескере оты-
рып, басым шығындар туралы шешім қабылдайды (Швецияда 
– жергілікті ҮЕҰ үшін гранттар бөлу). ҮЕҰ-ның елеулі маңызы 
бар, Швецияда олар жастардың ¾-ке жуығын қамтиды.

Егер Ұлыбританияда жастардың саясаты жалпы саяси-
экономикалық жағдайдың ахуалына байланысты болса, ал Шве-
цияда ол тұрақты.

2. Ойдағыдай әлеуметтенудің маңызды арнасы ретінде білім 
берудің сапасы мен қолжетімділігін арттыру, орта мектепті 
бітіргеннен кейін оқуларын жалғастыратын жастардың санын 
көбейту (біліктілікті арттыру, кәсіптік-техникалық даярлық, жоо-
ларда оқу) қос елде де жастар саясатының басты бағыттарының 
бірі болып табылады. Қажетті мамандық бойынша ойдағыдай 
білім алған адамдар әлеуметтік тұрақтылықтың кепіліне жатады. 
Осы проблема Ұлыбритания үшін маңыздырақ. Мұнда жастардың 
тұрмыстық, икемділік және білім деңгейлерінің өскеніне 
қарамастан, жастардың әлеуметтік-экономикалық проблемалары 
жеткілікті: балалардың 21%-ы жұмыссыз отбасыларда тұрады, 
16-18 жастағылардың 10%-ына дейінгісі ешқайда оқымайды 
және жұмыс істемейді. 16-24 жастағы жастардың арасындағы 
жұмыссыздықтың деңгейі жоғары (бүкіл ел бойынша орта есеп-
пен 12% әрі бұл көрсеткіш этникалық азшылық өкілдерімен 
салыстырғанда 2-3 есе жоғары). Ұлыбританияда білім алуға және 
білімнің сапасын арттыруға қатысты уәждемелерді күшейтуге 
бағытталған кәсіптік даярлық алуға арналған несиелер жүйесі, 
күндізгі бөлімдерде оқитын және ата-аналарымен тұратын 16-
19 жастағы жастарға қаржылай қолдау көрсету сияқты шара-
лар қабылдануда. Жалпы алғанда, жастарды білім алу үдерісіне 
тартуға байланысты қаржы шараларының жүйесі әзірше кемеліне 
жетпеген. 

Швецияда орта және жоғары мектептерде оқу тегін, бірақ 
тұратын орын мен оқу құралдарын төлеуге арналған шәкіртақы 
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қайтаруға міндетті несие түрінде беріледі (оқуды бітіріп, жұмысқа 
тұрғаннан кейін жалақыдан 4% аудару). 

3. Жастар арасындағы жұмыссыздықты барынша азайту басқа 
бағыт болып табылады.

Ұлыбританияда жұмыссыздықпен күрес жүргізу «Жастарға 
арналған жаңа бағыт» бағдарламасы – жеке адамның ерекшеліктері 
мен қажеттіліктерін ескеру арқылы қызмет түрін таңдау бойын-
ша ұсыныстар мен кеңес беру аясында іске асырылады. 

Швецияда жұмысқа орналасу және кәсіптік қайта даяр-
лау мәселесі жергілікті еңбек нарығы мен бизнестің кадр 
тапшылықтары ерекшеліктерін ескеру арқылы жергілікті дең-
гейде шешіледі.

Азаматтық тәрбиенің маңызы зор: ол өз құқықтарын 
қорғай білу ғана емес, сонымен бірге жалпы әлеуметтік-
саяси белсенділікке тәрбиелеу (Ұлыбританияда 2002 жылдан 
бері азаматтарды тәрбиелеу курстары мектептегі білім беру 
бағдарламаларының құрамына енгізілді).

Жалпы британдық жастар саясатына жас адамдарға мүм-
кіндік беру, оларға қолдау көрсету, бірақ жеке белсенділікке 
нұқсан келтіретін және масыл болуға итермелейтін шамадан тыс 
қамқоршылық пен қайырымдылықтан қалыс қалу үрдісі тән.

Жастар саясатының шведтік жүйесі мәселелерді шешуде ба-
рынша тиімді болатын билік деңгейіне бағытталған. Бұл орай-
да мемлекеттің толық құқылы әріптестері болып табылатын 
қоғамдық ұйымдар осы саясатқа кеңінен тартылады.

Өзін-өзі тексеруе арналған сұрақтар

1. Жастар саясатына анықтама беріңіз.
2. Жүзеге асыру деңгейлері бойынша жастардың саясаты қалай 

жіктеледі?
3. Мемлекеттік жастар саясатының рөлі қандай?
4. Мемлекеттік жастар саясатының инновациялық сипаты неден 

көрініс табады?
5. Жастар саясаты еуропалық елдерде қалай жүзеге асырылады? Ұқ-

састықтары мен айырмашылықтары қандай?
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Сөздікпен жұмыс. Негізгі ұғымдар

Жастар саясаты, әлеуметтік-саяси бейімделу, Конституция, азамат-
тық тәрбие.

Бұрынғы КСРО кезінде ең-
бекке жарамды жастар мен 
олар дың отбасы мүшелеріне 
тәрбие беруде көп жылдар бойы 
толығымен болмаса да, пар-
тиялық, комсомолдық, кәсіп-

одақтық ұйымдар әлеуметтік қызмет орындарының рөлін орын-
дай отырып, көптеген мәселелерді шешті.

Қазіргі таңда бұл ұйымдардың рөлі жоқтың қасы. Жаңа 
әлеуметтік құрылымдар қазіргі заманның нарықтық қаты-
настарының ерекшеліктеріне адекватты. Бұрын болмаған әлеу-
меттік саладағы мәселелердің саны күн сайын өсуде. Қазіргі 
дағдарыс кезінде кәсіби деңгейде іс жүзінде оларды шешетін 
ешкім жоқ. Созылып кеткен дағдарыстан шаршау, өмірлік мәні 
бар мақсатының болмауы, ертеңгі күнге күмәнмен қарау жа-
стар психологиясының тұрақсыздығына әкеледі, ерік-жігерін 
төмендетеді, тұлғаның эмоционалды қанағаттанбауының, әлеу-
меттік енжарлығының дамуына септігін тигізеді. Осыдан келіп 
әлеуметтік жұмыста жастар тәрбиесі қарастырылады.

Тәрбие ұйымдастырудың негізгі қағидалары. Тәрбиені 
ұйымдастырушы тәсілдер мен мазмұны белсенді әлеуметтік, 
білімді, адамгершілігі мол және дені сау тұлғаның қалыптасуына 
бағытталған қағидалар негізінде іске асырылады.

Мақсатқа бағытталған қағидаға тұлға дамуының әрбір 
кезеңіндегі нақты бағдар, ұжымдық қажеттіліктердің нақты есебі, 
басты тәрбиелік іс-әрекеттердің түрін дұрыс таңдау жатады.

Гуманистік бағыттағы қағидат, гуманистік ойлар мен 
бағыттардың алдыңғы орынға шығуы, яғни әрбір тұлғаға 
сыйластықпен қарау, оның барлық күш-жігерінің дамуы-
на қамқорлық жасау, еркіндігі мен әлеуметтік құқығын тану, 
мұғалімнің білім алушылар мен тәрбиеленушілердің дамуына 
жауапты субъекті түрінде қарау, сонымен қатар субъект қатынасы 
негізінде өзара іс-қимыл жасау ұсынылады.

3.2.6. Әлеуметтік 
жұмыстағы тәрбие 

мәселесі
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Табиғилық қағида тәрбиенің табиғи және әлеуметтік 
мәдени үрдістер арасындағы арақатынасын ғылыми тұрғыда 
түсінуге негізделеді, яғни оқушыларды жынысына, жасына 
сай тәрбиелейді. Олардың бойында өзін-өзі дамытуда, жүріс 
тұрыс әрекеттері барысында туындайтын жауапкершіліктерін 
қалыптастырады.

Мәдениеттілік қағидасы тәрбие жалпы адамзаттық құн-
дылықтар негізінде ұлттық мәдениет нормалары мен құнды-
лықтарына, жалпы адамзаттық құндылықтарға қайшы келмейтін 
аймақтық дәстүрлерге сай жүзеге асады. Әлеуметтік өзара 
іс-әрекеттің тиімділік қағидасы білім беру жүйесіндегі түрлі 
ұжымдардағы тәрбие деп ұйғарылады. Ол тәрбиеленушілердің 
қарым-қатынас аумағын кеңейтуге мүмкіндік береді. Мәдени 
әлеуметтік үрдістерде өзін-өзі анықтауына сындарлы жағдай жа-
сайды, негізінен өзін танытуға әлеуметтік бейімделу дағдыларын 
қалыптастырады. 

Тұлғаның әлеуметтік мәдени білігін дамытуды тәрбиелеуді 
шоғырландыру қағидасы, тәрбиенің түпкі мақсаты мен такти-
касы балаға, жасөспірімге, жас жеткіншектің әлеуметтік мәдени 
тәжірибені меңгеруіне және әлеуметтік ортада өзін өзі еркін 
анықтауына көмектесуге бағытталған.

Тәрбие үздіксіздігі (үздіксіз тәрбие) қағидасында тұлғаның 
тіршілік әрекетінің барлық сатыларындағы жан-жақты дамуы 
ұйғарылған: шығармашылық шабытының толығуы және оның 
кәсіби және жалпы мәдениеттілігінің жоғарылауы, күші мен 
қабілеттерін толығымен іске асыру мүмкіндіктері қарастырылады.

Тәрбиеге іс-әрекет тұрғысынан қарау мен біртұтастық 
қағидасы – тұлғаның толығымен дамуы, тәрбиенің барлық 
бағыттарының бір-бірімен байланыстылығы, жалпы мәдениеттің 
қалыптасуына бағытталуы, сенімі, шығармашылық қабілеттерінің 
артуы, оның танымдық және шығармашылық мүмкіндіктерін 
көрсететін іс-әрекеттердің барлық түрлеріне тұлғаның белсенді 
араласуы, өзін-өзі тәрбиелеуі мен өзіндік жетілуі үрдісінде кіре 
алу қабілеттілігі айқындалады. Бірлік талабы мен сабақтастықты 
қамтамасыз ету қағидасы – мұғалімдердің мектеппен, мектептен 
тыс мекемелермен, отбасымен достығын құру, тұлға дамуының 
барлық сатыларында тәрбие сапасын көтеру ең қажетті шарт, 
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сонымен қатар әлеуметтік орта (мәдениет және өнер, баспасөз, 
көркем әдебиеттер, кино-телерадио хабарлар, жинақталған 
баспасөз мәліметтері және т.б.), тәрбиенің жағымды әсерін 
күшейту ұсынылады.

Әлеуметтік барабарлық қағидасы тәрбиенің мазмұны мен 
құралының тәрбие үрдісі ұйымдастырылып жатқан әлеуметтік 
жағдайға сәйкестігін талап етеді. Тәрбиенің міндеті нақты 
әлеуметтік-экономикалық жағдайларға бағытталған және әркелкі 
әлеуметтік мәселелерді іске асыруда балалардың болжай алу 
дайындығын қалыптастыру қарастырылған. Қағиданың іске асы-
ру мүмкіндігі әлеуметтік орта әсерінің әркелкілігі негізін ескереді.

Жеке тұлғалану қағидасы – әрбір оқушының жеке әлеуметтік 
даму жолын анықтау, оның ерекшеліктеріне сәйкестендіріп ар-
найы міндеттерді бөліп беру, әрбір баланың жеке потенциалын 
ашуға және өзін-өзі көрсетуіне мүмкіндіктер беру, оқуда және 
оқудан тыс жұмыстарда тұлғаның табиғи мүмкіндіктерін ашатын 
іс-әрекеттердің түрлеріне баланы қатыстыру.

Тәрбие ортасын құру қағидасы білім беру мекемелерінде 
баланың әлеуметтенуіне мүмкіндік тудыратын қарым-қаты-
настарды құруды талап етеді. Ең алдымен, педагогтар мен 
оқушылардың ұйымшылдығы, яғни мектеп ұжымының бірлік иде-
ясы маңызды рөл атқарады. Әрбір сыныпта, пән бірлестіктерінде 
ұйымшылдық пен психологиялық бірлік (интеллектуальді, ерікті 
және эмоциональды) қалыптасуы керек. Тәрбие ортасын құру – 
педагогикалық үрдіске қатысушылардың өзара жауапкершілігі, 
көңіл-күйге ортақтасуы, өзара көмегі қиындықты бірге жеңу 
қабілеті болып табылады.

Этникалық қағида – бірыңғай этникалық мәдениет негізінде 
жалпы ұлттық мәдениеттің гүлденуіне мүмкіндік жасайтын 
мәдени ортаның қалыптасуы, қоғамдық қатынастар, азаматтық 
келісім мен үйлесімге жету. Субъектінің ана тілі мен мәдениетін 
толық игерумен қатар әлемдік мәдени құндылықтарды, дәстүр,тіл, 
психикалық тұрпат, этникалық сананы қамтитын рухани өмір са-
ласына араластыру іс-әрекеттерін ұйымдастыру.

Ұлттық мәдениеттің дәстүрі мен құндылығы классикалық 
және халықтық ретінде бұқаралық мәдениеттің үлгілерімен, 
стреотиптерімен жеңілдетіп көрсетіледі. А.А. Козловтың пікірі 
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бойынша, мұндай стреотиптер «америкалық өмір сүру салтын», 
ондағы қарапайым және жеңілдетілген жаңғыртудың құндылығын 
енгізуге бағытталған. 

Жастардың бос уақыттағы бағыты, көбіне, ең көп әсер етуші 
бір ғана теледидар көрумен жүзеге асады. Жастардың басым 
бөлігі халықтық мәдениет, соның ішінде дәстүр, салт, фольклор 
және т.б. өткеннің қалдығы (анахронизм) ретінде қабылдайды. 

Жастар субмәдениетінің пайда болуы бірнеше себептермен 
байланысты, соның ішінде:

1. Жастар социомәдени кеңістікте өмір сүреді, сондықтан 
қоғамның дағдарысы мен оның негізгі институттары жастар 
субмәдениетінің бағыты мен мазмұнына әсер етпей қоймайды. 
Әлеуметтену үдерісі бойынша әрбір күш салу әртүрлі қоғамның 
әлеуметтік инситуттарының жағдайына және ең алдымен, 
білім беру жүйесіне, мәдени мекемелер мен бұқаралық ақпарат 
құралдарына қақтығысып қалудан құтқара алмайды. Қоғам, нор-
малар және мораль қандай болса, жастар да сондай. Осыдан жа-
стар субмәдениеті де сондай болып шығады. 

2. Ата-ана мен педагогтар, барлық «үлкендер» әлемінің 
өкілдері жағынан, отбасы институты мен отбасы тәрбиесінің 
дағдарысында баланың, жасөспірімнің, жастардың жеке 
даралығы мен жігерлігінің төмендеуі, бір жағынан, әлеуметтік 
және мәдени артта қалуына, ал екінші жағынан, экстремизмнің 
пайда болуына әкелуі мүмкін. 

3. Бұқаралық ақпарат құралдарының, белгілі бір мөлшерде 
барлық көркем мәдениеттің коммерциялануы әлеуметтенудің 
негізгі агенттері – отбасы және білім беру жүйесіне қарағанда, 
аз деңгейде емес, субмәдениеттің белгілі бір «бейнесін» 
қалыптастырады. А.А. Козловтың айтуынша, жастар суб-
мәдениеті өзіне ыңғайлы көрермендерін сомдайтын теледидар 
субмәдениетін қайталайды. 

Аталған әлеуметтік-демографиялық топпен мұқият және 
жүйелі жұмыс жұргізу ауытқудың басқа да бір формаларының 
пайда болуына септігін тигізетін себептерді түсінуге көмектеседі.
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Өзін-өзі тексеруге арналаған сұрақтар

1. Бұрын жастар тәрбиесімен кімдер айналысқан?
2. Қазіргі уақыт пен бұрынғы кездегі жастар тәрбиесіндегі әлеуметтік 

қызмет орындарының рөлінің ерекшеліктерін атаңыз.
3. Тәрбие ұйымдастырудың негізі қағидаларын сипаттаңыз.
4. Тәрбие ұйымдастырудағы қағидалардың ерекшеліктері неде?

Сөздікпен жұмыс. Негізгі ұғымдар

Жастар тәрбиесі, тәрбиені ұйымдастыру, мәдениеттілік, Ұлттық 
мәдениет, мәдени құндылықтар.
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3.3. МИГРАНТТАРМЕН ЖӘНЕ БОСҚЫНДАРМЕН 
ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫС

Миграция туралы негізгі 
тү сініктер, негізгі мигра ция
лық теориялар, миграцияны 
зерт теудің әдістемесі. Қо-
ғамды дұрыс басқару және тиімді 
әлеуметтік-экономикалық сая-
сат жүргізу үшін миграциялық 

ағымдардың көлемі мен мигранттардың құрамын бағдарлай білу, 
миграцияны тудыратын факторларды және миграцияның салда-
рын анықтай білу қажет. Демографиялық процестердің ішінде 
халықтың миграциясы маңызды орын алады. Өйткені миграцияға 
қоғамдағы саяси, әлеуметтік-экономикалық өзгерістерге шұ-
ғыл көңіл бөлетін жауапты сипат тән. Халықтың миграциясы 
демографиялық жағдайларға, елдің тұрғындары санының бір-
ден көбеюіне немесе азаюына, оның жастық және жыныстық 
құрылымына тез және белсенді ықпал етеді. 

Тұрғындар туралы қазіргі мәліметтерді жинақтау жүйесінде 
демографиялық процестер туралы макро- және микромәліметтерді 
алуға болады. Макродеңгейдегі мәліметтердің негізгі қайнар 
көзі болып халық санағы, тұрғындардың табиғи жылжуының 
ағынды есебі, көші-қон және тұрғындар регистрлері саналады. 
Таңдаулы зерттеулер микродеңгейдегі мәліметтерді жинайды 
(тұрмыстық құрылымы, үй-шаруашылығы, бір топ адамдар ту-
ралы мәлімет). Тұрғындар дамуы – тұрғындардың сандық және 

3.3.1. Мигранттармен 
жүргізілетін әлеуметтік 
жұмыстың теориялық
әдістемелік аспектілері
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сапалық өзгеруінің заңды процесі. Бұл процесс адамзат да-
муы барысында күрделене түседі. Халық, тұрғындар өзгеруін 
жан-жақты түсіндіру үшін тек бір демографияны пайдалану 
аз. «Тұрғындар үнемі жылжу жағдайында болады: туылады, 
өледі, үйленеді, ажырасады, мемлекеттің бір аймағынан келесі 
аймағына көшеді (көп немесе аз уақытта), бір іс-әрекет саласынан 
басқа салаға өтеді, бір әлеуметтік топтан келесі әлеуметтік топқа 
ауысады. Осы жылжулардың барлығы тұрғындардың үш негізгі 
қозғалыс түрін белгілейді: табиғи, миграциялық және әлеуметтік. 
Барлық жылжулардан көп түрлі миграциялық − тұрғындардың 
территориялық қозғалысы ең күрделі болып табылады».

Көші-қон ағындарының бағыттары, құрылымы, көлемі тура-
лы ақпараттың негізгі қайнар көзі болып көші-қон туралы ағымды 
есеп, халық санағы, тұрғындарды арнайы таңдау зерттеулердің 
нәтижесі, түрлі тізімдер және тұрғындардың регистрлері табыла-
ды. Көші-қон есебін қалыптастыру – табиғи жылжуының есебін 
жүргізуден қиын. Халықаралық миграция есебіне қарағанда ішкі 
миграция есебі жақсы ұйымдастырылған. Бұл қиыншылықтар 
миграцияның ерекшеліктеріне байланысты. Мигрант, мигра-
ция түсініктерінің жалпы белгілері болмауы халықаралық көші-
қонды есепке алуды қиынға соқтырады. «Миграция туралы 
мәліметтің қайнар көзіне қарай, көші-қон есебінің әдістері екі 
түрге бөлінеді: тік және жанамалы. 

Тік әдіс – әр миграциялық құбылысты келген және кеткен 
жерлерінде тіркеуге алады. Жанама әдістер таңдау зерттеулерінің 
нәтижелері мен халық санағының мәліметтерін ғана пайдаланады». 

Территориялық қозғалыстың мәнін, оның міндеттерін және 
қозғалыстың демографиялық міндетін түсіну қажет. Алғашқы 
«миграция» туралы ғылыми ұғымды белгілі ағылшын ғалымы 
Е. Равенштейн 1885-1989 жылдары енгізді. Ол миграция – көші-
қон белгісін: «адамның мекенжайының тұрақты немесе уақытша 
өзгеруі» деп өте қарапайым түрде түсіндіреді». Миграция – 
үздіксіз процесс, оны 4 фактор тобының байланысы белгілейді: 

 – мигранттың алғашқы мемлекеттегі мекенжайы; 
– мигранттың нақты қозғалыс кезі, көші-қон процесі; миг-

ранттың жаңа мекенжайына қоныстануы; 
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 – мигранттың жеке тұлғалық сипаттамаларының факторла-
ры: демографиялық сипаттамалардың жиынтығы, жеке тұлғалық 
қалаулар. 

Е. Равенштейн Ұлыбританиядағы, Солтүстік Америкадағы 
көші-қон процестерін зерттей келе 11 миграциялық заңды 
қалыптастырды:

1. Басым жағдайларда миграция жақын аймақтарға жүзеге 
асады.

2. Көші-қон процесі рет-ретімен, кезең-кезеңімен жүреді.
3. Ірі сауда-саттық немесе өнеркәсіптік орталықтарына 

бағытталған миграция ұзақ аймақтық болып келеді.
4. Әр миграциялық ағымға қарсы миграциялық ағым сәйкес 

келеді. 
5. Миграция процесіне, қала тұрғындарына қарағанда ауыл 

тұрғындары көбірек ұшырайды, ауылдан қалаға көшеді. 
6. Ішкі миграцияларда – әйелдер, халықаралық миграцияда 

ерлер белсенді. 
7. Мигранттардың басым бөлігі ересек тұрғындар, отбасылы 

адамдар сирек көшеді.
8. Ірі қалалардың санының өсуі – табиғи өсім немесе мигрант-

тар есебінен болады.
9. Миграция көлемі өнеркәсіп, сауда- саттық, көлік дамуына 

сәйкес өседі. 
10. Мигранттардың басымдылығы ауыл тұрғындары, олар ірі 

өнеркәсіптік және сауда-саттық орталықтарына қоныстанады.
11. Миграцияның негізгі себептері – экономикалық себептер 

[1].
Қазіргі қоғамның даму кезінде осы аталған заңдарының бірі 

жоғалып бірі күшейіп келеді (атап айтсақ, алғашқы үш заңдар). 
Бұл заңдар миграция теориясының және үрдістердің негізін 
қалыптастыруда. 

Ертеде «миграция» ұғымы екі мағынада: «тар» мағынада 
– жаңа мекенжайға қоныстану және «кең» мағынада – «бүкіл 
аймақтық-территориялық, халықаралық қозғалыс» болып пай-
даланылды. Қазір «миграция» әмбебап мағынада қолданылады, 
әртүрлі категорияларды қамтиды: металдар, жануарлар, клетка-
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лар қозғалыстары болады. Қазіргі уақытта тұрғындар миграция-
сы деп «халықтың миграциялық қозғалысын» атайды.

«Демографиялық ғылымда ең көп түсініктемелері бар ұғым 
– миграция ұғымы». Миграцияның түрлері науқандық маятник 
түрде, қысқа мерзімдік, ұзақ мерзімдік, қайта оралмайтын мигра-
ция, жүйелі түрде жүзеге асатын көші-қон, үздіксіз жүретін көші-
қон, өз еркімен жүзеге асатын көші-қон, күштеушілік арқылы 
жүзеге асатын, қалаға, ауылға, сыртқы, ішкі, халықаралық, сау-
да- саттық, экономикалық, еңбек мақсаттарымен жүзеге асатын 
көші-қон түрлері болып бөлінеді. 

Миграцияның басқа демографиялық процестерден айырма-
шылығы көші-қон территориялық және уақыт көлемінде бірыңғай 
өтеді. «Ұзақтығына, мақсаттарына, жиілігіне қарамай, кез келген 
территориялық қозғалысты, әртүрлі мекенжай, аймақтар арасын-
да жүзеге асатын көші-қон процесін кең мағынада миграция деп 
атайды» [2]. 

Миграция − географиялық қозғалыс, басқа мемлекетке, 
аймақтық территорияға демалыс, басқа кез келген мақсатпен 
7 күннен көп уақытқа қоныс аудару. Тұрғындар миграциялық 
қозғалыстар нәтижесінде материалдық жағдайын жөндейді, сол 
себептен миграция әлеуметтік-экономикалық жағдайымен си-
патталады. Миграцияның қоғамдық маңызы бар экономикалық, 
демографиялық, жағымды және жағымсыз, ашық және жа-
сырын, ағымды және ұзақ мерзімді себеп-салдары болады. 
Демографиялық процестердің арасында тұрғындардың мигра-
циясы ерекше орын алады. «Миграциология» деген еңбекте ми-
грация дегеніміз − бұл әлеуметтік-экономикалық қатынастарға 
байланысты болатын миграциялық қозғалыс деп жазылған. 
«Миграцияның мынадай категорияларға негізделген интегралды 
классификациясы бар, олар: 

1) типі;
2) түрі;
3) формасы; 
4) себебі; 
5) деңгейі» [3]. 
1) Миграциялық қозғалыстар бір елдің ішінде де, соны-

мен бірге мемлекеттердің арасында да болады. Сол себептер-
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ден де тұрғын халықтың миграциясының екі типін бөліп алады: 
халықаралық (мемлекетаралық, сыртқы) және ішкі (мемлекет 
ішілік). Халықаралық миграция және сыртқы миграция де-
ген ұғымдардың айырмашылығы бар. «Сыртқы миграция» – 
халықаралық көші-қон және ішкі қон арасындағы тип (этникалық 
миграцияны айтамыз). Сыртқы миграцияның халықаралықтан 
айырмашылығы – мигранттар мемлекеттік бақылаудан өтпейді, 
ұлттық шекарадан аспайды. Қазір Еуропа мемлекеттерінің ара-
сында «мөлдір» шекара тәртібі орналасқан, бір мемлекеттің аза-
маты келесі мемлекетке белгілі мақсатпен көшсе, ол халықаралық 
мигрантқа жатпайды. Европа мемлекеттерінің Кеңесі бой-
ынша Шенген келісімі арқылы алған виза барлық Шенген 
Одағына қатысты мемлекеттерінде жүзеге асады. Тұрғындардың 
халықаралық миграция түсініктерінің классификациясы:

Эмигрант-иммигрант, шетел тұрғындары, шетелде туылған 
тұлғалар, еңбекші-мигранттар, асырауындағы жан-мигранттар, 
өз еркімен көшкендер, амалсыз көшкендер, қашқындар, саяси 
пана іздегендер, саяси сенімсіздік нәтижесінде жер аударғандар, 
экологиялық қуғындар, «интелектуалды қуғындар» − зиялы 
қауымның жер аударуы, науқандық мигранттар, фронтальер 
жұмысшылар, көшпенділер, қасиетті жерлерді аралаушылар, т.б. 
Миграция сальдосы – миграциялық өсім, таза миграция.

Халықаралық мигранттардың негізгі ірі топтарының 
классификациясы

 Көшіп келгендер  Көшіп кеткендер

– 1) иммигранттар, қайта оралмайтын 
мигранттар

– 1) иммигранттар, қайта оралмай-
тын мигранттар

2) тұрақты, ұзақ мерзімді мигранттар:
– еңбек мигранттары
– студенттер, стажерлар
– басқа адамдардың 
– қарамағындағылар

2) тұрақты, ұзақ мерзімді мигрант-
тар:
еңбек мигранттары
студенттер, стажерлар
басқа адамдардың 
қарамағындағылар

3) науқандық мигранттар 3) науқандық мигранттар
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4) жақын аймақтан келген жалдамалы 
жұмысшылар

4) жақын аймақтан келген жалдама-
лы жұмысшылар

5) оралым, циркулярлық мигранттар:
«бизнес» мигранттары
ұсақ сауда-саттықпен айналысатын 
мигранттар

5) оралым, циркулярлық мигранттар: 
«бизнес» мигранттары
ұсақ сауда-саттықпен айналысатын 
мигранттар

6) көшпенділер; қажылық сапар
шегушілер

6) көшпенділер; қажылық сапар 
шегушілер

7) заңсыз иммигранттар 
заңды көшіп келгендер 
заңсыз көшіп келгендер

7) заңсыз иммигранттар 
заңды көшіп келгендер 
заңсыз көшіп келгендер

8) туристер, экскурсанттар 8) туристер, экскурсанттар

9) мемлекеттік өкімет өкілдері, 
шенеуніктер, дипломаттар, әскери 
қызметкерлер

9) мемлекеттік өкімет өкілдері, 
шенеуніктер, дипломаттар, әскери 
қызметкерлер

2) миграциялық қозғалыстың 4 негізгі түрі: 
– қайта оралмайтын көші-қон; 
– науқандық миграция; 
– маятник түріндегі (барып-қайтып) көші-қон;
– эпизодтық (белгілі бір уақытта қоныстанып қайту) циркуля-

ция түріндегі көші-қонға толығырақ тоқталсақ. 
Қайта оралмайтын, мәңгі көші-қонға − халықаралық 

миграция есебінде тек территориялық, мемлекетаралық 
қозғалыс емес (тұрақты мекенжайын өзгерту), бұған қосымша 
болып, азаматтығын өзгерту жатады. (эмиграция – көшіп 
кету, иммиграция – көшіп келу). Ішкі мигранттардың санына 
кеткендердің және келгендердің саны кіреді. Қайта оралмай-
тын көші-қон демографиялық процесс ретінде қарастырылып, 
тұрғындардың жалпы санына, жастық-жыныстық құрылымына, 
репродуктивтік ұстанымға, мінез-құлығына әсер етеді. Ал 
тұрақты-уақытша миграцияға жаңа жерде (жаңа елде) шектеулі 
бір уақытпен жүру жатады, кей кезде ол біршама ұзақ мерзімге 
созылады. 

Науқандық көші-қон – міндетті түрде қайта оралу деген 
сөз, ол бірнеше айға созылады, алайда бір жылдан аспайды. 
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Маусымдық миграция, негізінен, еңбек күшіне сұраныс тудыра-
тын белгілі бір маусымдық жұмыстарда көрінеді. 

Маятник түріндегі көші-қон (тұрақты мекенжайынан жақын 
шекаралық, басқа территорияға бір күн ішінде немесе бір аптаға 
жұмысқа барып қайту.) Мәселен, фронтьерлік (ағылшынша – 
шекаралық) миграция. Олар күнделікті, немесе апта салып мемле-
кет шекарасынан өтіп, басқа елде еңбек ететіндер. Соңғы 30 жыл 
аралығында көлемі қатты өсті. Айта кететін жайт, халықаралық 
тәжірибеде фронтальер-жұмысшыларды мигранттар есебінен 
шығарып тастаған. 

Эпизодтық қозғалыс − іскерлік, туристік, рекреациялық т. б. 
жүйелі түрде орын алатын қозғалыстар. «2000 жылы дүниежүзінде 
туризм − 474 млрд. АҚШ доллар пайдасын әкелді, ал туристердің 
саны 697 млн. адамды құрады» [4]. Көші-қон негізгі түрлерінің 
арақатынасы – дүниежүзінде миграциялық ағымдардың азаюын  
көрсетеді. Жоғарыда айтылғандармен қоса қазіргі кездегі 
күштеушілік арқылы жүзеге асатын көші-қон − халықаралық 
және ішкі болып бөлінеді. Саяси және экологиялық себептерге 
бай ланысты туындаған − мәжбүрлі миграция деп те аталатын 
бұл көші-қон түріне – «қашқындар», «саяси қашқындар», эвакуа-
ция, депортацияға ұшырағандар, жер ауыстыруға мәжбүрленген 
тұлғалар жатады. 

Сыртқы миграцияға байланысты тағы бір түрі – заңсыз 
(астыртын) миграцияны бөліп алуға болады. Заңсыз мигранттар 
– жұмыс табу, өмір сүру мақсатында басқа бір елдерге заңсыз 
келушілер. 

Циркуляция түріндегі қозғалыс:
1. Жұмыс орнына, оқу қаласына, демалыс орнына бару, дін 

мәселесі бойынша сапар шегу, т. б. мақсаттары мен тұрақты ме-
кенжайды ауыстыру. 

2. Қысқа мерзімге, әртүрлі мақсаттармен (жоғары білім алу, 
кезекті демалысын өткізу, әскери қызметті атқару, келісімшарт 
негізінде, науқандық жұмысқа бару, т. б.) уақытша тұрақты ме-
кенжайын ауыстыру. 

3. Формасына қарай миграциялық қозғалыстарды бы-
лай деп бөлуге болады: мемлекеттің немесе әртүрлі қоғамдық 
құрылымдардың, мәселен, ұйымдастырылған түрде еңбекшілерді 
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жинау, қоғамдық үндеулер бойынша миграция) көмегі арқылы 
жүзеге асатын қоғамдық-ұйымдасқан және ұйымдаспаған, яғни 
мемлекеттің көмегінсіз жүзеге асатын миграция. Бірақ ұйым-
дасқан миграцияда да қоныс аудару туралы жеке тұлға өзі шешім 
қабылдайды. 

4. Миграциялық қозғалыстарды себептеріне байланы-
сты жіктей отырып, оларды: экономикалық, әлеуметтік, саяси, 
мәдени, діни, нәсілдік, әскери, демографиялық және т. б. деп 
қарастыруға болады. 

5. Миграциялық қозғалыстың үш кезеңі белгілі:
1. Көші-қон туралы шешім қабылдау кезеңі (өз еркімен не-

месе күштеулік арқылы ашық, шынайы ақпарат негізінде немесе 
жасырын түрде шешім қабылдау)

2. Нақты көші-қон процесі (қоғамдық, құрылымдық, мем-
лекет органдары қамқорлығымен немесе өз қаражаты, күші-
амалдармен көшуі.)

3. Бейімделу кезеңі (жаңа мекенжайына, қоғамға, ортаға, 
жұмыс орнына үйрену.)

Миграциялық процестерді зерттеудің әдістемесіне келсек, 
мұнда әртүрлі әдістер пайдаланылады. Ғылымда әдістеме деп бір 
құбылыс немесе процесс жөнінде теориялық жалпылама білім 
алуға көмектесетін ғылыми ізденістің логикасын немесе ғылыми 
әдіс-тәсілдерді пайдалану стратегиясын айтады. 

Әдістемелік принцип талаптары бойынша, миграцияны 
қарастыратын зерттеуші бұл әлеуметтік-саяси құбылысты жан-
жақты түсіну үшін белгілі бір зерттеу ісі жосығын анықтап 
алуы керек. Сондықтан да зерттеуші өзінің зерттеу жұмысында 
ғылыми танымның барлық әдіс қорын қолданғаны жөн. 

«Әдіс деп мәліметті жинаудың, сұрыптаудың және талдаудың 
негізгі жолдары аталса, ал іс жосығы деп бүкіл зерттеудің бір 
жүйелілігі айтылады». 

Эмпирикалық зерттеулер деп танымның субъектісі мен 
объектісінің өзара әрекеттесуін түсінеміз. Эмпирикалық зерттеуде 
адамдар мен әлеуметтік қауымдастықтардың мінез-құлқы, жүріс-
тұрысы талдау пәні болады. «Эмпирикалық зерттеу нәтижесі 
фактілік ілім болып табылады. Егер де оны түсіндіретін теория 
болса, фактілер ғылыми құндылыққа ие болады. Теория деп 
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белгілі бір құбылысты түсіндіріп, ашып беретін көзқарастар мен 
идеялар жиынтығы аталады. Әрбір теория негізінде эмпирикалық 
жолмен алынған фактілік білім жатады. Бірақ та тек теория ғана 
әлеуметтік шындықтың толық, жан-жақты талдауын береді».

Миграциялық белсенділік факторлары экономикалық, саяси, 
мәдени, т. б. факторлар болып бөлінеді. Сол себептен, тұрғын 
халықтың миграциялық белсенділігінің деңгейі туралы ақпарат 
алу үшін елдің әлеуметтік-экономикалық, саяси және мәдени 
дамуын және осы факторлардың әртүрлі әлеуметтік қабаттағы 
адамдар санасында қалай бейнелетінін қарастыру керек.

Ғылыми танымның әдісі саласында тарихи әдіс те бар, 
ол әлеуметтік құбылыстар мен процестердің пайда болуын, 
қалыптасуын және тарихи жағдайларға байланысты дамуын 
зерттейді. Мәселен, заңсыз мигранттарды, гастарбайтерлерді 
қанап, ауыр жұмысқа салу қазіргі кездегі құлдықтың бейнесі. 

Саяси құбылыстарды салыстырып, жинақтауды өзіне қосатын 
салыстырмалы анализ бен синтез әдісі де миграция үрдісін ашу 
үшін өте маңызды. Мысалы, әр елдердің миграциялық саясатын 
салыстыру.

«Миграцияны зерттеуде социологиялық әдістер, яғни ақ-
паратты жинақтау, талдау қоданылады. Миграцияны зерттеудің 
социологиялық әдістеріне: құжаттарды сандық талдау әдісін, 
сауалнаманы, сұхбатты және сарапшылардың бағалау әдісін де 
жатқызуға болады». Статистикалық құжаттар сандық мәліметтерді 
кесте түрінде көрсетіп береді. Мысалы, миграцияның көлемін, 
динамикасын зерттеу үшін бұл мәліметтердің маңызы зор. 

Миграция туралы бірінші ақпаратты жинақтауда сауал да 
маңызды орын алады. Сауал дегеніміз – бұл сұхбаттасу немесе 
сауалнама жүргізу арқылы жинақталатын мәлімет. Сұхбаттасу 
өз кезегінде мазмұнына байланысты биографиялық және 
лейтмотивті, респонденттер санына байланысты топтық және 
жекелей, мақсатына байланысты клиникалық және орталықтық 
болып бөлінеді. Биографиялық сұхбатта адам өз өмірі жөнінде 
айтатын болса, ал лейтмотивтіде белгілі бір факторлардың 
өзінің өміріне ықпалы жөнінде екендігін біледі. Мысалы, ми-
грант өзінің қалаға келіп, қайыршылық жағдайда жүруін ауыл 
шаруашылығының құлдырауымен, жекешелендіру процесінің 
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дұрыс жүргізілмеуімен түсіндіреді. Ал клиникалық сұхбаттасу 
респонденттердің, мысалы, миграциялануының мотивтерін ашу 
үшін жүргізіледі және бірнеше сағатқа созылуы мүмкін. 

 Сауалнамалар жүргізілуіне байланысты: ашық, жарты-
лай жабық және жабық болып бөлінеді. Ашық сауалнамада 
респондент өзінің сол мәселеге ойын білдіріп, ашық айта ала-
ды. Ал жабық түрінде респондент сұраққа берілген жауаптар-
мен келісетінін не келіспейтінін ғана білдіре алады. Жартылай 
ашық не жартылай жабық түріндегі сауалнама соңында арнайы 
сызылған орын істелініп, қалдырылады, респондент өз ойын сол 
жерге жазып қоя алады. 

Миграциялық қозғалыстарды зерттейтін әдістердің бірі − 
математикалық модельдеу, бұл қазіргі уақытта негізгі әдістердің 
бірі болып табылады. Біртұтас ғылыми бағыт болып қалыптасуда. 
«Математикалық модельдеу ХІХ ғасырда пайда болды. Бұл 
бағыт әдістер тобын құрып, қызық модельдерді қалыптастырады 
(өлім-жітімнің типтік кестесі, бұл дамушы мемлекеттердің, шы-
найы статистикалық мәліметтің болмауына қарамай, өлім-жітім 
процесін талдауға мүмкіндік тудырады» [4, 9-52 б]. «1940 жылы 
Стоуффер моделі, 1946 жылы Зипф моделі, 1951 жылы Рой моделі, 
1957 жылы Хегерстанда, 1966 жылы Лаури моделі, 1968 жылы 
Роджерс модельдері қалыптасты. Роджерс моделі екі деңгейден 
құрастырылды. Макродеңгейдегі (І, ІІ) және микродеңгейдегі 
(ІІІ) модельдер.

І. Миграциялық ағындардың модельдері:
1. Интеграциондық модель, Алонсо моделі.
2. Миграция факторлары моделі, регрессиондық модельдер.
3. Көп мәртебелік, көп өлшемдік өлім-жітім кестесі, 

Роджерстің тұрғындар ұдайы өндірісінің көпмәртебелік моделі, 
тұрақты тұрғындардың теориясы.

4. Энропиялық модельдер, миграцияның жастық коэффи-
циентінің модельдік қисығы. 

ІІ. Миграциялық құрылымдардың модельдері (тұрғындар 
мобильділігінің Марков моделі).

ІІІ. Микромодельдер: 
Иммитациялық диффузды модель, 
микроэкономикалық модел − адам капитал теориясы негізін-

дегі микроэкономикалық модельдер». 
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1993 жылы О.В. Староверов тұрғындар миграциясын зерт-
теу барысында макро- және микрокөзқарастарды біріктірді. 
Халықаралық көші-қон туралы мәліметтердің негізгі қайнар 
көздері: мемлекеттік шекаралық бақылау қорытындысы және 
әкімшілік мәліметтер, таңдаулы зерттеулер, халық санағы. Ми-
грация – туу, өлім-жітім, демографиялық құбылыстарға қарағанда 
жылжымалы, ағынды процесс.

Миграциялық теорияның негізгі жағдайларын үш авторлар 
қалыптастырды. Е. Равенштейн 1885-1889 жылдары екі мақала 
жариялап, миграцияның 11 заңын қалыптастырды. В.И. Ленин 
өз бетінше екі ғасырдың түйісінде (ХІХ-ХХ) тұрғындардың 
қозғалыс заңы мен миграциялық өсу заңын ашты. В. Зелинский 
1971 жылы «мобильділік өту» концепциясын құрды. 

115 жыл өткеннен кейін Е. Равенштейннің «Миграция 
заңдары» негізінде миграциялық қозғалыстың себебі болып, 
жағрафия факторлар теориясы (К. Тейлор, Дж. Бекер және т.б.) 
қалыптасты. Ал 1960-жылдары миграциялық теорияда әлеуметтік 
және басқа факторлар ескеріледі. (В. Кларк, Жеорж, Х. Джонс, 
т.б.) «Экологиялық» факторлар теориясы − гравитациялық 
модельдер теориясы деп аталып (Г.К. Зипф, С.А. Стоуффер, 
т.б.) Равенштейннің І, ІІ заңдылықтар негізінде құрылды. 
«Мотивациялық» немесе «мінез-құлық» теориясы 1960-жылдары 
дамып, жағрафиялық және әлеуметтік ғылымдардың өкілдерінің 
еңбектерінде жарияланды. (Е.С. Ли, т. б.) Миграциялық теорияның 
негізіне, «жүйелік бағыт» жатады. Жоғарыда аталған бағыттарды 
пайдалана отырып, халықаралық миграция бойынша қазіргі көп 
санды экономикалық, демографиялық үрдістер дамыды. Олардың 
классификациясы және математикалық модельдеуі, тұрғындар 
миграциясын бірыңғай құбылыс емес, көптүрлі элементтері бар, 
өзгеше «миграциялық жүйе» ретінде қарастырады. (В. Петерсен, 
А. Сови, К. Голсьедер, К. Кюнл, М. Критц, М. Тодаро, Ж. Тапи-
нос, В. Беншинг, Р. Эпплеярд, Дж.Саймон, т. б.)

«Екі соңғы ғасырлардың тоғысында В.И. Ленин миграция 
туралы бірнеше ойларды қалыптастырды. В.И. Ленин Е. Равен-
штейннің еңбектерімен таныс болмаған, бірақ екеуінің ойы 
бір тұжырымға келген: «Миграция − бұл өмір және прогресс, 
тұрғындардың аз жылжуы стагнацияға әкеліп соғады» [1, 10-45]. 
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«Миграция» деген терминді қолданбай, ол келесі түсініктерді 
пайдаланды: «отаршылар», «эмигрант», «иммигрант, «тұрғындар 
жылжуы», «көшіп кету», «қайтып көшу», «көшпенділер», т.б. 
В.И. Лениннің айтуынша тұрғындар қозғалыста болмай, жылжы-
май қоғам дамымайды: «Ірі өнеркәсіптік, индустриялды қоғам 
тұрғындардың жылжуын қалыптастырады, аймақтар арасындағы 
сауда-саттық ұлғаяды, пайда болған теміржол да тұрғындар 
жылжуын қалыптастырады, бұл жұмысшылардың қозғалысын 
қамтиды». Сонымен аталған жағдайды «тұрғындардың қозғалыс 
заңы» деп түсіну керек. Қорытындылай келе айтарымыз, ми-
грация тек капиталистік қоғамда орын алмайды, ол кез келген 
жоғары дамыған адамзат формациясына тән құбылыс, қоғамның 
дамуы − миграция өсу заңымен сипатталады. Равенштейн 
мен Лениннің еңбектері эмпирикалық материалда жазылған 
және уақытына қарай бір-біріне жақын. Миграциялық теория-
ны қалыптастырғандардың үшіншісі − ғалым Зелинский, ол 
еңбектерін 1970-1980 жылдарға арнаған. 

Вильбур Зеленский – Пенсильвания қаласындағы мемлекеттік 
университеттің жағрафия факультетінің профессоры, кейін Айова 
штатында (АҚШ) қызмет атқарған. Негізгі ғылыми еңбегі «АҚШ 
мәдениетінің жағрафиясы», тікелей миграцияға қатысы жоқ. 
1971 жылы ғылыми жағрафиялық журналында «Мобильділік 
өтудің болжамдары» деген еңбегін жариялады. Ғалымның негізгі 
ойы: «Мобильділік өту немесе миграциялық процестердің даму 
эволюциясы әлеуметтік-экономикалық өзгерістерге сәй кес», 
«демографиялық өту» концепциясына миграцияны демогра-
фиялық процесс ретінде ендіру»[5]. 

1971 жылы Омранның «эпидемиологиялық өту» мақаласы 
жарық көрді. Бұл еңбегінде Омран өлім-жітім және аурулардың 
өзгерістерін сипаттады. Басқа сөзбен айтқанда, демографиялық 
өту концепциясы, өзінің классикалық түсінігінде дамушы және 
дамыған мемлекеттердің демографиялық даму өзгерістерін 
түсіндіре алмады. В. Зеленский демографиялық өтуді «Өмірлік 
өту» деп атады, себебі ол тек туу мен өлім-жетімнің өзгеру 
процестерін қарастырған. Зилинский миграцияны және мобиль-
діліктің басқа түрлерін «демографиялық өту» концепциясына 
ендіру қажет деді. 1971 жылғы еңбегінде ол: «Территориялық 
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жылжуда тұрғындар ағынының ұлғаю себебінің белгілі бір 
заңдылықтары бар. Олар кезең-кезең бойынша жүзеге асады және 
бұл заңдылықтар модернизация процесінің күрделі элементі бо-
лып табылады», – деп жазды. 

Демографиялық өтудің тұрғындар жылжуын В. Зеленский 8 
пункт арқылы көрсетті:

1. Қоғам дамуының модернизациясы тұрғындардың физика-
лық және әлеуметтік жылжуына, шектеуіне босандық әкеледі.

2.  Демографиялық өту, мобильділік өту және басқа өтпелі 
процестер қатар жүреді. Қарым-қатынастың жоғары деңгейі, 
барлық қарастырылған процестерінен ерекше болады.

3.  Әртүрлі даму деңгейіндегі алаңдық, көлемдік жылжудың 
қарқыны мен формасына қарай нақты көрінетін өзгерістері бар, 
атап айтсақ: мигранттардың категориялары, олардың шығу тегі 
және бағыттарына қарай бөлу, маршруттарының алшақтығының, 
кезеңділігі мен ұзақтығы жиілігі мен қызметтерінің өзгеруі.

4.  Ақпарат ағымы және әлеуметтік мобильділіктің қарқыны 
бірдей өзгереді. Осы себептен потенциалды мигранттың таң-
дауы бар: көшу немесе үлкен ақпарат ағыны арқылы, өзінің 
жоспарлаған аймағы туралы көшпей мағлұмат алу.

5. Қорытындының жоғары деңгейінде, мобильділік жағда-
йында анық көрінетін заңдылықтарды байқауға болады: аумақтық 
және уақыт өлшемінде өзгеретін (бір уақыт кезеңін екінші кезең 
ауыстырады, концентрациялық зоналар миграциялық өсудің тал-
пынысы ретінде қарастырылады).

6.  Себепті факторлардың қарқыны және тұрақты аккуму-
ляциядан алған қауымдастықтың қаралып жатқан жылдамдығы 
өзгереді.

7.  Сонымен аз өзгеріп, аймақ мобильділік дамуына кеш өтсе 
де, негізгі уақытылы-көлемдік сценарий сақталуы мүмкін, бірақ 
абсолюттік уақыт есебі өте күрделі. 

8. «Дамудың фазалар қайталанбастығы» бар мәліметтер 
куәландырады.

1970-1980 жылдары миграция саласындағы мамандардың 
еңбектері жарық көрді (Э.П. Плетнев, В.В. Покшишевский,  
Л.Л. Ры баковский), көлемді эмпирикалық материал жинақталды, 
әртүрлі классификациялар қалыптасты, миграциялық теорияның 
түсініктер аппараты қабылданды. 
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Халық қозғалысының түрлерін сипаттайтын көші-қон ха-
лықтың өзіндік өсімінің ерекше элементі болса да, оны білімнің 
аралас салаларынан – адамдарды орнықтырудың заңдылықтарын 
зерттейтін географиядан бөле-жара қарауға болмайды. Халықтың 
көші-қон қозғалысы деген ғылыми ұғым қалыптасты. Халықтың 
көші-қон қозғалысы дегеніміз адамдардың әйтеуір бір аумақтың 
шекарасынан өтіп басқа жерге тұрақты немесе уақытша 
қоныстанатын барлық қозғалыстарының жиынтығы. Халықтың 
көші-қонуы ерекше процесс ретінде халықтың географиясын 
арнайы зерттейтін проблема болып табылады. Бірақ бұл салада 
демография, әлеуметтану, тарих және экономика сияқты түрлі 
ғылымдар тоғысады.

Қорытындылай келе, әлеуметтік қызметкердің мигранттар-
мен жұмысын қарастырмас бұрын, миграция туралы түсініктің, 
миграция ағымдарының типологиясын, миграциялық зерттеудің 
әдістемесін, теорияларының қалыптасуын қарастыру бізге 
зерттеуді одан әрі жалғастыруда негіз, көмек болады деп сеніммен 
айтуға болады.

Мигранттармен әлеуметтік жұмыс көзқарасындағы 
миграция ұғымы, мигранттармен әлеуметтік жұмыс пәні, 
әдістері. Миграцияның шығу және қалыптасу, даму заңды-
лықтарын білу әлеуметтік жұмыстың мигранттарды зерттеуіне, 
олармен жұмыс істеуіне мүмкіндік береді. Әрбір қоғамтану 
пәндері (демография, экономика, әлеуметтану, мәдениеттану, 
 саясаттану, құқықтану, география, тарих, т. б.) тұрғындар ми-
грациясын өз көзқарас тұрғысынан зерттейді. Қоғамтануда бұл 
мәселені анықтауда жалпы қадам жоқ. 

Мигранттармен жүргізілетін әлеуметтік жұмыс өзінің 
ғылыми және тәжірибелік жүйеленуінің бастапқы сатысында 
десе болады. Әрекет етуші мектептер мен бағыттар әлеуметтік 
жұмыс үшін аса пайдалы ғылыми және тәжірибеге негізделген 
зерттеулер жүргізуде. Әлеуметтік жұмыскердің миграцияға 
байланысты әдісі, қадамы антропологиялық әлеуметтанушы, 
мәдениеттанушы, демограф қадамдарына ұқсас болғанымен 
өзіндік пәндік қатынасты көрсетеді. 

Әлеуметтік жұмыс оқу пәні және құрылымдық ғылыми 
бағыт ретінде көптеген әдістерді қолданғанымен миграцияға 
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қатысты өзіндік көзқарасын қалыптастырып шығаруда. Әлеумет-
тік жұмыскер тұрғындар миграциясынан мигранттардың жаңа 
әлеуметтік ортамен қарама-қайшылығына, нормалардан ауыт-
қушылыққа әкелетін (дезадаптация, дезинтеграция, девиа ция) 
аспектілерін көреді. «Дезинтеграция − мемлекетаралық эко но-
ми калық одақтастардың құрылуына бөгет. Девиация – ауыт қу»  
[2, 12-35]. Әлеуметтік қызметкер бұл ауытқушылықтардың орнын 
толтыруға, түзетуге мүмкіндік беретін мигранттармен және олар-
ды қабылдаушы тұрғындармен әртүрлі жұмыс әдістерін қолдануы 
керек. Дезадаптация – қоршаған ортаға бейімделе алмау. 

Мигранттар адаптациялану мен интеграциялануда әлеуметтік 
көмекті міндетті түрде қажет ететін субьектілер. «Миграцияны бір 
мезгілде белгілі бір топтың «өзінің» экологиялық, қоғами-мәдени 
өндірістік құрылым ұқсастықтары мен ажыраушылықтары 
және жаңа территориядағы «басқа» ұқсастық құрылымдарына 
ену деп қарастыру керек». Сонда тұрғындар миграциясы 
алғашқы жақындасуда белгілі бір территориялық, мобильділік 
процесіндегі территориядағы орын ауыстырушылықты ғана 
емес, жаңа ортамен татуласушылық, табысушылық жағдайын 
да көрсетеді. Әлеуметтік жұмыскер көзқарасы тұрғысынан 
миграция қабылдаушы қоршаған ортада белгілі бір топтың 
қарым-қатынасының өзгеруі мен қалыптасуы тұрғысында 
қарастырылады. Бұл қатынастар әлеуметтік ортаның атрибутта-
ры (ерекше белгілері) ретіндегі әртүрлі ұқсастықтары мен өзара 
әрекеттеріне ықпал етеді. Біріншіден, бұл қатынастар ескі және 
жаңа территорияға енуді, яғни елдендіру мен антропологиялық 
құрылымдарды, екіншіден, бұрынғы және жаңа бірлестік 
мәдениетін, яғни рухани мәдени құрылымдарды қамтиды (оқу-
ағарту, конфессионалды, ұлттық мәдени); үшіншіден, белгілі 
бір мамандандырылған еңбекпен жұмыс істейтін бірлестіктерді, 
яғни кәсіпкерлікпен, тағы басқамен айналысатын құрылымды 
қамтиды. Бұдан шығатын бір тұжырым: ресми құжаттар мен 
әдебиеттердегі миграция анықтамасымен қанағаттануға бол-
майды. Мысалы: «миграция − әртүрлі себептерге байланысты 
адамдардың бір территориядан бір территорияға қозғалысы, 
соның ішінде қандай да әкімшілік территориядан мемлекеттер 
шекарасынан уақытша және тұрақты мекен-жайды ауыстыру 
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мақсатындағы қозғалыс». «Мұндай тар мағынадағы анықтама 
кедендік, шекаралық бақылауға, заңсыз мигранттармен күрес, 
тағы басқалар үшін тиімді, бұл анықтама жаһандану жағдайында 
қоғами-мәдени, геомәдени факторларға көңіл бөлмейді» [6]. 

Миграцияға анықтама беруде басқа да себептер, қашықтығы 
мен уақыты жағынан созылуына қарамастан, негізінен, террито-
рия лардағы экономикалық айырмашылықтар, тұрғын дардың 
қозғалысы да қарастырылады. Бұл жағдайда миграция ұғымы 
кеңейеді, миграцияға экономикалық анализ беруде немесе 
туристік ағымдар үшін аса маңызды территориялық уақыттық 
көңіл бөлу екінші кезекке ысырылады. Алайда, әлеуметтік жұмыс 
үшін бұл қадам да аса тиімді емес. 

Миграция анықтамасындағы әрине, әмбебап белгі – бұл 
территориялық ауыспалық (жер ауыстырушылық). «Алай-
да бұл жерде де әлеуметтік қызметкер үшін миграцияның, 
ұқсастықтардың белгілі бір құрылымдарынан ажырау, жаңа 
құрылым қатынастарына байланысты адаптация мен интеграция 
мәселесінің шығуы сияқты жақтарын ашып көрсету маңызды». 
Миграция мәңгілік «өзіміз –

бөтен» қарама-қайшылығының жиынтығы, түйіні. Бұл мекен-
жайды ауыстыру ғана емес, сонымен қатар «өзіміз» және «бөтен» 
болып бөлінген жағдайға тап болған адамдардың қоғами-мәдени 
халі. Әлеуметтік қызметкер бұл мәселені «жергіліктілер» мен 
«келімсектердің» өзара әрекеттестігіне мүмкін болатын орта 
қалыптастыру деп түсінеді. Тәжірибелер көрсетіп бергеніндей, 
саяси, әлеуметтік, мәдени мағынада мигранттарды интеграци-
ялау оңай шаруа емес. Дамыған елдерде батыстық емес, басқа 
мәдени үлгіні ұстанушылар болып табылатын «жаңа кедей-
лер» саны өсуде. Бұл қабылдаушы елдердің иммигранттық 
қауымдастықтарды кері итеруі салдарынан туындауда. Ондай 
қауымдастықтарға келер болсақ, олардың мәдени бірегейлігі 
өзара ынтымақтасуларына негізгі тірек болуда. Қабылдаушы ел 
тұрғындары мен мигранттар арасындағы қарсылық мигрант-
тардың өздерінің мәдени үлгілерін, мінез-құлық нормаларын, 
құндылық бағдарламаларының консервациялануына қосымша 
стимул болуда. Ал бұл реципиент елдердің беріктігі мен 
тұтастығына төнетін елеулі қатер. 
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«Интеграциялық өзара әрекеттестік ортаны қалыптастыру 
ұғымы, түсінігі антропоток концепциясына жақын. Ол соны-
мен қатар миграциялық үрдістің үш кезеңін де есептей алады 
және басқа да бейімделушілік (адаптациялық), интеграциялық 
жұмысқа бағытталған әдістерді қарастырады» [7]. «Антропо-
ток» концепциясында миграция ұғымы (атап айтқанда А. Пя-
тигорский) «өзіміздікі» мен «бөтен» айырмашылықтарын жою 
мәселесін өзіндік үлгіде түсіндіруімен де қызықты. Миграция 
белгілі бір уақыт пен кеңістік шеңберіндегі жағдай емес, өмір сүру 
мен әлеуметтік теңестірудің бір талабы ретінде қарастырылады. 
Жоғарыда айтылғанындай, миграцияның негізгі факторларының 
бірі − ауыспалық болып табылады. Алайда ұзақ мерзімді үрдістер 
санаға тәуелсіз дерлік және ауыспалық шама көмегі арқылы 
көрініс беруі қиын. Миграция – этнос, халық пен тайпа мен 
тілдік әртүрлілікпен ғана байланысты емес, ол одан неғұрлым 
кең түсінік. Миграцияны ауыспалық деп қарастыру, мысалы, 
экономикалық және экономикалық география үшін міндетті. 
Алайда ерте кезде де, қазіргі кезде де мерзім мен географиялық 
шеңбер айқын болмағанда миграция жасырын сипатта болуы 
мүмкін және сана оларды оқиға ретінде белгілей алмайды мұндай 
жағдайды мигранттар өздерін бірте-бірте (ұрпақтары арқылы) 
жаңа әлеуметтік ортамен теңдестіріп теңестіреді. Мұны ми-
грация ретінде сипаттау қиын. Америкалық ғалым Дж. Рэнфру 
мұндай өзгерістерді диффузия деп қарастырды. Бұдан шығатын 
қорытынды әртүрлі миграциялық стратегия шеңберлерінде 
әлеуметтік жұмыс әдістерін айыру оңай. «Интеграция стратеги-
ясы мигранттардың қабылдаушы қоғамның мәдениетінің норма-
ларын қабылдауын қарастырады» [1,17]. 

Осылайша қабылдаушы қоғам мәдениетінің қорғаушылығымен 
этностардың бірігуіне (Ресей, Франция, Ұлыбритания, АҚШ) 
немесе симбиозды мәдениеттердің тууына әкелетін (Латын 
Америкасы) мигрант ұқсастықтарының маргиналдық жарылу 
бөгеттерін, жаңа бірлестікке кіруін жеңуге болады. 

Интеграция мүмкіндіктері шектеусіз емес, ал оны жіберіп алу 
көңіл аударарлықтай мәселе тудырады. Интеграция қарсылық, 
мысалы, мигранттардың тілдік құқықтарында шектеулілік көреді. 
Латвия мен Эстонияда мұндай «бөтен» мигранттардың ұлттық 
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бірыңғайлықты бұзуынан қорыққандықтан 1940-жылдардан 
бері аймақта тұрушыларды да таныды. Интеграция стратегиясы 
жаңартуды қажет етеді. 

«Мультикультурализм стратегиясы қабылдаушы қоғамда 
миграцияның алдыңғы қоғамның мәдени нормаларына үйле-
сімділіктегі бірлестіктерінің сақталуын ұйғарғанымен, соны-
мен қатар қабылдаушы қоғамның ресми нормаларының «або-
ригендермен» өзара әрекеттестікте танушыларының болуын да 
қарастырады» [1, 18]. Мультикультурализм бірен-саран бұрынғы 
КСРО, Югославия, Швейцария полиэтникалық және поликон-
фессионалды қоғамдардың ұлтаралық қатынастарына тән болды. 

Мультикультурализм тиімсіз нәтижелерге әкелуі де мүмкін, 
мысалы, Косоводағы «аборигендерді» шетке ығыстыру. Со-
нымен қатар имигранттарды адам құқықтарының бұзылуына 
қарамастан мигранттарды кейбір қуыстарда тұйықтап оңашалау 
нұсқалары да болады. Мұндай үлгі америкалық әлеуметтанушы 
И. Валенстайн пікірінше, болашақта «өз азаматтарынан» 
маңызды шектеулі құқықтарымен бөлінген иммигранттар болу-
мен АҚШ-та орнығады. Мультикультурализм мен оқшаулау ми-
грация мәселесін толық шеше алмайды. 

Стратегияларды қарастыра отырып диффузия түсінігіне мән 
беру маңызды. «Диффузия – уақыты жағынан баяулатылған, 
созылған миграция феномені десе болады» [5, 19-34]. Түпкі 
нәтижеде адамдардың санасында оқиға нышандары жоғалып, 
өткен уақыт болып қалатындықтан оны толық мағынада мигра-
ция деп сануға келмейді. Ол миграцияны қозғалыс ретінде ғана 
танытып қоймайды, сонымен қатар адам өмір сүруінің тұрақты 
шарттарының жағдайы ретінде көрсетуге көмек береді. Диффу-
зия этнолингвистикалық, этномәдени, этникалық шекараларды 
өзгертуде және саяси, мәдени әлеуметтік тәртіптің өзгеруінде 
үлкен роль атқарады. Мысалы, АҚШ-та ағылшын және испан 
тілдерінің бәсекелестігінде көптеген адамдар ағылшын тілін 
білмегендіктен үлкен қайшылықтар тууда. АҚШ орныққан 
қоғамға қатысты америкалық құндылықтарды, ағылшын тілін, 
америкалық демократиялық принциптерін енгізе отырып өзіндік 
диффузия жүргізе алады. 
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Миграция стратегияларын қолдану Германияда да жүруде. 
Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін ГФР-де саясаттанушы-
лар көптеген уақыт диффузия неміс ұлтын «араластырып» 
жіберетіндіктен мигранттар интеграциясына жол бермеуге тыры-
сты. Германияға кіргізілетін еңбек мигранттары уақыт өте басқа 
мигранттармен ауыстырылады деп ұйғарылды. Неміс азаматтығы 
«қан» принципі бойынша берілді, яғни ата-ана неміс ұлтынан бо-
луы керек. Басқаларға азаматтық алу үшін заңды түрде Германи-
яда 15 жыл тұруы керек болғанмен, кейін олардың жанұясына от-
басын әкелуге рұқсат берілді. 

Қазіргі кезде миграция концепциялары мен стратегиялары 
бір-бірін толықтыра түсуде. ХХІ ғасырдағы миграция саясаты 
интеграцияны − миграциялық стратегия деп ғана емес, реабили-
тацияны, аккультурацияны, адаптацияны әлеуметтік жұмыстың 
әдісі ретінде қарастыру керек деп саналады. 

Әлеуметтік жұмыс пәні қоғамдық қатынастар жиынтығын 
әлеуметтік білімдердің нақтыланған сегменті (бөлігі) шеңберінде 
қарастырады. Мигранттармен жүргізілетін әлеуметтік жұмыс 
мәселесі бұл бағыт тәжірибелік және теориялық тұрғыда да 
бастапқы сатыда болғандықтан қиындықтар көп. Кейбір ел-
дерде иммиграция толқынын қабылдау тәжірибесі мен қатар 
миграцияға қатысты «адаптация», «интеграция, «аккультурация» 
сияқты жұмыс түрлері қолға алынған. Мұның өзі мигранттармен 
жүргізілетін әлеуметтік жұмыстың бағытының қалыптасуына 
ықпал етеді. 

«Әлеуметтік жұмыс пәніне әлеуметтік қызметкердің «адам 
– адам», «адам − жергілікті бірлестік», «адам − мемлекет» 
қатынастарын зерттеу кіреді. Көптеген елдерде бұл қызмет 
әлеуметтік саясатты, миграциялық және демографиялық саясат-
ты жүзеге асырудың маңызды бөлігі болып табылады» [7, 20-
42]. Әлеуметтік қызметкер өмірлік қиын жағдайда көмектеседі. 
Мигранттардың әлеуметтік ынтымақтастығын қолдауда, жеке 
және топтық дейгейдегі әлеуметтік қайшылықтарды жеңуге 
ықпал етеді. Егер әлеуметтік жұмыстың құрылуын еске алсақ, 
өзінің шығуы жағынан ол алғашқыда қоғамдық және мемлекеттік 
қайырымдылық қозғалыстардың ізбасарлары болды. «Мигрант-
тармен әлеуметтік жұмыс (АҚШ) құқықсыз ресми мигранттар-
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ды, құрылысшылардың кәсіподағының қорғауынан басталды» 
[8]. Мигранттармен әлеуметтік жұмыстың шығуы «әлеуметтік 
көмек», «әлеуметтік қорғау» ұғымдарының мазмұнына ұқсас 
екендігін көрсетеді. Мигранттармен жұмыс сонымен қатар 
әлеуметтік педагогикамен әлеуметтік жұмыскердің жақындасу 
рөлін де атқарады. Әдеуметтік педагогика балалармен, ересек-
термен ғана емес, мигранттармен жұмыс істеуді де қарастырады. 

Әлеуметтік жұмыс пен әлеуметтік педагогиканың өзара 
әрекеттесуі тұрғындардың өмір сүруінің мәдени-әлеуметтік және 
материалдық жоғары деңгейін қамтамасыз ету мақсатындағы 
адамға мемлекеттік және қоғамдық ықпал етудің ерекше түрі. Де-
генмен, әлеуметтік жұмыс пен әлеуметтік педагогика әрекеттері 
ұқсас болғанымен, әрқайсысы өзіндік бағыт. Мигранттармен 
жүргізілетін әлеуметтік жұмыс – бұл қалыптасып келе жатқан 
ғылыми бағыт. «Әлеуметтік көмек», «әлеуметтік қорғау», 
«әлеуметтік қамсыздандыру» ұқсастықтары болғанымен, әлеу-
мет тік жұмыс түсінігін – тектік, ал басқаларын – әртүрлілік 
түсініктері деп тану керек. 

Мигранттармен жүргізілетін әлеуметтік жұмыс көптеген 
мәселелерді шешуге көмектеседі. Мигранттар маргиналдық 
жағдайда болғанмен жалғызбасты немесе қарт адамдардан, 
мүгедектер мен жұмыссыздардан айырмашылығы бар жандар. 
«Санасы, мінез-құлқы мен мәртебесі түйісіп отыратын, аралық 
жағдайда және көбіне қандай да бір себептермен өзара әрекеттес 
әлеуметтік топтардың біріне ұзақ уақыт бойы бейімделе алмай-
тын немесе бейімделгісі келмейтін адамдардың, қандай да бір 
әлеуметтік топтар өкілдерінің жиынтығы маргиналдар деп атала-
ды». Олардың мәртебесінің шығу тобы мен басымдық танытушы 
топ арасындағы шекаралық, аралық сипаты болады, сондықтан 
бір жақты өзін-өзі сәйкестендіруге келмейді». Мигранттар жаңа 
территорияларда міндетті түрде әлеуметтік демографиялық, 
рухани-мәдени және кәсіби мүмкіндіктерге ие болып өздерінің 
орнын табуға көмекті қажет ететін, жоғалтқандарының орнын 
толтыру мақсатындағы жаңа жеке және қоғамдық байланыстар-
ды қамтамасыз етуге ұмтылушы адамдар. Осының барлығы 
әлеуметтік жұмыс шеңберінде жеке бағыттың – мигранттармен 
жұмыстың болуын қажет етеді. 
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Мигранттармен жүргізілетін әлеуметтік жұмыстың 
әдістері. Ғылыми және кәсіби бағыттағы дифференциация (бөлу, 
жіктеу) пәнді ғана анықтап қоймайды, сонымен қатар әдістерін 
де тануға көмектеседі. Барлық қоғамдық жұмыстар секілді 
әлеуметтік қызметтің әдістері де таным әдісі және әрекет әдісі 
болып бөлінеді. 

«Таным әдісі – зерттелуші объектіге деген рационалды 
қарым-қатынастарды жазу, объектіні танудың адекватты әдістерін 
анықтау, санаттар мен түсініктерді жасау. 

Ал әрекет әдісі – белгілі бір санаттағы адамдарға көмек 
түріндегі әлеуметтік жұмыстың тікелей қызметінің бір бөлігі. 
И. Нойфельд бұл әдісті «бұл қалай істеледі?» сұрағына жауап 
беретін әдіс деп қарастырады». 

Әдістер әлеуметтік жұмыстың адамдар мен қалыптасқан 
жағдайларға ақыл мен адамгершілік тұрғысында ықпал етудің 
жүйелік тәртіптер жинағын қамтиды. 

Мигранттармен жүргізілетін әлеуметтік жұмыстағы таным 
әдісі өзара пәндік болып табылады. Әлеуметтік және заңдық 
антропология өзара барабар десе болады. Ол әдістер мигрант-
тарды «объект» ретінде ғана емес, белсенділікке ие, әлеуметтік 
қоршаған орта біршама дәрежеде айқындаған арнайы субъект 
ретінде зерттейді. 

Таным әдісі санаттарға бөлініп қарастырылады. Екі орталық 
санаттар («әлеуметттік жұмыс» және «мигранттар») әлеуметтік-
мәдени, философиялық антропологикалық, философиялық-
құқықтық – «өмірдің мәні мен құндылықтары», «өмірлік қызмет» 
«руханилық», «өмірлік орта», «ар-намыс» санаттарымен ара-
қатынаста болады. 

Әлеуметтік жұмыс ұғымы әмбебап мәнге ие болуға ұмтыла 
отырып, жалпы қоғамдық ұйымдастырушылық принциптерімен, 
сонымен қатар «қоғамдық делдалдық», «ынтымақтастық», «өзара 
көмек», «ізгілік» принциптерімен де байланыста болады. 

Мигранттармен жүргізілетін әлеуметтік жұмыстың мәнін 
түсіндіруде әлеуметтік және психологиялық санаттардың ішінде 
неғұрлым тиімдісі «әлеуметтік идентификация» және «иден-
тификация» (ұқсастық, бірегейлік) санаттары. Э. Эриксон 
«ұқсастық, бірегейлікті» жалпы және әмбебап санат деп санай-
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ды, оның көмегімен адамдар өздерінің басқалармен теңдігін 
және теңсіздігін, сонымен қатар сол теңдік пен теңсіздігіне басқа 
адамдардың қатынасын біле алады. 

Мигранттармен жүргізілетін әлеуметтік жұмыста соны-
мен қатар гуманитарлық-құқықтық «адам абыройы», «адам 
құқықтары», «адамның әлеуметтік құқықтары», «әлеуметтік 
құқықтық мемлекет», «әлеуметтік қызмет» сияқты санаттар аса 
маңызды. 

«Идентификация миграцияны, мигранттармен жүргізілетін 
әлеуметтік жұмысты әлеуметтік бейімделу (адаптация) мен инте-
грация (мемлекетаралық экономикалық одақтардың құ рылуы) үшін 
әлеуметтік технологияны қолданатын толық көлемді көпфакторлы 
процесс ретінде түсіндіреді» [7, 21-22]. Мигранттардың иденти-
фикациялануы басқа да адамдардікі сияқты бірнеше негізгі тұр-
мыстық салаларда құрылымдықты жасайды. 

Адам өзін және өзінің топтарын өзіндік ұйымдастыру бары-
сында жаратылыстық-тұлға, рухани тұлға және белсенді агент 
ретінде теңестіреді. Басқаша айтқанда, адам үш тіршілік сала-
сында теңестіріледі: 

1) күнделікті отбасылық ортада, баспанада, табиғи ор-
тада, жергілікті бірлестікте, туысқандық пен көршілестікте 
теңестіріледі. Бұл жерде иммигранттар үшін қиын жағдайлар ту-
ындайды; 

2) рухани мәдениет саласында – білімде, шығармашылықта, 
моральдық және философиялық толғамдарда, діни және 
адам  гершілік, рухани-мәдени ұқсастықтарды іздестіру және 
мигранттардың өзіндік ұйымдастыру үрдісінің ажырамас бөлігі 
болып табылады. Осылайша адамның рухани абыройы, ар-
намысы, өзіндік құрметі танылады, жаңа жағдайлардағы рухани-
мәдени ұқсастықтарының сақталу қиыншылықтары, әсіресе 
дискриминациялық барьерлер жойылады. 

3) агенттік-кәсібилік − еңбек саласында, өндірісте, қызмет-
терінде адамдар өздерін белгілі бір өндірушілер ретінде көрсетеді.

Бұл сала, әсіресе, еңбек мигранттарының өзіндік идентифи-
кациялануы үшін маңызды. Ақшаны өзі және отбасы үшін табу 
агенттік ұқсастық, бірегейлікпен байланысты, мұнсыз адам өзін 
толыққанды деп есептей алмайды. Әлеуметтік идентификация 
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жалпылықты, адамның әлеуметтік топтарға кірігуінің немесе 
олардан шығуын қарастырады. 

Мигранттармен жұмыста сақтап қалу, қайта орнату, әлеу-
меттік ұқсастықтың өзгеруі тақырыптары негізгі мәселелер бо-
лып табылады. Әлеуметтік жұмыскер жерін, қоршаған орта, 
мәдениетін, кәсібін ауыстырған адамның жоғалтқан ұқсастығын, 
пара-парлығын қайта орнатуға көмектеседі, жаңа жердегі белгілі 
бір байланыстарды құрумен байланысты материалдық жағдайға, 
денсаулыққа, жұмысқа орналастыруға ықпал етеді. 

Идентификация маңызын төмендете отырып, кейбір зерт-
теушілер миграциялық антропоток ұғымын кең қолданады. 
(С. Градировский, А. Пятигорский, С. Дахин). Кейбір авторлар 
миграцияны энергияның тасымалдануы, энергогенезбен са-
лыстырады. (В. Моденов, А. Носов). Антропо-ток − қоғамда 
негізгі ұқсастықтар жиынтығының өзгеруіне әкелетін қоғами-
мәдени үрдіс. С. Градировскийдің пікірінше, антропоток негізгі 
әлеуметтік құрылымдарды өзгерте алуы мүмкін, ал олармен бірге 
барлық базалық ұқсастықтар жиынтығын өзгертуі мүмкін. 

«Базалық ұқсастықтар жиынтығы – бұл әлеуметтік құрылым-
дарды қабылдау жиынтығы. Антропоток – бұл өздерін қоғаммен 
теңестіретін пайдалы іспен айналысатын, сол арқылы ұқсастықтар 
құрылымын қолдайтын адамдардың болуын қамтамасыз ететін 
үрдіс». 

Әлеуметтік жұмыс мигранттардың жаңа қоғамдастыққа 
бейімделуіне, теңестірілуіне, интеграциялануына, өзіндік ұйым-
дардың төменгі құрылымдарын қолдауға мүмкіндік береді. 
Қоршаған ортаны қалыпты жағдайда қолдау, тұрғындардың 
жоғары рухани және материалдық жағдайы өндірістің дамуы 
және жұмыс орындарымен қамтамасыз етілуі – мигранттардың 
агенттік ұқсастық құрылымдарының құрылуының негіздері. Осы 
негіздер арқылы мигранттар келген елдерінде қоғамдық-мәдени 
құндылықтардың қажетті жиынтығына қол жеткізуге және 
интегралдануға ұмтылады. 

Әлеуметтік жұмыс пәні мен әдістері жаңадан қалыптасып, 
дамып келе жатқанына қарамастан, мигранттарға көмек бе-
руде олардың жаңа ортаға бейімделулерінде аса маңызды рөл 
атқаратыны олардың алға қойған мақсаттары мен міндеттерінен 
айқын көрініп тұр.
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Мигранттармен әлеуметтік жұмыс түрлері. Қазіргі 
кезеңде ғылымда және тәжірибеде «әлеуметтік жұмыс техноло-
гиясы», «әлеуметтік технологиялар» ұғымдары жиі қолданылуда. 
Бұл терминдер мигранттар мен әлеуметтік жұмысқа да қатысты 
қолданылуда. Әлеуметтік технология толық түрдегі едәуір 
тұрақталған, сонымен бір мезгілде белсенді іс-әрекеттегі 
мазмұнға ие шаралар жиынтығы, сондықтан мигранттармен 
әлеу меттік жұмыста біз «форма» (түр) ұғымын қолданамыз. Ми-
гранттармен жүргізілетін әлеуметтік жұмыс үшін әзірше техно-
логия туралы айту қиын. Мигранттармен жұмыста − өзгеше, ар-
найы әлеуметтік технологияны қолдану алдағы уақыттың еншісі. 
Форма – белгілі бір тұрақты танымдық белгілер жиынтығы, сол 
арқылы бір құбылысты басқа бір тектес құбылыстардан айыра-
ды. Форма – объект құрылымын құрайтын неғұрлым тұрақты аса 
қажетті байланыстар жиынтығы. Форма түсінігі − зерттеу пәнінің 
теориялық мәнін ұғыну үшін ғана емес, осы салада жұмысты 
тәжірибелік ұйымдастыру үшін де керек. Бұл формалар өзгеріп 
отыратын мазмұнға сәйкес жаңарып отыру керек. Әлеуметтік 
жұмыс мәні әртүрлі ұйымдастыру түрлерімен істі атқару, орын-
дау, тәртіптер түрінде тұрақты белгілерден тұрады. Ол белгілер 
қоршаған ортадағы «адам – адам», «адам – ұйым», «адам – мем-
лекет» қатынастары мен байланыстарындағы ерекше әлеуметтік 
белсенділіктерден көрінеді. 

Мигранттармен жүргізілетін әлеуметтік жұмыс түрін диффе-
ренциялау – оның дамуына миграция түсінігінің, мазмұнының 
өзгеруіне сай келетін заңды процесс. Мысалы, 1990-жылдары 
мигранттардың көбеюі, босқындардың етек алуы мигранттарға 
көмектің бір түрін талап етсе, 2000-жылдары репатриация мен 
отандастардың қоныс аударуы басқа жұмыс түрін талап етті. 
Егер иммигрант келген елінде маусымдық уақыт болса, онда 
қабылдаушы орта оны өз құрылымына берік енгізбей-ақ, оны 
әлеуметтік көмектің ең қажеттілерімен ғана қамтамасыз етуі ке-
рек. Егер мигрант алдына ортада интеграциялануына түпкілікті 
мақсат қойса, мысалы азаматтық алуға дейін, онда мигранттар-
дан да, оны қабылдаушы ортадан да үлкен күш салу талап етіледі. 
Мигранттардың әртүрлі мақсаттық міндеттерінің төменденуіне 
(детерминация) қоршаған орта әлеуметтік жұмыстың түрлі функ-
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цияларын енгізе отырып әртүрлі жауаптар береді. Бұл мигрант-
тармен жұмыстың қарапайым әлеуметтік-тұрмыстық қызметтен 
бастап болашақ азаматтардың күрделі ұзақ мерзімді интеграци-
ялануына дейінгі түрлерін қамтиды. Қабылдаушы жүйелік бай-
ланыстары бар әлеуметтік орта мигранттарға қолайлы болуы да 
мүмкін. Мұндай жағдай көбінесе еңбек мигранттарымен, олардың 
денсаулығы жақсы болып сол елдің тілін біліп, жұмысқа тұру 
мен баспанамен қамтамасыз етуге мүмкіндігі бар болғанымен 
байланысты болады. Әрине, мұндай жағдайда да қабылдаушы 
орта ақтаусыз шектеулер, мысалы жалақы төлеуде, артық жұмыс 
күшін пайдалану сияқты шаралар қолдануы мүмкін. Алайда, 
осыларға қарамастан егер ұзақ мерзімді интеграция мақсаты 
қойылмаса, мигранттың жаңа ортаға сәйкестенуіне аз талаптар 
қойылады, сондықтан мигранттармен жұмыс түрі де соғұрлым 
қарапайым болады. 

«Мигранттардың мәдени интеграция мәселесі тұрақты мекен-
жайға репатриацияға, азаматтық алуға байланысты ұзақ уақыт 
алатындықтан қиындық туғызады. Әлеуметтік қиындықтар соны-
мен қатар кедейшілік, мүгедектік, сауатсыздық, тіл білмеушілік, 
жұмыссыздық сияқты қиындақтармен күрделене түседі. Бұл жер-
де мигранттардың қоршаған ортадан не күтетінін және олардың 
мүмкіндіктерін, өз кезегінде қоршаған орта нені қалайтынын 
білу керек. Осыдан келіп сауал алу нәтижесіне қарай мигранттар 
контингентінің дифференциациясы, әлеуметтік жұмыс түрлерін 
де жасау шығады». 

Мигранттармен жұмыстың түрлерін анықтау өз кезегінде 
қиындықтар тудырады, өз елдеріндегі кедейлер мен мүгедектерге, 
баспанасыздарға жеткілікті көмек бере алмай отырып мигрант-
тар толқынына көмек беру қиын. Қалыптасқан қалдық принципі 
әлеуметтік және миграциялық қызметтің мигранттармен жұмысқа 
қатынасын айқын анықтауда. Бұл принцип әлі де реттелмеген. 
Мұның өзі әлеуметтік жұмыстың мигранттармен жұмысының 
басқа бағыттардан артта қалғанын көрсетеді. Мигранттармен 
әлеуметтік жұмыс әлеуметтік жұмыстың тәжірибелік түрлері 
маргиналды субъектілерге көмек пен оларды әлеуметтік орта-
мен ынтамақтастыруды іске асыруды көздейді. Мигранттардың 
көптеген категорияларына әлеуметтік қамтамасыздық жаңа 
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ортаға қатынасындағы бейімделе алмаушылықтан көрінеді. 
Сондықтан территориялық реабилитация (құқық алу), жаңа 
ортаға бейімделудің байыпты үрдісін қамтамасыз ететін жұмыс 
түрлері қажет. 

Еңбек мигранттарына кәсіби бейімделу үшін уақытша не-
месе тұрақты баспана беру, жұмысқа тұрғызу көмегі қажет, яғни 
қарапайым антропологиялық қажеттіліктерді іске асыру керек. 

Мәжбүрлі қоныс аударушылар құжатты тіркегеннен кейін 
баспанамен қамтамасыз етілгеннен кейін интеграция мәселесі 
аккультурация сатысына, басқаша айтқанда құқықтық жағдайын 
жақындатуға өтеді. «Интеграцияны қамтамасыз ету үшін мигрант-
тармен жұмыс түрлері екі бағытта жүргізілу керек: біріншіден, 
толеранттықты орнатуды күшейту мақсатында ортаға ықпал 
ету, екіншіден, өз күш-жүгерін қолдану арқылы мигранттардың 
өздеріне ықпал ету. Қоршаған орта мигранттарға неғұрлым 
ыңғайлы болу үшін тіршілік аясы құрылымын ескеру керек. Басқа 
сөзбен айтқанда, территориялық реабилитация, мәдени интегра-
ция (абсорбция – сіңісу, аккультурация) кәсіби адаптация арқылы 
тіршілік салаларына ықпал ету. Яғни бұл:

•	 өмір сүру жағдайына мигранттардың жеке ықпалы 
(психологиялық және құқықтық реабилитация, несиелеумен 
көмек беру; мысалы, мигранттарға тіл үйрету курсы, кәсіби жеке 
дайындық, т.б.;

•	 өмірлік жағдайға ұжымдық ықпал етуді қамтамасыз 
ету (жұмыстың топтық түрлері, өзара көмек топтары, қоныс 
аударушылық қауымдар мен ұйымдар құру, т. б.).;

•	 мигранттармен әлеуметтік жұмыстың нәтижелі болу-
ын іске асыратын мемлекеттік саясатты: тұрақтандыру немесе 
өзгертуге ықпал ету түрлері деп бөлуге болады. 

Дегенмен, ұлттық стандарт тізіміне енгізілер әлеуметтік 
қызмет тізбектері әлеуметтік жұмыстың мигранттармен жұмыс 
бағытын, интеграциялық шаралар қажеттілігінің мәнін толық 
ашып көрсете алмайды. Мысалы, қоғамдық ұйымдармен, құқық 
қорғаушылармен көрсетілер көптеген материалдық, психо-
логиялық, әлеуметтік педагогикалық көмектер әлеуметтік қызмет 
мазмұнына ұқсас болғанымен, өзіндік бағдарлама шеңберінде 
жасалады. 



203 

«Мигранттармен жұмыс түріне басқа әлеуметтік қызметтен 
өзгеше, сонымен қатар өзінің мақсаты адаптацияны, аккульту-
рацияны, интеграцияны қамтамасыз ететін әлеуметтік көмек бо-
лып табылатын қызметтер жатады» [10]. Яғни осы зерттеулердің 
жұмыс барысындағы ойға түйген, болашақтағы қойған мақсат, 
іс-шараларды қолға алып, сонымен қатар көші-қон саясатының 
тұжырымдама, бағдарламаларына қосатын әлеуметтік қызметкер 
ретінде беретін ұсыныстарға төмендегілерді жатқызуға болады:

• мигранттарға көмек қоры, этноқауымдар өкілдерімен кез-
десу ұйымдастыру, газет шығару;

•	 иммигранттар үшін радиохабарлар құру; 
•	 мигрант балалар шығармашылығына конкурстар ұйым-

дастыру; 
•	 қабылдаушы елдің тарихы мен мәдениетімен таныстыру 

курстарын ұйымдастыру, қайырылымдық концерттері;
•	 құқық қорғау тексерістері түріндегі мигранттарға берілген 

баспана деңгейін бақылау;
•	 жұмыс орындарында еңбектерін қорғау; 
•	 миграциялық қызмет жұмысын тексеру сияқты мигрант-

тардың белсенділігін арттыру мақсатындағы өзара көмек және  
т. б. жұмыс түрлері.

 Осы аталған жұмыс түрлерінің барлығын мигранттармен 
әлеуметтік жұмыс жиынтығына енгізуге болады. 

Мемлекеттік әлеуметтік қызмет түрлері мен мигранттар 
арасындағы байланыстарға тоқталсақ, жалпы мемлекет тара-
пынан мигранттар субъект-реципиент (әлеуметтік көмек алу-
шы) ретінде заңға, миграциялық бағдарламаларға сәйкес кейбір 
әлеуметтік қызметтермен қамтамасыз етіледі. Миграциялық ам-
нистия, еңбек мигранттарын қабылдау отандастарды қоныс ау-
дарту үрдістерін реттестіру де оларға берілер әлеуметтік көмек 
жүйесін ретке келтіруге көмек береді. 

Мигранттар, босқындар, мәжбүрлі қоныс аударушылар репа-
трианттар болып танылғанында Ұлттық стандарттарға сәйкес, 
оларға барлық ережелер қолданылады.

Негізгі мемлекеттік әлеуметтік қызмет түрлері:
•	 әлеуметтік-тұрмыстық – азаматтардың тұрмыстық жағда-

йын қолдауға бағытталған;
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•	 әлеуметтік-медициналық – азаматтардың денсаулығын 
жақ сарту мен қолдауға арналған;

•	 әлеуметтік-психологиялық – қоршаған ортаға бейімделуі 
үшін психологиялық жағдайды түзетуді қарастыратын; 

•	 әлеуметтік-педагогикалық – адамның жеке дамуын қарас-
тыруға, позитивті мүдделерінің қалыптасуына бағытталған; 

•	 әлеуметтік-экономикалық – тұрмыстық деңгейді қолдау 
мен жақсартуға бағытталған;

•	 әлеуметтік-құқықтық – құқықтық статусты қолдау не-
месе өзгертуге, заңдық көмек көрсетуге, азаматтардың заңдық 
құқықтары мен мүдделерін қорғауға бағытталған болып бөлінеді. 

Мигранттарға қолдау, кейбір әлеуметтік көмек түрлері 
мемлекеттік әлеуметтік қызмет түрлерінің шеңберінде ғана 
қарастырылмайды. Оған дәлел басқа елдердің миграциялық 
бағдарламаларындағы тәжірибелері. Мысалы, тіл үйрету курста-
ры әлеуметтік көмектің мәдени-интеграциялық (адаптация мен 
интеграция) түріне жатады. Бұл жерде әр елдің территориясы, 
мигранттарды қабылдау ортасы ерекшеліктерін ескеру керек. 

Егер мигранттар санаттарын (категориясын) қарастырсақ, 
көптеген мигранттық бағдарламалар әлеуметтік әлсіз қорғалған 
мигранттарды қабылдау мен орналастыруды қарастырады. 
Босқындар, мәжбүрлі қоныс аударушылар санатына жататын 
мигранттарға: материалдық көмек, жәрдем ақша, тұрғын үй 
қорынан уақытша қоныс беру, тұрақты орын тебу үшін үй беру, үй 
салу үшін жер үлестерін беру, жедел әлеуметтік қызметі арқылы 
әлеуметтік қызмет көрсету, реабилитация орталықтарында көмек 
сияқты шаралар қолданылады. 

Сонымен қатар мұндай көмектер абсолютті емес, салыстыр-
малы түрде болатынын айта кету керек. Мысалы, мәжбүрлі ми-
гранттарды тұрғын үймен қамтамасыз ету ұлтаралық жағдайды, 
халықтың тығыздығын, жер қорының болуын, климаттық 
ерекшеліктерін, экологиялық жағдайды, жұмыс орындарын 
құруды ескере отырып іске асырылады. Босқындарға көмек 
көрсетуде миграция мақсаттары есепке алынады. 

«Аккультурация – рухани мәдени салада іске асырылатын ша-
ралар». Бұл шаралар мигранттар балаларын оқыту үшін жалпы 
білім беру мекемелері мен мектепке дейінгі тәрбиелеу желілерінің 
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дамуын; әлеуметтік бағыт саласында әртүрлі мәселелерге кеңес 
беру, әлеуметтік қызмет көрсетуді, серіктестік пен жерлестік тер 
ұйымын, мәдени ұлттық орталықтарын құру арқылы бейімделуді 
жеңілдетуді қарастырады. Бұл бағдарламалық шаралар басқа да 
әлеуметтік интеграциялық қызметтермен, тіл үйрету, музей,  театр, 
сурет галереяларына бару, конкурстар ұйымдастырулармен, т. б. 
толықтырылады. 

Агенттік-кәсіби салада кәсіби бейімделу – мәжбүрлі мигрант-
тардың жұмысбастылығына жәрдемдесу, кәсіби деңгейлікті 
көтеру, жұмыс орындарын құру, еңбек стажын сақтау мен қалпына 
келтіру мақсатында құжаттарды алу т.б. мәселелерді шешу іске 
асырылады. 

Көшіп-қонушылар – экономикалық себептерге байланы-
сты елдің басқа аймақтарынан ірі қалаларға мәжбүрлі түрде 
көшушілер екенін анықтап өттік. Бұл топтың жағдайының 
ерекшелігі мәжбүрлі түрде тұрғын орнын ауыстырғаннан кейін 
жаңа ортаға бейімделу қажеттілігімен байланысты. Олар тұрғын 
үй іздеу және есепке отыру, қолдау көрсететін қалыптасқан 
әлеуметтік байланыстың жоқ болу прблемаларына кезігеді, олар-
да міндетті түрде психологиялық проблемалар туындайды.  

Мигранттармен жүргізілетін әлеуметтік жұмыстың клас-
сикалық түрлеріне бүгінгі күндері әлеуметтік жұмыстың барлық 
бағыттарында қолданылып жүрген көмек түрлері жатады. 
Классикалық түрлер әлеуметтік көмектің үш тағанының (три-
ада) кепілдігін көрсетеді. Бұл үш таған: жеке-дара, ұжымдық 
және қоғамдық мемлекеттік түрлерге бөлінеді. Мигранттармен 
әлеуметтік жұмысқа қатысты
	жеке көмек; 
	мигранттар тобымен жұмыс, бір мезгілде мигрантттармен 

де, қабылдаушы қоғаммен де жұмыс;
	мемлекет саясатына ықпал ету шаралары болып бөлінеді. 
Мұндай классикалық түрлердің шек қою мен өзара әрекет-

тестігі жәрдем беру принципін көрсетеді, бұл принцип бойынша 
әртүрлі субьектілердің жауапкершілік шегі, бір субъектілердің 
қажетсіз басқалар жауапкершілігіне араласпауы айқындалады. 
Яғни индивид пен ұжым істей алатынды индивид пен ұжым 
өздері істеу, муниципалитет пен мемлекет оған бөгет жасамауға, 
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ал индивид пен ұжым істей алмағанды муниципалитет пен 
мемлекеттік органдар өздері атқару керек.

ХХ ғасырдың алғашқы жартысында әлеуметтік жұмыста 
жетекші орынды клиенттерге жеке көмек алды. 1960-жылдар-
дан бастап әр елдерде әлеуметтік топтық терапия, 1970-жылдар-
дан бастап қауымда қолданыла бастады. Әлеуметтік жұмыстың 
бұл үш түрі классикалық және әмбебап болды және әлеуметтік 
жұмыстың мамандануына шешуші ықпал етті. Жұмыс психоана-
лизге, әлеуметтік-психологиялық жеке көмек беруге бағытталды. 
Мұндай әлеуметтік көмек кедейшілік жағдайға тап болып, 
әлеуметтік-психологиялық қобалжуға ұшыраған отбасын не-
месе жеке адамды өзгертуге бағытталады. Отбасыларда баланы 
тәрбиелеу қиындықтары, индивидтің шеттетілуі мен жатырқауы, 
баспаналық, жұмыссыздық, кедейшілік – осының барлығы ин-
дивидпен, отбасымен жұмыс істеуді талап етті. Қазіргі күндері 
де психоанализ принциптері ескеріле отырып жеке индивидпен 
жұмыс әлеуметтік жұмыстың актуальды түрі болып табылады. 
Бұған дәлел медицина жоғарғы оқу орындарында әлеуметтік 
жұмыскерлерді даярлау бағдарламаларының барлығы. Мигрант-
тармен жұмыс барысында да олар есі ауысқан болмаса да, қиын 
жағдайға тап болғандар комплексті реабилитацияны қажет етеді.

Қауымдармен әлеуметтік жұмыс – бұл тек қана әдіс емес, 
сонымен қатар әлеуметтік жұмыс перспективасы, іс-әрекет 
принципі, қоғамдық құрылымдарды өзгертуге әкелетін әлеуметтік 
көмек. Әлеуметтік жұмыс бұл жерде тұрғындардың әртүрлі топ-
тарын, мигранттардың әлеуметтік-мәдени қоршауын жақсартуға 
бағытталған әртүрлі формаларды біріктіреді. Қауымдағы 
әлеуметтік жұмыстың мақсаты – аймақтық мамандардың қызмет-
теріне ұйымдастыру базасы мен кооперациясын құру, соны-
мен қатар тұрғындардың әртүрлі топтарының белсенділігін 
арттыру, оларды әлеуметтік жанжалдарды шешу әдістеріне 
үйрету. Қауымдағы әлеуметтік жұмыс территориялық принцип-
ке құрылғанымен (коммуна, қауым, қалалық аудан, село, т.б.) 
көптеген мақсаттық топтарды – балалар, жастар, кәрілер, ми-
гранттарды, т.б. қамтиды. Қауымдық жұмыс территориялық өмір 
сүру жағдайын зерттеуге құрылған, сонымен қатар қауымдық 
әлеуметтік жұмыс тұрғындардың қажеттілігін қанағаттандыра-
тын қоғамдық-саяси құрал ретінде де қарастырылады. 
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Сонымен қауыммен әлеуметтік жұмыс қоғамдық-мемлекеттік 
формаға өтудің өтпелі түрі ретінде орын алады. Ол жергілікті 
және аймақтық масштабтағы мигранттардың, қабылдаушы 
ортаның жағдайын түсінуге, қиын мәселелерді шешуге ықпал 
етеді. «Әлеуметтік қызметкерлер «кедейлер қорғаушысы» ғана 
болып қоймай, өздерінің қызметтеріне әлеуметтік-саяси мазмұн 
бергісі келеді. Алайда әлеуметтік жұмыстың мәні кәсіби ассоци-
ация деңгейінде құқық қорғау мақсатында ғана емес, сонымен 
қатар заң шығарушы жобаларға ықпал ету мақсатында да саясатқа 
араласу. Бұл шындық миграциялық саясатқа да қатысты» [10, 28-
30]. Мигранттарға жағдай туғызу барлық елдерден талап етіледі. 
Дегенмен, әлеуметтік жұмыскердің мақсаттары мен міндеттеріне 
мигранттарға көмек беру мен ықпал ету ғана емес, миграциялық 
процестердің салдарларын білу де жататынын ұмытпауымыз ке-
рек. Тіршілік дегеніміздің өзі қозғалыстан тұрады. Не ілгерілеу, 
не кері кету – бір орында тұрып қалу мүмкін емес. Миграция – 
тіршілік талабы. Осы тұрғыдан алғанда әр елдегі даму да әртүрлі 
бағытта, олардағы мигранттармен жұмыс барысы да ерекше. Ми-
гранттармен жүргізілетін әлеуметтік жұмыс − ғылым саласының 
қалыптасып келе жатқан жас буыны, сондықтан мигранттармен 
әлеуметтік жұмыстың пәні, әдістері мен түрлері, ең алдымен, 
осы мәселедегі заңдылықтары, ортақ белгілері, сонымен қатар 
өзгешеліктері жалпы түрде қарастырылды. 

Қазақстандағы көшіп
қону  шылар мен аз ұлт өкіл
де рінің құқықтарын қорғау 
мен қолдау. Миграциялық сая-
сат  – бұл тұрғын халықтың ми-
грациялануына алып келетін 
әлеуметтік мінез-құлықтың, әре-

кет тің бір түрі немесе элементі болып табылатын миграциялық 
қозғалысқа ықпал ету. Миграциялық процестер ынталандырушы, 
шектеуші іс-шаралар арқылы реттелінеді. Сонымен қатар, елдің 
экономикалық дамуына қарай ынталандырушы экономикалық 
іс-шаралар да кеңінен қолданылады. Ал көші-қон саясатының 
басты міндеттері:

3.3.2. Миграциялық
 саясат. 

Мигранттарға 
әлеуметтік көмек
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1) елімізде ұлттық бірегейлікті сақтау және дамыту;
2) сыртта жүрген қандастарды өз Отанына оралуына ынта-

ландыру;
3) дайындығы да, инновациялық әлеуеті де жоғары ше-

тел кадрларын тарту арқылы Қазақстанның бәсекелестік 
артықшылығын дамыту. 

Қазақстан Республикасының миграциялық жағдайын алды-
мен үш миграциялық ағын бойынша: ішкі миграция, Қазақстан 
Республикасынан эмиграция және шет елдерден Қазақстан Респу-
бликасына иммиграция тұрғысында қарастырса, Қазақстандағы 
1990-жылдардағы саяси әлеуметтік және экономикалық рефор-
малардың барысы мен нәтижесіндегі өзгерістер елдегі ішкі 
миграциялық құрылымның өзгеруіне себеп болды. Яғни тұрғын 
үй құрылысының, өндірістің тоқтап қалуы, кәсіпорындардың 
жаппай жабылуы нәтижесінде жұмыссыздықтың өсуі, бір 
жағынан, шаруашылықтағы мигранттарды итеріп шығарушы 
факторларға айналса, екінші жағынан, өмір жағдайындағы 
жаппай кедейлену аймақтық айырмашылықтарды теңестіріп, 
олардың тұратын жерлерін ауыстыру ұмтылысын шектеді. 
«1990-жылдардағы миграциялық процестердің дамуында екі 
кезеңді бөліп қарастыруға болады: бұл 1991-1997 және 1998-2000 
жылдар. Бірінші кезеңде Қазақстан Республикасынан, әсіресе, 
1994 жылы эмиграция өте күшті болды. Екінші кезеңде, керісінше, 
миграциялық ағым тұрақтанып, келу және кету қысқарды» [11]. 
Айта кететін жайт, басқа ұлт өкілдерінің көшіп келуінің азаюы 
болашақ Қазақстанның ұлттық құрамы жағынан қазақтануының 
кепілі болуында.

Қазақстан қоғамының этникалық құрылымындағы өзгеріс 
этносаралық өзара қатынастардың өзгеруіне аз әсерін тигізбей оты-
ра алмайды, ол тиісінше қоғамдағы өзара қатынасқа, әлеуметтік 
мінез-құлыққа әсер етеді. «Байырғы ұлт азаматтарының және 
бірқатар түркі тектес халықтар санының ұлғаюы этноәлеуметтік 
құрылымда еуропалық емес, азиялық компоненттің артуын 
түсіндіреді».

Қазақстан Республикасының көшіп-қонушылардың және 
ұлттық азшылықтар өкілдерінің құқықтарын қорғауы және 
қолдауын сара бағыт деп айтуға болады. Көші-қонның баламасын 
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немесе көші-қон процестеріне қатысты шектеуші рөл атқаратын 
факторларды анықтау бұл мәселені ғылыми тұрғыда түсінуге 
мүмкіндік береді. 

Аз ұлттар құқығының қорғалуы – мемлекет тұрақтылығы-
ның негізі. Зайырлы мемлекет әр ұлтты, әртүрлі діни-
сенімді ұстанған қоғамның тұтастығын, тыныштығын, заңды 
құқықтарын бекітіп, өз мәдениеттерін дамытуға мүмкіндік 
береді. «Тағдыр себептерімен тарихи тамырынан қол үзіп, 
қазақ жерін қоныстанған 130 ұлт пен ұлыс бар. Қазақстанда 11 
ұлттық газет, 44 тілде хабар жүргізетін 18 радиостудия бар». Аз 
ұлттардың мүддесін қорғайтын, өмірге келгеніне он жылдан 
асқан Қазақстан халқы ассамблеясының азды-көпті атқарып 
жатқан істері тиімді нәтижелер беруде. 

Дүниежүзінде ХХ ғасырдың екінші жартысынан бастап аз 
ұлт өкілдерінің құқын қорғау өзекті мәселеге айналды. Әлемдік 
жаңа саяси жүйе қалыптаса бастаған қазіргі заманда аяққа басу, 
нәсілдік кемсітушілік, жаппай қырып-жою – адамзатқа қарсы 
жасалған қастандық деп есептеледі. Көшіп-қонушылар мен аз 
ұлттар өкілдері бүгінгі ғаламдасу жүріп жатқан тұста қайда 
жүрсе де қоғамның толыққанды мүшесі. 

Қатынастар – бұл өзара байланыстар мен өзара әсер ету 
жүйесі, мүмкіндіктер мен жағдайлар жүйесі, іс-қимылды, ортақ 
мүдделерді іске асыруға бағыттауға мүмкіндік беретін қандай да 
бір психологиялық аура: қоғамның, оның ұжымдарының, нақтылы 
өкілдерінің мүдделері. Қатынастар – бұл әлеумет өмірінің ны-
саны, оны біріктіруші күш. «Этносаралық қатынастар – қазіргі 
полиэтникалық қоғамды анықтайтын құрамдас бөліктердің бірі. 
Этносаралық қатынастар – полиэтникалық қоғам өміріндегі про-
цестер дамуының күтпегендік, ойда болмағандық пен біркелкі 
еместік деңгейі бар аса қозғалмалы әрі жылдам өзгеретін саласы. 
Қазақстан өзінің сипаты жағынан полиэтникалық мемлекет болып 
табылады. Халықтың жалпы санының 55,85%-ын – қазақтар, 
28,3%-ын – орыстар, 3,3%-ын – украиндар, 2,6%-ын – өзбектер, 
1,8%-ын – немістер, 1,6%-ын – татарлар, 1,5%-ын – ұйғырлар 
құрады. Сол себептен этносаралық өзара қатынастарды зерт-
теу мәселелері қазіргі уақытқа дейін өз өзектілігін жоғалтқан 
жоқ» [12]. 
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Қазіргі кездегі Қазақстан Республикасындағы этносаралық 
қатынастар астарындағы көші-қон процестерінің негізгі мақсаты 
– Қазақстан қоғамындағы көші-қон жай-күйлерінің дамуындағы 
этносаралық қатынастар факторының маңыздылығын және 
азаматтардың тұрақты мекенжайын ауыстырудағы себептерін 
анықтау болып табылады. Оның аса маңызды міндеттерінің 
бірқатары мынадай:

– тұрақты мекенжайды сақтау мен өзгерту дәлелдемелерінің 
тепе-теңдігін анықтау;

– көші-қон көңіл-күйлеріндегі өңірлік, этноұлттық, әлеу-
меттік, еңбек және басқа аспектілерді анықтау;

– көшу үшін қолда бар және ойда бар мүмкіндіктер ара-
сындағы айырмашылықтарды және көшу үшін ең қолайлы 
кезеңді анықтау; 

– тұрғындардың көшіп келуші және көшіп кетушілерге 
көзқарасын, тиісінше соңғыларының олардың көшіп келуші елді 
мекенде өмір сүретін тұрғындарға көзқарасын анықтау.

Қазақстан жерінің транзиттік миграцияға қолайлылығы, соны-
мен қатар әлеуметтік шиеленіс пен потенциалды конфликтілерге 
қосымша серпін беретіні белгілі. «Қазақстан Республикасы 
Президентінің жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер 
институты 12 этностық ареалды (кикілжің болуы мүмкін аймақ) 
бөліп шығарған. Қазақстан Республикасындағы соңғы он жыл-
да бой көрсеткен алты этностық кофликтіні талдау Қазақстанға 
тән этностық конфликтілердің үш негізгі типін бөліп көрсетуге 
мүмкіндік береді:

1) этностық-әлеуметтік, антииммигранттық (әлеуметтік, 
экономикалық себептерге байланысты); 

2) сепаратистік (этнотерриториялық саяси-құқықтық 
жағдайлар);

3) ирреденттік – Оралдағы жағдай (1999 жылдың қыр-
күйегі)». 

Мигранттардың сапалық құрамы жөнінін де еңбекке жарамды 
жастағы адамдардың басым екенін айта кеткен жөн. Қазақстан 
Республикасы Статистика агенттігінің деректері бойынша 
республикаға, негізінен, жас адамдар көп келуде. 
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Кәсіптік қатынас тұрғысында шетелдік жұмыс күшіне 
сұраныс ішкі еңбек нарығы есебінен қанағаттандырылмайтын 
жоғары кәсіби табиғи және инженерлік, қаржы-экономикалық 
және кәсіпкерлік қызмет салаларына бағытталған. Бірақ практи-
када олармен қатар кеңінен тараған кәсіптер бойынша орта білікті 
қызметкерлер де тартылып отыр. Еңбек миграциясы бөлімінде 
біліктілігі төмен жұмыс күшінің тартылуын тежей отыра, елге 
жоғары білікті мамандардың, сондай-ақ инвестициялауға мүдделі, 
ұлттық жұмыс күшінің сапасына тікелей немесе жанама түрде 
ықпал етуге қабілетті шетелдік инвесторлардың келуін қосымша 
ынталандыру көзделуде. Қазіргі кезде және болашақ уақытта 
азаматтардың лайықты еңбекке қол жеткізу мүмкіндіктерін 
кеңейту; кәсіпкерлікті қолдау және түрлі нысандағы несие-
лендіру жүйелерін дамыту; әлеуметтік қамсыздандыру деңге-
йінің тұрақтылығын қамтамасыз ету және арттыру; тұрғын 
үй құрылысын дамыту және эмиграциялық үрдістерді тежеу 
жөніндегі шаралар қолданылмақ. Қазақстан бұрын кез келген се-
бептер бойынша қоныс аударған азаматтардың реэмиграциясын 
ынталандыру және қолдау бойынша қосымша шаралар белгіледі. 

«Қазақстанның ресми баспасөзінде жарияланған құжатқа 
сәйкес, жергілікті үкімет қаулысымен 2008 жылы республикаға 
шетелдік жұмыс күшін тарту квотасы алдыңғы жылдан ұлғайып, 
экономикалық белсенді тұрғындарының 1,6%-ын құраған. 
Экономикалық белсенді тұрғындар саны 8 миллион шамасын-
да екендігін ескерсек, шетелдік жұмыс күшінің 128 мың адамға 
жететіндігін есептеуге болады. Бұл былтырғы көрсеткіштен 
екі есе көп. Ал 2007 жылы республика аумағына шетелдік 
жұмыс күшін тарту квотасы экономикалық белсенді халықтың 
0,8% түрінде белгіленген. Олардың қатарында бірінші санат, 
яғни ұйымның басшылық құрамы, жоғары және орта кәсіби 
білімі бар мамандармен қатар төртінші санаттағы маусымдық 
ауылшаруашылық жұмыстарын істейтін жұмысшылар да бар» 
[65]. Мемлекет шетелдік жұмыс күшін енгізуге арналған кво-
таны белгілейді және оны қатал бақылайды, шетелдік маман-
дарды қазақстандық мамандармен ауыстыру саясатын қатал 
жүргізуде. «Шетелдік жұмыс күшін тартқан кезде жұмыс 
берушілер қазақстандық қызметкерлерді даярлау, қайта даярлау 
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және біліктілігін арттыру, бар жұмыс орындарын сақтап қалу, 
қазақстандық азаматтар үшін қосымша жұмыс орындарын құру 
жөнінде өзіне міндеттемелер алады, шетелдік жұмыс күшін 
тартатын ұйымдарда 257054 қазақстандық азамат жұмыспен 
қамтылған. Жергілікті кадрлар үшін 15338 жұмыс орны құрылды 
және 7 мыңнан астам қазақстандық мамандар жаңа мамандықты 
қайта игерді. Тек Атырау облысының өзінде шетелдік жұмыс 
күшін тартатын кәсіпорындар Қазақстан азаматтары үшін ша-
мамен үш мың жұмыс орнын құрды және 1196 қазақстандық 
мамандықты қайта оқытты. Шетелдік жұмыс күшін тарта-
тын мұнай-газ саласы кәсіпорындарында 1133 шетелдік маман 
шетелдік жұмыс күшін тартуға арналған рұқсаттардың ерекше 
шарттарына сәйкес қазақстандық мамандармен ауыстырылды». 

Сарапшылардың бір бөлігі Қазақстанға шетелдік білікті ма-
мандар керек десе, кейбіреулері алдымен жергілікті жұмыс-
сыздардың жағдайын шешу керек деген пікірде. Сарапшы-
лар ұсынысы: «квота берген кезде көршілес мемлекеттерде 
тұратын қазақ ағайындарды есепке алу; Қазақстанның білім 
беру жүйесінің нарыққа қажет мамандарды дайындауға дай-
ын емес екенін де ескеру. Көптеген кәсіпорындар Кеңес 
Одағы кезіндегі ішкі мамандарының кәсіби біліктілігін арт-
тыру орталықтарын жауып тастаған, өндірістік технология-
лар ескірген. Қазақстандық жұмыскерлердің еңбек өнімділігі 
дамыған елдермен салыстырғанда әлдеқайда төмен. Білім 
министрлігінің мәліметінше, Қазақстанда маман дайындайтын 
оқу орындарындағы жабдықтар моральдық тұрғыдан ескірген». 

 Қазақстанда пайдаланылатын шетелдік жұмыс күшінің 
белгілі бір бөлігі − заңсыз мигранттар. Олардың арасында мау-
сымдық жұмыстарда істейтін біліктілігі төмен адамдар басым. 
Шетелдік өкілдер мен елшіліктердің республиканың тиісті ор-
гандарымен және мекемелерімен өзара әрекеттестігін жандан-
дыру қажет, сондай-ақ әлеуетті иммигранттармен жүргізілетін 
жұмысты ақпараттық тұрғыдан қамтамасыз етудің қарапайым 
және осы заманға сай түрлерін жүзеге асыру қажет. Әрине, 
мұндай жағдайларда да, Қазақстан Республикасы азаматтарды 
жұмыспен қамтуға және олардың табыстарына зиян келтірмеу 
үшін ішкі еңбек рыногы және жергілікті халықтың мүддесін 
қорғау жөнінде шаралар қабылдауда. 
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Сонымен бұл мәселе тұрақты түрде назар аударып отыру-
ды қажет етеді, сондықтан көші-қон проблемаларымен айналы-
сатын мемлекеттік органдардың, үкіметтік емес ұйымдар мен 
халықаралық қоғамдардың күшімен үнемі дөңгелек үстелдер 
ұйымдастырылады, солардың шешімімен көшіп-қонушылардың 
еңбекке құқығы да анықталады. Осыған байланысты ҚР Еңбек 
және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі тарапынан көші-қон 
саласын басқаруды реттестіру бойынша жұмыс тобы құрылды.

2007 жылғы 22 қарашада ТМД үкімет басшылары Ашғабадта 
мигранттар статусы жөнінде конвенцияны қарастырды. Кезекті 
отырыста «конвенция жобасының негізгі мақсаты – еңбек етіп 
жүрген мигрант отбасы мүшелерінің құқығын қамтамасыз ету, 
оларды қабылдаған мемлекет қоғамдық өмірге байланысты 
қағидаларды жергілікті азаматтармен тең дәрежеде пайдалану» 
деп атап көрсетілді. 

Адамдардың ұлттық шекаралар арқылы көшіп-қону мен 
қоныс аударуына байланысты мәселелер бір жақты шешім табуы 
мүмкін емес, дегенмен, көші-қон елдер арасында ынтымақтастық 
негізінде басқарылуы тиіс. Қазіргі уақытта Қазақстан Респуб-
ликасы көші-қон мәселелерін көптарапты форматта реттейтін 
нақты халықаралық келісімдік база құрды, атап айтқанда, ТМД 
елдерімен, Еуразиялық экономикалық қауымдастық, Орталық 
экономикалық қауымдастық және Шанхай ынтымақтастық 
ұйымы шеңберінде ынтымақтастық дамуды Қазақстан Республи-
касы үшін еңбек миграциясы мәселелерін екі тарапты форматта 
реттеу өзекті болып отыр. Бұған қатысты Қырғыз Республикасы-
мен, Ресей Федерациясымен және өзге де шекаралас мемлекет-
термен қатынастарды айтуға болады. 

Қазіргі уақытта «Заңсыз еңбек мигранттарын заңдастыру 
туралы» заң жобасы Парламент мәжілісінің мақұлдауынан өтті. 
Мұндағы басты мәселе елімізде заңсыз мигранттар үшін бір 
реттік акциялар өткізу болып табылады. 

Жалпы алғанда заңсыз мигранттарды заңдастырғаннан 
Қазақстанның ұтары не? Бұл мәселе бүгінгі күні әлем елдерінде 
де алаңдаушылық туғызып отырғандықтан, проблемадан 
шығар жол тек «заңсыздарды» заңдастыру ма? Соңғы уақытта 
Қазақстанға табыс табуға келген шетелдік азаматтардың заңды 
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негіздерде келу мәселесі проблемаға айналып отыр. «Құқық 
қорғау органдары жүзеге асырған тексерулердің деректері бой-
ынша, 2005 жылы Қазақстанға заңсыз шетел азаматтарының 
келуі 250-300 мыңдай адамды құраған, олардың қатарында кво-
тасыз табыс табуға келген адамдар да бар. Бүгінгі күні еліміздің 
алдында бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарынан көріну 
міндеті тұр. Ендеше, осындай экономика құру үшін, Қазақстанға 
соған сәйкес, қабілетті азаматтар керек. Бұл − сұраныс. Мұның 
аты – экономикалық миграция. Бұл көптеген елдердің саясаты 
мен даму бағдарламаларында көрініс тапқан» [13]. 

Қазақстандағы көшіп-қонушылардың жағдайын зерделеу 
нәтижелері бойынша көшіп-қонушылардың құқықтарын рет-
теудегі мынадай проблемаларды атап көрсетуге болады: 

– көшіп-қонушыларды құжаттандыру мәселелерін қарау, 
сондай-ақ олардың, әсіресе оралмандардың азаматтыққа кіруін 
көші-қон қызметі ұзақ мерзімге созады, бұл көшіп-қонушыларға 
ұлттық заңнамада көзделген өз құқықтарын толық көлемді 
пайдалануға жол бермейді; 

– көшіп-қонушылар ұлттық заңнамадағы шектеулерге байла-
нысты өз құқықтарын іске асыра алмайтын жағдайлар болады;

Мемлекетімізде заңсыз еңбек көші-қонына қатысты тұжы-
рымдама да әзірленбеген. Бүгінде қолданыстағы халық аралық, 
атап айтқанда еңбек етуші көшіп-қонушылардың және олардың 
отбасы мүшелерінің құқықтарын қорғау конвенциясы барлық 
индивидтерді тең қорғауды қамтамасыз етіп, заңды және 
заңсыз мигранттар арасындағы айырмашылықты көрсетпейді. 
Негізгі құқық қорғау құжаттарының қатарына кіретін осы кон-
венция мен басқа да құжаттар мемлекеттік саясаттың осын-
дай тұрлаусыздығын босқындар құқығын қорғау мәселесінде 
де көрсетеді. Босқындар туралы заң біршама уақыт әзірленуіне 
қарамастан қабылданған жоқ. Ресми мемлекеттік статистикада 
және БҰҰ-ның босқындар ісі жөніндегі басқармада пайдаланы-
латын «босқындар» түсіндірмесіндегі әртүрлілік сақталып отыр. 
Босқындар туралы статистикалық деректердің әртүрлілігі осыған 
байланысты. 

 Қазақстандағы әлеуметтік ортамен, мигранттармен әлеумет-
тік жұмыс Қазақстан Республикасының заңдарына жүгінетіні, 
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одан бастама, тірек алатыны белгілі. Сондықтан да бұл істе 
де бірлесіп еңбек ету – біздің міндетіміз. Зерттеуші ғалымдар 
пікіріне, кеңестеріне тағы бір назар аударсақ: «азаматтық және 
миграция туралы заңды қайта, толықтыра қарау керек». 

Біріншіден, қатаң визалық режимді ТМД-ға енгізген жөн. 
Иммиграция заңында виза мен азаматтық жағын алу жағын 
күрделендіріп, елге пайдалы кәсіпорындар ашу жағын жеңілдету 
қажет. Көшіп келушілердің санын азайтып, елімізге қыдырып, 
саяхат жасай келіп, ақша жұмсайтын туристерді көбірек келтіру 
пайдалы. Қазір Ресейден келетіндер азаматтықты оңай алады да, 
бұған керісінше, бізден Ресейге барғандарға азаматтық алу қиынға 
соғады. Оралмандардан басқа азаматтық алу – тек мемлекеттік 
тілді білу талабына сәйкестігі. Осындай қайшылықтарды бол-
дырмау керек. 

Екіншіден, тұрағы жоқ тұрғын мәртебесін (статусын) енгізіп, 
шеттен келгендерге (атамекеніне оралғандардан басқасына) 
қашан азаматтық алғанынша еңбек ету және оқу құқығын бер-
меу керек. Мұны осылай істемесе, оқу орындарының бюджеттік 
мәселесін тартып, жұмыс орындарында түрлі қайшылықтар туа 
бастайды. Біздің шетелден жұмыс күшін алу, шетелге жұмыс 
күшін шығару төңірегіндегі заңымыз да ойдағыдай емес. 

Үшіншіден, «Отандастар» туралы бапты Заңнан алып 
тастаған дұрыс. 

Төртіншіден, депортация туралы бап енгізіп, оның орында-
луын Ішкі істер министрлігіне жүктеу қажет.

Бесіншіден, паспорт, төлқұжатқа тіркеу жұмысына 
келгендерді шеттен келгендерді алмаған дұрыс. 

Алтыншыдан, эмиграцияны толық жеңілдетіп, иммиграция-
ны (атамекеніне оралушылардан өзге) батыс елдерінің үлгісімен 
күрделендіру керек. Сонда ғана жергілікті ұлт өкілдерінің үлес 
салмағы артатын болады. 

Жетіншіден, иммигранттардан мемлекеттік тілді талап ету 
керек».

Қазақстан Республикасының миграциялық саясатындағы ба-
сты бағыт − әлемдегі үш қазақтың бірін, яғни сырттта жүрген 
қандастарымызды отандастыру. Біз қандастарымызды отандас-
тыруды оларды «оралман» атаумен бастадық. 
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Қорыта айтқанда, еліміздің көші-қон саясатының салалық 
бағдарламасына сәйкес Қазақстан Республикасының әлеуметтік 
және еңбек заңнамасы көптеген кемшіліктерге қарамастан, 
мигранттарды әлеуметтік қорғауды ұйымдастыру жөніндегі 
шараларды жүзеге асыруда, әлеуметтік қолдау мен олардың 
бейімделуіне ерекше назар аударылуда. Осы орайдағы Еңбек 
және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Көші-қон 
комитеті ұсынған 2007- 2015 жылдарға арналған тұжырымдамасы 
еліміздегі көші-қон процестерін басқарудың қолданыстағы 
бағыттарын жетілдіруге және оның сапалы жаңа бағыттарын 
дамытуға бағытталған.

Қазақстан Республикасының миграциялық саясатының ба-
сты мақсаты – миграциялық процестерді басқару, мигранттардың 
интеллектуалдық және еңбек әлеуетінің жүзеге асуына, елдің 
және оның аймақтарының әлеуметтік-экономикалық берік даму-
ына, демографиялық дамуына, яғни халықтың көбеюіне немесе 
тұрақтануына ықпал ету. 

Оралмандарға әлеуметтік көмек. Мигранттардың әлеу
меттік ортаға ықпалы. Оралман − Қазақстан Республика-
сы егемендік алған кезде оның шегінен тыс жерлерде тұрақты 
тұрған және Қазақстанға тұрақты тұру мақсатында келген ұлты 
қазақ шетелдіктер немесе азаматтығы жоқ адамдар. Оралман 
мәртебесін алған тұлға Қазақстан Республикасында кең спектрлі 
жеңілдіктерді алады.

Ондай жеңілдік түрлері мыналар:
– жұмысқа орналасуға, біліктілікті арттыруға, жаңа мамандық 

алуға көмектесу;
– мемлекеттік және орыс тілдерін меңгеруге жағдай жасау;
– Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес Қарулы 

күштер қатары қызметінен босату;
– орта кәсіби және жоғары кәсіби білім ұйымдарына түсуге 

квота бөлу;
– мектептер мен мектепке дейінгі мекемелерден орын қажет 

еткендерге орын алып беру;
– зейнетақы мен жәрдемақы төлеу;
– бұқаралық саяси репрессия құрбандары үшін өтемақы ала-

тындар қатарындағы азаматтардың құқықтарын жаңғырту;



217 

– Қазақстан Республикасына кіру үшін берілетін визаға 
консулдық жинақтан босату;

– заңнамаға сәйкес кепілденген көлемдегі тегін медициналық 
көмек алу;

– Қазақстан Республикасы азаматтарына қарастырылған мем-
лекеттік адрестік көмек көрсету; 

– кеден төлемдері мен салық төлемдерінсіз шекарадан өткізу; 
– тұрғылықты мекенжайына тегін жету және мүлкін жеткізу 

(соның ішінде сиыр); 
– келген жерінен баспана алу мен бір реттік жәрдемақы төлеу 

үшін қаражат бөлу. 
Басқа мемлекеттен Қазақстан Республикасына қоныс аудар-

ған көшіп-келушілерге оралман мәртебесі беріледі. Қазақстан 
Республикасының аумағындағы әрбiр көшi-қон субъектiсi өзiнiң 
тұрақты немесе уақытша тұратын жерi бойынша Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттiк шекарасынан өткен күннен 
бастап күнтiзбелiк бес күн iшiнде тiркелуге мiндеттi. Көшi-
қон субъектiлерiн тiркеу жеке басты куәландыратын құжаттар 
бойынша жүзеге Оралман мәртебесін беру және (немесе) 
оралмандардың көшіп келу квотасына енгізу туралы өтінішті 
отбасының кәмелетке толған мүшелерінің бірі жеке өзі уәкілетті 
органның аумақтық органына береді. Жеке өзі жүгінуі мүмкін 
болмаған жағдайда өтініш беруші уәкілетті өкілге жүгінуге но-
тариалды расталған сенімхатты оралман мәртебесін беру және 
(немесе) оралмандардың көшіп келу квотасына енгізу туралы 
өтінішпен қоса береді. Өтініш берушіге оның өтініші қандай 
нөмірден кейін тіркелгені туралы тіркелу нөмірі беріледі: 
өтініш қолдаухат тұлғасы мен бірге көшіп келген оның отба-
сы мүшелерін куәландыратын (паспорт, жеке куәлік, туу тура-
лы куәлік, неке туралы куәлік, ажырасу туралы куәлік, әскери 
билет, еңбек кітапшасы); Қазақстан Республикасы аумағында 
тұратын тұрғылықты жерінен отбасы құрамы туралы анықтама; 
тұрғылықты үйі бар немесе жоғы туралы анықтама. Орал-
ман мәртебесін беру туралы өтінішті тіркеу, өтініш берушіні 
және оның отбасы мүшелері туралы мәліметтерді «Оралман» 
электрондық деректер қорына енгізгеннен соң жүзеге асады. 
Оралман мәртебесін беру немесе бермеу туралы шешім, аумақтық 



218 

органда тіркелген күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірілмей 
уәкілетті органның аумақтық органымен қабылданады. Оралман 
мәртебесін алғандарға бекітілген үлгідегі куәлік беріледі. Орал-
ман куәлігін жоғалтқан жағдайда, оның иегері уәкілетті органның 
аумақтық органына жоғалтқаны және түпнұсқасын беру тура-
лы өтініш ұсынады. Өтініш тапсырылғаннан кейін, уәкілетті 
органның аумақтық органы бес жұмыс күні ішінде оралман 
куәлігінің түпнұсқасын береді, оған «түпнұсқа» мөрі басылады. 
Оралман куәлігі қатал есепті құжат және оралман мәртебесін 
растайтын негіз болып табылады. Оралмандар мен олардың 
отбасыларының мүшелері:

– уәкілетті органның аумақтық органдарына оралман мәр-
тебесін беру және (немесе) оралмандардың көшіп келу квотасы-
на енгізу туралы өз өтініштерін қарау үшін қажетті отбасының 
барлық мүшелеріне дұрыс мәліметтерді табыс етуге;

– денсаулық сақтау органдарының талап етуі бойынша 
медициналық тексеруден өтуге, екпелер қабылдауға, емделу 
курсынан өтуге, сондай-ақ денсаулық сақтау органдарының 
нұсқамаларын орындауға;

– оралмандарды бейімдеу және кіріктіру орталығына жолдама 
алған кезде үш күннің ішінде сонда қоныстануға және оралман-
дарды бейімдеу және кіріктіру орталығында болудың белгіленген 
кезеңі аяқталғаннан кейін өздеріне берілген үй-жайды босатуға;

– уақытша орналастыру орталығында және оралмандар-
ды бейімдеу және кіріктіру орталығында болудың белгіленген 
тәртібін сақтауға міндетті.

Оралмандардың құқықтары. Оралмандар мен олардың 
отбасы мүшелері Қазақстан Республикасы заңына сәйкес 
жеңілдіктерді, өтемақыларды, сонымен қатар басқа да жәрдемақы 
мен атаулы көмектерді алуларына құқықтары бар:

–  жұмысқа орналасуда, бiлiктiлiгiн арттыруда және жаңа 
мамандықты игеруде көмек көрсету;

–  мемлекеттiк тiлдi және орыс тiлiн оқып-үйренуге жағдай 
жасауды қамтамасыз ету;

–  Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген 
тәртiппен Қарулы Күштер қатарында қызмет атқаруға шақыруды 
кейiнге қалдыру;



219 

– техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі және 
жоғары білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыра-
тын бiлiм беру ұйымдарына оқуға түсу үшiн квoтa бөлу;

–  мұқтаж болғандарға мектептерден, мектепке дейiнгi 
ұйымдардан, сондай-ақ әлеуметтiк қорғау мекемелерiнен орын 
беру;

–  біржолғы жәрдемақылар мен зейнетақыны төлеу;
–  азаматтығы қалпына келтiрiлгендердiң «Жаппай саяси  

қуғын-сүргiндер құрбандарын ақтау туралы» Қазақстан Рес-
публикасының Заңында белгiленген өтемақыға құқықтарын iске 
асыру;

– Қазақстан Республикасына келуге виза беру үшін консулдық 
алымдардан босату;

–  заңнамаға сәйкес медициналық көмектің кепілдеме бөлігін 
тегін алу;

–  Қазақстан Республикасының азаматтарына қарастырылған 
атаулы көмекті алу;

–  мүлікті шекара арқылы кеден төлемдерін алмай өткізу;
–  тұрақты тұратын жеріне жол жүру және мүлкін (оның ішінде 

малын) жеткізу жөніндегі шығыстарды өтеу;
–  тұрғын үй сатып алу үшін қаражат бөлу.
Көшіп келушілердің отбасын құрайтын тұлғалар:
–  жары (жолдасы);
–  ата-анасы;
–  қарауындағы балалар, соның ішінде асырап алынған бала-

лар;
–  кәмелет жасқа толмаған, бұрынғы тұрған мекені бойынша 

асырауға тиісті ата-анасы немесе асыраушылары жоқ бауырлары, 
әпкелері.

Он сегіз жасқа дейінгі балаларды Қазақстан Республикасына 
орналастыру олардың ата-аналары мен асыраушыларының (асы-
раушысы немесе қараушысы) келісімі бойынша шешіледі. Осыған 
орай, он төрт жастан он сегіз жасқа дейінгі балалардың нотари-
алды рәсімделген жазбаша келісімдері ұсынылады. Жеке отба-
сын құрмайтын, ата-анасынан бөлек Қазақстан Республикасына 
көшірілетін он сегіз жасқа дейінгі жасөспірімдерге ата-анасының 
(асыраушылары мен қараушыларының) ресми рәсімделген жаз-
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баша келісімдері қажет. «Халықтың көшi-қоны туралы» Заңына 
сәйкес республикаға тұрғылықты мекендеуге келген тұлғалар 
квота бойынша немесе квотадан тыс екеніне қарамастан оралман 
мәртебесін алады. 

Оралман мәртебесін алған тұлғаларға мемлекет мынадай 
жағдай жасайды:
	арнайы мемлекеттік жәрдемақы, мүгедектікке жәрде мақы 

және асыраушысынан айырылғандарға жәрдемақы мен жас бой-
ынша зейнетақы төлейді;
	Қазақстан Республикасы үкіметі бекіткен квотаға сәйкес 

орта кәсіби және жоғары кәсіби білім орындарына оқуға түсуге;
	Қазақстан Республикасына кіру визасын беруде консул-

дық таңдаудан босату;
Қарулы күштер қатарында қызмет етуден босату. Бұдан басқа 

жергілікті атқарушы органдар тегін медициналық көмектің 
кепілді көлемін алуды қамтамасыз етеді, мемлекеттік атаулы 
әлеуметтік көмек, жұмысқа орналасуға көмектесу, біліктілігін 
арттыру мен жаңа мамандық алуға, мектептерде, мектепке 
дейінгі және әлеуметтік көмек көрсететін, мемлекеттік және орыс 
тілдерін меңгеруге жағдай жасау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің 
осы стандарты (бұдан әрі – Стандарт) оралман мәртебесін 
беру және тіркеу жөніндегі мемлекеттік қызмет көрсету (бұдан 
әрі – мемлекеттік қызмет) тәртібін айқындайды.Көрсетілетін 
мемлекеттік қызмет нысаны ішінара автоматтандырылған. 
Мемлекеттік қызмет «Халықтың көші-қоны туралы» Қазақстан 
Республикасының 1997 жылдың 23 желтоқсанындағы Заңы мен 
«Оралман мәртебесін беру ережесін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі 
міндетін атқарушының 2007 жылғы 27 қыркүйектегі №224-ө 
(Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2007 жылғы 10 
қазанда №4964 тіркелген) бұйрығының негізінде жүзеге асыры-
лады. Мемлекеттік қызмет оралмандарға және олардың отбасы 
мүшелеріне (бұдан әрі – тұтынушылар) көрсетіледі. Мемлекеттік 
қызметті Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік 
қорғау министрлігі Көші-қон комитетінің аумақтық органдары 
(бұдан әрі – аумақтық орган) тұтынушының тұратын жері бой-
ынша аумақтық органының ғимаратында көрсетеді. Көрсетілетін 
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мемлекеттік қызметтің аяқталу нысанына оралман куәлігін беру 
жатады. 

Қызмет алу үшін мынадай құжаттарды ұсыну қажет: 
	оралман мәртебесін беру туралы өтініш;
	өмірбаян;
	өтініш берушінің және онымен бірге қоныс аударған от-

басы мүшелерінің жеке басын куәландыратын құжаттардың 
көшірмелері (паспорт, кәмелеттік жасқа толмаған балаларының 
туу туралы куәлігі);

Келесі құжаттардың бірін: 
	неке немесе ажырасу туралы куәліктер;
	аттестат; диплом; 
	әскери билет немесе еңбек кітапшасының көшірмелері 

(өтініш беруші оралман мәртебесіне сай келетіндігін анықтау 
мүмкіндігі болмаған жағдайда ұсынылады).

Бланкілердің қажетті үлгілерін өтініш берген аумақтық ор-
гандардан тікелей алуға болады. Құжаттарды қабылдау тікелей 
тұтынушының тұратын жері бойынша аумақтық органның 
ғимаратында жүзеге асырылады. Мемлекеттік қызметті алу үшін 
қажетті құжаттар тапсырылатын жауапты тұлғаның деректері 
аумақтық органның ғимаратының көрнекті жеріне мемлекеттік 
және орыс тілдерінде ілініп қойылады. Аумақтық органның 
қызметкері өтініш пен тиісті құжаттарды қабылдап алады, 
өтінішті журналға тіркейді және өтініш берушіге оның тіркелгені, 
тұтынушының мемлекеттік қызметтің соңғы нәтижесін ала-
тын күні көрсетілген хабарламаны береді. Оралман мәртебесін 
беру туралы өтініш берушінің бұрын уәкілетті органның басқа 
аумақтық органдарына өтініш берілгені анықталған жағдайда 
өтініш берушіден жаңа өтініш қабылданбайды. Бұл жөнінде 
тұтынушы сол сәтте хабардар етіледі. Көрсетілген мемлекеттік 
қызметтің нәтижесін алу үшін тұтынушының өзі немесе оның но-
тариалды куәландырылған сенімхаты бар уәкілетті өкілінің келуі 
талап етіледі. Оралман куәлігін тұтынушының тұратын жері бой-
ынша аумақтық органның ғимаратынан тікелей алуға болады. 
Адамды оралман деп танудан бас тартқан жағдайда, аумақтық 
орган тиісті шешімді тұтынушыға жібереді. Оралман мәртебесі 
Қазақстан Республикасы егемендік алған сәтте одан тыс жер-
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де тұрақты тұрған және тұрақты тұру мақсатымен Қазақстанға 
келген ұлты қазақ шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға 
беріледі.

Жұмыс принциптері. Аумақтық органдардың қызметі адам-
ның конституциялық құқықтарының, қызметтiк борышын атқару 
кезінде заңдылықтың, Мемлекеттік қызметшілердің ар-намыс 
кодексінің сақталуына негiзделедi және сыпайылық, толық 
ақпараттың берілуін, оның сақталуын, қорғалуын және құ-
пиялылығын қамтамасыз ету принциптерінде жүзеге асырылады. 

Жұмыс нәтижесі. Тұтынушыларға мемлекеттік қызметті 
көрсету нәтижесі осы Стандартқа қосымшаға сәйкес сапа мен 
қолжетімділік көрсеткіштерімен өлшенеді. Аумақтық орган-
дардың жұмысы солар бойынша бағаланатын, мемлекеттік 
қызметтердің сапа және қолжетімділік көрсеткіштерінің нысана-
лы мәндерін арнайы құрылған жұмыс тобы жыл сайын бекітеді.

Шағымдану тәртібі. Мемлекеттік қызметті ұсыну сапасы 
жөнінде шағымдар болған жағдайда аумақтық қызметкерлердің 
әрекетіне шағым оның басшысының атына жазылады. Аумақтық 
органның оралман мәртебесін беруден бас тартуы туралы шағымдар 
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 
министрлігінің Көші-қон комитетінде қара лады.

Даулы мәселелер азаматтық сот өндірісі тәртібімен шешіледі. 
Шағымдар жазбаша түрде пошта бойынша не қолма-қол кеңсе 
арқылы қабылданады. Өтініштерді қарау Қазақстан Республи-
касы заңнамасында көзделген тәртіппен және мерзімде жүзеге 
асырылады. Шағымды тапсырған кезде, оның екінші данасын-
да мөртабан соғылады және оған шағымды қабылдаған күні 
мен оны қарау барысы туралы хабарласып білуге болатын те-
лефон нөмірі көрсетіліп шағымды қабылдаған қызметкердің 
қолы қойылады. Сондай-ақ, тұтынушының аумақтық органның 
шешіміне сот тәртібімен шағымдануға құқығы бар. Мемлекеттік 
қызмет көрсетудің осы стандарты (бұдан әрі – Стандарт) 
Қазақстан Республикасына тұрақты тұру мақсатымен келген 
және оралмандардың көші-қон квотасына енген оралмандар мен 
олардың отбасы мүшелерінің тұрақты тұратын жеріне жол жүру 
және мүлікті (оның ішінде малды) жеткізу шығыстарын өтеу, 
келген жерінде тұрғын үй сатып алуға және біржолғы жәрдемақы 
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төлеміне қаражат бөлу жөніндегі мемлекеттік қызметті көрсету 
тәртібін белгілейді. Көрсетілетін мемлекеттік қызмет нысаны 
ішінара автоматтандырылған. 

Мемлекеттік қызмет «Халықтың көші-қоны туралы» Қа-
зақстан Республикасының 1997 жылғы 23 желтоқсандағы 
Заңының 29-4-бабы мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2006 жылғы 6 қаңтардағы №15 қаулысымен бекітілген Көші-қон 
квотасы бойынша келген оралмандарға тұрақты тұратын жеріне 
жол жүру және мүлікті (оның ішінде малды) жеткізу шығыстарын 
өтеу, келген жерінде тұрғын үй сатып алуға қаражат бөлу және 
біржолғы жәрдемақы төлеу ережесімен реттеледі. Мемлекеттік 
қызмет оралмандарға және олардың отбасы мүшелеріне (бұдан 
әрі – тұтынушыларға) беріледі. Мемлекеттік қызметті Қазақстан 
Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі 
Көші-қон комитетінің аумақтық органдары (бұдан әрі – аумақтық 
орган) тұтынушының тұратын жері бойынша аумақтық орга-
нының ғимаратында көрсетеді. Көрсетілетін мемлекеттік қыз-
меттің аяқталу нысаны қосымша жеңілдіктер тағайындау 
(тағайындаудан бас тарту) болып табылады. 

Мемлекеттік қызмет көрсету кезіндегі уақыт бойынша шек-
теу мерзімдері:

1. «Миграция», «Эмиграция», «Иммиграция» түсініктеріне 
сипаттама беріңіз.

2. Миграциялық процестер әлеуметтік жұмыс пен әлеу-
меттану ғылымдарының зерттеу объектісі ретінде.

3. Миграциялық процестердің ерекшелігі.
4. Мигранттармен және босқындармен әлеуметтік жұмыс 

түсінігі, мәні, негізгі бағыттары.
5. Мигранттармен және босқындармен әлеуметтік жұмыс 

әдістемесі және әдістері.
6. ҚР-дағы оралмандар мәселесі.
7. ҚР-дағы мигранттармен және босқындармен әлеуметтік 

жұмыстың құқықтық негізі.
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3.4. ПЕНИТЕНцИАРЛЫ МЕКЕМЕДЕГІ 
ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫС

Пенитенциарлы ғы-
лым ның тарихи дамуында 
жазалаудың әртүрлі тео-
рия лары орын алды. Мың-
даған жылдар бойы талион 
(ла тын тілінен talio – жаза, 
қылмыс деңгейіне сәй кес 
құнын алу), айыптыға өзі-
нің жасаған қылмысына 

қарай, дәл сондай жаза қолдану («қанға қан, жанға жан») заңы 
орын алды. Талион заңымен жүруге қарсылық көрсеткен ежелгі 

3.4.1. Қазақстандағы
 пенитенциарлы жүйедегі 

әлеуметтік қызметкерлердің 
қызметтерінің жалпы 

сипаттамасы мен 
теориялықәдістемелік 
бағыттарын зерттеу
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грек философы Протагор болатын, оның көзқарасы бойынша, 
жазалау бұл қылмыскерге зиян келтірмей, оны түзету тәсілі бо-
луы керек деп түсінген, ал Аристотельдің пікірі бойынша, егер де 
жазалау қылмыскердің түзелуін қамтамасыз ете алмаса, онда жа-
залауды күшейткен жөн деді. Кейіннен қылмыскерді жазалаудың 
басқа да тұжырымдалары дамыды: қорқыту, мақсаттылық, 
психологиялық мәжбүрлеу және т.б. теориялар. Мысалы,  
Т. Гоббс шынайы қылмыскерді немесе қылмыскер болуы мүмкін 
адамдарды қорқыту арқылы қылмыстың алдын алуға болады 
деп есептеді. XVIII ғасырдағы итальяндық заңгер Чезар Бекка-
риа («Қылмыс пен жазалау туралы» атты трактатында) және Ұлы 
француз революциясының якобиндік көшбасшыларының бірі 
− Жан-Поль Марат қатаң жазалардың тиімсіз екенін дәлелдей 
отыра, жазалау мен қылмыстың сай келушілік қажеттілігі тура-
лы сөз етті. XIX ғасырда германдық мектеп өкілдерінің пенолог-
тары бойынша, жазалаудың өзі адамгершілікке жатпайды, бірақ 
міндетті түрде қажет, себебі мемлекет, қоғам қызығушылығын 
қорғаудан бас тартуға немесе қылмыскерге зиян келтіру керек пе, 
әрдайым таңдау үстінде болады.

Көріп отырғанымыздай, қайта тәрбиелеу және заң бұзу-
шыларды түзету идеясы уақыт ала қоғам назарына ілігіп отыр-
ды. Қылымыскерлерді кері әлеуметтендіруде ықпалын тигізген 
алғашқы күрделі әрекет, жазалау ретінде бас бостандығынан 
айыруды енгізу болды. Жазалау ретінде бас бостандығынан ай-
ыруды енгізгеннен бері ұрылар мен қайыршылар көшелерден 
кетіп тұрақты жұмысқа орналасты. Бас бостандығынан айыру 
түріндегі жаза ішкі төңкеріліс пен руханилықтың қайта туындау-
ына алып келеді деп күтілді.

Қазақстандағы пенитенциарлы жүйедегі әлеуметтік қыз-
мет керлердің қызметтерінің атқаратын функцияларымен, прин-
циптеріне және әдістеріне тиімді талдау жасау үшін, ең алдымен, 
қазіргі кездегі пенитенциарлы жүйеге сипаттама мен теориялық 
түсініктеме беру қажет.

ХХ ғасырда көптеген он жылдықтар бойы, Қазақстанның 
қылмыстық-атқарушы жұмыс жүйесі, еліміздің қылмыстық са-
ясатындай, көбіне репрессивтік сипатта болды. Қазақстанды 
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лагерлер елі деп атағаны кездейсоқтық емес. Өкінішке орай, 
әлемнің көптеген бөліктеріне сталиндік лагерлер − «КАРЛАГ», 
«СТЕПЛАГ», «АЛЖИР», «ВОСТОКЛАГ», т.б. тән екендігі 
мәлім. Мұндай фундаменталды себептің орын алуы қылмыстық-
атқарушы жүйенің өте күрделі болуынан мүмкін. Біздің еліміз 
ұзақ кезеңдер бойы қамауға алынғандардың саны бойынша 
алғашқы орындарды (РФ мен АҚШ-тан кейін) иеленуде. Тұтқынға 
алынғандардың түрмедегі жағдайлары, түрмеде отыру шарттары 
көп жағдайда адамның өмір сүру деңгейіне сәйкес келе бермейді. 
Қазақстанның қазіргі кездегі қылмыстық-атқарушы жүйесінде 
20-дан астам тергеу изоляторы және 75 мекемесі (режимді жал-
пы түзетудің 19 колониясы, 19 қатаң, 5 ерекше режимдегі коло-
ния, 1 түрме, 17 орналастыру колониясы, 8 аурухана, 4 тәрбиелеу 
колониясы, 2 бас бостандығынан айырылғандарға арналған 
әлеуметтік реабилитация орталықтары) бар.

Қазақстанның ұлттық халық санағының қорытындысы бой-
ынша, тіркелген 53359-ы тұтқындалғандар және 8 736-ы тергеуге 
қамауға алынғандар. Демек, ол жалпы халық санының 0,3%-ына 
және 0,1%-ына сәйкес келеді.

Қазақстанның түрмелік индексі 100 000 халыққа (әлемде 
түрмеде отырғандардың саны бойынша 100 000 халқы бар ел-
дердің ішінде 17-орында) 382 адам. Бұл 16 миллион халқы бар 
мемлекет үшін өте көп. Соңғы он жылдарда Қазақстанның пе-
нитенциарлы жүйесі едәуір өзгерістерді бастан кешіріп отыр, 
қамауға алынғандар мен тұтқындалғандардың күзет кезінде және 
мерзімін өтеу барысында құқықтарын кеңейту мен жағдайларын 
гуманизациялауға бағытталған. Осы мақсатқа орай Қазақстан 
Республикасының қылмыстық-атқарушы кодексіне көптеген 
түзетулер енгізілді, 2001 жылдың 11 желтоқсанынан Әділет 
министрлігінің №148 Ішкі тәртіп ережелері қабылданды. Түрмеге 
қамалғандардың құқықтары мен қызығушылықтарын заңмен 
қамтамасыз етуді мақсат етіп қойған қылымыстық-атқарушы 
жүйесі Қазақстан Республикасының Әділет министрлігіне ауы-
сты. Осыған орай Қазақстан өзінің қылымыстық-атқарушы сая-
сатын гуманизациялау және либерализациялауға ұмтылатынын 
жариялады. Түзету мекемелері мемлекет органдарының пенитен-
циарлы жүйесінің қарауында болып табылады. Бұл мекемелердің 
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негізгі мақсаттары қылмыскерлерді бас бостандығынан бел-
гілі бір мерзімге айыру арқылы түзету және өмір бойы бас 
бостандығынан айыру, яғни оларды жаңа қылмыстар жасамауына 
бағытталған. 

Пенитенциарлы мекемелердің жүйесін сотталғандардың 
бас бостандығанан айыруының классификациясына қарай 
анықталады. Түзету мекеме түрін сот жазалауға үкім шығаруда 
анықтайды. Осыдан орай ол сотталушының жас ерекшелігін 
және жынысын, жасаған қылмыстың күрделігін, айыптау фор-
масын, тағайындалған жаза мерзімін, алдында тағайындаған 
бас бостандығынан айыру жазасын өтегенін, қылмыстың қай-
талануын, қауіпті және ерекше қауіпті қылмыстың қайтадан 
қайталануын ескереді. 

Әлеуметтік жұмыс онда ол көп жағдайда, қоғамдық пікір 
қайта тәрбиелеу мен қатесін түзеутге мүмкіндік бере бермейтін 
көзқарасқа бейім болса қоғамдық қарым-қатынастың гуманиза-
циялау көрсеткіші бола алады, Қазіргі кездегі қазақстандық пени-
тенциарлы жүйе – бұл алдын ала бас бостандығынан айыру орны:

– уақытша қамауға алатын изолятор. Оларда қылмыс жаса-
ды деген күдікпен қамауда ұстап отырады. Қамау мерзімі – 10 
тәулікке дейін, ал егер қылмыстың аса қауіпті түрлері болатын 
болса – 30 тәулік қамауда болады;

– тергеу абақтылары айыпталушыларға, соның ішінде, ісі сот-
та қаралып жатқандарға, сонымен қатар, үкімдері шыққан, бірақ 
заңдық күшке әлі ене қоймаған тұтқынға алынғандарға арналған. 
Бұдан басқа тергеу абақтыларында қамауда отырғандардың 7%-ы 
3 жылға дейінгі мерзімге қамауға алынғандар, яғни жасаған 
қылмыстары аса ауыр еместер. 

Жазасын өтеудегі түзету мекемелері: 
– түзету-еңбек колониялары (ТЕК) – бас бостандығынан 

айырылған адамдар үшін түзету-еңбектік колония мекемесі 
негізгі екі түрге бөлінеді: ер азаматтарға (жалпы, қатаң және ерек-
ше, яғни ең қатал режимді) және әйелдерге арналған (екі жалпы, 
қатаң режимді);

– тәрбиелеу-еңбек колониялары (ТЕК), кәмелетке толма-
ғандарға, 14 жастан 18 жасқа (кейде 21 жасқа) дейін қылмыс 
жасағандарға арналған.
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Түзету-еңбек колониялары ер балалармен қатар қыз балаларға 
да арналған. Ер балаларға арналған ТЕК режимінің екі түрі бар – 
жалпы және қатаң. Қатаң режимге кәмелет жасқа толмай қылмыс 
жасағандар немесе жалпы режимдік ТЕК-ке бірнеше рет дөрекі 
тәртіп бұзғандар ауыстырылады; 

– түрмелер – аса қатаң тәртіптегі мекемелер болып табылады. 
Түрмелерде екі түрлі режим қалыптасқан – жалпы және қатаң – 
бір мекеме аясында; 

– түзету-еңбект колониялары – бас бостандығынан айыру-
дан гөрі, жазасын жеңілдетілген өтеу орындары болып табыла-
тын мекен. Тұтқындалғандар абайсыз жасаған қылмыстары үшін 
арнайы үш категорияға бөлінеді: ойластырып жасаған қылмысы 
үшін тұтқындалғандар және 5 жылға тұтқындалған адамдарға; 
қатесін түсініп оң жолға бет бұрғандарға және түзету-еңбек 
мекемелерін (ТЕМ) жалпы және қатаң режимге аудару. Батыс 
елдерінің көптеген пенитенциарлы жүйесі жабық, жартылай 
жабық және ашық түрмелерден тұрады. Оны бізде бір мекеме 
аясында қарастыру режим деп атаса, оларда ерлер мен әйелдер 
бір мекемеде, жазаларын шеттетілген секторларда ғана өтейді. 
Мұндай жазаларын өтеуді ұйымдастыру тасымалдауды үнемдеп 
қалуға және де жазасын өтеушіге отбасынан және тұрғылықты 
жерінен алыс кетпеуді қамтамасыз етеді. 

Көрсетілген категориялар жоғарыда аталған факторларға 
байланысты әртүрлі категория бойынша қамаудағы адамға жаза-
сын жекелеп өтеуін қамсыздандырумен қатар, сотталғандардың 
жеке басының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін, аса күрделі 
қылмыспен сотталғандардың басқаларға деген жағымсыз ықпа-
лынан сақтап қалу және оларды түзету үшін алдын ала жағдай 
жасап үндеуге бағытталған.

Қазіргі қайта құру кезінде қазақстандық пенитенциарлы 
жүйені реформалау мен түзеу мекемелері аясындағы әлеуметтік 
жұмыстың мазмұнын нақтылау аса өзекті мәселелердің бірі болып 
отыр. Қазіргі қоғамда әлеуметтік тәртіпсіздік орын алып отырған 
жағдайда, сонымен бірге әлеуметтік институттардың тәрбиелік 
функцияларымен байланысты мәселелерді шешу қажеттілігі нен, 
соңғы он жылдықта пенитенциарлық жүйенің маңыздылығы мен 
көлемі артып отыр.
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Бостандық еркінен айыру орындарының жай-күйі мен күту 
жағдайы – бұл халықтың тығыздығына, әртүрлі аурулармен, 
қажетті деңгейдегі медициналық көмектердің жоқтығымен, өте 
қатаң көзқараспен байланысты бұрыннан келе жатқан мәселе. 
Орын алып отырған мәселелердің негізгі түйіні сәйкесінше 
нормалық актілерді қабылдау мен орындау және құқық қорғау 
органдарына мамандарды тиімді даярлау жатады. Маңызды рөлді 
әртүрлі саладағы мамандар атқарады, олардың ішінде әлеуметтік 
қызметкерлер де бар, олар қазақстандық пенитенциарлы мекеме-
лер құрамына әлі енгізілмеген.

Қазақстанда әлеуметтік жұмыс саласында қарқынды даму XX 
ғасырдың 90-жылдары бастау алып, ал 2001 жылдан бастап ди-
пломды мамандар даярлана бастаған. Қазіргі кезеңде Қазақстанда 
әлеуметтік жұмысты дамыту барысында оның теориялық 
негіздерін құруға аса зор мән берілуде. 

Қоғамда әлеуметтік жұмыс тәжірибесін теориялық негіздеудің 
бірнеше моделі бар. Барлық моделді үш негізінен алып қарауға 
болады: 

1. Әлеуметтанушылық-бағдарланған.
2. Психологиялық-бағдарланған.
3. Кешенді-бағдарланған.
Қоғамда әлеуметтік жұмыстың әртүрлі бағыттардағы тео-

риялық негіздері ауқымды немесе кіші деңгейде құралған. Со-
нымен әлеуметтік жұмыс теориясы зерттеулері көрсеткеніндей, 
егер мүгедектермен, балалармен, қарттармен, әйелдермен, 
жұмыссыздармен және халықтың басқа категорияларымен әлеу-
меттік жұмыстың теориялық негізі қалыптасқан болса, ал пе-
нитенциарлы саладағы әлеуметтік жұмыстың теориялық негізі 
отандық ғылымда лайықты деңгейде қарастырылмағанын 
анық тадық. Яғни мұның ұзақ уақыт бойы қамауға алынғандар 
әлеу меттік қызметкердің клиенті бола алмайды, өйткені олар 
қоғамның толық құқылы мүшесі емес, және тиесілі жазасын өтеу-
де әлеуметтік қызметкердің көмегіне сүйенуге құқығы жоқ деп 
есептеліп келген, демек қылмыстық феномен моральдық және 
эмоция тұрғысынан қарастырылған.

Қоғам қылмыскерлерді қоғамнан тыс элементтерден тұра-
тын жат топтар ретінде қарастырды. Қылмыскерлерді тек 
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қана «құбыжық» деп қабылдайды. Қылмыскерлер өздерінің 
жәбірленушілеріне қалай зиян келтірсе қоғам да дәл сондай 
зақым келтіруде. Бірақ қылмыс мәліметтерін талдау негізінде 
қылмыскерлер туралы келесідей ұйғарым жасауға бола-
ды, қылмыстық – бұл адамзат жүріс-тұрысының бір түрі, ал 
қылмыскерлер – бұл девиантты мінез-құлықты адамдар. Құқық 
бұзушылық – бұл қоғамда заң жүзінде және моральдық-этикалық 
салада қалыптасқан нормалардан алшақтайтын, девиантты 
мінез-құлық формаларының бірі. Девиантты субмәдениет атты 
мәдениетке қоғамға қайшы келетін элементтер кіреді, яғни 
белгілі бір топты мойындап, өздері ғана бір-бірімен қарым-
қатынас құрайды. Бұл субмәдениет қоғамнан алыстауға, ал бұл 
өз кезегінде қоғаммен жанжалдасуға алып келеді. Әлеуметтік 
қызметкердің қызметі осындай қақтығыстарды болдырмауға және 
мұндай девиантты субмәдениеттің орын алмауына бағытталуы 
керек. Пенитенциарлы әлеуметтік жұмыс туралы теориялардың 
бірнеше аспектілері құқықтың, педагогиканың, психологияның, 
психиатрияның, социологияның әртүрлі салаларында қарасты-
рылуда, бірақ бұған қарамастан, пенитенциарлы жүйедегі 
әлеуметтік жұмыстың бірыңғай теориясы қалыптаспаған. Біздің 
пікіріміз бойынша пенитенциарлы әлеуметтік жұмыстың теория-
сын негіздеу, әлеуметтанушылық-бағдарланған, психологиялық-
бағдарланған және кешенді-бағдарланған модельдерге сай 
келеді. Біздің көзқарасымызша, пенитенциарлық әлеуметтік 
жұмыстың ең тиімді кешенді моделі болып табылады. Пени-
тенциарлы әлеуметтік жұмыстың өзіндік ерекшеліктері бар, 
қоғамдағы әлеуметтік жұмыстың басқа бағыттарына қарағанда 
ондағы өзгешеліктер қоғамнан шеттетілген. Сонымен қатар ҚР-
ның қылмыстық және қылмыстық-атқарушы заңнамаларына 
сәйкес заңды-құқықтық нормалармен реттеледі, ал әлеуметтік 
жұмыстың басқа бағыттары азаматтық, әкімшілік және әлеуметтік 
құқық негіздеріне сүйенеді. Бұл кәсіби және рухани-этикалық 
бағыттарда пенитенциарлы әлеуметтік жұмыс бойынша маманын 
даярлауда міндетті түрде ескерілуі қажет. 

Басты назар болашақ әлеуметтік қызметкердің құқық 
саласындағы біліміне аударылып, сонымен бірге пенитенциар-
лы сол салада жұмыс істейтін әлеуметтік қызметкерлерді 
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дайындаудың арнайы оқыту бағдарламалары құрастырылуы 
қажет. Әрі жалпы әлеуметтік жұмыс теория аясында бірыңғай пе-
нитенциарлы әлеуметтік жұмыс теориясы негізделуі тиіс, мұны 
пенитенциарлы жүйенің тәжірибелік қызметі талап етіп еді, 
түбегейлі өзгеріс пен пенетенциарлы саясаттың өзіндік жазалау 
принциптерінен гуманистік-бағдарлануға көшу, себебі тек бір 
ғана ҚР ІІМ-нің күші арқылы қайта құру мүмкін емес. Пенитен-
циарлы жүйені тиімді басқарып реттеп отыратын қоғамдық ин-
ституттар керек. Сондай институттың бірі − әлеуметтік жұмыс. 
Пенитенциарлы әлеуметтік жұмыс теориясының негізін дамытуда 
халықаралық тәжірибеге де жүгінуіміз мүмкін. Батыс Еуропа және 
АҚШ елдерінде пенитенциарлы саладағы әлеуметтік жұмыс ин-
ституты жетік дамыған және де теория жағынан «біліммен жақсы 
қаруланған». Сонымен қазіргі кездегі Қазақстанда пенитенциар-
лы жүйеде қалыптасқан өзгешелікті ескерген жөн. Біздің елде пе-
нитенциарлы жүйеде әлеуметтік жұмыстың дамуының келешігі 
зор, себебі пенитенциарлы әлеуметтік жұмыста адам және қоғам 
туралы әртүрлі ғылымдардың бірнеше салаларындағы білімді 
біріктіреді, бізге белгілі әлеуметтік жұмыс өзінің қызметінде 
әртүрлі ғылымдардың әдістемелерін қолдануға мүмкіндігі бар 
пәнаралық сипатта бола алады. 

Пенитенциарлы әлеуметтік жұмыстағы маңыздысы ол 
әмбебапты сипатта болуы, әрбір клиенттің проблемасын түп-
кілікті әрі нақты шеше алады және оны қолайлы шешу жолдарын 
ұсынады. 

Әлеуметтік жұмыс клиентке қажетті көмектің барлық 
жақтарын көріп ұсына алады. Сонымен қатар пенитенциарлы 
әлеуметтік жұмыс институтының маңыздылығы, бостандықта 
жүрген адам туындаған проблемасын әртүрлі мамандар-
мен талқылай отыра шеше алады, және де ол мұндай көмекті 
өзі қалаған кез келген уақытта ала алады, ал қамаудағы адам 
құқықтары шектеліп бас бостандығынан айырылғандықтан, оның 
көмек сұрауға мүмкіндігі жоқ. Сонымен ҚР-ның пенитенциарлы 
жүйесіндегі әлеуметтік жұмыс бас бостандығынан айырылған 
адамдарға қажетті жағдайды қамтасыздандыру үшін аса маңызды 
рөл атқарады.
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Әлеуметтік жұмыстың 
прин  циптері – ғылыми теория-
лар  дың элементтері, соны-
мен қатар эмпирикалық қыз-
мет тің негізін қалаушы ере-
желері болады. Олар жалпы  
философиялық, жалпы ғы-

лы ми (ұйымдық-қызметтік, әлеуметтік-саяси, психико-педа го-
ги  калық және тағыда басқа) және әлеуметтік жұмыстың специ-
фикалық принциптері деп бөлінеді. Әлеуметтік жұмыстың 
спецификалық принциптері – олар: әмбебаптылық принципі, 
әлеуметтік құқықты қауіпсіздік принципі, сақтандыру (алдын 
алу) принципі, әлеуметтік әрекет ету принципі, клиентоцентризм 
принципі, өз күшіне сүйену принципі, әлеуметтік ресурстар-
ды толықтай қолдану принципі, құпиялық және толеранттылық 
принципі [Теория и методика социальной работы: учебное посо-
бие. В 2-х частях. – М.: Союз, 1994]. Бұл принциптердің барлығы 
сонымен қатар әлеуметтік жұмыстың бір бөлігі ретінде пени-
тенциарлы әлеуметтік жұмыстың да принциптері болып келеді. 
Дегенмен, пенитенциарлы саладағы әлеуметтік жұмыс тағы 
бірнеше спецификалық – заңдылық, әділеттілік және гуманизм 
секілді принциптерімен ерекшеленеді.

Пенитенциарлы саладағы әлеуметтік қызметкер қызметіндегі 
заңдылық принципі тереңдетілген моральдық негізге ие. 
Әлеуметтік қызметкер қамауға алынған адамның заң үкіміне 
сай мінез-құлық көрсетуіне себепші болуы керек. Қылмыстық 
жазаны өтеудегі заңдылық принципін іс жүзіне асыру мыналар-
дан тұрады; біріншіден, жазаға кесілгендердің құқықтық үкімі 
қатаң түрде орындалуы қажет, қамауға алынғандарға қойылған 
міндеттер мен тыйым салынғандарды бұлжытпай орындауды 
қамтамасыздандыру, екіншіден, тұтқынға алынғандарға неме-
се олардың мүдделері мен құқықтарын қорғауға заңды түрде 
өкілеттіліктері бар адамдарға шынайы мүмкіндіктерін қолдана 
білуін ұғындыру [Уткин В.А. Курс лекций по уголовно-исполь-
нительному праву. – Томск, 1995. – 94 с.]. Бірақ бұл принцип 
қамауға алынғандарға қолдануда көбіне салтанатты жарияланған 
сипатта болады, сондықтан да әлеуметтік қызметкерге қойылған 

3.4.2. Пенитенциарлы 
саладағы әлеуметтік 

қызметкер қызметінің 
принциптері, функциялары 

және әдістері
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міндеттер, осы принциптерді қамаудағы адамдарға шынайы 
қамтамасыздандыру мен қолдану жатады. 

Әділеттілік принципі адамдардың еңбегіне қарай және олар-
ды мойындауымен, құқық бұзушылық пен жазаға тартылуы, 
еңбегі және марапатталуы, әрекеті және сауабы, қоғам өміріндегі 
әртүрлі адамдардың практикалық рөлдерімен олардың әлеуметтік 
жағдайының өзара сәйкестілік талаптарын, олардың құқықтары 
мен міндеттерін қамтиды. Бұл қатынастар бір- бірімен сәйкес кел-
меген жағдайда әділетсіздік ретінде бағаланады. Философиялық 
әдебиеттерде әділеттілікті екі аспектіде қарастыру мақұлданған: 
теңдестіретін және бөлшектейтін. Алғашқысы азаматтардың заң 
алдында теңдігімен қамтамасыз ету қажеттілігі, ал екінші аспект 
қылмыстық-құқықтық ықпал ету шарасын, яғни қылмыскерге 
байланысты әділетті болу керек, яғни оның өзі жасаған 
қылмыстың ауырлығына қарай сәйкес болу керек екендігін ай-
тады. Әділеттілік принципі қылмыстық-жазалау құқығын орын-
дауды іс жүзіне асырумен шектелмей, сонымен қатар тұтқынға 
алынғандарға жеңілдік пен мараппаттауды да қолдануы қажет. 
Жалпы әділеттілік – пенитенциарлы саладағы әлеуметтік 
қызметкердің қызметін орындауда орын алған, аса маңызды 
принциптердің бірі. 

1. Гуманизм принципі әлеуметтік қызметкер қызметінің 
негізін қалаушы; ол өз мәнін Қазақстан Республикасы Конс-
титуциясының «Адам және азамат» атты екінші бөлімнен көре 
алады. Қазақстан Республикасы Конституциясының 17-бап, 
2-бөліміне сәйкес болу керек, «Адамның қадiр-қасиетiне қол 
сұғылмайды. Ешкiмдi азаптауға, оған зорлық-зомбылық жасауға, 
басқадай қатыгездiк немесе адамдық қадiр-қасиетiн қорлайтындай 
жәбiр көрсетуге не жазалауға болмайды». Гуманизмнің кеңестік 
заң ғылымында қалыптасып қалған екі түсінігі бар. Бір жағынан 
«минимум және репрессиялауды мүмкіндігінше жеңілдету» бола-
тын. Ал келесі жағы қоғамды қорғап, ең қатаң жазаларды қолдану 
орын алды, соның ішінде өлім жазасына қиюға дейін барды. 
Мұндай гуманизм ұғымы біраз ескіріп қалды десе де болады не-
месе ол КСРО-ның ХХ ғасырдың 30-50-жылдарының бастапқы 
кезеңдерін қамтыды, ол уақытта қылмыстық репрессия өте қатаң 
еді, ал миллиондаған адамдар өз жазаларын сталиндік лагер-
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лер мен түрмелерде өтеді. Біздің пікірімізше, гуманизм ұғымы 
қылмыскерлерге қатысты мына мағынаны білдіреді, гуманизм, 
ең алдымен қамаудағы адамдарға деген мемлекет пен қоғамның 
«адамдық» қарым-қатынасы және гуманизм бас бостандығынан 
айрылғандардың жазасын өтеу барысын жеңілдетудің жан-жақты 
бағыттары деп түсіну дұрыс емес. Гуманизм – бұл қылмыстық-
атқарушы жүйенің бас бостандығынан айырылғандарды эко но-
микалық, саяси, қаржылық және т.б. мақсаттарға жеткізу «функ-
циясы» ретінде «фунционалдық» бағыттан бас тарту болып та-
былады. Гуманизм – бұл, ең алдымен, әрбір бас бостандығынан 
айрылғандардың заңды құптап, қоғамдық өмірге қайтып ора-
лу мүмкіндігін мойындау, демек, қылмыстық-атқарушы жүйе 
қызметкерлерінің қамаудағы адамдарды да өздері секілді тең 
дәрежедегі адам екенін мойындау. Сонымен бірге гуманизм 
принципі кешіру дегенді білдірмейді, жазаны өтеу режимінің 
қатаңдығын күшейтуі де мүмкін, бірақ мұндай шаралар адам-
ның адамдық қарым-қатынасын бұзады, бас бостандығынан 
айырылғандардың денсаулығын күрт төмендетеді, оны ма-
нипуляциялау объектісіне айналдырады. Бас бостандығынан 
айырылғандармен қатынас гуманизм принципі халықаралық 
құжаттарда көрсетілген. Сонымен гуманизм принципі түрмеде 
нашар адамды одан әрі өршелендіреді, ал жақсыдан – жаман жа-
сайды деген пікірді теріске шығарады. 

Әлеуметтік қызметкер пенитенциарлы жүйеде жұмыс істей тін 
басқа мамандарға қарағанда бас бостандығынан айырылғандар-
мен жұмыс жасау барысында гуманизм принципіне бағытталуы 
керек, себебі бас бостандығынан айырылғандармен жұмыс жа-
сауда «ең төменгі жан» деп қарау арқылы, біз тек ол тұлғаның ең 
төменгі қасиеттерін сыртқа шығаруын және ол адамның қоғамға 
деген тек қарама-қарсылығын оятатынын әлеуметтік қызметкер 
ғана түсінеді.

Бас бостандығынан айырылғандарға репрессивті шаралар-
ды қолданатын болсақ, онда қамаудағы адамдар өз іс-әрекеттерін 
гуманизм және адамгершілік тұрғысынан жасауын, әлемге 
сүйіспеншілікпен қарауына біз қол жеткізе алмаймыз. Сондықтан 
қазіргі кезде пенитенциарлы жүйенің рухани-гуманистік прин-
циптеріне бағдарлану және пенитенциарлы саясатқа сәйкес 
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жүргізу қоғамның маңызды міндеттері болып табылады. Өмірде 
бұл принциптерді жүргізу кәсіби қызметінің спецификалық 
ерекшеліктерін ескере отырып, әлеуметтік қызметкер өткізу керек. 

Әлеуметтік-саяси принциптер: мемлекеттік саясаттың ұлт-
тық және аймақтық ерекшеліктерімен бірыңғай болуы, тәжі-
рибемен және әлеуметтік қызметкердің халықтың әртүрлі 
категория ларымен әлеуметтік жұмыс, соның ішінде бас бос-
тандығынан айырылғандар; демократизм және оның мазмұны 
мен әдістері; бас бостандығынан айырылғандардың өмір сүруде 
жеке тұлғалық жағдайларында нақты болған оқиғаларын, 
жағдайларын тіркеу, олардың ерекшеліктері жұмыстың мазмұны 
мен технологияларын анықтау; мамандықтың қызметі заңды 
және әділетті.

Психико-педагогикалық принциптері, бас бостандығынан 
айырылғандардың тұлғалық ерекшеліктерін тіркеуге көмек-
тесетін, тәрбиелеудің әлеуметтік-психологиялық механизмдері, 
оқыту, қалыптастыру және тұлғаның қоршаған ортамен өзара 
әрекеттесуін дамыту, сонымен қатар психико-педагогикалық көмек 
көрсету мен ықпал еутінің тиімді технологияларын анықтауын: 
тұлғалық-қызметінің бағдарлары; индивидуалдық және диффе-
ренциалдау бағдарлары; пенитенциарлы әлеуметтік жұмыстың 
тәрбиелік бағыты; бас бостандығынан айырылғандарға көмек, 
қолдау, қорғау сәйкестігі оның позитивті дамуымен, бейтарап-
тандыру, криминогендік детерминант; жұмыста оңтайлы сапала-
ры мен қасиеттерін дамыту басымдылығы; диагностикалаудың 
кешендігі, сыртқы ықпалдар және бас бостандығынан айырыл-
ғандардың қиын өмірлік жағдайларда және өзіндік дамуында 
тұлғалық белсенділігі деп ұғыну. 

Топтағы ұйымдастыру принциптері арқылы пенитенциар-
лы әлеуметтік жұмысты іс-жүзінде асыру оның нәтижесіне 
әсер етеді, оған: процестерді басқарушылық және әлеуметтік 
көмек көрсету процедураларды, қолдауды, қорғауды; жұмыстың 
жүйелігін, кезеңділігін және сабақтастығын; әлеуметтік меке-
мелердің пенитенциарлы мекемелердің құрылымдық тұтас-
тығын; әлеуметтік жұмыс субъектілерінің құқықтары мен мін-
деттерінің тұтастығын, өкілеттілігі мен жауапкершілігін, бас 
бостандығынан айырылғандар мен әлеуметтік жұмыс жасай-
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тын мамандардың кәсіби-тұлғалық дайындығын; пенитенциар-
лы мекемелердің қызметкерлер құрамымен, бас бостандығынан 
айырылғандардың, басқа да осы салада ізденген адамдар мен 
ұйымдардың қызметтестік іс-әрекеттерінің координациясын 
қамтиды.

Жоғарыда аталған принциптер бас бостандығынан айы-
рылғандармен әлеуметтік жұмыс принциптерімен өте тығыз бай-
ланыста:

– қолжетімділік және әмбебаптылық – барлық бас бостан-
дығынан айырылған адамдар саяси-идеологиялық, діни, ұлттық, 
нәсілдік, жас аралық, әлеуметтік-мәртебелік және тағы да басқа 
ерекшеліктеріне қарамастан тең құқылы және заңды әлеуметтік 
көмекпен қолдауды, қорғауға алынуына шынайы мүмкіндіктер 
болу керек;

– мекенжайлық − индивидуалды әлеуметтік көмекке мұқтаж 
барлық бас бостандығынан айырылған адамдарға, әсіресе 
халықтың әлеуметтік аса әлсіз категорияларына (мүгедектер, 
қарттар, зейнеткерлер, науқас адамдар, нақты баспаналары, 
қызметі және т.б.), олардың жазаларын өтеу кезеңінде басы-
нан аяғына дейін әлеуметтік көмек көрсету, сонымен қатар бас 
бостандығынан айырылғандардың пенитенциарлы мекеме-
лерден кейінгі қайта әлеуметтенуі мен реабилитациялануына 
жәрдемдесу;

– еріктілік – әлеуметтік көмек бас бостандығынан айырыл-
ған адамдардың өмiрі мен өздерiнiң қауiпсiздiгіне байла-
нысты жағдайларда және осындай оқиғаларға ұқсас кейбiр 
жағдайлардалардан басқа уақытта өз еркімен ғана көрсетіледі;

– құпиялық – бас бостандығынан айырылған тұлғалар және 
олардың әлеуметтік проблемалары туралы ақпараттарды жария-
ламау, егер жариялайтын болса, онда ол ақпараттардың салдар-
лары оларға әртүрлі зиян келтіруі, олардың құқықтарына қысым 
жасалуы, жағдайларын күрт төмендетіп жіберуі мүмкін;

– тәрбиелік-профилактикалық бағыттану – бас бостан-
дығынан айырылғандарды түзету, жаңадан пайда болатын қиын 
жағдайларды ескеру, оларды тудыратын себептерін жою үшін 
әлеуметтік жұмыс арқылы жағдайлар жасау;
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– бас бостандығынан айырылғандарды ынталандыру – бас 
бостандығынан айырылғандардың өз бетінше проблемаларын 
шешуде жағымды ресрустарды іздеу мен олардың қолдауына, 
сонымен қатар өзін-өзі жеке тұлғалық тәрбиелеу жұмысына 
бағытталуы керек. Бас бостандығынан айырылғандардың 
әлеуметтік жұмысқа қатысуын оның түзелуін бағалау көрсет-
кіштерінің бірі ретінде қарастырған жөн, ал өміріндегі қиын-
қыстау кезеңдерінде өз бетінше қылмыстық емес жолмен шешу 
қабілеттілігін – бостандықта сындарлы өмірге сақадай-сай болып 
тұруы критерийлерінің бірі деп түсінуге болады;

– толеранттылық – бас бостандығынан айырылғандардың 
көмекке мұқтаж болып отырған барлық категорияларына, 
жекелік симпатия мен антипатияға тәуелсіз, жағдайларына және 
қандай қылмыс жасаса да, оның салдарлары қандай болмасын, 
жазықтылық деңгейіне және адамның адамгершілік-құқықтық, 
психика-педагогикалық деградациялануына қарамастан, оларға 
шыдамды кәсіби қатынас пен көмек көрсету. Пенитенциарлы 
әлеуметтік жұмыстағы кәсіби толеранттылық бас бостандығынан 
айырылғандардың әртүрлілік заңдылығын түсінуін талап етеді, 
яғни олардың өмірлік жағдайын, сонымен бірге шыдамдылық пен 
белсенді-қызметтіліктің үйлесуін, бұл әртүрлілікке «жобалау» 
қатынасын, оның маманның кәсіби қызмет барысында тіркеуге 
алынуы;

– әлеуметтік және тұлғалық ресурстарды барынша көп пай-
далану − бас бостандығынан айырылғандардың проблемаларын 
шешуге, оның қалыпты әлеуметтік хал-жайына жағдай жасауға 
және ол тұлғаны оңтайлы дамытуға заңмен қарастырылған 
барлық негізгі түзелу құралдарын қолдану қажет, яғни заңмен 
тыйым салынбаған тәсілдер мен технологиялар, мүмкін болатын 
барлық күштер (мемлекеттік органдар, үкіметтік емес, өз еркімен, 
қайырымдылық, құқық қорғау, діни және басқа да ұйымдар мен 
мекемелер, жеке тұлғалар) тартылған.

Пенитенциарлы әлеуметтік жұмыс феноменін ғылыми-
практикалық танып білу процесінде түрлі бағыттардың негізінде 
жоғарыда аталған принциптердің жүйесін толықтырушы және 
анықтаушы ретінде ұйымдастыру-мазмұндық және психико-
педагогикалық компоненттеріне басқа да талаптар қойылуы да 
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мүмкін. Олардың негізінде әлеуметтік жұмыстың мазмұнына, 
әдістемелеріне және ұйымдастырылуын талап қою жүйесі 
анықталады. Бұл қызметтегі аса маңызды болып отырған басым-
дылық, кәсіби идеал түсінігінің өткінші болмауы, яғни оның 
лайықты құндылықтары болуында. Пенитенциарлы әлеуметтік 
жұмыстың негізгі кәсіби құндылықтарының қатарына өзін-өзі 
бағалау; жалпыға ортақтық, шынайылық, адамның ажыратыл-
майтын құқықтары, адам құқығының тұтастығы; қоғам мен 
адамдардың өз арасындағы жауапкершілікті қамтитын, тұлғаның 
бас бостандығы мен қызығушылықтарын құрметтеу; әлеуметтік 
жауапкершілік пен әділеттілікке ұмтылу; адамның тұлғалық және 
әлеуметтік қажеттіліктерін барынша қанағаттандыру; қоғамның 
әр мүшесі өзінің өмірлік іс-әрекетін өз бетінше толықтай жүзеге 
асыру құқығы және т.б. жатқызуға болады. Сонымен принцип-
тер мен құндылықтар жалпы кәсіби және арнайы-спецификалық 
белгілерді қамтиды. Соңғысы пенитенциарлы әлеуметтік жұмыс-
тың бас бостандығынан айырылғандарға көмек көрсетуде, 
қолдау мен қорғау бойынша қызмет көрсетуде өзіндік бағыт 
ретінде ерекшеліктерін қамтып көрсетеді. Спецификалық 
белгілері негізделген, біріншіден, сала, орта бойынша және 
оны жүзеге асыру жағдайымен: бас бостандығынан айыру 
мекемелері; физикалық, бірақ қоғамнан рухани шектеу емес; 
соттың ұйғарымы бойынша қылмыстық жазаларын өтеу; бас 
бостандығы, өз еркімен қызығушылықтарын, қажеттіліктерін 
қанағаттандыру мүмкіндіктеріне заңды түрде құқықты шектеу 
жүйесі, соның ішінде әлеуметтік көмекті өз бетімен алуға; уақыт 
пен кеңістікте, өмір сүру іс-әрекетінде, сыртқы және ішкі өзара 
қарым-қатынаста тәртіпке сай жүріс-тұрыстың қатаң реттелгені; 
спецификалық әлеуметтік-тұрмыстық жағдайларда бірге тұру 
барысында және уақыт өткізуде мәжбүрлеп күзету, қадағалау; 
«түрмелік», қылмыстық субмәдениет, бас бостандығынан 
айырылғандардың стратификациясы, түзеу мекемелері (ұғым, 
нормалар, әдет-ғұрып, салт-дәстүр) айналасындағы өзара 
қарым-қатынастардың спецификалық реттеуіштері; тұлғааралық 
және топаралық криминогендік қарым-қатынасқа түсу, соны-
мен қатар қалыпты қарым-қатынас тапшылығы; жапа шегу мен 
зорлық-зомбылық көрсетудің түрлі формалары мен қарама-
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қайшылықтарды қылмыстық жолмен шешу жолдарының кеңінен 
таралуы, қоршаған ортаның қақтығысқа түсуінің жоғары деңгейі; 
өмір сүру іс-әрекетінің әлеуметтік-психологиялық жағдайының 
қолайсыздығы, тұлғаны психологиялық жәбірлейтін, үстемдік 
көрсететін жағдай және оны жақсартуға минималды субъективті 
мүмкіндіктер; адамның адамгершілігіне қысымшылық көрсету, 
зорлық-зомбылыққа, зәбір көру қауіп-қатердің өте жоғары болуы, 
адамның физикалық және психологиялық денсаулығына және 
тағы да басқа қауіптер. 

Пенитенциарлы әлеуметтік жұмыстың аясы тар мақсат, 
тек қана қара бастың қамын ойлау ғана емес. Мазмұны жағы-
нан спецификалық пенитенциарлы әлеуметтік жұмыс, бас 
бостандығынан айырылығандарды түзету мен қайта әлеумет-
тендіруде – түзету мекемелерінің қызметінің ең басты мақсатқа 
жетудің негізгі құралы ретінде арнайы және басқаруға оңтайлы 
кешеннің (көп аспектілі) бір түрі болып табылады. Ол бірқатар 
функцияларды атқарады. Бас бостандығынан айырылығандармен 
әлеуметтік жұмыстың мазмұндық функцияларын түзету (әлеу-
меттік-педагогикалық) функциясы жатады. Оны жүзеге асыруда 
қызметкер тұлғалық адамгершілік қасиеттері мен кемшіліктерін, 
қызығушылықтары мен қажеттіліктерін анықтап, интеллек-
туалды, рухани, физикалық даму, мәдени-бос уақыт өткізуін, 
спорттық-сауықтыру, қызметте коммуниакативті болуына, көркем 
шығармашылығына жәрдемдеседі, педагогикалық жүйенің негіз-
делген шараларының деформациялануының орын алмауын 
жүзеге асырады. 

Пенитенциарлы мекемелерде әлеуметтік қызметкердің 
маңызды функциялары: бас бостандығынан айырылғандармен 
қатар қызметкерлермен, әкімшілікпен бірлесіп бас бостандығынан 
айырылған уақыт барысында оқыту мен жұмыс жасаудың 
жоспарын құрайды; бас бостандығынан айырылғандардың 
тұтқында болуына байланысты психологиялық күйзелістен 
шығуына көмектесу; түзету-еңбектік мекемелер (ТЕМ) ортасына 
бейімделуіне жәрдемдесу; бос уақытты ұйымдастыру мен оқуын 
жалғастыруға көмектесу; бас бостандығынан айырылғандардың 
құқықтары бұзылмауын қорғау мен қадағалау; тұтқынның туыс-
тарына оның бас бостандығынан айырылуына қатысты пробле-
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маларды шешуге кеңес беру арқылы көмектесу; тұтқынға қаржы 
туралы мәселелерін реттеуіне көмектесу; тұтқынды бостандыққа 
шығуына даярлау, сонымен бірге оған мүмкіндігінше жұмыс пен 
баспана табуына жәрдемдесу; бас бостандығынан айырылғандар 
мен қызметкерлер құрамының өзара қатынасын әрдайым реттеп 
отыру керек, себебі ТЕМ қызметкерлері көбіне бас бостандығынан 
айырылғандарды түзетуге келмейтін, оларды тек билік арқылы 
басқару ғана қолайлы жағдай деп түсін еді. Бостандықта да олар 
дәстүрлі түрде әрдайым әлеуметтік жұмыстың объектісі бола-
ды, сонымен бірге бас бостандығынан айырылған адамдардың 
көмекке аса зәру топтары мен категорияларына көмек көрсету 
басты функцияларының бірі болып отыр. Бұлар, ең алдымен, 
кәмелетке толмағандар, жастар, әйелдер, жұмыссыздар, зейнет-
керлер, мүгедектер.

Бас бостандығынан айырылғандардың арасында әлеуметтік-
қорғалмаған категорияларының бірі – мүгедектер. Енді бұл 
категорияға көмек көрсетуде әлеуметтік қызметкердің атқаратын 
функцияларын қарастырсақ. 

Бас бостандығынан айырылғандардың арасында мүгедектігі 
барлар мен зейнеткер жасына жеткендердің жазаларын өтеуде 
олардың өзіндік негізделген ерекшеліктері бар, олардың ден-
саулығы мен физикалық мүмкіндіктерін, қоғамда алып отыр-
ған әлеуметтік жағдайын ескерген жөн. Түзету-еңбектік заң-
дылықтармен оларға ерекше жағдайлар, жеңілдіктер, сонымен 
бірге мүгедектердің өтініштер бойынша мүгедектер және қарттар 
үйлеріне жіберілуі де қарастырылған. Әлеуметтік қызметкерлер 
мүгедектердің жоғары аталған барлық жеңілдіктерін заңнамаларға 
сәйкес алуына жәрдемдесуі керек. Сонымен қатар мүгедектердің 
көп бөлігіне созылмалы сырқаттарға тән немесе олардың жиі 
сырқаттанулары, тұрмыстық жағдайларына байланысты қызмет 
көрсетуде едәуір қиндықтарға ұшырайтындықтары, көп жағдайда 
өзге адамдардың көмегіне зәру екендіктері белгілі. Дегенмен, 
жазаларын өтеуді ұйымдастыруда мүгедектердің не денсаулық 
жағдайы, не олардың созылмалы ауруларының көп болуы 
ескерілмейді. Мүгедектерді кәсіби реабилитациялау жүйесінің 
әсері өте төмен. Бірақ денсаулығы мықты бас бостандығынан 
айырылғандарға қарағанда, мүгедектер көп мөлшерде ар-
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найы реабилитациялық бағдарламаларды қажет етеді. Бас 
бостандығынан айырылғандардың көпшілігі – мүгедектер. Олар 
әлеуметтік жағынан ортаға бейімделмеген әрі әлеуметтік бай-
ланыстардан тыс қалған. Бас бостандығынан айырылғандарға 
қатысты медициналық мүгедектік туралы қорытынды бас 
бостандығынан айыру мекемелерінде жасалады; зейнетақы алуға 
құқығы барлар комиссиялық қайта тексерістен өтуге мәжбүр 
болады; нәтижеде анықтама қағаздарын жинауға бірнеше айлар 
кетеді. Сондықтан бас бостандығынан айырылу мекемелерінде 
мүгедектерді әлеуметтік қорғауды қамтамасыздандыру үшін 
ерекше жағдайлар жасалуы қажет. Ал мұндай жағдайларды жа-
сау және қадағалау әлеуметтік қызметкерлердің құзыретінде, со-
нымен бірге медициналық-әлеуметтік комиссия дәрігерлерімен 
бірлесе жүргізілген жұмыстардың негізінде реабилитациялық 
шаралардың көлемі мен құрылымыда анықталуы қажет [Акту-
альные вопросы совершенствования законодательства и прак-
тики деятельности учреждений, исполняющих наказание в ус-
ловиях реформы уголовно-испольнительной системы / Под ред.  
В.И. Селиверстова. – М.: НИИ МВД РФ, 1996. – С. 32].

Сонымен біз объектінің бір ғана категориясы бойынша көмек 
көрсетуді қарастырып, пенитенциарлы жүйеде мұндай сан алуан 
және көптеген функцияларды әлеуметтік қызметкер атқару керек 
екендігін байқаймыз. Пенитенциарлы жүйенің қазіргі уақытта 
мәнісі әлеуметтік қызметкер қаржылық қиыншылықтар түріндегі 
жұмысшылардың тәрбиелік, мәдени-бұқаралық, құқықтық және 
спорттық-сауықтыру жұмыстарын таратуды өзінің атқаратын 
функцияларының қатарына қосуы керектігінде.

Қауіпсіздік-қорғаныс функциясы (ескертпе-профилактика-
лық) – бас бостандығынан айырылғандардың өмір сүру жағ-
дайларын қамтамасыздандырады, яғни олардың заңды түрдегі 
қызығу шылықтары мен қажеттіліктерін, бақылау, қадағалау, 
құқықтарын қорғау және бас бостандығынан айырылғандардың 
ортасында деструктивті процестердің орын алуын, өмірлік қиын-
қыстау кезеңдерінің негативті дамуын ескертеді. 

Психологиялық функция – жүзеге асыру процесінде, яғни 
даму барысында маман тұлғаның психологиялық ерекшеліктерін, 
қауымдық, ортаның, криминогендік детерминаттарын анықтайды, 
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сонымен қатар тұлғааралық қарым-қатынастарды ретке келтіреді, 
моральдық-психологиялық ахуалын, өмірде кездесетін қиын-
қыстау кезеңдері мен ол қиыншылықтарды өз бетінше жеңіп 
шығуына дайындайды, көмек көрсетеді, кеңес береді.

Әлеуметтік-медициналық функция – денсаулық сақтау жұ-
мыстарын ұйымдастыруға, оның сақталуына жағдай жасауға, 
сырқаттардың алдын алуға, салауатты өмір салтын жүргізуге 
бағытталған.

Әлеуметтік-тұрмыстық функция – қылмысты өтеу заң-
намаларының талаптарына сәйкес, бас бостандығынан айыру 
орындарында тұрмыстық жағдайлардың жасалуына жәрдемдесуді 
қарастырады. 

Қайта әлеуметтендіруші функциясын жүзеге асыру жа-
засын өтеу барысында бас бостандығынан айырылғандардың 
бостандыққа шыққанда олардың өмір сүруге жеке тұлғалық 
қасиеттерін дамытуға, әлеуметтік проблемалар мен қиын-
дықтарға оңтайлы жолдармен қарсы тұра алуына, әлеуметтік 
қаты настардың сақталуын және дамуын бағдарлауды кешенді 
даяр лауды қамтамасыз етеді. 

Реабилитациялық функция (қайта бейімдеу) – түзелту меке-
мелерінен босағандардың бостандықта өмір сүрудің алғашқы 
кезеңдерінде нақты көмек көрсетуге, әлеуметтік қорғауға, қолдау 
жасауға және қалыпты әлеуметтік жұмыс істеуін бұрынғы 
қалпына келтіруге бағытталған. 

Пенитенциарлы әлеуметтік жұмыстың тиімді болуы үшін оң-
тайлы басқару керек. Басқару функцияларына мыналар жатады:

Диагностикалау (ақпараттық-қамтамасыздандырушы) – 
өмірде қиын-қыстау кезеңдерде, қылмысты іс жасауына, бас 
бостандығынан айыру органдарында үкім шығарушылық пен 
ұстау, жаңа пенитенциарлы әлеуметтік проблемалардың пайда 
болу себептері мен жағдайларының, жайттардың шығуына алып 
келеді, олардың бас бостандығынан айырылғандарға қаншалықты 
әсер ететіні, сонымен қатар тұлғаның, қауымдастықтың, түзету 
мекемелерінің өзгеде нақты ерекшеліктерінің себептерін (фак-
торлар-детерминат) анықтаудан тұрады.

Болжау функциясы – қиын өмірлік жағдайларда жағымды 
не жағымсыз жақтарының дамуын зерттей келе бағалаудың 



243 

негізінде түрлі нұсқалар жорамалданады, сонымен қатар бас 
бостандығынан айырылғандар мен қауымдастық арасындағы 
мүмкін болатын байланыстар анықталады.

Бағдарламалау және жоспарлау – шешімдердің бірін қа-
былдау, қайта әлеуметтену бағдарламасы мен іс-әрекет ету 
жоспарын (бас бостандығынан айырылғандармен бірлесе 
мақсатты анықтау, болашақтағы жұмыс міндеттерін, тіршілік 
ету кезеңдерін, әдістерін, құралдарын айқындау) жасау, бас 
бостандығынан айырылғандар мен әлеуметтік қызмет көрсету 
мамандарының арасында өзара сенімді қалыптастыру, міндетті 
түрде бас бостандығынан айырылған адамның өзінің және 
оның тағдырына мүдделі адамдардың қатысуымен құжаттарды 
рәсімдеу, түсіндіру, талқылау, келісімге келу және бекіту.

Ұйымдастырушылық-атқарушылық функциясы – нақты 
әре  кеттер жасауда, көмек көрсетуде, қолдауда, ынталандыруда, 
түзелтуде, тілдесуді ұйымдастыруда, қоғамдық пайдалы істердің 
түрлерімен, бас бостандығынан айырылғандармен, мамандардың 
арасында өзара қарым-қатынас орнатудағы, өзара жұмыс 
жасаудағы үйлестікті қамтамасыздандыру, жеке жұмыстардың 
әрекеттері мен нәтижесін қадағалау мен бағалауды оқыту нұсқауы 
мен кеңес беру болып табылады. 

Осыған орай бас бостандығынан айырылғандармен әлеумет-
тік жұмыс жасауда қызметтің бір түрі ретінде келесі белгілерге: 
талдау-болжаулық, белсенді түрде қайта өзгерту, тәрбиелік-
қалыптастырушы, психологиялық дамытушы, ескерту (керекті 
жағдайда – коррекциялық, яғни түзету), реабилитациялық, қайта 
әлеуметтендіру сипатына сәйкес болуы керек.

Осылайша қамаудағы адамдардың тұрмыстық жағдайы мен 
баспанасын жақсартудан бастап, қызметкерлер құрамы мен 
бас бостандығынан айырылғандарға психологиялық кеңес бе-
руге дейін қамтитын, пенитенциарлы әлеуметтік қызметкердің 
атқаратын функциялары сан түрлі екені туралы шағын 
қорытынды жасауға болады. Бірақ, біздің пікірімізше, негіз бо-
латындар мыналар:

– бас бостандығынан айырылғандарға құқықтық көмек пен 
қолдау көрсету;
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– бас бостандығынан айырылғандарға тұлғалық психоло-
гиялық-педагогикалық диагностика;

– түзету-еңбектік мекемелерінің әкімшілігімен бірлесе оты-
рып, бас бостандығынан айырылғандарға арнайы әлеуметтік-
психологиялық және кәсіби реабилитациялық бағдарламалар жа-
сау;

– бас бостандығынан айырылғандардың түзету-еңбектік 
меке мелеріне бейімделуі.

Кез келген мақсатты қызмет – зерттеу объектіге спецификалық 
әсерін егжей-тегжейлі зерделеуді жобалау. Соның бірі түзету 
мекемелеріндегі әлеуметтік жұмыс практикалық қызмет түрі. 
Әлеуметтік жұмыс мамандары түзелту мекемелерінде өздерінің 
жұмысын жоспарлауда өзекті әлеуметтік проблемаларын әрда-
йым диагностикалауы қажет және осындай диагностиканың 
қорытындыларына сәйкес өз жұмыстарын атқаруы керек. Бас 
бостандығынан айырылғандармен әлеуметтік жұмыс жасауда 
мыналарды белгілеуге болады: әлеуметтік диагностика, реабили-
тация, терапия, кеңес беру, делдалдық және т.б. 

Түзету мекемелеріндегі әлеуметтік проблемалардың диа-
гностикасы, ең алдымен, социологиялық және әлеуметтік-
психологиялық зерттеулердің дәстүрлі түрде жинаған нақты 
әдістері арқылы жүзеге асады. Олар: құжаттарды талдау 
әдісі (контент-анализ), аудио-визуалды симптоматикаларды 
қосқандағы бақылау, түзету мекемелерінің жетекшілерімен және 
басқа да қызметкерлер құрамымен сұхбаттасу, бас бостандығынан 
айырылғандарға сауалнама жүргізу, социометрия әдісі және т.б.

Аталған әдістердің көмегімен және түзету мекемелерінің 
әлеуметтік қызметінің алдына қойған басты тапсырмалары-
нан шыға отырып, әлеуметтік жұмыс мамандары нақты түзету 
мекемесіндегі әлеуметтік проблемаларды және олардың қазіргі 
өзектілік деңгейін анықтайды.

Тұтқынға алынғандардың асханада тамақтануына және 
түзету мекемелеріндегі дүкендеріне (тәуліктік тамақтану құны, 
дүкендегі азық-түлік қоры, ақша мөлшері, тұтқындарды азық-
түлікке жұмсаған ақша мөлшері, қайырымдылық қорларынан 
немесе ата-аналарынан жіберілген азық-түліктік сәлемдемелер 
мөлшеріне) қанағаттандырылуы;
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– түзету мекемелеріндегі санитарлық нормалардың сақталуы 
тұтқындалғандардың белгіленген нормативтерге сай орнала-
стыру (жататын орындары, дәретханалар, моншадағы жуыну 
орындарының саны және т.б.);

– тұтқындалғандардың санитарлық гигиенаны сақтауы 
(тұратын жері мен өндіріс орындарындағы тазалық, киімнің 
тазалығы, ауаның таза болуы, медицина бөлімшелеріндегі жұмыс 
және т.б);

– тұтқындалғандардың жеке қауіпсіздігін сақтау (жеке 
тұтқындарға әкімшілік өкілдерінің немесе басқа тұтқындардан 
зәбір көру оқиғалары, түзету мекемелеріндегі заңсыз зорлық-
зомбылыққа қөрсетуге қолданылатын іс- шаралар);

– тұтқындалғандардың мәдени құндылықтары мен қанағат-
тандырылуы (кітапханалар мен олардың саны, ол кітапханалардағы 
кітаптардың тақырыптық құрылымы, мектептердің бар болуы 
және оқу мүмкіндігі, білім алушылардың саны және білімге де-
ген қатынасы);

– тұтқындалғандардың бос уақыт пен қарым-қатынастармен 
тіл табысу қажеттілігін қанағаттандыру (бос уақыт өткізудің көп 
қолданылатын түрлері, бос уақытын рационалды түрде өткізу 
мүмкіндіктері, ата-аналарымен, туыстарымен, қоғамдық ұйым 
өкілдерімен, басшылық ететін ұйымдармен тіл табысуы);

– тұтқындалғандарға құқықтық қызмет көрсету (құқықтық 
кеңес алу мүмкіндігі, адвокаттың, заңгердің көмегіне жүгіну, 
түзету мекемелеріндегі кітапханаларда заң әдебиеттердің болуы);

– түзету мекемелеріндегі қызметкерлердің заңды сақтауы, 
тұтқындалғандардың қадағалау прокурорына берген шағымдарын 
талдау;

– тұтқындалғандардың еңбекпен қамтылуы және жаңа 
маман дық алу мүмкіндігі (жұмыспен қамтылуды талдау, тұт-
қындалғандардың еңбек жағдайы, мамандықтар саны, яғни тұт-
қындалғандардың қылмыстық жазаны өтеу кезеңінде ала алатын 
мамандықтар, тұтқындалғандардың жалақы көлемі және т.б.);

– тұтқындалғандар арасындағы әлеуметтік-психологиялық 
ахуалын талдау (қарама-қайшылықтың бар болуы және олар-
ды шешу жолдары), тұтқындалғандар мен түзету мекемелер 
қызметкерлер құрамының өзара қарым-қатынас сипаттамасы.
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Тұтқындалғандардың әлеуметтік диагностикасы келесідей 
принциптерді ұстануы қажет. Ең алдымен, бұл объективтілік 
принципі екі аспектіде қарастырылуы қажет. Біріншіден, 
әлеуметтік қызметкер сыртқы факторлардың әсеріне тәуелді бол-
мауы керек (мысалы, басшылықтың қалауы, тілегі). Өкінішке 
орай, әлеуметтік диагностика жағымсыз (негативті) фактілерді 
анықтауы мүмкін. Әлеуметтік қызметкер саналы түрде немесе 
бейсаналық күйде халық арасында мұндай кертартпалықты бол-
дырмас үшін шынайы жағдайды бұрмалауы арқылы әлеуметтік 
қызметкердің зерттеп отырған әлеуметтік патологияларын түзеу 
мүмкіндіктерін шектейді. Екіншіден, әлеуметтік қызметкер 
жүргізіп отырған талдау қорытындысына ішкі факторлардың 
әсер етуіне қарсы тұра алу керек –  жеке ойларға, білместікке, 
отба сылық, жеке өмірлік тәжірибедегі аберрацияға (адасуға, 
қателесуге). Бұл факторлардың бұрмалаушылық ықпалы фак-
тілерді жинауда және оларды интерпретациялауда қолдануы 
мүмкін. Осыған байланысты, әлеуметтік ақпараттарды вери-
фикациялау принципін міндетті түрде қолдану қажет, яғни 
оның нақтылықты орнатуы, басқа да ақпарат көздері мен 
процедуралардың көмегімен тексеру мүмкіндігі.

Соның нәтижесінде диагностикада мүмкіндігінше толықтай 
қамтитын жүйелік принциптерін міндетті түрде қолдану керек, 
себебі барлық әлеуметтік проблемалар поликазуальді болып 
келеді, яғни олардың туындауы мен дамуы бір ғана себеппен емес, 
бір-бірімен байланысқан себептердің жүйесінде жиі анықталады. 
Осыған байланысты тұтқынға алынғандардың өмірінде кездесетін 
қиыншылықтарының себебі мен шешу жолдарын анықтау үшін, 
оның микроәлеуметтік ортасын, оны қоршаған ұжыммен өзара 
қарым-қатынасын талдау керек; сонымен бірге клиенттің ин-
теллектуалды деңгейі және мінез ерекшеліктерін, денсаулық 
жағдайын білу керек. Дегенмен, әлеуметтік қызметкер барлық 
аталған салаларда маман бола алмайды, алайда қиындықтардың 
бар екенін анықтап беруге және тереңдетілген диагностика 
жүргізуге қабілеті бар, білікті маманды ұсыну – оның міндеті. 

Пенитенциарлы әлеуметтік жұмыста диагностикалаудың 
спецификалық принципі ретінде клиентоцентризмді санауға бола-
ды, яғни әлеуметтік шынайылықтың барлық жағынан қарастыру, 
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барлық байланыстар мен әлеуметтік жағдайлар тұрғысынан жеке 
немесе топтық клиенттердің құқықтары мен қызығушылық-
тарын ояту. Өзге әлеуметтік институттар мемлекет пен қоғамның, 
олардың жеке мекемелерінің немесе ұйымдарының мүдделерін 
қорғайды. Әлеуметтік қызметкер клиенттің мүддесін қорғайды 
(егер заңға қарама-қайшы келмесе) және осы тұрғыны ескере 
отырып, өзінің қандай қызмет көрсететінін жоспарлайды. 

Диагностикалық процестердің келесі кезеңі – әлеуметтік 
оқиғаларға байланысты мәліметтерді жинау және талдау. Бұл 
кезеңде маман зерттеу әдістерінің екі типін қолданады: тарихи-
генетикалық және құрылымдық-функционалды.

Тарихи-генетикалық әдістер – әлеуметтік проблемалардың 
пайда болу кезеңдері мен шығу тегін, себептерін және олардың 
бас бостандығынан айырылғандар өмірінің әртүрлі сатыларын-
да көрініс табуын қадағалау. Әлеуметтік патологиялардың көбі 
ұрпақтан ұрпаққа беріледі. Егер біз қазіргі кезде индивидтің 
маскүнемдік пен араққұмарлық байланысын, оның ата-аналары-
нан немесе ата-бабаларынан берілген, туа біткен биологиялық 
алғышарттардың қорытындысы, ата-тегінен мұрагерлік ету 
немесе отбасылық өмір сүруінің әсері деп айта алмасақ та, 
маскүнемдікке (инфантильдік, конформистік және т.б.) апаратын, 
яғни жеке тұлғалық қасиеттерін қуалауы сөзсіз. 

Диагностикалаудың құрылымды-функционалды әдістері – 
әлеуметтік проблеманың қазіргі жағдайы жайлы мәліметтерді 
алуға, әлеуметтік объектінің құрылымы мен байланыста-
ры туралы, оның әртүрлі элементтерін біріктіретін, оның 
функционалдылығы мен дисфункционалдығы жайлы, яғни оның 
қызмет бағытына сәйкес келетінін, не келмейтінін шамалайды, 
демек, бұл мәлімет беретін әдіс. Құрылымды-функционалды 
әдістер тек топтық клиенттерге (отбасы, еңбек және студенттік 
ұжым) талдау жасағанда ғана қолданылады деп ойлау қате.

Әлеуметтік бейімделу – тек адамның жағдайын ғана емес, 
сонымен қатар ол адам ағзасының әлеуметтік ортаға ықпалы 
мен әсер етуінде тұрақтылық пен тепе-теңдікті сақтау процесі. 
Әлеуметтік бейімделудің өзектілігі тек өзгерістік кезеңдерде, 
яғни адам өміріндегі қиын-қыстау кезеңдері мен экономикалық 
және әлеуметтік өзгерістерде ғана айқын көрініс табады. Әсіресе 
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бас бостандығынан айыру жерлерінде бұл әлеуметтік техно-
логиялар әдісі ерекше мәнге ие болады. Пенитенциарлық ме-
кемелерде педагогикалық бейімделу технологиясы өзекті, 
білім беру жүйесіне бейімделу, оқыту және тәрбиелеу, бұның 
барлығы тұтқындалғандардың құндылықтық бағдарлар жүйесін 
қалыптастырады. Адамның бейімделу процесі кешенді, яғни 
табиғи, ата-тегінің, географиялық факторлардың әсер етуінен 
тәуелді болатынын көрсеткен жөн, дегенмен, соңғысы оның 
әлеуметтенуінде аса маңызды шешуші рөлін атқармайды. 

Тұтқындалғандардың өмірінде психологиялық бейімделу де 
үлкен рөл атқарады. Психологияда бейімделуді адамның сезім 
мүшелерінің ыңғайландыру процесі ретінде, оларға әсер ететін 
ерекшеліктерге, оларды тиімді қабылдау мақсатында және ре-
цепторларды алдын ала артық жұмыс мөлшерінен сақтай оты-
ра қарастырады. Адамның психологиялық бейімделу процесі 
үздіксіз жүреді, себебі колонияда өмір сүру жағдайы, моральдық-
этикалық бағдарлары және т.б. жиі өзгеріп отырады.

Бейімделу процесі үш формада көрінеді:
1) бейімделу процестерінің көбінесе стихиялы түрде болуы, 

адамның тап болған жағдайдан шығу жолдарынан саналы түрде 
ұғынуы арқылы, өздігінен даму жағдайларына қанағаттанбауынан 
көрінеді;

2) келесі формасы, стихиялы және саналы түрде элементтер-
дің шамамен теңдей арақатысын сипаттаушы, олар елестете тін 
қызметті іске асыруы шынайылықтан алыс идеалды модельдер-
дің құрылымын жасауында байқалады; тұлғаны бейімдеудің бұл 
формасының қорытындысы – түрлі әлеуметтік іске аспайтын 
қиялдарды құру және оларды насихаттау, бас бостандығынан 
айыру жағдайларында тұтқынға алынғандардың психикасына 
да, жалпы бейәлеуметтік сипатта болатын деструктивті бағытты 
ұстанатын, ұрланған идеялар жүзеге асырылады;

3) бейімделу процестерінің үшінші формасы саналы эле-
менттердің басымдылығымен байланысты және тұтқынға алын-
ғандардың бостандыққа шығуына қатысты өмірлік жоспарларын, 
өмірлік іс-әрекетін мақсатты түрде қалыптастыруында көрініс та-
бады. Басқа да тең жағдайларда бұл бейімделу формасы тұлғаның 
өзіндік дамуына аса жоғары деңгейде себепші болады және оны 
қоғамдық даму субъектісіне айналдыруға мүмкіндік туғызады.
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Сондықтан әлеуметтік бейімделу – жүйенің бір сәттік өз-
геруі емес, уақыт барысында жүретін процесс, осыған орай 
оның кезеңдері туралы сұрақ туындайды. Мұнда әлеуметтік 
бейімделудің төрт сапалы кезеңдері жайлы айтуға болады: бірінші 
(алғашқы) кезең, тұтқындалғандар тек өзін-өзі ұстау ережелерін 
ғана түсінеді, бірақ социумның құндылықтар жүйесіне іштей 
мойынсынбау; екінші кезең (шыдамдылық), әлеуметтік қоршаған 
орта да, тұтқындалғанның өзі де, бір-біріне қатысты қарым-
қатынас жүріс-тұрыс үлгілерінің тең құндылығын мойындайды 
(мұнда тұтқындалған барлық бейәлеуметтік саладағы қарама-
қайшы мінез-құлықтардың түгелдей утопиялық және зиянды 
екенін толықтай түсінеді); үшінші кезең – ыңғайлану, «үйрету» 
өзара бір-біріне жол берумен байланысты: индивид әлеуметтік 
қызметкердің ұсынған құндылықтар жүйесін мойындайды әрі 
қабылдайды, бірақ заңға мойынсынғыш қоғам өкілдері оның 
тек кейбір құндылықтарын ғана қабылдайды; төртінші кезең 
– толық бейімделу, «ассимиляция», индивид бұрынғы үлгілері 
мен қылмыстық менталитет құндылықтарынан бас тартады да, 
толықтай жаңа құндылықтарды қабылдайды.

Әлеуметтік реабилитация – бұл адамның құқықтарын, 
әлеуметтік мәртебесінің, денсаулығын және т.б. қалпына келтіруге 
бағытталған іс-әрекеттер жүйесі. Бұл процесс адамның әлеуметтік 
ортада өмір сүру қабілеттерін қайта қалпына келтіруіне ғана емес, 
сонымен бірге белгілі бір себептермен бұзылған сол әлеуметтік 
ортаны да, өмір сүру жағдайларында қайта құруға бағытталады.

Әлеуметтік жұмысты жүзеге асыру оның негізгі принциптерін 
белгілі бір мөлшерде ұстануына тәуелді болады. Оларға мы-
наларды жатқызуға болады: кезеңділік, диффренциалдылық, 
кешенділік, сабақтастық, реттілік, үздіксіздік, аса мұқтаждарға 
реабилитациялық іс-шаралардың қолжетімділігі.

Пенитенциарлы әлеуметтік жұмыс төңірегінде оның бірнеше 
негізгі түрлерін көрсетеді.

Әлеуметтік реабилитациялаудың келесі категорияларын: 
мүгедектерді және қарт адамдарды, сонымен қатар бас бостан-
дығынан айыру орындарында жазаларын өтеп келген өзге де 
клиенттерді бөліп көрсетеді. Клиенттер медициналық-әлеуметтік, 
кәсіби-еңбектік, әлеуметтік-психологиялық, әлеуметтік рөлдік, 
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әлеуметтік тұрмыстық, әлеуметтік-құқықтық, психологиялық-
педагогикалық деңгейлер бойынша бөлінеді.

Медициналық-әлеуметтік реабилитация – организмнің 
нашар лаған және жойылған функцияларын қайта қалпына кел-
тіруге бағытталған кешенді шаралар жүйесі. Пенитенциар-
лы мекемелерде әлеуметтік-медициналық реабилитация ҚР 
Қылмыстық-атқарушы кодексінің 13.12.1997 №208-І, 7-бөліміне 
сүйене отырып жүргізіледі. Сот үкімі шығарылған жазаны 
өтеуден босатылу. Бас бостандығынан айырылғандардың сот 
үкімі шығарылған жазаны өтеуден босатылғандарға көмек және 
оларды қадағалау, ҚР заңының 168-бабы. Сот үкімі шығарылған 
жазаны өтеуден босатылу негізі.

Әлеуметтік-тұрмыстық (қоршаған орта) реабилитация – 
өмір сүрудің оптималды әлеуметтік ортаны құруға бағытталған 
(әлеуметтік-тұрмыстық жағдайлар), әлеуметтік мәртебесін қайта 
қалпына келтіру шарттарына және жойып алған қоғамдық байла-
ныстарымен қамтамасыздандыруға бағытталған кешенді шаралар.

Кәсіби-еңбек ету арқылы реабилитациясы – бұл тұтқын-
далғандардың денсаулық жағдайларына, жоғары білікті маман 
қатарына қосылу мүмкіндіктері мен қабілеттіліктеріне байла-
нысты кәсіби бейімделу, кәсіби бағдарларлануы, кәсіби оқыту, 
кәсіби кеңес беру мен еңбекке орналастыру бойынша мемлекет-
пен кепілдендірілген шаралар жүйесі.

Әлеуметтік-психологиялық  ребилитация – адамның қорша-
ған ортада және жалпы қоғамда тиімді бейімделуіне бағытталған 
шаралар жүйесі.

Әлеуметтік реабилитация тиімділігі индивидке қажетті реа-
билитациялық шаралар кешенін қамтитын, индивидуалды бағ-
дарламаларды құрастыруды қамтамасыздандырады. Бас бос-
тандығынан айырылғандарды әлеуметтік сауықтырудың инди-
видуалды бағдарламалары әлеуметтік реабилитациялаудың түрлі 
деңгейін қамти алады және қамтуы да керек, олардың оптималды 
түрде сай келуі оның ықпалдылығын жоғарылатады. 

Объектінің спецификалық реабилитациялауға байланысты 
әлеуметтік жұмыстың жеке технологияларын толықтырушы, ма-
ман мен белгілі бір категория адамдарымен өзара әрекеттесуіне 
бағытталған, сауықтыруды ықпал етудің әдістемелері анықталады.
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Әлеуметтік реабилитацияның тиімділгі барлық сауықтырудың 
кешенді (медициналық, психологиялық кәсіби, әлеуметтік) ша-
раларын қолдану арқылы ғана қол жеткізуге мүмкін екендігін 
ескерген жөн. Оның тиімділік деңгейі клиенттің әлеуметтену 
деңгейімен, оның қоғамда бейімделе алу қабілеттілігімен 
анықталады.

Әлеуметтік профилактиканың мәні мен мазмұны. Профилак-
тика саласын дамытуда қолайлы жағдай жасауға келесі фактор-
лар тікелей не жанама әсер етеді: психо-әлеуметтік, медициналық 
және экономикалық проблемаларының маңыздылығын мойындау, 
қызметкерлер құрамының көмегімен және техникалық құралдар 
арқылы шешу мүмкін еместігі; денсаулығының физикалық және 
психикалық жағдайын бұрынғы деңгейінен жақсарту, емделу 
мен реабилитациялау бағаларының әрдайым өсуі; профилакти-
ка саласында зерттеулердің кейбір сәтті қорытындыларының 
дәстүрлі зерттеу саласының әдістеріне қарама-қайшы келетін 
қорытындылары; әртүрлі әлеуметтік жіктер мен мәдениеттерде 
әлеуметтік қамсыздандыру, емделу сапасының тең еместігі тура-
лы айтылып жүрген мәліметтердің расталуы; жалпы денсаулық 
сақтау проблемасына назар аударуды жоғарылату: салауатты өмір 
сүру, пайдалы тамақтану, дене жаттығулары және т.б.; үкіметпен 
табиғи және әлеуметтік өмір сүру ортасын сауықтыруда ресурстық 
шектеулер.

Профилактика деп, ең алдымен, ғылыми негізделген және 
уақытылы қабылданатын шаралар түсіндіріледі, олар: индивид-
терде және қауіпті топтарда болатын физикалық, психологиялық 
немесе социомәдени қақтығыстарды мүмкіндігінше болдырмауға; 
адамдардың қалыпты өмір сүру деңгейі мен денсаулығын сақтау, 
қолдау мен қорғау; оларға қойылған мақсаттарына жетуге және 
олардың ішкі потенциалдарын ашуға жәрдемдесуге бағытталған.

Әлеуметтік жұмыстың маңызды принципі, ол адамдарға көмек, 
олардың әлеуметтік және физикалық денсаулық жағдайларын 
ескере отыра көрсетілуі тиіс. Осы принцип бойынша профилак-
тика құрылуы керек. 

Бас бостандығынан айырылғандармен профилактикалық жұ-
мыстың тәжірибесі әрдайым даму үстінде, дегенмен, оның негізгі 
мазмұнына қатысты кейбір сәттерді бөліп көрсетуге болады.
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Бірінші болып, бас бостандығынан айырылған адамның 
өмірінде отбасында, достарының арасында, жұмысында немесе 
оқуында, қоршаған ортада және т.б. болған кез келген маңызды 
оқиға, бүгін өтіп жатқан және мүмкін, ертең болатын оқиғаларды 
түсінуде мәнді болып табылады. Бас бостандығынан айыру 
орындарында күнделікті өмір сүруде күйзелістік факторларға 
толы, дегенмен, олар, көзге түспестен баяу жиналады да, 
шоғырландырмалы әсерге ие болады, олардың ешқайсысы же-
келеп алғанда күрделі әлеуметтік проблеманың себебі ретінде 
санауға болмайды. 

Сондықтан профилактика әдістері жүйелік сипатта, яғни олар 
бас бостандығынан айырылғандардан да, әлеуметтік және табиғи 
орта, бір уақытта – адам туындаған проблемаларды шешуде 
қажетті тәжірибесін жасауға, күйзелістің пайда болу құралдарын 
жоюға бағытталған.

Клиент пен әлеуметтік қызметкердің өзара қарым-қатынасы 
бір-бірін өзара құрметтеудің негізінде құрылуы керек, олардың 
бұл проблеманы шешуге өз үлестерін қосатынын түсінуі қажет.

Екінші болып, профилактика әдістері әдетте, бас бостан-
дығынан айырылғандардың алдарына қойған мақсаттарына 
жетуге және денсаулықтарын сақтауға жәрдемдесетін, жаңа 
дағдыларды игеруге баулиды. Сонымен бірге мұндай мекеме-
лердің жұмысы бас бостандығынан айрылғандардың қалыпты 
өмірлік әрекеттер жасауға ынталандырушы және қолдап отыруға, 
яғни осындай әлеуметтік ортаны өзгертуді мақсат етіп қойған. 
Жүйелік бағыт осы өзара байланысқан барлық факторларды 
қамтып ескеріп отырады. Көмек көрсетуде дәстүрлі әдістердің 
көбісін қолдануға болады, сонымен қатар профилактикалық 
жұмыстарға жарамды. 

Үшіншіден – профилактика әлі де туындамаған проблема-
ларды шешуді қарастырған. Сондықтанда, профилактикалық ша-
раларды біреулері проблемалар туындамастан әлдеқайда бұрын 
қолданса, ал кейбіреулері проблеманың туындардың алдында 
ғана қолданады. 

Ал соңында, профилактикалық қызметтер алға қойған 
мақсаттар үшін де, жобалауға болатын проблемаларға да опти-
малды шешім табуға бағытталған, мінекей, профилакатиканың 
құндылығы да маңыздылығы да осы. 
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Бас бостандығынан айрылғандардың проблемаларнын ше-
шуде аса маңызды бағыттардың бірі психопрофилактика лық 
жұмыстарды дамыту болып табылады. Қолданбалы аспектіде 
индивидтің психологиялық поблемаларын шешуде ортақ 
мақсатты анықтау жолдарын олардың алдын алуға (профилак-
тика) және коррекциялауға бағытталған. Коррекция әдістері 
қалыптасып қойған жағдайды жартылай немесе толықтай 
өзгертуге бағытталған, белгілі бір шараларды тиімді қолдануға 
болатын базаны жасау үшін, яғни психологиялық жұмыстың 
бір бөлігі ретінде қарастырылуы мүмкін екенін ескерген жөн. 
Профилактикалық және коррекциялық әдістерге сұраныстың 
жоғарылығы соншалықты, оларды құрастыру мен өмірге енгізу 
көп жағдайда адам дамуының және өз бетінше дамуының ғылыми 
түрде негізделген механизмдерін қалыптастыруынан бір қадам 
алға шығып отырады. 

Кеңес беру бас бостандығынан айрылғандардың әлеуметтік 
проблемарын шешудің технологиялық әдісі ретінде – бұл про-
цедура, әлеуметтік жұмыстағы, медицинадағы, құқықтық 
тәжірибедегі түрлі бағыттағы мамандардың басты мақсаттары 
тұтқынға алынғандарға өз мақсаттарын анықтау мен қажетті 
ақпараттармен қамтамасыздандыруды, көмек көрсетудің 
альтернативті формаларын көрсету, яғни кеңес беру арқылы 
бағдарлау болып табылады. Әлеуметтік жұмыс тәжірибесінде 
көптеген проблемаларды шешу ең алдымен көптеген маман-
дармен ақпараттар мен алмасуды талап етеді, олар: дәрігерлер, 
заңгерлер, психологтар, қалалық қызмет көрсету және мекеме-
лер жұмысшылары. Халықты әлеуметтік қорғаудың бір саласы 
ретінде, әлеуметтік жұмыстың тұрақтандырылуы мен қоғамдық 
мойындалуы көп жағдайда әлеуметтік жұмыс мамандарының 
кеңес берушілік рөлінің өсуімен анықталады. 

Кеңес беру – бұл әлеуметтік жұмыс мамандарының клиент-
пен жұмыс жасау барысында одан орын алып отырған проблема-
ны зерттеп, оның мәнін түсінуге және осы проблеманы шешуге 
болатын әртүрлі нұсқаларды ұсынуға көмектесетін әлеуметтік 
жұмыстың бір түрі. 

Мазмұны, формасы бойынша топтық және индивидуалды 
кеңес нақты және бағдарламалық болып бөлінеді. Әлеуметтік 
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жұмыстың тәжірибесінде кеңес берудің барлық формалары 
мен түрлері қолданылады, ал туындаған проблемаларға сәйкес 
олардың үйлесуі де болуы мүмкін.

Жақсы кеңес беруші барлық сапаларға ие болуы керек: 
әлемді басқа адамның көзқарасы арқылы көре білу қабілеті; 
клиентті құрметтеу; клиенттің проблемасын сезіне білу, оған 
бұл ауыртпалықты жеңіп шыға алатынына, яғни өз-өзіне деген 
сенімділікті туғызу; нақтылық, анықтық, өзін-өзі білу деңгейі 
мен өзгенің өзін-өзі тануына көмек көрсете білу; шынайылық; 
клиентпен өзара қарым-қатынас жасауда өзін табиғи ұстай білу, 
яғни адамның өз сезімі мен ой-пікірлерін қол-саусақтарының 
қимылымен, тұру қалпымен жеткізуі және қолданылып отырған 
сөздерінің сәйкес келуі, «дене қимылдық қатынас»; бір мезеттік, 
яғни проблеманың кездескен сәтінде бірден жұмыс жасай білу.

Әлеуметтік кеңес беру технологиясы белгілі бір кезеңдерден 
тұрады: 

– байланыс орнату – бұл кезеңде маман бас бостандығынан 
айырылған адамға өзінің кәсіби мүмкіншіліктерін түсіндіреді 
және сол бас бостандығынана айрылған адамның өзі туралы 
қандай да бір мәліметтер алады;

– ақпараттар жинау, яғни тұтқынға алынған адамның проб-
лемасының мәнін түсіну; 

– күтілетін нәтижені анықтау, яғни бас бостандығынан 
айрылған адамның бұл проблеманы шешкеннен кейін қандай 
болғысы келеді немесе оның өмірінде қандай өзгерістер орын 
алуы керек, бұл мәселе қандай түрде болмасын қашан өз шешімін 
табатыны туралы;

– проблеманы шешу нұсқаларын анықтау – кеңесші бас 
бостандығынан айырылғанға проблеманы шешуге мүмкін бо-
латын амалдары туралы хабардар етеді, олардың ішінен қол 
жетімділерін бөліп көрсетіп, шынайы іс-жүзіне асыруға болаты-
ны туралы сипаттап береді;

– өзара әрекеттесу нәтижелерін жинақтау – клиентпен алын-
ған ұсыныстарды талқылау және оларды орындау тапсырмалары;

– орындағандарын қадағалау – бақылау жасау үшін, маман 
жүзеге асыру мерзімдерін бекітеді. Егер көрсетілген мерзімде 
күтілетін нәтиже болмаса, кеңес беруді жалғастырады. Екінші 
кезеңнен бастап қайтадан қайталануы мүмкін. 
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Әлеуметтік делдалдық – әлеуметтік жұмыстағы клиент-
ке, қазіргі жағдайда ол бас бостандығынан айырылған адамға – 
әлеуметтік проблемаларын шешуге және көмек көрсетуге байла-
нысты, әлеуметтік субъектілерде (не әлеуметтік субъектілер ара-
сында, не әлеуметтік объектілер арасында) өзара келісім болу-
ына бағытталады. Объектінің әлеуметтік проблемаларын шешу 
үшін, оған қажетті көмек беруге қабілетті бірнеше субъектілерді 
(мемлекеттік әлеуметтік мемекемелер, қоғамдық ұйымдар, 
коммерциялық құрылымдар) тартуға болады.

Пенитенциарлы әлеуметтік жұмыста делдалдық түрлі фор-
маларда жүзеге асады: құқықтық, психологиялық, әлеуметтік. 
Әсіресе, педагогикалық делдалдық қажет, оның технологиясы 
келесі кезеңдерден тұрады: бас бостандығынан айрылғанмен 
әңгімелесу арқылы оның әлеуметтік проблемасының себептері 
мен мәнісін түсініп анықтау басты мақсат болып табылады; 
бас бостандығынан айрылығанмен немесе күрделі ортамен 
өзара әрекеттесудің әлеуметтік-коррекциялық жоспарын немесе 
бағдарламасын құру; жасаған бағдарламаны немесе жоспарды 
жүзеге асыруда қызығушылық танытқан барлық жақтарды да 
қатыстыруды жоспарлау.

Әлеуметтік коррекция – бұл әлеуметтік қызметкердің қоғам 
қабылданған модельдер мен стандарттарға сәйкес келмейтiн 
психологиялық, педагогикалық, әлеуметтік ерекшелiктердi 
дұрыстау бойынша қызметi болып табылады.

Әлеуметтік коррекция түрлі бағыттарда жүзеге асуы мүмкін: 
бұрынғы қалпына келтіру – бас бостандығынан айрылғанға 
ауытқу пайда болғанға дейінгі бұрынғы қасиеттерін қайта жаң-
ғыртуды шамалау; компенсациялау – бас бостандығынан айрыл-
ғанның белгілі бір бұзушылықтың нәтижесінде жойылған, орнын 
басатын сол қасиеттері мен сол қызметін нығайту; ынталандыру 
– бас бостандығынан айрылғанның оң қасиеттерін жандандыру, 
белгілі бір құндылық бағдарларын қалыптастыру, микросоциумда 
жеке клиенттерді анықтап, оңтайлы эмоционалды жағдай жасау; 
түзету – бас бостандығынан айрылған адамның теріс қылықтар 
мен қасиеттерінің орнына жағымдылармен алмастыру.

Бас бостандығынан айрылғанның психокоррекциясы өзінің 
негізгі мақсаты ретінде бас бостандығынан айрылғанның 
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әлеуметтік мінез-құлқының мазмұнды жақтарын анықтайтын 
белгілі бір тұлғаның психологиялық құрылымының тұрақты 
өзгерістерін байқау. Жалпы әлеуметтік қызметкердің пенитен-
циарлы психологиялық қызметі мынадай бағыттарда мүмкін: 
дәстүрлі түрде психологиялық көмек көрсету: диагностикалық 
кеңес беру және профилактикалық шаралар; түзету ықпалдарын 
негативті қабылдаулар мен деструктивті жанжалдарды болдырмау 
мақсатында бас бостандығынан айрылғандардың психологиялық 
жағдайларын жақсарту, бас бостандығынан айрылғанға түзетулік 
психологиялық коррекцияларды жүргізу.

Әлеуметтік терапия пенитенциарлы әлеуметтік жұмыс-
тың технологиясы ретінде. Әлеуметтік қызметкер бас бостан-
дығынан айрылған немесе тұтқынға алынған әлеуметтік топ-
тармен жұмыс жасау барысында олардың соматикалық және 
психологиялық проблемаларымен әрдайым кездесіп отырады, 
сондықтан оған психотерапевтер қоданылатын негізгі терапиялық 
және тәжірибелік әдістерді игергені өте қажет. Бұл оған адамның 
ішкі факторларының дамуын, мінез-құлық себептері мен оның 
мотивациясын анықтауға көмектеседі. Әлеуметтік қызметкер мен 
бас бостандығынан айрылған адамның байланысының алғашқы 
кезеңі терапиялық кеңес беру, әңгімелесу немесе ақыл айту 
түрінде болады. Алғашқы көмек көрсету үшін ол терапиялық 
жұмыстарды өзі жүргізе алуы керек немесе оны басқа мамандар-
мен бірлесе отыра ұйымдастыра алуы қажет. Егерде клиенттің 
(пациенттің) денсаулығынан күрделі ауытқуларды анықтаса, 
онда әлеуметтік қызметкер тез арада дәрігерге немесе қажетті 
емделуді толықтай алу үшін психотерапевтке қаралуын ұсынады.

 Мазмұны жағынан, терапиялық әдістерді жүргізетін әлеуметтік 
қызметкер психологиялық, психиатриялық, психотерапиялық 
жетістіктерге сүйенеді. Клиентке әсер ететін әдістердің бұл 
пәнаралық сипаты әлеуметтік терапия технологиясының өте 
күрделі екендігін негіздейді.

Әлеуметтік қызметкердің біліктілігімен қатар, бас бостан-
дығынан айырылған адамның көңілін өзіне аударып алу 
икемділігі, игі ниеттілігі, шынайы тілектестік және қайғысына 
ортақтасу сияқты бірқатар әлеуметтік қызметкердің қасиеттерінен 
терапияның қаншалықты жемісті болатыны байланысты.
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Кез келген терапевтік ықпал екі құрамдас бөліктен тұрады: 
интеллектуалды, яғни сөздің ақпараттық ықпалымен байла-
нысты және эмоционалды – әлеуметтік қызметкердің мінез-
құлқы, бет-әлпетінің өзгеруі, тембрі және дауыс интонациялары, 
ерекшеліктері. Ол бас бостандығынан айрылғандар үшін беделді, 
жүріс-тұрыста үлгі тұтарлық, эксперт және терапевтік процестің 
аясында пайда болатын, «байланыс» арқылы жақын адамы болуы 
керек.

Жалпы әлеуметтік (психологиялық) терапия әдістері жұ-
мыстың екі формасына негізделеді – индивидуалды және топтық, 
әрқайсысы әлеуметтік қызметкер (психоәлеуметтік терапевт) мен 
бас бостандығынан айырылғанның арасында өзара әрекеттесудің 
белгілі-бір технологиясын құруды шамалайды. Мұндай өзара 
әрекеттесудің мақсаты қандай да бір эмоционалды проблема-
ларды шешу, ақпаратпен алмасу, әлеуметтік және өнеркәсіптік 
дағдыларды дамыту, құндылықты бағдарларын өзгерту, ассоци-
алды бағдарлардың конструктивті салада бағытталуы және т.б. 
болуы мүмкін. Араласу амалдары бақылауға болатын терапиялық 
пікір таластарды, әңгімелесулерді және т.б. қамтиды.

Терапиялық-психологиялық бағыттың кеңінен қолдануы, ең 
алдыменен клиентті қоршаған ортаға қатысты қиыншылықтарына 
ерекше назар аударғанда, яғни терапиялық қауымдастықты құру 
мүмкіндігімен сипатталады.

Қиыншылықтармен күресу барысында бір-бірімен қаты насқа 
түсу үйлесімділігінің әрекет ету моделінің негізгі орталық факто-
ры ретінде қалыптасады. Әлеуметтік терапия бас бостандығынан 
айыру орындарында жасалып жатқан жұмыстарды тұтқын-
далғандардың қызығушылықтарына жақындата түсуге және олар-
ды жан-жақты жасауға жағдайды өзгерту мүмкіндігі болып табы-
лады. Әлеуметтік терапияны «жұмысбастылық терапиясының» 
бір бөлігі, ұйымның табыс көзі немесе уақытты өткізу әдісі 
ретінде емес түзету мекемелерінен тыс клиентті қалыпты өмір 
сүруге мақсатты үйрету ретінде қарастыру керек.

Әлеуметтік қызметкерлердің, әлеуметтік педагогтың маңызды 
міндеттерінің бірі жаппай толық қамтитын типті институтын, 
яғни бас бостандығынан айыру орындарын қайтадан әлеуметтік 
оқыту, үйрету институты ретінде қалыптастыру болып отыр.
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Қазіргі кезде біздің елімізде жазалаушы-репрессивті сипаттаға 
пенитенциарлы жүйеден қорғау-сақтау тұжырымдамасына негіз-
делген жүйеге көшу құрылуда. Бірақ арнайы әдебиетте көр-
сетілгендей егер де түзету жүйесі өзіне тән қалыптасқан жүйеден 
ауытқыса, онда оған келесі бірқатар шындықтарды мойындау ке-
рек: 

– абақтылар ешқашан қылмыстың бетін қайтармаған және 
қоғамның жоғары қауіпсіздігін қамтамасыз етпеген;

– абақтылар жазалау құралы болып табылады; 
– абақтылар қаражатты көп қажет ететіндіктен, онда тек 

жазалауға лайық адамдар болу керек; 
– абақты қылмыскерлер көп болатын, яғни көп қылмыс жаса-

латын жерде болу керек; 
– абақтыдағы қауіпсіздік деңгейі қажет қауіпсіздік деңгейіне 

сай болу керек; 
– абақтылардың саны шектеулі болуы керек; 
– абақтыдағы  тұтқындардың нақты қажеттіліктерін қамта-

масыздандыратын қызметтер жүйесі болу керек; 
– тәртіп түзеу бағдарламалары мен оған сәйкес келетін ре-

сурстар қылмысты азайту мен оны алдын-алу зерттеу тәсілдеріне 
бағытталуы керек; 

– сот өндірісінің қылмыстық жүйесі тек қоғамға қауіп 
төндіретін адамдарға қарсы қолданылуы керек; 

– қылмыс жергілікті жағдайлардан туындайды, сондықтан да 
олармен күресуде жергілікті жағдайларды ескеру қажет; 

– альтернативті бас бостандығынан айыру, жазалау шара-
ларының формасын іздеу, анықтау және зерттеу керек;

– барлық бағдарламалардың тиімділігін арттыру мақсатында 
үлкен зерттеу жұмысын өткізу керек. 

Қазақстанда әлеуметтік қызметкерлердің пенитенциарлық 
мекемедегі құқық қорғау қызметі енді қалыптасып жатыр. 
Бірақ олардың перспективалары әлеуметтік қызмет көрсету 
жүйесінің даму тенденцияларымен тығыз байланысты және 
қылмыскерлерді қайтадан өзін өзі түзеуіне көмектесу арқылы, 
оларды бостандыққа шығуға дайындау және олардың қайта 
әлеуметтенуінің сәтті өтуін қамтамасыз ету болып табылады. 
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Кез келген ортаның технологияларын меңгеру қызметі, оны 
тәжірибеде қолдану білікті маманға қойылатын басты талап 
болып табылады, сондықтан да әлеуметтік жұмыс саласында 
жоғарғы білікті мамандарды даярлау бағдарламасы әлеуметтік 
жұмыс технологияларын негізгі оқу пәні ретінде енгізді [За-
йнышева И.Г. Әлеуметтік жұмыс технологиясы: оқу-әдістемелік 
құрал. – М.: Владос, 2002. – 240 с.]. 

Швейцарияның пенитен-
циарлық жүйесіндегі әлеу мет-
тік жұмыстың ерекшелік-
тері. Швейцарияның пени тен-
циарлық жүйесіндегі әлеу мет-
тік жұмыстың негізгі мақсатын 
келесідей: бас бостандығынан 

айыру түрінде қылмыстық жазасын өтеп жатқандардың абақты 
қабырғаларына қайтып оралмауына бағытталған түзету мекеме-
лер қызметкерлер құрамы мен «сыртқы» ұйымдардың атқаратын 
қызметі ретінде көрсетуге болады.

Әлеуметтік жұмыс ХХ ғасырдың ортасына қарай еліміздің 
қылмыстық кодексіне бақылауды ұйымдастырудың тәртібін рет-
теу мен абақтыдан босағандарға әлеуметтік көмек көрсету тура-
лы бабын енгізгеннен кейін дами бастады. Бұл бап қылмыстық 
жазасын бас бостандығынан айрылу түрінде өтеп жатқандарды 
қалыпты өмірге қайта оралуына заңды түрде бақылауға және 
әлеуметтік қорғауға алынуына мүмкіндік туғызуы керек 
екендігі туралы ережелерді бекітті, ал әлеуметтік қорғау және 
қамқорлыққа алу органдарына оларға тұрғын үй мен жұмыс 
іздеуде көмек көрсету міндеті жүктелді. Дегенмен, қамқорлыққа 
алу азаматтың қалыпты өміріне қайта оралуына кері әсерін 
тигізбейтін, жалықтырмайтындай болуы керек, оның басты 
негізгі мәні – әлеуметтік көмек көрсету. Сонымен қатар ішімдікке, 
нашақорлыққа тәуелді, психикалық ауытқулары бар адамдар, 
түрмеден босатылғаннан кейін лайықты көмек көрсетілетін ар-
найы мекемелерде емделу қажеттілігі айтылған.

Қазіргі кезде бас бостандығынан айрылу мекемелерінен 
мерзімінен бұрын шартты түрде босатылған, сонымен қатар 

3.4.3. Пенитенциарлық 
мекемелерде тұтқынға 

алынғандармен әлеуметтік 
жұмыс жүргізудің 

шетелдік тәжірибесі
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сот шешімімен толық мерзімін өтеп шыққандар, оның ішінде 
ішімдікке салынған және нашақорлыққа бейім адамдарға 
әлеуметтік бақылау жүргізіледі.

Швейцариядағы әлеуметтік жұмыс жүйесінің ұйымдас-
тырылуы былай бейнеленеді. Тұрғындармен жұмыс істейтін 
(соның ішінде тұтқындар) Швейцарияның 26 кантонында (Швей-
царияда әкімшілік-территориялық бөлімнің аталуы) халықпен 
жұмыс жассайтын әлеуметтік қызмет орталықтары жұмыс істейді 
(оның ішінде бас бостандығынан айрылғандар да бар), оның 5 
кантонындағы орталықтар жеке ұйымдарға жатады. Әлеуметтік 
қызмет штат құрамының саны 200-ден аса қызметкерді құрайды. 
Күніне олар шамамен 4200 клиентке қызмет көрсетеді. 

Пенитенциарлық мекемелердегі әлеуметтік қызмет көр-
сетудің мақсаты – қылмыстың қайталануын және түрмеден шық-
қандардың қоғамда тұтастай қалпына келуін тиімді жетілдіру бо-
лып табылады. 

Өткен ғасырдың 1990-жылдарының ортасына дейін әлеу-
мет тік қызмет кантондарының қатарындағы «азаматтық» және 
түрмелік қызметтер бір-бірінен алшақ болады. 1995 жылы 
көптеген кантондарда олар біріктірілген еді, себебі пени-
тенциарлық меке мелердегі клиенттермен әлеуметтік жұмыс 
ұйымдасқан және басқарылған болу керек еді.

Айта кету керек, Швейцарияда, Қазақстанда немесе басқа да 
көптеген елдердегідей тұтас елге арналған бірыңғай қылмыстық-
атқарушылық заңнама жоқ. 26 кантонның (провинция) түрме 
әкімшіліктерінің әрқайсысы жазалауда тұтас елге арналған 
қылмыстық заңның аясындағы өздерінің шектелген, жазалау 
ережелерін басшылыққа алады.

Швейцарияның пенитенциарлық жүйесінде әлеуметтік 
жұмысты жүзеге асырудың 2 негізгі моделі бар. 

Бірінші модель әлеуметтік қызметкерлердің түзету меке-
мелерінен тыс әлеуметтік қызмет мекемелерімен интеграциясын 
және сотталғандардың әлеуметтік мәселелерін шешу мақсатында 
түрмелерге жүйелі түрде баруын қарастырады. 

Мекемелерде жазасын өтеушілер жалғыз адамдық камера-
ларға орналастырылғандықтан, бір-бірімен өзара араласпай-
ды, орталықтанған әлеуметтік жұмыс қызметі құрылады, ал 



261 

түрме қызметкерлері әлеуметтік көмек көрсету функциясын 
атқармайды. 

Бұл модельдің артықшылығы әлеуметтік қызметкер түрмеден 
шыққандардың әлеуметтік реадаптациясымен және реабили-
тациясымен айналысуға көп мүмкіндігі бар, сонымен қатар 
қаланың басқа да әлеуметтік қызмет орталықтарымен байла-
ныса алады (еңбекпен қамту, зейнетақымен қамсыздандыру, 
бақылау және т.б.). Біріккен орталықтанған құрылым негізінде 
жеке, қоғамдық, қайырымдылық ұйымдарын сотталғандарға 
көмек көрсетуге тарту жеңіл әрі тиімді болып табылады. Мыса-
лы, Базель кантонындағы әлеуметтік қызмет орталығының бес 
қызметкері сотталған клиенттерге қызмет көрсетуге бекітілген, 
қажетті жағдайда қысқа мерзімдік келісімшарт бойынша тағы бір 
қызметкерді қосуы мүмкін. Күніне қызметкерлер 500-600 клиент-
ке қызмет көрсетеді, сонымен қатар олар төрт әлеуметтік көмек 
көрсетумен айналысатын жеке ұйымдармен белсене араласып 
отырады. 

Швейцарияда соңғы жылдары пенитенциарлы жүйеде әлеу-
меттік жұмыстың жалпы мақсаты аясында бір маңызды бағыты – 
клиенттің қайта сәтті әлеуметтенуі үшін өзара сенімділік қатынас 
орнатуы қалыптасуда. 

Бұл бағытты жүзеге асырудың бір түрі, сотталғандар жаза-
сын өтеу мерзімінен шыққанға дейінгі уақытта әрдайым кеңес 
жүргізіп отыру. Әрі бас бостандығынан айырылған адаммен 
әрдайым тек бір ғана қызметкер жұмыс жасайды.

Қандай да бір қиындықтар туындаған жағдайда клиент  
(сотталған) әкімшілікке өтініш жазу арқылы әлеуметтік қыз-
меткермен кездесе алады. Арыз түскеннен кейін 10 күн ішінде 
әлеуметтік қызмет орталығының қызметкері сотталған адамға 
келіп, оның арыз-шағымын өмірлік қиындықтарын қандай да бір 
туындаған мәселелерін тыңдап оған қандай әлеуметтік көмек (мы-
салы, пәтер, жұмыс іздеу, күнкөрісі жоқ отбасына көмек) көрсету 
туралы кеңеседі. Содан кейін нақты шаралар жоспарланады.

Әлеуметтік қызметтің тиімділігін арттыруда қызметкер лерді 
таңдаудың рөлі зор. Әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында 
жоғары немесе орта арнайы білімі бар, кәсіби қызмет бойын-
ша, қосымша оқыған немесе үш жылдық қосымша оқу оқыған 
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адамдар алынады. Сонымен қатар, әлеуметтік қызметке бұрын 
сотталмаған әлеуметтік қызметкерлер ғана алынады.

Екінші модель (кең тараған) әлеуметтік қызметкерлердің 
түзету мекемесінің штатында болуын қарастырады. Бұл жағдайда 
әлеуметтік қызметкер әрдайым түзету мекемесінде болады және 
бас бостандығынан айрылғандар өздерінің мәселелерін шешу 
мақсатында ерікті түрде әлеуметтік қызметкермен кездеседі және 
оның көмегін алады, әлеуметтік қызметкерлермен кездесуге ниеті 
бар сотталғандар ғана жіберіледі. Дегенмен, бас бостандығынан 
айырылған адам толық зерттелуі үшін кей жағдайларда «каран-
тин» бөлімінде 2-3 айдан аса уақыт жатқан сотталушы әлеуметтік 
қызметкерлермен кездесіп, әңгімелесіп отырады..

Швейцарияның түзету мекемелерінде 600-ге дейінгі сот-
талғандар бар мекемелерге орта есеппен 5-6 әлеуметтік қыз-
меткерлер қызмет етеді, яғни 60-80 клиентке бір әлеуметтік 
қызметкерден келеді.

Әлеуметтік жұмыскердің міндеттеріне мына функциялар жа-
тады: 

1. Тұтқынның тұлғасын, оның әлеуметтік байланысын, кері 
әлеуметтену деңгейін, әлеуметтік мәселелерін зерттеу диагности-
касы.

2. Тұтқынмен бірге оның мәселесін шешу үшін жеке жоспар 
жасау (алкоголизм мен нашақорлыққа тәуелділіктен арылу, білім 
алу немесе жаңа мамандықты игеру т.б.). Қылмыстық жазасын 
өтеу мерзімінде.

3. Жоспардың жүзеге асуын және бостандығынан айырыл-
ғандарға тиісінше көмек көрсетілуін қадағалау.

4. Тұтқынмен жүргізілген барлық іс-шаралар тіркелген құжат 
жүргізу.

5. Жазасын өтеу кезіндегі тұтқынның барлық қаржылық, 
отбасылық, мүліктік, зейнетақылық мәселелерін шешу.

6. Тұтқынның жазасын өтеу мерзімінде отбасымен, спорттық, 
еңбектік мәдени ұйымдармен байланысын қолдау.

7. Тұтқынды бостандыққа шығуға дайындау және бос-
тандыққа шыққаннан кейінгі көрсетілетін көмекті қамтамасыз 
ету.
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Қазіргі күні швейцарлықтар әлеуметтік қызметкер психо-
лог, психиатрлар секілді мамандармен өзара тығыз байланы-
ста болу керек екендігін айтады. Әлеуметтік қызметкерлердің 
психиатриялық сипаттағы мәселелермен (тұқым қуалаушылық 
жарақаттармен) немесе психологиялық терапиямен (жыныстық 
ауытқулар) айналысуға құқы жоқ.

Түрме камералары бір адамға арналған. Кейбір камераларда 
теледидар мен музыкалық орталық бар. Тұтқындар аппаратура-
ны түрме әкімшілігінен жалға алады, ол үшін айына шамамен 20 
Швейцария франкісін, 10 АҚШ долларын төлейді. Теледидар-
дан неміс, француз, италиялық тілдерде 30-ға жуық бағдарлама 
көрсетіледі. Музыкалық аспапты орталықтарды тұтқындар өз 
ақшасына сатып алып, жазаны өтеу мерзімі біткенше қолдана 
алады. Тәртіп бұзылған жағдайда (мысалы, күн тәртібін, жұмыс 
жасаудан бас тарту) түрме әкімшілігі тұтқынды теледидар көру 
мүмкіндігінен айыру құқығы бар. Тұтқындар камераға тек түнде 
кіреді, ал басқа уақытта өндіріс жұмыстарымен (күніне сегіз 
сағаттық жұмысы, бір жарым сағаттық үзілісі бар), мектеп-
те оқумен (мектепте оқитындары тек түске дейін ғана жұмыс 
істейді), спорттық ойындармен және т.б. бос уақыт өткізу шара-
лармен айналысады. Тұтқындардың бір айда алатын жалақысы, 
шамамен 60 АҚШ долларын құрайды, жартысын тұтқындар 
айдың ортасында ала алады және оны барлық керек-жарақпен 
қамтылған түрме дүкеніне жұмсайды. Отряд 30 адамнан аспай-
ды. Отряд басшылары мен көмекшілері тұтқындармен бірге 
тамақтанады. Қауіпсіздік қызметінің жұмысшылары түрме тер-
риториясын көптеген телекамералар арқылы бақылап отырады.

Швейцария түрмелеріндегі тұтқындардың әлеуметтік қызметі 
еңбектік, спорттық, мәдени-рухани істер негізінде жүзеге асады. 
Тұтқындар үшін тек еңбектік қызмет міндетті болып табылады, 
басқа шараларға қатысуы ерікті түрде жүзеге асады. Дегенмен, 
әлеуметтік пайдалы қызметпен айналысатындарға, жалпы білім 
алу мектептерінде білім алатын немесе жаңа мамандық игеріп 
жатқандарға заңда жеңілдіктер көрсетілген, мәселен, түстен 
кейінгі жұмыстан босатылады немесе олардың уақытынан бұрын 
бостандыққа шығуға мүмкіндігі бар. Сонымен қатар алкоголизм 
мен нашаға тәуелділіктен емделу бағдарламаларына қатысатын 
тұтқындарға да жеңілдіктер қарастырылған.
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Швейцария түрмелеріндегі тұтқындардың еңбегін ұйым-
дастырудың ерекшелігі (басқа мемлекеттердің түзету меке-
мелерінен қарағанда) бір ғана өнім шығаратын өндіріс емес (мы-
салы, ағаш өңдеу немесе металл өңдеу сияқты) көптеген кішігірім 
шеберханалардың болуы. Мұндай шеберханалардың көп болуы 
тұтқындарға ұнамды, ыңғайлы еңбек түрін таңдау мүмкіндігін 
береді.

Сонымен қатар тұтқындар үшін Швейцария түрмелерінде 
әлеуметтік тиімді қызмет істеу үшін жағдайлар жасалынған, 
спорт залдары, мектептер, діни бөлімшелер әртүрлі тілдегі 
әдебиеттермен қамтамасыз етілген кітапханалар.

АҚШ-тың пенитенциарлық жүйесіндегі әлеуметтік жұмыс. 
Тұтқындау орындарын басқару бас атторнеяға (әділет министрі) 
жүктелген. Тұтқындау орындарын муниципалдық органдар мен 
сол округ аясындағы пенитенциарлық басқару мекемелерімен 
басқарылады.

АҚШ-та түрмелердің 3 негізгі типі бар:
1. Тұтқындарды қоғамнан және қызметкерлерден алшақтату 

мақсатында қолданылатын жоғары деңгейлі күзет.
2. Орта деңгейлі күзет. Жоғары деңгейлік күзетке өте ұқсас 

болып келеді, бірақ тұтқындарға демалу ауласында ұзақ жүруге, 
кітапхана мен душ бөлмелеріне баруға және т.б. мүмкіндіктері 
бар.

3. Төмен деңгейлі күзет. Тұтқындар жатақханаларда орналас-
қан, түрме ішінде еркін қозғалу және барлық ішкі бөлімшелерге 
кіру мүмкіндіктері бар. Мұндай түрмелерде қоршау болмайды. 

Күзет деңгейі орта және төмен түрмелердегі тұтқындар 
әлеуметтік қызметкердің, адвокаттың, психиатрдың қызметімен 
қолдана алады, сонымен қатар білім алуға (мектептік, универ-
ситеттік бағдарлама бойынша), кәсіби дайындықтан өтуге, ал-
когольден, нашадан реабилитациядан өтуге, діни топтарда сабақ 
алуға және т.б. мүмкіндіктері бар.

АҚШ-та әлеуметтік қызметкерлер тұтқынның уақытша түзету 
орындарынан бастап керек болады. Соттың тапсырмасы бойын-
ша әлеуметтік қызметкер тұтқын туралы оның қоршаған ортасы 
жайлы ақпарат жинап, сот отырысына анықтама жасайды. 
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Түзету мекемелеріндегі әлеуметтік қызметкерлердің мақсат-
тары: әлеуметтік қызметкер бірінші кезекте – тұтқынға, ол өзінің 
тағдырын өзгерту керектігін түсіндіруге көмектесуі керек. Ол 
үшін тұтқынмен жақсы қарым-қатынас орнатып, диагностикалық 
дайындық жүргізуі керек. 

Әлеуметтік қызметкер сонымен қатар, тұтқынның мінез-
құлқын өзгертуге көмектесуі шарт, оның ішінде жиі кездесетін-
дері зорлық-зомбылық, ұрлық, құмар ойындар, ұлтаралық қақты-
ғыстар, алкоголизм, нашақорлық.

Бұл жағдайдың бәрінде әлеуметтік қызметкер көмекке келеді. 
Басқа да жағдайларға көмек болатын ақыл-кеңестер береді. Әдетте 
тұтқындар белгілі бір шешімге келе алмай қиналады, осындай 
сәтте әлеуметтік қызметкердің кеңесі өте пайдалы, олар дұрыс 
таңдау жасауға көмектеседі. Әлеуметтік қызметкерлер отбасы-
мен жұмыс жасауда маңызды рөл атқарады. Оларға отбасының 
бір мүшесі бас бостандығынан айрылған кезде психологиялық, 
әлеуметтік және экономикалық кедергі-салдарлардан өтуге көмек 
береді. Отбасына көмек жазасын өтеуші бостандыққа шыққаннан 
кейін де өзара бейімделу мен рөлдердің қайта бөлінуі қажет 
болғанда керек. 

АҚШ-тың түзету мекемелерінде қылмыстың санын азай-
ту мақсатында әлеуметтік қызметкерлер қатысатын көптеген 
бағдарламалар құрастырылған. Жазасын өтеушілермен жұмыс 
оның түзету мекемесіне түскен кезден-ақ басталып кетеді. 
Әлеуметтік қызметкер басқа қызметтермен біріге отырып, 
жаңадан жазасын өтеуге келген қылмыскерлерге диагностика 
негізінде индивидуалдық бағдарлама жасайды.

Мынадай бағдарламалар түрлері бар:
1. Психикалық жағынан қалыптастыратын – өз қылмы-

сын жоққа шығарған немесе интенсивті бағдарламаға қатыса 
алмайтындай жазасын өтеу уақыты өте қысқа қылмыскерлерге 
негізделген.

2. Интенсивті (ұзақ уақытты) – сексуалды зорлық-зомбылық 
көрсетушілерге – рецидивистер, нашақорлар немесе ертеде басқа-
да қылмыс жасағандарға бағытталған.

3. Өту бағдарламалары (transitionai programming) – өзінің 
соңғы тоғыз айын өтеушілерге арналған. 
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4. Кеңінен бағдарламалау интеллектісі төмен қылмыс-
керлерді қамтуды болжайды.

Түзету мекемелеріндегі өзекті мәселенің бірі − нашақорлық. 
АҚШ-тағы түзету мекемелеріндегі әлеуметтік қызметкер 
қатысуымен өтетін нашақорлықпен күресудің көптеген әлеуметтік 
терапевтік бағдарламалары бар.

1. Анонимді маскүнемдер. Түзету мекемесіндегі жас және 
ересек жастағы жазасын өтеушілерге қолжетімді, яғни алдын алу 
мен оқыту қызметтері мен қатар жүреді.

2. Нашақорлыққа тәуелділікті бұзу бойынша шартты түрде 
босатылған қылмыскерлерге арналған. Бұл бағдарлама (90 күн) 
шарт бойынша бостандыққа шыққан, бірақ есірткі заттарын 
қолданған және осыған байланысты тәртіп бұзғандарға арнайы 
жасалынған.

3. Жазасын аз уақыт мерзімімен өтеп жүрген қылмыс-
керлерге. Бұл бағдарлама (90 күн) 58 айдан аспайтын жа-
засын өтеушілер мен барлық шартты түрде бостандыққа 
шығатын бұзушыларға арналған. Бұл бағдарламаға қатысу үшін 
нашақорлықпен айналысқан немесе ішімдікке байланысты 
қылмыскерлер жұмылдырылады.

4. Нашақорлыққа тәуелділіктен ұзақ уақыт бойы 
интенсивті түрде күресу бағдарламасы. Әлеуметтік жұмыс 
көрсету бағдарламасына қатысушы, ең алдымен, интенсивті алты 
апталық диагностика ориентациялық фазадан өтіп, қорытынды 
бағыт ретінде терапевт жолдарының біреуінен өтеді.

Бағдарламаның негізгі мақсаты – әлеуметтік қызметкердің 
қатысуымен жазасын өтеушілерге өзінің тәртібі мен мінез-
құлқын сараптау, жасалған қылмысқа жауапкершілікті алу, инди-
видуалды жұмыс жоспарын жасап шығару.

Барлық әлеуметтік-терапевтік бағдарламалар келесі кезең-
дерді қамтиды.

1. Диагностикалық (бағдарламаның бастапқы бес апта-
сы) – аптасына 35 сағат (лекция, топтық жұмыстар, тексерілетін 
жұмыстар, индивидуалды терапия, психологиялық тестіден 
өткізу, әкімшілік жұмыс staffing);

2. Бағдарламалық (егер жазасын өтеуші диагностикалық 
кезеңнен кейін формалды түрде қабылданса) – аптасына он сағат 
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(топтық терапия, (community meetings) азаматтарымен кездесу, 
индивидуалды терапиялар, терапевтік лекциялар, білім берушілік 
бақылау).

Бағдарламалар келесі жұмыс түрлерін қамтиды:
– топтық тренингтер;
– индивидуалды жұмыс жоспарын орындау;
– жазбаша тапсырмалары;
– білім беруші топтар (лекция, видеофильм, рөлдік ойындар);
– отбасылық терапия (таңдау);
– қауымдастықта, топта өмір сүру.
Бағдарламаға қатысушы келесі талаптарға сәйкес болу керек: 

қаталдығы орташа режимінде жазасын өтеуі; бағдарламаға кірмес 
бұрын жалпы абақтыда өмір сүру қабілеттілігі, ең кем дегенде 
90 күн, яғни карцерде болмау немесе госпитальда жатпау; оқуға 
(жұмыс жасауға) қабілеттілігі; диагностикалық кезеңге кірерде 
өзінің қылмыстық тәртібін теріске шығару.

Әлеуметтік қызметкерлердің қолданатын тағы бір бағ-
дарламасы жазасын өтеушілердің топтық қызметі, ол босатылуға 
дайындық бағдарламасы деп айтса да болады. Оның ұзақтығы: 
басқа бағдарламаларға қатысқандар үшін минимум 6-8 ай, ал 
басқа бағдарламаларға қатыспағандар үшін 9-12 ай.

Жазасын өтеушілермен бағдарламалық жұмыс сипатына 
көретініміздей олар бостандыққа шыққаннан кейін де әлеуметтік 
қызметкерлердің назарында болады. Бұл қарым-қатынаста ерек-
ше назарға шартты түрде және уақытынан бұрын босату қызметі 
болады. Ол үшін әлеуметтік қызметкерлер жазасын өтеуші тура-
лы клиенттің өзімен және жәбірленушімен сұхбаттасу арқылы, 
оның қылмыстық тарихын талдай отырып, отбасымен және оған 
жұмыс берушімен байланысқа түсе отыра барлық ақпаратты жи-
нап, соттың шартты түрде уақытынан бұрын босатуына шешім 
қабылдауына көмектесетін анықтама қағаздарын жинайды. 

Әлеуметтік қызметкердің шартты түрде бостандыққа шығару 
қызметінің кеңсесі жалпы алғанда жағымды әсер қалдырады. 
Қызметтік құжаттарда қылмыскерлердің жасаған қылмысының 
түрлері туралы, қандай бағдарламаларға іліккені жайлы, кімдермен 
жұмыс жасайтыны, олармен жұмыс жасайтын қызметкерлердің 
телефондары мен мекенжайлары жазылған. Жұмыс орнында 
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компьютер, аты-жөні жазылған тақтайша, ұйымдардың мекен-
жайлары мен телефондары бар. Бірақ бұл гуманистік бейне ар-
найы кеңістікті ұйымдастыруды, яғни қызметкер құрамының 
қызмет қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған. Дәліздердің 
бұрыштарының төбесінде айналар тіркелу терезесінен барлық 
кеңістік көрінетіндей орнатылған, мекемедегі барлық есіктер 
кілтке жабылады.

Әлеуметтік қызметкерлердің қызметі оның әрбір қамқорлыққа 
алған адамдарын, олардың саны 20-25-ке дейін жетеді, сот 
шешімін орындау болып табылады. Бұл жұмыс, негізінен, апта-
сына, айына жазылған кездесу, онда жұмысқа орналасу, жақын 
әлеуметтік ортамен өзара қарым-қатынас (туыстар, көршілер) 
мәселелері қарастырылады. Бұл кездесулер тәуелсіз ақпарат 
көздерінен – жұмыс беруші, көрші, т.б. ақпарат алуға кедергі 
келтірмейді. Кеңінен тараған талаптардың бірі сот шешімін қайта 
қарау болып табылады. Сот шешімі (егер қайтадан тұтқынға алу 
болмаса) клиентті жетекшілікке алған әлеуметтік қызметкердің 
берген рапортына негізделеді. Рапортта оның бұзған барлық 
тәртібі көрсетіледі. Әлеуметтік қызметкер көп жағдайда ау-
диовизуалды диагностиканы қолданады. Қамқорлыққа алын-
ғанның негізгі назар аударатын параметрлері – қызметтес 
болуға бейімділігі, әлеуметтік бейімделу және агрессияның 
байқалуы. Бұл тәжірибені отандық пенитенциарлы жүйеде және 
қылмыстық-атқарушы инспекцияда қолдану жолдарын ойласты-
ру мақсатында оған аса назар аударуды қажет етеді. 

АҚШ-та альтернативті түрмеге қамауға қызмет ететін бірнеше 
бағдарламалар кең таралған. Соңғы кездері бас бостандығынан 
айыру жиі қолданылып келеді. Бұл сотталған адамға түрмеден 
тыс жерлерде оқуға және жұмыс жасауға мүмкіндікті болжай-
ды, ал бұл жағдайда сотталушыға әлеуметтік қызметкер белсенді 
түрде көмектеседі.

Әлеуметтік қызметкерлерге сотталғандарды түзету және 
оларды қоғамға қайтару маңызды болып есептеледі. АҚШ түзету 
мекемелеріндегі жазалауды өтеудің негізгі мақсаты – әрбір 
сотталған адам өзінің болашақтағы іс-әрекетіне жауапкершілік 
алып және заң талаптарына сәйкес қолдану керек. Бұл принцип-
ке пенитенциарлы мекемелердегі әлеуметтік жұмыс негізделеді. 
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Әлеуметтік қызметкерлер түзету мекемелерінде орын алатын 
күрделі міндеттерді атқарады, олар мыналарды қамтиды: жаңа 
түскендерді қабылдау және зерттеу, жазасын өтеушінің класси-
фикациясы мен құқық бұзудың себептерін анықтау, түзету шара-
лары мен бостандыққа шығуға дайындықты бақылау. Әлеуметтік 
қызметкер клиентті қиындықтарды туғыздырушы әрі оның шешу 
жолдарына көмектесе алатын қоғамдық жүйенің бөлігі ретінде 
қарастыруы керек. Әлеуметтік қызметкерлер жұмыс берушілер, 
мұғалімдер, отбасы мүшелері мен мәселені шешуге көмектесе 
алатын адамдарға ерекше назар аударып, координацияға ерек-
ше мән береді. Сондай-ақ, әлеуметтік қызметкерлердің қажет 
жағдайда көмек сұрап баруға болатын білім мен мүмкіндіктерді 
қолдана білуі қажет. 

Клиентпен немесе топпен жұмыс істеу қабілеті әлеуметтік 
қызметкерлерге тән тиімді қолдану болып табылады. Кері бай-
ланысты орнату, сұрау, жалпылау, мәліметтерді салыстыру мен 
интерпретациялау, қарама-қайшылықтарды реттеу, араласу және 
күйзелістік жағдайлар, мақсатты қалыптастыру, адамдармен 
сөйлесе білу қабілеті, іс-әрекеттерді болжау – осы барлық әдістер 
түрме мекендеушілерімен жұмыс жасаған кезде қолданылады.

Әлеуметтік жұмыс үшін түзету мекемелерінде клиенттер-
ге теріс көзқарасты «жабыстыру» басты қауіп болып табылады. 
Мұндай теріс көзқарасты қылмыскердің классификациясы мен 
түрмедегі қамтамасыз ету режимін анықтауда және бостандыққа 
шығуда кері рөлді атқаруы мүмкін. Әлеуметтік қызметкердің 
назары іс-әрекетін бейнелеу мен жасалған қорытындыға нақты 
негізделуі керек.

АҚШ-тағы әлеуметтік қызметкерлердің қызметіндегі 
маңызды сұрақ олардың атқаратын міндеті болып табылады: 

– қоғамды қылмыстық сот саласындағы әділеттілікті хабар-
дар ету;

– азамат категориясы ретінде қоғамның жазасын өтеушілерге 
өзгеріс қадамдарын реттеуде қадам жасау;

– қоғамда тұтқынға алынғандарды отандастар категориясы 
ретінде қарауды өзгертуге ынталандыру;

– қылмыс куәгерлері мен құрбандарына арналған бағдар-
ламаларға қатысу.
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Кейбір штаттарда кәмелетке толмағандарды мекенжайы 
мен арнайы ұйым қызметтерінің балалар үйі, отбасы түріндегі 
қызмет көрсету үйлері, арнайы медициналық қызметтер көрсету, 
тәулік бойы көмек, күйзеліс жағдайларында жұмыс істейтін 
ерікті қоғамдар және т.б. түзету бойынша бағдарламалар жү-
зеге асуда. Бұл бағдарламаларды мемлекет қаржыландырады 
және оған міндетті түрде әлеуметтік қызметкерлер қатысады. 
Кәмелетке толмағандар үшін түзету мекемелеріндегі әлеуметтік 
қызметкерлердің тәрбие бағдарламаларында қатысуы кәмелетке 
толмағандардың қылмыстың алдын-алуы әртүрлі он екі бағытпен 
негізделеді. Осы бағыттардың ішінде келесілері ерекшеленеді:

1. Биологиялық (физиологиялық) – қылмыстық тәртіптің 
негізі физиологиялық немесе биологиялық себептерде жатыр 
және қылмыстық тәртіпті шақыратын жағдайларды бақылауға 
тырысады. 

2. Психологиялық (психиатриялық) – қылмыстың себептері 
нашар психологиялық бейімделуінде деп болжап, психологиялық 
жағдаймен туғыздыратын қайшылықтарды жоюға бағытталған.

3. Әлеуметтік – қылмыстың себебі, кәмелетке толмаған құқық 
бұзушылар мен заң бұзбайтын қоғам мүшелері арасындағы әлсіз 
әлеуметтік қатынастарға негізделіп, кәмелетке толмаған құқық 
бұзушылар және заң бұзбайтын әріптестер, ата-ана және басқа 
үлкендер арасындағы қарым-қатынасты күшейтуге тырысады.

4. Басқа тұлғалардың кері ықпалы қылмыс себептерін 
қарастырғанда, жастарға басқа қылмыстық тұлғалар мен топ-
тардың ықпалын азайтуға тырысады.

5. Қылмыстық іс-әрекет жасөспірім болатын ортада 
бақылаудың жоқтығымен анықталып, жасөспірім мүше болатын 
топтар шеңберінен ықпалды күшейтуге тырысады.

6. Болжаушы, заңдылық шеңберінде тұлға рөлінің қызығу-
шылықтарына жауап беретін мүмкіндіктің жоқ болуы қылмыс 
жасаудың себебі болып, рөлдік мүмкіндіктерді дамыту арқылы 
қылмысты азайтуға тырысады.

7. Қылмыстың пайда болуы бос уақытының толмауынан 
болады, жастардың бос уақытын ұйымдастыруға көңіл бөліп, 
қыл мыскерлікті жастардың бос уақытын ұйымдастыру арқылы 
азайтуға болады.
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8. Жастардың кәсіби және біліми жоғарлауы қарастыратын 
өз өмірін өзіндік өткізуге жастардың қабілеттілігінің болма-
уы қылмыс жасаудың себебі болады. Бұл процесті жастардың 
кәсіби және білім деңгейін жоғарылату арқылы қылмыс деңгейін 
азайтуға болады.

9. Қылмыстың негізінде адекватты емес әлеуметтік күту 
және әлеуметтік қайшы талаптар жатыр.

10. Экономикалық қылмыс. Оның себебі жастар және 
олардың отбасыларының төменгі материалдық жағдай, оған 
тиісті көмек көрсету арқылы бұл жағдайды өзгертуге тырысады.

11. Тежеуші қылмыстың себебі қылмыстық іс-әрекеттерді 
оңай жүзеге асыру болып табылады, қылмыс жасауды жазасын 
тарттыру арқылы шектейді.

12.  Болжаушы құқықтық бақылаудан және қоғамдық 
шыдамдылықтан бас тарту. Бұл бағытқа сәйкес, қоғам теріс іс-
әрекетке де шыдамсыздығын көрсететін болса, онда қоғамдық 
пікірді кез келген ауытқуды қылмыс деп қарастырудан алшақтату.

Германия абақтыларындағы әлеуметтік жұмыс. Германи-
яда түзету мекемелері Әділет министрлігінің құрамына кіреді. 
Еуропада бас бостандығынан айрылғандармен қарым-қатынаста 
болудың мойындалған Германия тәжірибесі қолданылады. ГФР-
да тұтқындалу мерзімі құқық бұзушыны қалыпты өмірге қайтып 
оралуы мақсатында қолданылады. Оны заңға бағынуға, жасаған 
іс-әрекеті үшін жауапты болуға, өз өмір сүруін қамтамасыз ету-
ге үйретеді. Мамандар, қылмыскер түрмеде адамдық намысын 
жоғалтуы, мүмкін емес деп есептейді. 

Германияның қылмыстық-атқарушылық заңнамасында қайта 
әлеуметтену процесінің көмегі арқылы жазасын өтеушілердің 
әлеуметтік жауапкершілігі қалыптасады деп жазылған. Бұл 
міндетті жүзеге асыруда негізгі күш түзету мекемелеріндегі 
әлеуметтік қызметке түседі. Бұл әділет министрлігінің түрмелерде 
әлеуметтік жұмыс, психология бойынша мамандарын, діни 
қызметкерлерді қамтамасыз етуге итермеледі. Олар ешкімге де 
өз пікірлерін күшпен міндеттемейді, адамның «жан дүниесінің 
мазасын алмайды», бірақ жазасын өтеушілерге қажет болған 
жағдайда қол ұшын беруге әрдайым дайын.
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Әлеуметтік қызметкерлер түрме мен қоғам арасындағы тірі 
көпір болып табылады, әлеуметтік қауіпті іс-әрекет жасағаны 
үшін оларды шеттетуге мәжбүр болады. Олар түрме әкімшілігінің 
ішінде бірінші болып сотталушыны қарсы алып, оларға отбасы-
мен хабарласуға және т.б. мүмкіндік береді. Әлеуметтік жұмыс 
мамандарының қызметінің негізгі принципінің бірі, сотталушы-
лармен жұмыс жасаған кезде олар ерте ме, кеш пе әйтеуір қоғамға 
оралып оның тең мүшесі бола алатындығы.

Германиядағы түзету мекемесіндегі әлеуметтік жұмыс 
әлеуметтік қызмет аясындағы әлеуметтік қызметкерлер және 
әлеуметтік педагогтар арқылы жүзеге асады, ал өз кезегінде 
пенитенциарлы мекемелерді құраушы бөлігінің бірі болып та-
былады. Олардың барлық қызметі қылмыстық-атқарушылық 
заңнамалық нормалармен реттелген. Әлеуметтік жұмыста жаза-
сын өтеушілермен маңызды рөлді дінге берген. Әрбір пенитенци-
арлы мекемеде жазасын өтеушілерге католиктік, протестанттық 
діни қызметкерлері бар, олар бас бостандығынан айырылғандарға 
бостандыққа шыққаннан кейін де әсер етеді.

Түзету мекемелерінде әлеуметтік жұмысты ұйымдастырудың 
негізгі аспектісіне жазасын өтеушілерді еңбекке тәрбиелеу мен 
мектептегі оқыту, сондай-ақ, кәсіби даярлық болып табылады. 
Неміс тәжірибесі көрегенідігімен ерекшеленеді, сондықтан Гер-
мания түрмелерінде ең соңғы құрал-сайманмен жабдықталған 
типографияны көруге болады; мұнда жазасын өтеушілерге атом 
реакторларын дәнекерлеушілікке және автоматты жүйелердегі 
роботтарды құрастырушы мамандықтарға оқытады. Әлеуметтік 
қызметкерлердің пікірінше, бұл олардың жаһанданған өркениетті 
әлемге қайта оралғанда өз орнын табуға жеңіл болады деп санаған. 
Сонымен қатар әлеуметтік қызметкердің жазасын өтеп шыққан 
адамға жұмыс тауып беруіне жеңіл болады. Түзету мекемелерінің 
әкімшілігі әлеуметтік қызметкерлермен бірлесе отыра, еңбек 
биржаларымен тығыз байланыс орнатады. Неміс мамандарының 
түсіндіруі бойынша, мұндай жұмысты орындау – қайталанбалы 
қылмыспен күресудің бір жолы.

Түзету мекемелерінде оқып жүрген сотталғандар екі 
топқа бөлінеді: бірінші топ – бастапқы білімге үйрету (оқу, 
жазу, арифметика), екіншісі –қысқартылған жалпы білімдік 
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бағдарламамен сауатты жазасын өтеушілерге арналған. Соңғы 
кездері теледидардың арқасында жоғары сырттай білімді алуға 
мүмкіндік туындады.

Түзету мекемелеріндегі әлеуметтік жұмыс жазасын өтеу 
өтеушілерге мүмкіндігінше тұлғаның қарапайым құқықтарын 
сақтауға және олардың қайта әлеуметтену процесін жүзеге асу-
ын қамтамасыз етеді. Жазасын өтеу процесі -оларға бостандықта 
мүмкіндігінше қалыпты өмір сүруі үшін көмек көрсетуге жағдай 
жасау керек.

Жазасын өтеушілердің түзету мекемесінде болуы бірнеше 
кезеңдерге бөлінеді: бірінші кезеңде әлеуметтік қызметкер 
мен жазасын өтеушінің міндеті – «жазаны өтеушіні өзіне жаңа 
жағдайға енгізу» (тәртіп ережелерімен таныстыру, мекеме 
қызметкерлерімен, арнайы сауалнамарды құрастыру арқылы 
жаңадан түскен адамдарды зерттеу) болып табылады, екінші 
кезеңде – қарапайым түзетілуі жүруі керек, ал үшінші кезеңде − 
бостандыққа шығуға дайындық жүреді.

Мекеме қызығушылығына сәйкес жазасын өтеуші жазалау 
уақытын өту кезеңінде әлеуметтік қызметкер арқылы зерттелінеді. 
Әрбір жазасын өтеушіге жоспар құрылып, кейіннен жазасын 
өтеушімен бірге талқыланады. 

Жазасын өтеп жүрген тұлғаның динамикасының өзгеруіне 
орай, зерттеу процесінде жаңа ақпараттарды алуына байланы-
сты жоспар қайта өзгеруі мүмкін. Жоспарлау кезінде белгіленген 
жазалау шарасы ескеріледі. Жазасын өтеуші заң бойынша өзі 
тұратын арнайы жерде өзінің заттарымен белгілі бір мөлшерде 
жабдықтауға рұқсат берілген. Оған индивидке құндылығы бар 
жағын туыстарының суреттері мен заттары қалдыруына бо-
лады. Бұл психологиялық тұрғыдан жазасын өтеушіге өзінің 
индивидуалдылығын сақтап қалуға, оның туыстарымен қарым-
қатынас орнатуға көмектеседі, бұл өз кезегінде әлеуметтік 
жұмысты ұйымдастыруда аса маңызды болып келеді.

Әлеуметтік-терапевтік мекемелердегі жазасын өтеушілерді 
басқа тұтқындардан бөлек ұстау қарастырылған. Бұл мекемелерге 
үлкен жастағы жазасын өтеушілер, қатты тұлғалық бұзылуы бар, 
сексуалды қылмыскерлер, бас бостандығынан екі рет айырылған 
жас қылмыскерлер жіберіледі. Әлеуметтік-терапевтік мекемеде 
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тұрғызудың мақсаты – ерекше терапевтік құралдар мен әлеуметтік 
көмек арқылы – сонда орналасқандарды тәрбиелеу. Әлеуметтік-
терапевтік мекемеге орналасу күш көр сету арқылы емес, ерікті 
түрде жүзеге асады. Бұл тұлғалар өз еріктері бойынша әлеуметтік-
терапевтік мекемеден шыға алады. Әлеуметтік көмек пен терапевтік 
емдік шараларды қажет ететін сотталғандарды әлеуметтік-
терапевтік мекемеде әлеуметтік көмек пен арнайы құралдар жақсы 
нәтиже көрсете алмаса, жазасын өтеуші қарапайым мекемеге ау-
ыса алады. Тұлғаны зерттеу үшін әлеуметтік-терапевтік мекемеге 
үш айға дейін ауысуға болады.

Әлеуметтік жұмыстың басқа түрі ретінде бұйрықты орын-
дау бойынша мекеме бастығымен бірге жазалауға қатысты 
кеңес құру болып табылады. Мекемелерде қызмет жасап жүрген 
қызметкерлер оның мүшесі бола алмайды. Кеңестердің қызметі 
Федералды жерлер құқықтық актілерімен реттеліп отырылады. 
Кеңес мүшелері жазасын өтеу процестері мен сотталғандарды 
қамқорлыққа алуға ықпал жасайды. Олар мекеме бастығына ме-
кеме жұмыстарын жақсарту үшін ұсыныс жасап, бостандыққа 
шыққандардың қайта әлеуметтенуіне көмек көрсетеді. ГФР 
сотталғандарды олардың үйіне жақын жерлердегі түрмеге 
жібереді. Негізгі мақсаттың бірі ретінде сотталғандар мен оның 
жақын ортасының қарым-қатынасындағы әлеуметтік байланы-
старды мүмкіндігенше үзбеу болып табылады.

Жала жабу мен азаматтарды ессіз қылықтардан айыру үшін 
түрмелерде ашық есік күндерін өткізеді. Тұрғындар түрмедегі ше-
берхана, спорттық аула және оқу сыныптары мен т.б. жерлердегі 
қарапайым өмірді көру үшін түрмеге келеді. Мұндай кездесулер-
ден кейін «байланысқа түсетін топтардың» саны едәуір өседі. 
Адамдар кездесуге келіп, ешкім келмейтін сотталғандарға тәтті 
тағамдарды алып келеді. Сотталғандарды индивидуалды зерттеу 
мен оларға әсер етуді ең бірінші мекеме психологы жүзеге асыра-
ды. Бұл жұмыста ең біріншіден, сотталғандарға сабақ жүргізетін 
педагог пен әлеуметтік қызметкер қатысады.

Педагог сондай-ақ, денені шынықтыру, музыкалық тәрбиемен 
айналысып, хорды жүргізеді және т.б. Әлеуметтік қызметкерлер 
мен әлеуметтік педагогтардың алдында жалпы оқыту мен 
тәрбиелеуде сотталғандардың құндылықтық қабілеттерін қалып-
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тастыру міндеттері қойылады. Көп жағдайларда әлеуметтік 
жұ мыстың басты принципі ретінде өз-өзіне көмек көрсетуді 
ұйымдастыруға көмек беру болып табылады.

Әлеуметтік жұмыс, әлеуметтік мәселелерді; жеке және тұл-
ғалық қарама-қайшылықтарды азайтуға, келісім мен төзімге, 
әлеуметтік көмектің көздерін іздеп, коммуникация мен соттал-
ғандарға білім алуға жағдай жасайды.

Түзету мекемелерінде әлеуметтік қызметкер сонымен бас-
тапқы үкімнің шығуы мен сотталушының бостандыққа шық-
қанға дейінгі кезеңдегі мәселелерімен айналысады. 

Әлеуметтік қызметкер жазалаудың жоспарын құрастыруда 
қа тысып, сотталғандардың әлеуметтік біліктілігінің жоғары-
лауына жағдай жасайды. Әлеуметтік қызметкердің маңызды 
міндеттерінің бірі сотталғандарды бостандыққа шығуға даярлау 
және әлеуметтік тренингтерді жүргізу болып табылады. 

Осыған орай әлеуметтік жұмыста көп қызметкерлер бола-
ды, олардың қызметінің координация мәселесі туындайды, бұл 
да әлеуметтік қызметкердің міндетіне кіреді. Бірақ әлеуметтік 
қызметкерлер өз міндеттерін тәжірибеде жүзеге асырғанда 
көптеген қиындықтарға тап болады. Басқа қызметкерлерге 
қарағанда (мысалы, қауіпсіздік қызметкері) кейбір міндеттердің 
анықталмағандығы, әлеуметтік қызметкерлерді әлеуметтік 
педагогикалық мамандар, педагогикалық немесе психологиялық 
мамандардың қолынан келмеген жұмысты атқаруына тура келеді 
Мысалы, олар Германия ТМ қайырымдылық қорынан алынған по-
шта маркаларын сатып немесе сотталғандарға темекіні таратуға, 
ТМ қызметкерлерінің қызмет бабында кездесетін мәселелері ту-
ралы болатын жиналыстарына қатыса алады. Ал сотталғандармен 
индивидуалды жұмыс жасау үшін өте аз уақыт қалады. 

Әлеуметтік қызметкерлердің өз функцияларын атқаруында 
сүйеніш болуға қоғамдық ұйымдардың қызметі маңызды болып 
келеді. Қоғамдық ұйымдар жұмысының басты бағыты – құқық 
бұзушылықтың алдын алу. Сотталғандар мен бостандыққа 
шыққандарға бақылау шаралары мен оларға көмек көрсету мем-
лекет органдары мен қоғамдық қайырымдылық ұйымдарының 
қатысуы арқылы жүргізілуі мүмкін.
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Қаланың беделді адамдары (дәрігерлер, педагогтар, жұмыс-
шылар және т.б.) түрме әкімшілігіне тәуелсіз және түрменің 
барлық салаларына қатысуға мүмкін болатын қамқорлық кеңес 
құрамына кіреді. Қамқоршылардың міндеті – түзету мекемесінің 
әкімшілігіне түрмедегі жағдайды бостандықтағы өмір сүру 
жағдайына мүмкіндігінше жақындатуға көмектесу болып табыла-
ды. Сотталғандардың біртіндеп бостандық өміріне бейімделуіне 
кейбір неміс түрмелерінде «ашық» бөлімдер ашылып, ал кейбір 
жерлерде қоғамға қауіпсіз адамдарға арналған өзіндік «ашық» 
түрмелер бар. Салыстырмалы түрде қысқа мерзімді неме-
се аса ауыр емес қылмыс жасағандарды бірден ашық түрмеге 
жіберуге болады. Басқаларын бұл жерге қалыпты түрмеден 
бостандыққа шығуға 1 жыл қалғанда жібереді. Аталған түрмеде 
терезелерінде тор жоқ, ас үйде тамақты даярлап, үй киімінде 
жүріп, телефон арқылы үйіне, достарына қоңырау шалуына бо-
лады. Бұл аймақтағы сотталушы аптасына 1 рет отбасында күнін 
өткізе алады. Мысалы, Солтүстіктегі Рейн-Вестфалиде барлық 
түрмелердегі сотталғандардың 60%-ы «ашық» түрмелерде жаза-
сын өтеп жатыр, олар жауапкершіліктен қорықпай, өзін қалыпты 
өмір тәртібіне үйрете бастайды. Егер бостандыққа шыққан сот-
талушы жұмыс таба алмаса онда басқа босатылғандарға жұмыс 
орнын табуға әлеуметтік кызметкер көмектеседі.

Германияның Әділет министрлігімен әлеуметтік көмек 
көрсету институты құрылған. Олар еңбек нарығының құрылымын, 
беделді фирма мен белсенділермен қатынаста болып, олар 
босатылғандарға отбасы мәселелерін, қаржылық қиындықтарды 
және т.б. мәселелерді реттеуге көмектеседі.

Бас бостандығынан айырылғандар түрмеде жазасын өтеу 
мерзіміндегі жалақысынан үштен бір бөлігін ұстап қалады, 
яғни бостандыққа шыққанда алғашқы күндерін және өз отбасын 
асырау үшін жетерліктей қаржысы болуы керек. Бұл қаржы бас 
бостандығынан айырылғанның жеке меншігі болып есепетеледі, 
оны ешкімнің алуына құқығы жоқ. Егер сотталушы жазасын өтеу 
барысында өзінің қарызын толықтай өтеп үлгермесе, онда ол 
тұрақты еңбекақы алатын жұмысқа орналасқанда өтейтін бола-
ды. Ереже нақты: түрмеден адам міндетті түрде алғашқы уақытта 
өмір сүруіне жетерліктей қаржымен шығуы керек.
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Жазаның толықтай орындалуы үшін Германиядағы тү-
зету мекемелерінде бас бостандығынан айырылған адамды 
бостандыққа шыққанда жаңа өмірге даярлау болуы үшін психо-
терапевтік ықпал ету әдістері қолданылады.

Әлеуметтік жұмыста сотталғандармен жұмыс жасауда бірінші 
орынға топтық әдістерді қолдану алғашқы орынға шығады. 

Түзету мекемелерінде топтық жұмыстың келесі түрлері бо-
луы мүмкін:

– топтық талқылау;
– топтық әрекет;
– топпен өзіне-өзі көмектесу («Анонимді маскүнемдер» және 

т.б.);
– әлеуметтік тренинг, индивидуалды мәселелерді шешу дағ-

дыларын игеруге көмектеседі (жанжал жағдайларында өзін 
қалай ұстау керек, жұмысқа орналасудағы өзін-өзі көрсетуі, бос 
уақытын өткізуі және т.б.).

Пенитенциарлы мекемелерде кәмелетке толмағандардың жа-
засын өтеуі алға жылжушылық жүйесіне жақын принцип негізінде 
құрылған. Мекемеге түскен кезде сотталған жеке камераға орна-
ластырылады. Жеке камерада болу мерзімі тәртіп бойынша, бір 
ай. Осы уақыт ішінде мекеменің әкімшілігі әлеуметтік қызметтің 
қатысуымен сотталған жеке тұлға жөнінде негізделген ұсыныс 
ала алады. Бір ай жеке камерада болғаннан кейін кәмелетке 
толмағанды жалпы режимге ауыстырылады. 

Батысгермандық пенитенциарлардың пікірі бойынша, 
кәмелетке толмағандардың жазасын өтеу мекемесі кішігірім 
болуы керек, яғни ірі пенитенциарлық мекемелерге қарағанда, 
олардың жеке тұлғасын зерттеуге, сапалы жұмыс істеуге 
толығымен мүмкіндік болады. 

Кәмелетке толмағандарды, бостандығынан айырылғанын 
өтеушілерді пенитенциарлық мекемеден босатуға тиімді дайын-
даудың маңыздылығын атап өтеді. Германияда пенитенциарлық 
мекемеде кәмелетке толмағандар үшін әлеуметтік жұмысшы 
үшін арнайы қызмет жасалған (кейбір мәліметтерде бұл маман 
«әлеуметтік көмек көрсетуде арнайы өкілеттілігі бар» деп атала-
ды). Бұл жұмысшы сотталғандарды мерзімінен бұрын шартты 
босатылуына немесе толық мерзімді өтеуіне (егерде мерзімінен 
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бұрын шартты босатылуынан бас тартса) дайындық жоспарын 
құрастырады, содан кейін мерзімінен бұрын шартты босатылуын 
өзі бақылап отырады немесе әлеуметтік бақылау қызметшісіне 
ұсыныс жасайды. Әлеуметтік қызметкерлерге кәмелетке тол-
мағандар үшін пенитенциарлық мекемеден босатылғандарды 
жұмысқа орналастырушымен бірге жұмыс жасау міндеті де 
тұрады. 

Германия мекемелерінде жоғарыда атап өтілгеніндей, сот-
талғандар тобымен топтық психотерапия деп аталатын әңгімелесу 
өткізіледі, оны арнайы дайындығы барлар жүр гізеді. Мұнда 
АҚШ пенитенциарлық мекемелерінің кеңінен қолданылатын 
әңгімелесулер тәжірибелеріне сүйене отырып жүргізіледі. 
Мұндай әңгімелесулердің көмегімен бостандығынан айрылған 
орындарда қатынасты жақсартуды, Германия түрмелерінде 
осындай деңгейде бақыланатын, басқа елдердегідей түрме 
қызметкерлерімен және сотталғандардың арасында конфронта-
цияны реттеуді жоспарлайды.

Батыстың басқа елдеріндегідей, Германияда да кәмелетке 
толмаған сотталғандардың қайта әлеуметтенуінде, екі жылға 
дейінгі сотталғандарға арналған апробация институты кеңінен 
қолданылады (Ресейдегі аналогына қылмыстық-атқарушылық ин-
спекция жатады, тек Германияның ғана апробация институтының 
билігі жоғары және қызметі ауқымды). 

Оған әлеуметтік қызметкер белсенді қатысады. Апро ба-
цияның тәртібі жөнінде шешім белгілегеннен кейін сот жал-
пы жағдайдан бөлек, тәртібіндегі шектеулер мен сынамалы 
мерзім аралығында өзін жақсы ұстауын жазады. Кәмелетке 
толмағанға апробацияны белгілегеннен кейін сот төрағасы ар-
найы құжатты – әлеуметтік қызметкердің қатысуымен сына-
малы мерзім аралығында кәмелетке толмағанмен өткізілетін 
шараның өзіндік жоспарын оқып береді. Бұл құжаттың көшірмесі 
әлеуметтік қызметкерге және кәмелетке толмағанға беріледі, 
яғни барлық жоспарда көрсетілген шараны орындауға міндетті 
екендігіне қол қояды. Ата-аналары немесе қарамағына алғандар 
да жоспардың мазмұнымен танысқандығы жөнінде растап қол 
қояды. Қылмыстық істерді жасағаны үшін пробация тәртібі сы-
намалы мерзім аралығын белгілегенде соттың қарауы бойынша, 
екіден бес жыл аралығында болады. 
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Барлық елдің түзету мекемелері қоғамның әлеуметтік 
мәселесінен бөлектенбеген. Сонымен қатар, Батыс Еуропа ел-
дерінде АҚТҚ-мен күрес жөндеу мекемелерінде басты мәселе 
болып табылады. 

Германиядағы сотталғандардың арасындағы ЖТҚТ-ны 
жұқтырғандардың үлесі басқа азаматтардан жоғары болып 
отыр. Бұл олардың бұрынғы бостандықтағы «тынымсыз» 
өмірлерімен және ТМ қабырғасындағы гомосексуальдық байла-
нысына да қатысты. Түрмедегі АҚТҚ профилактикасы мәселесі 
тәуекелділік тобына шектелген қатынасымен қатар ЖТҚТ-ны 
жұқтырғандардың құқын сақтауды қарастырады. Дәрігерлік 
және әлеуметтік қызметкерлер сотталғандардың арасында үнемі 
түсіндіру жұмыстарын жүргізеді; барлық тұтқындалғандар 
үшін әсіресе тәуекелділік тобына ерікті қан тапсыруға тыйым 
салынған, ЖТҚТ-ны жұқтырған тұтқындалғандар мекеменің 
барлық шараларына принципиальды түрде қатыстыра отырып, 
сотталғандардың бұл категориясына түнгі уақытта күшті же-
келеу және жұмыс орындарында шектеулер бар. Бір жағынан 
ТМ дәрігерлердің арасында ЖТҚТ жұқтырғандар жөнінде 
ақпараттар тартатпауға, ТМ басқа қызметкерлерінің арасында 
және сотталғандардың арасында, ал басқа жағынан ЖТҚТ-ны 
жұқтыру қауіптілігінен сақтану шарасы бақыланады. 

Мекемеден босатылудың жазаны өтеу үшін заңда қарас-
тырылған, соған сәйкес дайындалған маңызды актысы болады. 
Сотталғанға бостандық жағдайындағы жоспарлы өмірге ауысудың 
мазмұны жеңілдетілген болуы мүмкін, босатылар алдындағы үш ай 
ішінде оған бір апта көлеміндегі ерекше демалыс берілуі мүмкін; 
пенитенциарлық мекеменің сыртында еркін қозғалуына бола-
тын құқы бар адам, босатыларының алдындағы тоғыз ай ішінде 
айына алты күнге дейін ерекше демалыс алу мүмкіндігі бар. Бұл 
шаралар мамандардың айтуынша, босатылатын сотталғандардың 
қоғамдағы өте жақсы интеграциясына әкеледі. 

Демалысты беруі үшін түрме әкімшілігі әлеуметтік қыз-
меткермен бірге сотталушының демалысын қайда өткізе тіндігін, 
онда кім қай мекенжайда тұратындығын, қандай жағдайда, 
оны қабылдауға келісе ме, міндетті түрде бірге тексеріледі. 
Егер тұтқындалушы демалысқа шығатын болса, бірақ түрменің 
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сыртында ешкімі жоқ болса, онда әлеуметтік қызметкерлер 
тұтқындалғандарға ерікті көмек көрсететіндермен байланысып 
«байланыс тобы» және солар арқылы оны бір отбасына демалыс 
уақытысында орналастырады.

Германия Әділет министрлігінің қызметкерлері, сонымен 
бірге түрменің қызметкерлері «байланыстық топтарда» тұрады, 
олар баспанасы жоқтарды тек демалыс уақытысында ғана 
емес, олар босағаннан кейін, әбден орналасқанша қабылдайды. 
Германиядағы түрмеден босатылғандардың қырық пайызы 
алғашқы бес жылда кішігірім құқық бұзушылықты жасамайды, 
бұл түрлі елдердің мамандарының пікірі бойынша жоғары бағаға 
тұрарлық.

Заңға сәйкес босатылғандарға көмек көрсетіледі. Жоғарыда 
көрсетілгеніндей босатуға дайындық кезінде оның жеке өмірінің 
құрылуы, әлеуметтік істерінің және шаруашылықтарының 
құрылу тәртібі талқылану керек. Тұтқындалғанды босату кезінде 
тұтарын жері мен жұмыс табуына көмектесу керек. 

Босатылғанда бұрынғы тұтқындалушы мекемеден тұратын 
жеріне баратын материалдық көмек алады, босану үшін жазаны 
өтеу кезіндегі мерзімге өзі жинаған ақша есебінен керек кезінде 
киімге көмек алады. Көмектің соңғысының көрсетілуі жазаны 
өтеу кезіндегі «үй ішілік ақшаны» және жеке ақшаны жұмсаудың 
процесі кезіндегі үнемдей білуі, жеке еңбекке қатысуы, жазасын 
өтеу кезінде барлығы назарға алынады. 

Дайындық шарасы сотталғанның отбасымен байланысты ор-
ната отырып, оған жұмыс, тұрғын үй іздеуде бірге жүргізіледі. 
Бұл әрекетпен әлеуметтік қызметкер айналысады. Жазаны өтеу 
орнында заңда бостандығынан айырылған адамға көмектің 
көрсетілуінің қажетті екендігі жазылған. Босатуға дайындауда 
әлеуметтік қызметкер сотталғанға өзінің жеке, экономикалық 
және әлеуметтік істерді тәртіпке келтіруді, қандай мекемелер-
де әлеуметтік қызметтерді көрсететінін, тұратын орнын, жұмыс 
іздеуде қандай орындарға бару керек екеніне кеңес беріп, 
босатылғаннан кейін алғашқы кезеңдерде басқа да көмек береді.

Босатыларда жартылай еркін тәртіп қолданылатын ар-
найы мекемелерде өткізеді. Мұндай мекемелерге босатылу-
ына алты-тоғыз ай қалғандарды жібереді. Мұндай мекемеге 
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тұтқындалғынды жіберу үшін, құрамына тұтқынға отырған 
түрменің екі өкілі және басқа мекеменің екі өкілі кіретін арнайы 
құрылған комиссияның шешімі қабылданады. Сотталушының 
жартылай еркін типтегі мекемеге баруының мақсаты, түрмеде 
болған уақытында басылып қалған, жеке тәуелсіздігінің қайта 
қалпына келуі, тұтқындалушыға пенитенциарлық мекеменің 
сыртындағы өмір тәртібін қайта игеруге көмек көрсету болып та-
былады.

 Жаңадан келген тұтқындалушыға оның тұратын бөлмесінің 
кілті беріледі. Бөлме бір, екі немесе үш адамға арналған бо-
лады. Жаңадан келгенді қай бөлмеге жіберу керек екенін 
мекеменің директоры шешеді. Сотталғандар өзіне-өзі қызмет ету, 
пенитенциарлық мекемеден сыртта жұмыс істеу принципімен 
өмір сүреді. Жаңадан келгенге өзіне жұмыс табуға мүмкіндік 
беріледі (қажет болса әлеуметтік қызметкердің көмегімен). 
Егер жұмысты табудың реті келмесе, онда жұмысқа тұрғызу 
өнеркәсіптің бірімен мекеменің келісімі арқылы жүзеге асы-
рылады. Бұл өнеркәсіпте сотталушы еркін жалданғандар 
мен бірдей деңгейдегі жұмысшы ретінде жұмыс істейді, тек 
айырмашылығы, еңбекақысы пенитенциарлық мекеменің есе-
біне аударылады. Еңбекақысынан пенитенциарлық мекемеде 
тұрғанына байланысты шығынды жабады, алиментті және басқа 
төлемдерді төлеу, қажет болса 15 пайызы сотталғанның есебіне 
салынады, бостандыққа шыққан кейін қолдана алады. Қалған 
ақшасы мәдени және басқа қажеттіліктеріне жұмсалады. Олар 
келушілерді тұратын бөлмелерінде, мекеменің әкімшілігінң 
бақылауынсыз қабылдай алады. Жұмыстан бос уақытында сот-
талушылар әкімшіліктің рұқсатымен мекеменің сыртына, одан 
алыс жерлерге 22 сағат 30 минутқа дейін шығуына болады.

Сотталғандармен барлық жұмыс топтық терапия принципіне 
құрылады. Мекеменің қызметшісі (әлеуметтік қызметкер неме-
се әлеуметтік педагог), аптасына бірнеше рет сотталғандармен 
бостандықтағы өмір мәселелері талқыланады, мекемедегі неме-
се оның сыртындағы сотталғандардың қиындықтары шешіледі, 
топтық әңгіме мәселелерді тренигтік сабақтарда бірге шешуге 
тырысады.
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 Содан кейін пенитенциарлық мекемеге келісімді – алдын 
ала босату жөніндегі соттың шешімі келген соң сотталушы 
дәрігелік тексеруден өтіп, онымен басшы әңгімелеседі. Егер 
тұтқындалғанның түрмеге түскендегі киімі төменгі жағдайда бол-
са, онда түрменің қоры есебінен жаңасы беріледі, босатылатынға 
босату жөніндегі анықтама, жол жүру билеті, қаржылық көмек 
беріледі.

 Мерзімінен бұрын шартты босатылатындарға жалпы 
жағдайда жақсы тәртіпті талап етеді. Сот мерзімінен бұрын 
шартты босату жөнінде ұсыныс шығара отырып, сотталғанға 
әлеуметтік бақылау қою керек пе, жоқ па шешеді. 

Мерзімінен бұрын, шартты босатылғанның тәртібіне бақылау 
қойылады (Ресейдегі қылмыстық-атқарушы инспекцияның ана-
логы), ол орындамаған мерзімнен кем болмауы керек. Мерзімінен 
бұрын шартты босатылғанның бақылану кезеңінде тәртібіне 
белгілі бір шектеулер жазылуы мүмкін (мысалы, алкогольды 
ішімдіктерді пайдаланбау, автотранспортта отырмау және т.б.). 
Бұл шектеулерді сақтамау мерзімінен бұрын шартты босатудың 
қаулысын өзгертуге негіз болуы мүмкін.

Бақылауды жүзеге асыру апробация қызметіне жүктеледі. 
Бұл қызметке берілетін жүктеме өте үлкен, өйткені оған 
сотталғандарға бақылауды жүргізуді артады. 

Бұрынғы сотталғандардың бұл ұйымды басқаруға және 
әрекетіне қатысуының маңыздылығын айтып кету керек. 
Олардың қатысуы шешуші болады, себебі олар тұтқында 
жүргенде әртүрлі күрделі мәселелермен кездеседі. Бұл орган 
өзінің құзырында бұрынғы сотталғандардың әртүрлі топтарының 
әрекетін бағыттайтын әлеуметтік қызметкерлер мен тәрбиелеуші 
ұжымы бар. Оның құрылымы маман қызметкерлердің мәселені 
шешуімен қатар әртүрлі мекемелермен байланысты орнатуды 
реттеуге қатысуын қарастырады. 

Әлеуметтік көмекті әлеуметтік қызметкерлер ұжымы, соны-
мен қатар басқа мекеменің қызметкерлері жүзеге асырады (ТМ 
жабық және ашық, жастар орталығы, жұмыспен қамту қызметі, 
әлеуметтік қамтамасыз ету және т.б.). Әлеуметтік жұмысшылар 
қызметінің бас менеджері бұл желінің барлық саласын ұстап оты-
рады, сотталған клиенттерге әлеуметтік көмекті жоспарлайды 
және бағыттайды. 
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Бас бостандығынан айырылғандарға әлеуметтік көмек көр-
сетуде кешенді әлеуметтік қызметтің Эсслинген үлгісі ерекше 
мәнге ие. Бұл үлгі Эсслингеннің Жоғары әлеуметтік жұмыс мектебі 
мен осы Жердегі ТМ өзара әрекетінің жемісі болып табылды. 

Сотталғандарға әлеуметтік көмектің дәстүрлік жүйеден 
айырмашылығы жеке әрекетпен Эсслингендік үлгісі сотталғандар 
клиенттердің тұрмыстық жағдайы мен проблемасын бір желіде 
байланысын қарастырады. Қорытындысында әлеуметтік кө-
мек барлық салада: тұрғын үй, жұмыс, білім беру, міндеттік 
міндеттемелері, дәріні алуы, бос уақытысын сотталғандармен 
өткізуі және т.б. әлеуметтік көмектің жаңа құрылымы клиент-
тердің және олардың проблемасына жақындастырылған, жүйелік 
мінездеме көрсетеді.

Сонымен Германияның түзету мекемелерінде әлеуметтік 
жұмыс қызметіне қатты көңіл бөлінеді. Әлеуметтік жұмыс ма-
мандары пенитенциарлық мекеменің барлық саласына қатысады. 
Әлеуметтік қызметкерлер сотталғандар мәселесімен жазаны 
өтеудің барлық мерзімінде, басынан аяғына дейін айналыса-
ды, сонымен қатар түзету мекемелерінен кейін де әлеуметтік 
бақылауға жауапты болады. Әлеуметтік қызметкерлер әрекетінің 
тиімділігіне шетелдегі пенитенциарлық саланың көптеген ма-
мандарына қатысты.

Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар:

1. Пенитенциарлы жүйедегі әлеуметтік жұмысқа түсініктеме беріңіз.
2. Қазақстан пенитенциарлы жүйесіндегі әлеуметтік қызметкерлер 

қызметтерінің жалпы сипаттамасы.
3. Қазақстан пенитенциарлы жүйесіндегі әлеуметтік қызметкерлердің 

теориялық-әдістемелік бағыттары.
4. Әлеуметтік жұмыс тәжірибесін теориялық негіздеудегі модельдерді 

атаңыз.
5. Пенитенциарлы жүйедегі әлеуметтік қызметкерлер қызметтерінің 

функциялары, принциптері, әдістері. 
6. Швейцария пенитенциарлық мекемелеріндегі тұтқындалғандармен 

әлеуметтік жұмыс жүргізудің ерекшеліктері.
7. Пенитенциарлық мекемелерде әлеуметтік жұмыс жүргізудің АҚШ 

тәжірибесі.
8. Германиядағы пенитенциарлық мекемелерде әлеуметтік жұмыстың 

ерекшелігі.
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3.5. ТӘУЕКЕЛ ТОБЫНА ЖАТҚЫЗЫЛАТЫН 
БАЛАЛАРМЕН ӘЛЕУМЕТТІК 

ЖҰМЫС ЖҮРГІЗУ

Балалық шақ – ерекше 
әлеуметтік құрылым ре
тінде. Балалық ерекше әлеу-
мет тік құрылым ретінде, яғни 
балаларға деген қарым-қаты-
настағы әрекеттер мен тіл 

арқылы көрсетілетін әлеуметтік тәжірибелердің, әлеуметтік 
институттардың, үрдістердің, оқиғалардың және объектілердің 

3.5.1. Қазақстандағы 
балалардың әлеуметтік 
экономикалық жағдайы 

(қалпы)
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жиынтығы ретінде анықталады. Балалық қоғаммен құрылып, 
соның тарапынан қолдау тауып отырады, сонымен қатар 
әлеуметке интеграцияланатын (қосылатын) балалар өмірінің 
үрдісінде әрдайым жаңартылып отырады. Балалық – көптеген 
факторлар мен шарттардың ықпалындағы қоғамның белсенді 
трансформациялануға келетін элементі. Қазіргі қоғамда халық 
страттарының (қабат) ішінде тәуекел тобына жатқызылатын ба-
лалар – әлеуметтік қарым-қатынастың ерекше субъектісі. Қазіргі 
әлемдік қоғамдастық масштабта және Қазақстандағы бала 
статусына қарасақ, бала құқықтарын дамытып, енгізуге және 
ақпараттық кеңістіктің өзгеруіне әсерін тигізіп жатқан факторлар 
бала өмірі сапасының төмендегенін растайды.

Балалық шекарасының қозғалмалылығы жас кезеңдігінің 
нәтижесі болып табылады. Заманауи қазақстандық қоғамның 
балалары – жас шектеулеріне бағытталған заң, ритуал, 
дәстүрлермен және түрлі институттардың шеңберінде орналас-
қан әлеуметтік категория. Балалықтың 0-ден 18-ге дейін жас 
шектеулігі Қазақстанның «Бала құқығын қорғау бойынша 
негізгі кепілдемелер жайлы» Заңымен және балалар құқығы 
жайлы БҰҰ Конвенциясымен заңдастырылған. Дегенмен, бұл 
заңдастырылған шектеулер қоғамдық сана сезімде күдіктену мен 
сенбестіктің пайда болуына түрткі болады [1].

Балалық – қоғамның құрылымдық бір бөлшегі болғанымен, 
бірегей монолиті болып есептелмейді. Мемлекеттің заманауи  
әлеуметтік саясаты балалардың бірнеше тобын анықтайды, 
оларға өз кезегінде материалды және материалды емес көмектің 
белгілі бір бағдарламалары бағытталады.

Балалықтың стратификациялы үлгісі. Балалықтың зама-
науи қоғамдық стратификациясына төмендегі факторлар кіреді: 

1. Жас кезеңдері: әлеуметтік ғылымдарда қабылданған 
нормаларға сай сәбилік кезең, ерте шақтағы балалық, мектеп алды 
балалық, ерте мектептік шақ, жасөспірімдік және бозбалалық 
кезеңдер. 

2. Баланың отбасы: қазіргі таңда жайлы және жайсыз 
отбасылардың тек бинарлы қарама-қайшылығы анықталады. 
Әдетте, жайсыз отбасыларға ата-аналардың ішімдікке беріліп, өз 
балаларына зорлық-зомбылық көрсететін отбасылар, көп балалы 
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отбасылар және баспанасы жоқ, көшіп қонатындардың отбасыла-
ры жатқызылады. 

3. Медикалық-биологиялық факторлар қолдау технологияла-
рын дамыту деңгейімен бірігіп отырып, дамуындағы түрлі шек-
теулер бар балалар топтарын анықтаудың негіздеуіне айналады. 

4. Уақытылы күрделі өмірлік жағдайға түсу факторы: ба-
спанасыз балалар, ажырасу салдарынан қалған балалар, әскери 
конфликтілер территориясындағы балалар. 

Бала тобының мұндай стратификациялы моделі толыққанды 
болып табылмайды, ол тек қарым-қатынастарында арнайы 
мемлекеттік әлеуметтік бағдарламалар дамитын топтарды барлық 
балалықтан «суырып алады» (іріктеп алады). 

Қазақстандағы бала саны 2010 жылы 5 млн. адамды, яғни 
халықтың үштен бір бөлігін құрады. Олардың 148 мыңы – да-
муында шектеулі мүмкіндіктері бар балалар. 46 мыңнан астамы 
– жетім балалар мен ата-ана қарауынсыз қалған балалар. Жайсыз 
статистиканы бақылаусыз қалған және панасыз балалар, жайсыз 
отбасылардан шыққан, сонымен қатар ішімдік пен темекіні пай-
даланып, девиантты әрекеттерімен көзге түсетін балалар тізімі 
толықтырады [2]. 

Балалар үйлерінде 15116 бала тәрбиеленуде. 28829 баланы 
Қазақстан азаматтары, ал 8 169 баланы шетел азаматтары асырап 
алған. Ішкі істер органдарының есебінде шамасында он үш мың 
жайсыз отбасы тұр, солардың өзінде шамамен жиырма мың бала 
өсіп келе жатыр. Жыл сайын мың ата-ана өз құқықтарынан айы-
рылады. Әдетте, осындай отбасылардан шыққан балалар құқық 
бұзушылықтың жолына түсіп, күдік туғызатын түрлі орталардың 
арасына түседі. Кәмелетке толмағандардың ісі бойынша респу-
блика комиссияларының есебінде он тоғыз мыңнан аса жасөспірім 
тұр, олардың он бес мыңы девиантты әрекеттерімен көзге түскен. 
2009 жылдың тек бірінші жарты жылдығында республиканың 
ЦВИАРН-ға бес мыңнан астам жасөсіпірім орналастырылған [3]. 

Балалар әлі күнге дейін микроәлеуметтік деңгейіндегі негізгі 
құндылық ретінде ата-аналардың кәрілік шақтарында әлеуметтік 
сақтандырудың масштабтарымен емес, анағұрлым тұрғыдан оның 
қоғам өмірінде атқаратын рөлімен негізделген. Қазіргі ғана емес, 
сонымен қатар келешек тұрғындардың сапалық және сандық си-
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паттамалары, оның әлеуметтік-демографиялық құрылымы және 
әлеуметтік-психологиялық ерекшеліктері солардың жағдайына 
байланысты болып келеді. Балалық шақта тұлғалықтың іргетасы 
қаланып, оның негізгі қасиеттері қалыптасады: физикалық және 
психикалық-саулық, мәдени, адамгершілікті және интеллектуал-
ды потенциал. Баланың өз өмірінде, әсіресе ерте кездерінде игер-
ген қасиеттері аса маңызды және мықты болады: оларды келе-
шекте өзгерту қиынға соғады, ал кейбір жағдайларда тіпті мүмкін 
емес. Баланың, кейінгі жағдайда жас адамның тұлға ретінде сәтті 
қалыптасуы оның қоғамдық өмірге енуін, өзінің орнын қалайша 
табу керек екенін анықтап қана қоймай, ақырғы есепте қоғамның 
прогресін және оның тұрақты дамуын білдіреді. Дегенмен, 
балалардың рөлі мұнымен шектеліп қоймайды. Олардың адам-
зат, қоғам мен отбасы алдындағы құндылықтарына негізделеді. 
Балалардың мұндай рөлін түсіну мен мойындау мемлекеттің 
әлеуметтік-экономикалық мәселелерін шешу жағдайында аса зор 
жауапкершілікті алдын ала анықтайды. Сол себептен болашақ 
азаматтар үшін әрбір тұлғаның әлеуметтенуі мен ата-аналар 
рөлін күшейту үшін өмірдің қалыпты жағдайлары мен тіршілік 
етудің жайлы ортасын құру маңызды болып табылады. 

Қазақстанда да басқа елдердегідей бала мәселесі білімнің 
нақты сала өкілдері − мұғалімдер, дәрігерлер, құқық қорғау ор-
гандары қызметкерлері арқылы зерттеліп, шешіледі. Олардың 
барлығы кәсіби міндеттерін орындайды. Нәтижесінде, олардың 
тырысулары балаға көмек көрсету мен қолдауға емес, ал қоғам 
алдында қойылған міндеттерді шешуге бағытталған. Мысалы, 
мұғалімдер мен ұстаздар балаларды оқытумен айналысады. Және 
де көптеген жағдайларда оқыту барысында олардың денсаулығы 
мен психикаларының ерекшеліктерін ескермей қалады. Ол өз 
кезегінде оқушылардың тез шаршап, шамадан тыс жүктеліп, 
жүйке жүйелерінің тозуы мен денсаулықтарының нашарлауы-
на әкеп соқтырады. Сонымен тікелей түрде балалардың, демек, 
бүкіл қоғамның дамуына әсер етеді.

Бала жағдайын анықтайтын басқа маңызды элемент ретінде 
қоғамның оларға деген қарым-қатынасы қарастырылады. Қазіргі 
таңда ересектерге орасан зор көңіл бөлінсе, ал балалар шетте қалып 
отыр. Олар, әдетте, ықпал жасаудың құралы болып табылады. 
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Қоғам баланың ертеңгі күні қалайша өмір сүретіні жайлы ойлан-
бақ түгілі, қазіргі күннің өзінде оған саналы және жауапкершілікке 
толы өмір сүруге мүмкіндік бермейді. Қоғамдық стереотип бұл 
қажеттілікке әлі де үйренісе алмай жатыр. Нәтижесінде бала 
жауапкершілікке толы өмірден ығыстырылғандай болады. Олар, 
әдетте, «азшылықтың» рөлінде қалуда. Бір жағынан, мұндай ба-
ламалы жағдай балалардың ересектер алдында басымдылығын 
немесе артықшылығын қамтамасыз етеді: олардың өмірлерін 
сақтаудың амалдары қолданылып, қорғау шаралары жүргізіледі. 
Екінші жағынан, балалардың қоғамнан қорғау параллельді 
тұрғыдан қоғамды балалардан қорғау деп түсініледі. Сонымен 
олар белгілі бір түсінік шеңберінде маргиналдар ретінде көрініс 
табуда. Мұндай жағдайды болдырмаудың жалғыз жолы – баланы 
қорғау, әлеуметтендіру, тәрбиелеудің объектісі ретінде ғана емес, 
сонымен қатар оны тіршіліктің белсенді де саналы субъектісі 
ретінде мойындау. Мұндай көзқарастармен А.Ф. Лосев, Дж. 
Квортруп, А.М. Амберт, Х. Винтерсбергер, Я. Корчак, Ф.М. До-
стоевский және т.б. келіскен. Бала – бұл жеке басты тұлға. Олар 
ойынмен айналысып қана қоймай, құнды психологиялық «өнім» 
шығарып, материалды өнімнің өндірушісі болып, экономика мен 
қоғамға өз әсерлерін тигізеді, олардың жұмыстары белгілі бір 
құндылықты иеленеді, өйткені балалардың мектептегі оқулары – 
еңбекті қоғамдық бөлісудің бір бөлігі. Балалар – адам капиталын 
жинақтаушы болып табылатын халықтың бір бөлігі. 

Балалардың қалпы мен дамуы көптеген факторлармен 
анықталады. Ең маңыздылары – денсаулық, білім, отбасыдағы 
бала ларға деген қарым-қатынас, материалдық игілік, адам-
гершілік. 

Балалар мен отбасы. Отбасы ежелгі дәуірлерден бастап-
ақ негізгі әлеуметтік институт және әлі күнге дейін замана-
уи қоғамның өмірінде ерекше орынға ие. Тарих барысындағы 
өзгерістерге қарамастан, отбасы адамзаттың тірі қалып, тіршілік 
жасауы үшін өзінің бастапқы маңыздылығы мен мәнінен 
айырылған емес. Адам отбасылық топта тұлға ретінде өсіп, 
қалыптасады және отбасы ол үшін әлеуметтік ортаның басты 
комопоненті болып келеді. Әлеуметтенудің негізгі институты 
ретінде отбасы мәдени дәстүрлердің ықпалын жанамалап, өсіп 
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келе жатқан ұрпаққа қоғамдық нормалар жайлы түсінік беріп, 
отбасыдан тыс ортада, отбасыны қоршаған түрлі топтарда өмір 
сүру үшін қажетті дағдыларды дарытады. Бозбаланы немесе 
қыз баланы он сегіз жасқа дейін өсіріп, тәрбиелеу, яғни олардың 
толыққанды азамат болып, кейін кәсіби білім алуларына жағдай 
жасау үшін отбасы тек өзінің рухани күшін жұмсап қана қоймай, 
сонымен қатар материалдық тұрғыданда шығындалады. Егер 
осындай «отбасылық инвестицияларды» біріктіретін болсақ, онда 
олардың біздің қоғамның ұлттық байлығының салмақты бөлігін 
құрайтынын аңғарамыз. Балалар жағдайын бағалаудың маңызды 
элементі − отбасындағы қарым-қатынас. Қазіргі таңда отбасы ин-
ституты басынан жүйелік дағдарысты кешіріп жатыр және де ол өз 
кезегінде қоғамның рухани адамгершіліктік және психологиялық 
атмосферасына, оның әлеуметтік экономикалық қалпына тікелей 
түрде әсер етіп жатыр. Әлі күнге дейін отбасы балалар үшін ең 
маңызды құндылық болып қала береді. Ата-анасының бірі жоқ 
болған жағдайда, баланың өзін-өзі қабылдауы, солармен бірге 
тұратын және соған қамқорлық көрсететін ата-анасының обра-
зымен түйінделеді: бұл тенденция басқа жағдайларға қарағанда 
аналарымен тәрбиеленетін ұлдарда көп кездеседі [3].

Қазақстанда толық емес отбасылардың саны өсуде. Қазіргі 
таңда республикада әрбір үшінші отбасы – толық емес, ал әрбір 
екінші отбасыда балалар тәрбиесінде із қалдыратын ашық және 
жасырын мәселелер көрініс табуда. Олардың ұлғаюына себеп 
болып отырған негізгі жайттардың бастысы – ажырасу. 2005 
жылдан бастап некелердің саны қарқынды өсуде. Тіркелген 
некелердің 140,8 мыңынан 2009 жылы шамамен 40 мыңы 
күйзеліске ұшырап, ыдыраған. Бұрын отбасысыз адам жарым-
жан немесе бақытсыз деп есептелінді. Қазіргі таңда жалғыздық 
– жалғыз өмірдің көз тартарлық және қызықтыратын образы 
ретінде өмірлік тұрақты сценарийі кейпінде қалыптасып жатыр. 
Қазақстандық жастардың бір бөлігі мұндай стильді көшіріп, жиі 
қолдануда. Азаматтық некелер шынайылыққа ұласа бастады. 
Азаматтық неке − тым үйреншікті немесе тұрмыстық мәндегі 
түсінік, онымен өздерінің қатынастарын АХАЖ органдарының 
мемлекеттік тіркелуінсіз ер адам мен әйел адамның бірге тұруын 
білдіреді. Заң рәсімделген некені ғана мойындайды, ал қарым-
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қатынастардың басқа кез келген формасы неке деп есептелмейді. 
Қазіргі таңда отбасылық жұптардың бірден үш бөлігі некелердің 
мұндай формасына негізделген. Жастардың бұқаралық санасына 
қысқа мерзімді отбасының гедонистиктік образы жаттығып, ал 
ол өз кезегінде өсіп, тәрбиеленетін балаларға ыстық үй бола ал-
майды. 

Толық емес отбасылардың ұлғаюына себеп болатын тағы да 
бір жайт – тіркелген некеде тұрмайтын әйелдерден туылған бала-
лар санының өсуі. Тірі ата-анасы бола тұрып, жетімдерге айналған 
балалар саны біздің мемлекетімізде жыл сайын көбеймесе азаюы 
байқалмайды. Біздің ата-аналармен не болған, неліктен олардың 
көбі аналық және әкелік инстинкттен айырылуда? Бүгінгі таңда 
біздің мемлекетімізде тастанды балалар мен тағдыр тәлкегіне 
тасталған балалардың саны мың жарым, ал ата-анасы бас тартқан 
балалардың саны екі мыңнан асады. Ғалымдардың белгілеуінше, 
балалықтың ерте шағында болатын эмоционалды деприва-
ция (балалардың ата-анасыз немесе олардың орнын басатын 
адамдарсыз тәрбиеленуі) өзінің керексіздігіне, үрейленуге, ал 
жасөспірімдік шақта нормативті тұрғыдан бағдарлана алмауына, 
өзіндік әлеуметтік оқшаулануға және қоғамдық институттардың 
алдында әлсіздігіне әкеліп соқтыруда [4].

Сонымен қатар балалар отбасыны өзінің қорғанысы ретінде 
қарастырып, оның қажеттілігін сезеді. Отбасыларынан қашып 
кетуші балалардың өздері оның маңызды деп есептейді. 
Балалардың ешбіреуі де отбасыға кері көзбен қарамайды. 

Ата-аналар мен балалар, сонымен қатар жұбайлар арасындағы 
қарым-қатынастардың патологиясына негізделетін мәселелер 
отбасының әлеуметтік статусына тәуелді болмайды және де 
қаржылай тұрғыдан жеткілікті қамтылмаған немесе білім деңгейі 
шамалы отбасы болумен қатар, қаржылай тұрғыдан жеткілікті, 
интеллигентті отбасы болулары ықтимал. Отбасы институтының 
тұрақтылығы және де отбасылық қарым-қатынастар қоғамның 
дамуына әсерін тигізетіні сөзсіз. Келешекте Қазақстандағы 
әлеуметтік-экономикалық жағдайды жақсарту шаралары бой-
ынша, отбасы саясаты мен отбасылық қарым-қатынастарды 
жетілдіру бірінші орынға қойылады. Сол себептен қоғамның 
маңызды міндеттерінің бірі ретінде заңды неке институтын ба-
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рынша қолдау, отбасы құндылықтарын күшейту, оның беделін 
көтеру қарастырылады. 

Жетім балалар мен ата
ананың қарауынсыз қалған 
бала лардың статусы. Түрлі 
себеп термен ата-ананың қара-
уын сыз қалған балаларға кө мек 
көрсету мемлекеттің әлеумет-
тік саясатының маңызды бағы-

ты болып табылады. 
Жетімдік – әлеуметтік құбылыс ретінде адамзат қоғамының 

тіршілік ете бастағанынан белгілі және ол қазіргі күні өркениеттің 
ажырамас бөлігіне айналған. Соғыс, эпидемия, дүлей апаттар және 
басқа да себептерден бала ата-анасынан айырылып, жетім қалады. 
Таптық қоғам құрылуымен әлеуметтік жетімдік пайда болған, бұл 
кезде балалар ата-аналардың қол астында болу мүмкіндіктерінен 
айырылған, өз міндеттерін атқаруды қаламауынан немесе қол-
дарынан келмейтіндіктерін білдіргендіктен, ата-аналар балалары-
нан бас тартып, оларды тәрбиелеуді доғарған. ХХ ғасырдың ор-
тасынан бастап әлеуметтік жетімге айналу кең масштабты бола 
бастады, «бас тартудың» өсімі әлемде, оның ішінде дамыған мем-
лекеттерде қатты көрініс ала бастады (Франция, Италия және т.б.).

Қазақстанда 46126 бала жетім және ата-ана қарауынсыз 
қалған деп есептеледі. Олардың 28113-ы қамқорлық және қорғау 
шараларымен қамтылған. Мың жарымнан астамы тастанды не-
месе тағдыр тәлкегіне ұшыраған балалар және екі мыңнан аста-
мы «керексіздер». 

Қазақстанда соңғы жылдары «жабық» әлеуметтік жетімдік 
кеңінен өрістеп бара жатыр. Өмір сүру деңгейінің төмендеуі, жай-
сыз отбасылар санының ұлғаюы балалардың көп жағдайларда 
далаға қуылып, «ығыстырылуына» әкелуде, соның нәтижесінде 
соғыстан кейін ұмыт болған панасыздық деген қайта пайда болды. 
Біздің қоғамда отбасылық құрылымның үш түрі бар – қамқорлық, 
патронат және асырап алу. Соның өзінде тек патронат материалды 
тұрғыдан стимулға ие, яғни баланы қамту мақсатында ай сайын 
он МРП және де патронатты тәрбиеші жалақысына он төрт мың 

3.5.2. Қазақстандағы 
жетім балалар мен ата

аналар қарауынсыз қалған 
балалардың күйі
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теңге бөлініп отырады. «Отбасылық түріндегі бала ауылдары 
және жасөспірімдер үйі жайлы», «Тұрмыстық қарым-қатынастар 
жайлы», «Арнайы әлеуметтік қызмет көрсетулер жайлы» заңдар 
іске асырылады. Сонымен қатар республикада жиырма жеті 
жасөспірімдер үйі қызмет жасайды, онда балалар үйінің 1300-
інен астам түлегі тұрады. 

Заманауи жетімдіктің негізгі себептері мынаған негізделеді: 
біріншіден, бұл ата-аналардың балалардан өз еріктерімен бас 
тартуы, әдеттегідей, туылғанынан кейін, заңды немесе заңсыз 
түрде жүзеге асырылады (тастандылар, «емханаларда ұмытылған 
немесе басқа адамдарға сатылған балалар»); екіншіден, ата-
аналық құқықтан айырылу; үшіншіден, әлеуметтік құлдыраулар 
немесе дүлей апаттардың нәтижесінде ата-аналардың балала-
рын жоғалтып алуы, бұл жағдай өз кезегінде халықты хаостік 
миграцияға мәжбүр етеді. Жетім балалар қатарына екі ата-ана-
сы немесе олардың біреуінен айырылғандар жатқызылады. Ата-
ананың қамқорынсыз қалған балалар қатарына ата-анасының 
болмауының немесе олардың ата-аналық құқықтарынан айыры-
луы, құқықтарының шектелуі, оларды іс-түссіз жоғалуы немесе 
емханаларда емделіп, бейәрекетті деп танылудың, оларды қаза 
болды деп жариялаудың, қылмыс жасады деп кінә тағылып не-
месе күдіктілер ретінде күзет бақылауының орындарында бас 
бостандығынан айырылуы түрінде жазасын өтеп жатқан ме-
кемелерде болуымен байланысты, олардың өз балаларының 
мүдделері мен құқықтарын қорғаудан бұлтаруы, ата-аналардың 
өз балаларына тәрбие беру, емдеу мекемелерінен, сонымен қатар, 
халықты әлеуметтік қорғау мекемелерінен және басқа жағдайда 
туылу есебінен басқа мекемелерден алып кетпеуі нәтижесінде, екі 
бірдей ата-анасынан немесе жалғыз ата-анасының қамқорынсыз 
қалған балалар жатқызылады. 

Заң қамтудың жалпы принциптері мен оларды мемлекеттік 
қолдау көзқарасы тұрғысынан балалардың мұндай категория-
лары арасында ешқандай принципиалды айырмашылықтарды 
жүргізбейді. 

Баланы патронат отбасыға орналастырудың даярлық 
кезеңіндегі психологиялық көмек. Жетімдермен жұргізілетін 
психологиялық әлеуметтік жұмыстың маңызды міндеттеріне 



293 

балалардың жүйке-психологиялық жағдайы диагностикасы, 
олардың әлеуметтік құзырлық деңгейінің анықталуы, сонымен 
қатар әлеуметтік терапия, психикалық түзету, психикалық мони-
торинг жатады.

Жетімдерді патронатты отбасыға орналастыруда жүргізілетін 
даярлық кезеңінде жолдама мамандарының екі негізгі бағытын 
бөліп көрсетуге болады: баланың басынан өткен тәжірибиенің 
орнын толтыру және патронатты ата-аналарға өзара бейімделу 
мақсатында психологиялық көмек. 

Баланың отбасынан айрылуына байланысты тәжірибенің 
нәтижелерін бағалау мен оның орнын толтыру бойынша қызмет 
екі кезеңнен тұрады. 

Дайындық кезеңі. Дайындық кезеңі танысудан, әлеуметтік 
және медициналық көмектен, мәселелік салаларды анықтаудан 
тұрады. Осы кезеңнің негізгі міндеттері ретінде баламен сенімді 
қарым-қатынас орнату, әлеуметтік анамнез жинау (оның өмірінің 
және отбасылық тарихының негізгі оқиғалары), диагностика 
нәтижелері бойынша аналитикалық есепті құру қарастырылады. 
Түрлі жағдайларда бала әрекетін бақылау (таныс және бей-
таныс адамдармен, құрдастарымен араласу), ойындық және 
шығармашылық қызметті талдау, психологиялық тестілеу бала-
ның тұлғалық психологиялық ерекшеліктері мен оның мәсе-
лелерінің сипатын анықтауға көмектеседі. 

Бастапқы ақпарат жаңа отбасыға бейімделу үрдісінде балаға 
көмек көрсетудің индивидуалды жоспарын өңдеуге арналған. 

Психологиялық диагностика мен бақылау нәтижелері бала-
мен терапевтік жұмыс жасаудың негізіне айналады. Отбасыда 
тұру кезінде балалардың бастарынан кешірген психологиялық 
жарақаттары, сонымен қатар отбасыдан ажырау сияқты жайттар 
олардың естеліктерінің хаостік және бұрмаланған сипатта бо-
луына әкеліп соқтырады. Ауыр жайттар есте сақтау жадысынан 
ығыстырылады немесе өзгертіледі. Оған қоса, бала өзінің сана-
лы естеліктері таяз немесе мүлдем болмаған ерте балалық шағын 
ұмыт қалдыра алады. Бала өмірі жайлы дәлелдерді жинау, «бала 
өмірінің тарихи» картасын құру, өткен өмірі немесе жақын адам-
дары туралы мәліметтерді жинау – осының барлығы тұлғалық 
идентификация мен сана-сезімді қалыпты түрде құру үшін қажет. 
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Баланың ата-анасына немесе басқа да жақын адамдарына де-
ген негативті сезімдерімен (қорқыныш, реніш, ыза) терапевтік 
жұмыс жасау қажетті болуда. Осы мақсатта ойын терапия-
сын, арттехниканы, жасы үлкен балаларға гештальптерапия-
ны, психикалық драмаларды, денелік бағдарланған терапияны 
қолдануға болады. Маңызды реабилитациялық факторларға ере-
сектермен тұрақты позитивті қарым-қатынас, тәрбиелеушілердің 
қабылдауы мен қолдауы жатады. Сонымен қатар зейін, есте 
сақтау, логикалық және шығармашылық ойлауын, эмоционал-
ды өзін-өзі реттеудің дағдыларын дамыту бойынша, түзетушілік 
мәндегі сабақтарды жүргізу ұсынылады. 

Баланың патронатты отбасыға орналасуына дайын 
болуының көрсеткіші болып жүйкелік тұрақсыздық көріністері 
интенсивтілігінің төмендеуі (тым қобалжығыштық, фобийлік 
реакциялар, депрессия және т.б.) және тәртіптің қалыпты бола 
бастауы қарастырылады. Дегенмен, басты факторға баланың 
өзіндік қалауы жатады. 

 Қабылдаушы отбасыдағы өмірге тікелей дайындау бары-
сында баланың отбасыға қатысты негативті қалыптарын өзгерту 
негізгі міндет болады. Балаға биологиялық және психологиялық, 
ата-ана арасында қандай айырмашылық бар екенін, оның өмірінде 
биологиялық ата-аналар секілді күтім мен қолдау көрсететін 
жақын адамдардың, яғни қабылдағыш әке мен ананың (немесе 
тек бір ата-ана, көп жағдайда ананың) пайда болғанына көндіріп, 
түсіндіру өте маңызды болып келеді. 

Баланы патронатты отбасыға орналастыру. Қабылдаушы 
отбасыны таңдау барысында баланың өзгеше қажеттіліктері, 
оның өмірі мен өмірлік тәжірибесінің ерекшеліктері, сонымен 
қатар тәрбиешілердің мүмкіндіктері мен үміттері ескеріледі. 

Баланы патронатты отбасыға орналастырудың индиви-
дуалды жоспары мынадай қадамдардан тұрады: 

– патронатты тәрбиешілердің балалар жайлы мәліметтермен 
танысуы, жоба мамандарының ойынша, балалар биологиялық 
отбасының орнын басатын отбасыға өтуге іштей дайын (негізгі 
критерийлер – әлеуметтік бейімделудің деңгейі, эмоционал-
ды шиеліністің төмендеуі және баланың отбасыда тұруын өзі 
қалауы); 
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– мүмкін кандидатураны талқылау және белгілі бір бала-
ны таңдау жайлы шешім қабылдау. Танысу процедурасын және 
баламен келесі кездесулерді жоспарлау (олардың жиілілігі, 
жалғасымдылығы, мазмұны); 

– баламен бетпе-бет танысу және қысқа мерзімді өзара қарым-
қатынас: қыдырулар, театрға, киноға, циркке бару және т.б.; 

– демалыс күндері баланың патронатты тәрбиешілеріне ба-
рып тұруы. Баланың осы отбасының өмір сүру ерекшелігімен 
танысуы, бірлескен сабақтар, баланы отбасы үшін үйреншікті 
қалыпқа қатыстыру, баланың дәстүрлі отбасылық мейрамдарға 
қатысуы, баланың туған күнінің мейрамын ұйымдастыру 
және т.б.; 

– мектеп демалыстары кезінде қарастырылып қойған патро-
натты отбасыда тұру; 

– уақытша келісім шартты бекітумен отбасыға орналастыры-
луы; 

– патронатты тәрбиешілермен баланың осы отбасыда тұруы 
жайлы тұрақты келісім шарт құру. 

Танысудың барлық кезеңдерінде келешек патронат тәр-
биешілермен жақын байланыста болу керек. Келешек тәрбиеші лер 
мен балаларды орналастыру үрдісін тездетуді қалаулары қалыпты 
жайт болып табылады. Екі жақтың да сүйіспеншілікке құштар 
болуларына негізделген өзара бауыр басып қалу қауіпті идеа-
лизм мен эйфорияға деген алғышарттарды туғызады. Белгілі бір 
алгоритмге сүйеніп, әрекет ету асығыстық бейімделудің қажетті 
шарты болып табылады. Болмай қалған патронатты тәрбиешілер 
мен қабылдағыш баланың арасындағы қарым-қатынастардың та-
нысу кезінде үзілуі баланың жаңа отбасыдан оралуын қарағанда 
тигізетін зақымы ауыр емес. Қабылдағыш отбасыларға тез орна-
ласып кететін екі жасқа дейінгі кішкентай балалар бұл жағдайдан 
алшақ болады. Бала неғұрлым ересек болып, неғұрлым ол өзінен 
үлкен адамдардан жәбірленсе, соғұрлым ол танысу мен көшу 
жайлы шешім қабылдауға көбірек уақыт қажет етеді. 

Балалардың патронатты отбасыда орналасудың алғашқы 
күндерінен-ақ олардың балалар үйіне қайта ораламыз деген 
талаптары тәжірибеде жиі кездеседі. Мұндай қалаулар түрлі 
сезімдермен түсіндіріледі: әлеуметтік жағдайдың ауысуынан 
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стресске, өзара әрекеттесудің жаңа ережелеріне, қабылдаушы ата-
аналардың талаптарына, өзін-өзі ұстаудың формаларына, тыйым 
салуларға сүйеніп жүру қажеттілігі фрустрациясына душар бо-
луымен, өзін шын жақсы көрмейді деген қорқынышпен және де 
қажет емес екенін түсінуімен. Одан басқа ол тәрбиешілері мен 
басқа балаларды сағынуы да мүмкін. 

Баланың патронатты отбасыға бейімделу кезеңдері. 
Баланың жаңа отбасыдағы өміріне дағдылануы бір жыл барысын-
да жүріп, шартты түрде үш кезеңге бөлінеді. Бірінші кезеңді «иде-
алды үміттер» деп атауға болады. Танысудың бірінші кезеңінде 
тараптардың әрбіреуі үміттерге толы болады: әрі бала, әрі патро-
натты ата-аналар бір-біріне ұнағылары келеді. Бала жаңа отбасыға 
тұрақты орналасқаннан кейін идеал біршама уақыт сақталады. 
Дегенмен, бір айдан соң күнделікті қарым-қатынастардың 
қиыншылықтары идеалдық образдарды жоя бастайды. Алғашқы 
дағдарыс басталады: баланың патронатты ата-аналарына де-
ген бауырмалдылығы әлі де болса басым, бірақ жаңа ережелер-
ге дағдылану көп күшті қажет етеді. «Қалыпты» конфликтілер 
пайда бола бастайды, ал олар өз кезегінде қарапайым өзара 
бейімделу үрдісінің құрамдас бөлігі екені белгілі. Оны ескере 
отырып, әлеуметтік қызметкерлер мен психологтар отбасымен 
тығыз қарым-қатынас ұстап, күрделі конфликтілердің өрістейтіні 
жайлы ескертіп отыруы керек. 

Келесі кезең «Үйрену» − бейімделу үрдісінің негізгі бөлігі. 
Ол рұқсат нәрселердің шекараларын құрудан, өзара қажеттіліктер 
мен әрекет етудің ережелерінен, тұлғалық ерекшеліктер мен 
әдеттерге үйренуден тұрады. Жарты жыл төңірегінде жүретін 
бұл кезеңнің басты жетістігі – өзара сенімділік пен өздерін 
толыққанды отбасылық жүйе деп қарастыратын екі жақтың 
қарым-қатынастар тұрақтылығын субъективті түрде сезінуі. 

Үшінші кезеңді «Тепе-теңдік» деп атауға болады. Бұл 
кезеңде отбасы жеткілікті түрде жауапкершілікті бола бастап, 
мамандардың көмегіне сирек жүгіне бастайды. 

Сонымен патронатты отбасын әлеуметтік психологиялық 
тұрғыдан жолдамалау, өзара бейімделудің кезеңі бойымен жүреді. 
Егер алғашқы айдың барысында әлеуметтік қызметкерлер 
мен психологтардың патронатты отбасымен апта сайынғы 
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кездесулері орын алуы қарыстырылса, ал келесі уақытта олардың 
жиілілігі сиреп, айына бір рет ұйымдастырылады. Бір жылдан 
соң бейімделу жағдайында алты айда бір рет кездесіп отыру 
жеткілікті бола бастайды. Дегенмен, қажеттілік жағдайында па-
тронатты тәрбиешілер бейімделудің аяқталған циклінен кейін де 
мамандардың бір тобының көмегіне жүгінетіндей мүмкіндікті 
иеленуі тиіс. 

Заманауи панасыздың 
әлеу меттік сипаты. Пана-
сыз және қараусыз қалған, 
көше кезіп жүрген балалар 
бас панасыз, бір категорияға 
жатқы зылатын бала атаула ры-
ның синонимдері. Өздерінің 

отбасылық айналасынан уа қыт ша немесе тұрақты негізде ажы-
рап, дала кезіп жүрген балалар ата-ананың қамқорынсыз қалған 
«жетім» немесе «бала» құқығы статусын иеленбейді және баланың 
негізгі құқықтары ескерілмейді. Үкіметтік емес ұйымдар (ҮЕҰ) 
дала кезуші балалар немесе панасыздарға мынадай анықтама 
береді: баспана ретінде кез келген жайсыз жерлерді мекендейтін 
немесе адамдарды паналайтын кәмелетке толмаған бала [5].

Кезбе балалар феномені қоғамның төтенше әлеуметтік 
жайсыздығының симптомы болып табылады. Реформа жылдары 
әлеуметтік және экономикалық өзгерістер көптеген қазақстандық 
отбасыларды кедейлікке ұшыратты. Мұндай балалар, әдетте, 
әлеуметтік жағдайлары төменгі отбасылардың өкілдері болып 
келеді. 

 Панасыздардың үш категориясы бар: 
– Әрдайым далада өмір сүретіндер (далада бір айдан артық 

тұрғандар). 
– Даланы мезгілсіз кезіп кететіндер. Ол бірнеше күннен 

бірнеше апталарға дейін созылуы мүмкін. Мысалы, осы 
категорияға енетін балалар маскүнем ата-аналарының кезекті 
ішімдікке берілуі кезінде далада қалады. 

3.5.3. Қараусыз және 
панасыз қалған балалардың 

күйлері және оларды 
әлеуметтік тұрғыдан 
қолдаудың шаралары
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– Үйлерінде қонғандарымен, негізгі қажеттіліктерін далада 
қанағаттандыратындар. Бұлар, негізінен, мектепті тастап кеткен-
дер, кәмелетке толмаған балалардың істері бойынша комиссияда 
немесе құқық қорғау органдарының есебінде тұратын балалар. 

Кезбе балалар феноменіне әкеліп соқтыратын факторларға 
криминалды, отбасылық факторлар, объективті жағдай, жастық 
кезеңнің психологиясы, жастық субмәдениет, ақпараттық фактор-
лар жатады. 

ЮНИСЕФ классификациясы бойынша панасыз балалардың 
категориялары шартты түрде отбасымен белгілі бір байланысты 
ұстап тұратын, «далалық», толығымен жалғызбасты балалар бо-
лып бөлінеді. 

«Панасыздық» түсінігі кәмелетке толмағанның қалпын, 
өз еркімен таңдаған немесе белгілі бір өмірлік жағдайлардың 
орын алуына байланысты ерекшелік әлеуметтік статусымен 
анықталады. Мұндай әлеуметтік статустың ерекшеліктері мына-
дай: 

– отбасымен, ата-аналарымен, туыстарымен қандай да бол-
сын қарым-қатынасты толығымен үзу; 

– адам тұруына арналмаған орындарды паналау; 
– қоғам мақұлдамайтын әдістермен күн көру; 
– панасыздардың арасында беделділік деп қабылданатын 

өзін дік жазылмаған заңдарға бағыну. 
Заманауи балалық панасыздықты зерттеу оның басқа да 

ерекшеліктерін анықтауға мүмкіндік береді. Егер бұрынғы жыл-
дары ол ата-аналары мен отбасынан өз еркімен айырылмаған 
жетім балалар есебінен ұлғайып отырса, қазіргі таңда отбасыдан 
кету немесе қашу баланың өмір сүруіне жағдай жасалмауымен 
немесе оның мүлдем болмауымен түсіндіріледі. 

Дала кезуші балалардың арасынан келесі әлеуметтік топтар-
ды айрықшалап көрсетеді: 

– дағдарыстағы бала (әлеуметтік, педагогикалық, психоло-
гиялық); 

– бала – мүгедек немесе науқас;
– заң бұзған бала; 
– босқындардың, қоныс аударғандардың отбасынан шыққан 

бала; 



299 

– бала – нашақор, ішкіш, токсикоман;
– бала – жетім;
– ересектерден қанаушылық көретін бала (физикалық, мате-

риалдық, моралдық). 
Кезбе балалар топтарының отбасыда, қоғамда және мем-

лекетте баланың құқықтарын қамтамасыз ету үшін және оны 
әлеуметтендіру үшін жеке механизмдер қарастырылған [6]. 

Панасыз балалардың ішінен мемлекеттік интернаттық білім 
беру мекемелерінің тәрбиеленушілері жиі кездесетіні үлкен үрей 
тудырады. 

Баланың далаға қашуына ықпал ететін себептердің арасында 
танымдық және еркін психикалық үрдістердің жойылуымен, мек-
теп ұстаздарының корқынышымен, руханилықтың бұзылуымен 
сипатталатын психикалық сырқаттар ерекше. Балалардың 
психи калық ауытқуларының ішінде ең кең таралған кеселге 
психикалық дамудың кідіруі жатады. Отбасыдан қашып өздерінің 
мүмкіндіктерінен айырылған балалар ақыл және психикалық 
даму жағынан артта қала бастайды, сондықтан олардың арасында 
құқық бұзушылық әрекеттер жиі көрініс табады. Балада үй мен 
мектептен гөрі дала басым орынға қойылып, олардың әлеуметтенуі 
кенеттен бұзыла бастайды. Педагогикалық білімсіздік, сырттай 
«жайлы» болып көрінетін отбасыдағы конфликтілердің жиі бо-
луы баланы далаға итермелейді. Кезбе балалар ренжулілігімен, 
мейірімсіздіктермен, әлеуметтік бейімделушіліктерімен, кү-
мән  дылықтарымен, күдікшілдіктерімен, ересектерге бағын-
бауларымен және ұрлық жасауларымен ерекшеленеді. Дала 
кезуші балалар әрекетінің барлық аномалиялары оларда интел-
лектуалдылықтың жетіспеушіліктерімен байланысты.

Статистикалық мәліметтер бойынша, әлеуметтендірілмеген 
балалардың зор үлесі көбінесе материалды тұрғыдан қамтыл-
маған, кедей топтарының өкілдері болып табылады. Олардың 
қатарына көп балалы, толық емес отбасыларды, сонымен қатар, 
ата-аналарының біреуі жұмыс істемейтін немесе біреуі ішімдікке 
берілген отбасыларды жатқызу қажет [7]. 

Панасыз қалған балаларды әдетте тамаққа қолын жеңіл 
жеткізуге болатын және ақшаны оңай табуға болатын адам көп 
жүретін жерлерден, сауда орындарынан, вокзал маңдарынан, 
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түнгі клубтардың қасынан кездестіруге болады. Күн көрісті 
қамтамасыз ететін ақшалай заттар қайыршылық сұраумен, 
дүкендерден қоқыс шығарумен, ұрлықпен, жезөкшелікпен та-
былады. Олардың еңбегі өте қауіпті, қиын және ұзағынан бо-
лып келеді. Балалар тапқан ақшаларын қылмыс топтарының 
лидерлеріне немесе ата-ана-девианттарға (ішкіштер, нашақорлар, 
жалқаулар) берулері мүмкін немесе олардың «еңбекақысын» күш 
салып алып қою жиі кездеседі. 

Көптеген кезбе балалар өмірлік қиындықтарға төтеп беру 
үшін түрлі зиянды заттарды қолданады. Дала өмірінің өзіндік 
атрибутына айналған түрлі ерітінділер мен токсикалық клей бу-
ымен дем алу аштық, мұңаю және шаршау сезімінің әлсіреуіне 
әкеліп соқтырады. Балалар шынайылық сезімінен айырылып, 
галлюцинациялық тәжірибені бастарынан кешіруі мүмкін. 

Панасыз қалғандардың коммуникативтік қабілеттері сөздік 
қордың таяздығымен және нормативті емес лексиканың тым 
көп қолданылуымен сипатталады. Бірақ, кейбір жағдайларда 
жеткілікті жоғары интеллектуалды деңгеймен және дамыған 
сөйлеу шеберіне иеленетін балалар кездеседі. 

Әдетте, кезбе балалар ақша табу формасы мен тұратын 
орындарының ортақтылығы бойынша топтарға бірігуге ты-
рысады. Еріктіліктің жоғары дәрежесіне иелене отырып, 
панасыздардың топтары әдетте аморфты күйінде кездеседі: 
нақты құрылымға және айқын лидерлерге иеленбейді. Топ 
ішінде балалар арасындағы қарым-қатынас иерархиялық сипатқа 
иеленеді. Егер сырт жақтан қауіп төнетіндей жағдай туындаса, 
онда олар тез біріге бастайды. Далалық әлеуметтік қызметтердің 
бақылауы бойынша, панасыздар топтары автономды, тұйық және 
өздері сияқты топтардың көршілес тұратынын білмейді. Олар тез 
ыдырап, өздерінің тұру орындарын ауыстырып отырады, топтың 
саны тұрақты емес. Сол себептен олардың мекендейтін жерлері 
– жылу трассалары, канализация люктері, жертөлелер, шатыр-
лар, вокзалдар, тасталған машиналар, үйлердің көше жақтары, 
ішкіштердің ордасы. 

Әлемдік тәжірибеде панасыздармен жұмыс істеудің әмбебап 
құрылғысы ретінде далалық-әлеуметтік қызмет жұмысы 
қарастырылады. Оның мақсаты дала кезуші балалардың денсау-
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лығын жақсарту және оларды қалыпты өмірге біртіндеп оралту 
болып табылады. 

Далалық қызметтегі ең бастысы сенімге негізделген қарым-
қатынас орнату, оған қоса, балалардың өз өмірлеріне қатысты 
маңызды сұрақтарды талқылауға белсенді түрде қатысу, 
мүмкіндіктерге иеленулері есепке алынуы тиіс. 

Далалық-әлеуметтік қызметтің негізгі әдістеріне-бақылау, 
интервью алу, визуалды диагностика, тестілеу, психологиялық 
қолдау жатқызылады. 

Бала мүгедектігі меди
циналық әлеуметтік мәселе 
ретінде. «Мүгедек» (инва-
лид) термині латын сөзінен 
шыққан (valid – «әрекетке 
қабілетті, толық мүмкіндікті, 
күшті», invalidus − әлсіз, 

қуатсыз және тікелей аударма бойынша «қажет емес, жарамсыз» 
дегенді білдіреді.

Мүгедектік мәселесінің тарихының талдауы бойынша, 
«мүмкіндіктері шектелгендерді» оқшаулау әрі физикалық тұр-
ғыдан жоюдан еңбекке баулу концепциясы арқылы адамзат 
физикалық дефектісі, патофизиологиялық синдромдары мен 
психоәлеуметтік ауытқулары бар адамдарды қайта қоғамға тарту 
әрекетіне көшті.

 Мүгедектердің құқықтары туралы Декларация бойынша, 
(БҰҰ, 1975) мүгедек сөзі қалыпты және қоғамдық өмірге сай 
қажеттіліктерді физикалық немесе ақыл-ес мүмкіндіктерінің 
кемшіліктер кесірінен толығымен немесе ішінара болсын 
қамтамасыз ете алмайтын адамды білдіреді. 

1992 жылдың 5 мамырында болған Еуропа Кеңесі Парла-
мент ассамблеясының 44-сессиясының реабилитациялық бағ-
дарламасының ұсыныстарында мүгедектік-физикалық, психо-
логиялық, сенсорлық, әлеуметтік, мәдени, заңдық барьерлермен 
шартталынған мүмкіндіктердегі шектеулер ретінде анықталады. 
Бұл мүмкіндіктер мүгедектікті иеленетін адамдардың қоғамда 
бірлесіп, қоғамның басқа мүшелері секілді қоғам немесе 

3.5.4. Мүгедек балалардың 
жайкүйі және оларды 

әлеуметтік қолдау 
шаралары
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отбасының өміріне қатысуына жағдай жасайды. Қоғам-ондағы 
стандарттарды мүгедек- адамдар тәуелсіз өмір сүру үшін, 
олардың ерекше қажеттіліктеріне бейімделуі тиіс[8]. 

БДҰ эксперттерінің ойынша, бала-мүгедектерінің үлесі жал-
пы балалардың 1-2%-ын құрайды. Соңғы он жыл ішінде тіркеуге 
алынған бала-мүгедектердің саны екі есеге ұлғайды. Мүгедектік-
кеселдік, физикалық даму, топтық медициналық демографиялық 
критерийлермен қатар, балалар денсаулығының басты анықтаушы 
көрсеткіші болып табылады. БДҰ-ның берген анықтамасы бойын-
ша, денсаулық – бұл тек кеселдер мен физикалық дефектілердің 
болмауы ғана емес, сонымен қатар, жеткілікті физикалық, рухани 
және әлеуметтік игіліктің қалпы. 

Қазіргі таңда-балалар денсаулығы жағдайының динами-
касында көптеген жағымсыз тенденциялар белгіленіп қойған, 
нақтылағанда: тумасынан бар немесе қанмен берілген аурулар 
жиілілігінің жоғарылауы, түрлі жарақаттармен, орталық жүйке 
жүйесінің патологиясымен туылған балалар санының көбеюі, 
аллергиялық кеселдер мен патологияның созылмалы түрлері; 
вирустік және паразиттік кеселдердің күрделену жиілілігінің 
ұлғаюы, оның ішінде бақыланатын инфекциялар – дифтерия-
лар, полиомиелит және т.б., сонымен бірге жоғарыда аталған 
жайттардың нәтижесі – мүгедек балалар санының ұлғаюы. 

Мүгедектіктің бала шақтан бастап пайда болуының 
себептері. Күллі әлемде бала мүгедектігінің қарқынды өсуіне 
байланысты, осы құбылыстың қалыптасу факторларының 
мәселесіне зерттеушілер тарапынан зор зейін бөлінуде. Балалар 
өміріне жағымсыз әсер ететін классификациялардың көп түрі 
белгілі болып келеді, олардың ішінде ең негізгісі Н.Г. Веселовтің 
жіктемесі. Ол жағымсыз әсер етуші факторларды үш топқа бөліп 
көрсетеді: 

 1) әлеуметтік-гигиеналық (материалдық тұрмыстық шарттар, 
ата-аналар жұмысының зиян шарттары және олардың төменгі 
материалдық жағдайлар); 

2) медициналық-демографиялық (көп балалы отбасы, ата-
аналарының біреуінің болмауы, туа біткен аномалиялары бар 
баланың болуы, отбасыда өлі баланың туылуы, бір жасқа толмаған 
баланың қайтыс болу жағдайлары); 
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 3) әлеуметтік-психологиялық (ата-аналардың залалды 
әдеттері немесе психикалық аурулары, отбасыдағы жайсыз, 
психологиялық климат, жалпы және санитарлық мәдениеттің 
төмендігі) [9].

Автор тумалы аурулар тәуекелінің маңызды факторларын 
келтіреді, олар: жүктілік патологиясы, жүйке жүйесінің интра 
және постнаталды жарақаттар. Одан басқа мүгедектіктің пайда 
болуына септігін тигізетін себептер болады: диагноздың кеш 
қойылуы, уақытында емделмеу және диспансерлік шаралардың 
қолданылмауы. 

Бала мүгедектілігінің негізгі түрлері. Интеллектісі бұзыл ған 
балалар – ақыл-естік тұрғысын мешеу балалар. Дефектоло гияда 
ақыл-ес мешеулік терминінің күрделілігі, оқшаулану мен пайда 
болу уақытына қарай түрлі болып келетін ОЖЖ-нің органикалық 
зақымдануының негізінде пайда болған танымдық қызметтің 
айқын төмендеуі. Ақыл-есі кем балалардың әлеуметтік бейімделу, 
тәрбиелену мен оқытылу мәселелері арнайы педагогиканың бір 
саласымен, яғни олигофренопедагогикамен қарастырылады. 
Интеллектуалды дамудың ауытқуларын білдіретін олигофрения 
термині – 1915 жылы неміс психиатры Э. Крепелинмен енгізілген 
болатын. Бұл – термин арнайы педагогикада дәстүрлі түрде 
қолданылады.

Сүйеніш-қозғалтқыш аппаратында ауытқулары бар бала-
лар – ерікті қозғалыстарында толық немесе ішінара шектелген 
бала-мүгедектер. Аурудың сипаты мен дефектінің айқындалу 
дәрежесіне байланысты балаларды шартты түрде үш топқа бөліп 
көрсетеді:

Бірінші топқа – сколиоздың жеңіл көрінулеріне, қол буы-
ны мен табанның оқшауланған дефектілеріне, перифериялық 
сал аурулары мен шала салданудың қалдықты көріністеріне 
ұшыраған балаларды жатқызады. Мұндай ауытқулар, әдетте, бұл 
балалардың бұқаралық жалпы білім беруші мектепте оқуына 
кедергі жасай алмайды.

Екінші топқа – түрлі сүйек-бұлшық ет жүйесінің (орталық 
жүйке және перифириялық жүйке жүйесінің қозғалтқыш 
механизмдерінің зақымданбауы жағдайында) бастапқы зақым-
дануларымен шартталынған ортопедиялық аурулармен ауыра-
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тын және сколиоздың күрделі түрлеріне шалдыққан балаларды 
жатқызуға болады.

Үшінші – (сүйеніш-қозғалтқыш аппаратының ауытқулары 
ОЖЖ-нің қозғалтқыш механизмдерінің істен шығуы мен даму 
потологиясымен байланысты болып келетін церебральді сал ау-
рулары мен полиомиелит салдарына ұшыраған балалар ерекше 
топты құрайды). Полиомиелитті басынан кешірген балалар, жал-
пы білім беретін мектептің бағдарламасын қиындықсыз меңгере 
алады. Дегенмен, кеселдің салдары – кейбір жағдайларда, 
психикалық дамуда көрініс тауып, тұйық сипатпен, эмоционалды 
тұрақсыздықпен, өз күшіне деген сенімсіздікпен айқындалады.

Сөйлеулерінде ауытқулар сезілетін балалар қалыпты есту 
қабілеті мен интеллектуалды дамудың бастапқы сақталынған 
алғышарттары жағдайында сөйлеу дамуында мешеулерге 
шалдығады. Бұл қасиетімен олар ақыл-есі кем, психикалық да-
муларында тежеулері бар, есту қабілеттері бұзылған және сөйлеу 
өзгерістері қосалқы сипатқа иеленетін балалардан ерекшелінеді.

Сөйлеу қабілетінің бұзылуы – айқындалудың түрлі дәрежелері 
мен формаларымен айрықшаланады. Олар – тек сөйлеудің фо-
не тикалық жағын, сөздік қорын, грамматикалық құрылымын 
ғана қозғай алады. Одан басқа, бұзылулар сөйлеу темпі мен 
бірыңғайлығындағы өзгерістермен, жазу мен оқудың (дисграфия 
мен дислекция жағдайында) құбылуымен көрсетіледі [10].

Сөйлеуінде ауытқулары бар балалардың көбі оларға қара-
тылған сөйлеуді түсіне алғанымен, өздері сөйлеу алу мүм-
кін діктерімен шектелген, бұл жағдай оларда эмоционалды 
еріктік саланың бұзылуына, есте сақтау, зейін, сөздік ойлаудың 
қалыптасуында тежеулердің пайда болуына себеп болады. 

Есту қабілеттері нашар балалар – есту қабілетінің ауытқу-
ыларының түр- түрін иеленетін және мүмкіндіктері шектеулі бала-
лар категориясы. Саңырау балалар есту қабілетінің екі жақты және 
терең бұзылуына шалдыққан. Олар – өз бетімен сөйлеу қабіле тін 
игеріп, арнайы оқытусыз мылқауларға айналады. Саңыраулардың 
көбісі өте қатты дыбыстарды еститінде қалдықты есту қабілетіне 
иеленеді. Есту әсерлерінің жетіспеушілігі баланың ішкі дүниесін 
қаңыратып тастайды. Ойлау құралы, қоршаған ортаны тану мен 
тілдесудің құрылғысы ретінде сөйлеуді меңгеруге деген есту 
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қабілетінің жоқтығымен құрылатын кедергі бала дамуына кері 
әсерін тигізеді. Баланы сөйлеуге әдейі оқыту мен қалдықты есту 
қабілеті мен айналадағы адамдардың сөзін еріннен оқуды дамыту 
неғұрлым ерте кезден бастап орын алса, психикалық даму норма-
дан соғұрлым аз алшақтайды.

Әдейі оқыту жағдайларында саңыраулардың сөйлеу қабілеті-
нің дамуы нормадан алшақтап, сөздердің дыбыс-әріптік құрамын 
меңгеру мен фразалық сөйлеуді игеруге қатысты ерекшеліктердің 
бір қатарына иеленеді, сонымен қатар сөздердің мәні туралы 
түсініктің кеңеюі немесе таяздалуы байқалады. Оқыту барысын-
да, балалар нақты заттарды білдіретін сөздерді жеңіл меңгеріп 
кетеді, әрекеттерді, сапаны немесе көрсеткіштерді білдіретін 
сөздерді меңгеру сәл қиынырақ болса, онда абстрактілі немесе 
ауыспалы мағынадағы сөздерді меңгеру қиынға түседі. Фраза-
ларды құру барысында олар грамматика заңдылықтарын бұзуды 
көп жібереді. Сөйлеуді меңгерудің шектелген мүмкіндіктері 
танымдық үрдістердің, эмоционалды-еріктік саланың даму-
ына әсерін тигізеді (мысалға, сөздік-логикалық түсіндірмелі 
ойлаудың қалыптасуы кеш жүріп, өзінің ерекшеліктерімен 
айырықшаланады). 

Есту қабілеті толық жетілмеген, бірақ ести алатын бала-
лармен араласу үшін өзара әңгіме үрдісінде пайда болатын 
жестілерге сөйлесу керек (көрсеткішті, әрекеттерді имитациялай-
тын, заттардың қасиеттерін білдіретін).

Олар өзара мимикалық-жестикуляциялы сөйлеумен әңгі-
мелеседі, ал оның дыбыстық және ақпараттық құрылымы шы-
найы жесттерге қарағанда күрделі болып келеді. Әдейі оқыту 
– балаларға сөйлеу қабілетін меңгеру үшін мүмкіндік жасай-
ды, ол өз кезегінде олардың еститіндермен араласуындағы 
мүмкіндіктерін кеңейтіп, таным саласы мен тұлғаның даму сала-
сында кемшіліктердің жойылуына ықпалын жасайды. 

Есту қабілетінен айырылған баланың жасы кішкентай болған 
сайын, ондағы сөйлеу тым тез және күшті құлдырай бастай-
ды. Сөйлеуді сақтап қалу мен соның негізінде айналасындағы 
адамдардың сөзін қабылдау қабілетін қалыптастыру бойын-
ша түзетушілік жұмысты ертерек бастаған жөн болады. Бұл 
жағдайда көзбен қабылдауға маңызды орын беріледі. Балаларды 
оқуға үйрету бір уақытта жүріп отырады. 
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Керең болып қалған мектеп алды балалардың толыққанды 
дамуы үшін негізгі шарттардың бірі – олардың қалыпты дыбыс-
тық сөйлеу ортасында болуы мен мамандардың жетекшілігі және 
бақылауымен ата-аналардың индивидуалды сабақ жүргізуі. Мек-
теп жасындағы балалармен айтудағы түзетулер бойынша, ауыз 
сөзін қабылдауды қалыптастыру мен дамыту бойынша индиви-
дуалды және топтық сабақтар жүргізіледі. 

Сөйлеу қабілетінің даму деңгейі, негізінен, естудің бұзылу 
дәрежесіне, оның пайда болу уақытына, сонымен қатар, баланың 
өзіндік ерекшеліктері мен есту дефектісін ескере отырып, 
тәрбиелеу шарттарына байланысты болып келеді. Сөйлеуді 
түзету мен еріннен оқи алу икемдерін қалыптастыру бойын-
ша, дер кезінде қабылданған шаралар – есту қабілетінің айқын 
білінуі мен ерте пайда болуына қарамастан, баланың мектепке 
бару уақытына қарай жетілген сөйлеу қабілетін қалыптастыруға 
мүмкіндік береді. Есту қабілетінің бұзылуы байқалмаса немесе 
оған дұрыс зейін бөлінбесе, баланың сөйлеуі құлақ мүкістігінің 
салыстырмалы төмен дәрежесі жағдайында да жетілмеген 
қалыпта қала беруі мүмкін [10].

Мүгедек баласы бар отбасылардың мәселелері. Мүгедектік 
мәселесіне адамның әлеуметтік мәдени ортасы, мысалғы, отба-
сылары, интернат және т.б. лары түсіністікпен қарамауы мүмкін. 
Мүгедектік, адамның шектелген мүмкіндіктері тек медициналық 
жайттардың қатарына жатқызылмайды. Осы мәселені түсіну 
мен оның салдарын болдырмау үшін әлеуметтік медициналық, 
әлеуметтік, психологиялық, экономикалық және басқа да фак-
торлар аса зор мәнге иеленеді. ДДҰ бұл мәселені былай тал-
дайды: айқын көрсетілімді немесе диагностикалық аппарату-
рамен танылатын құрылымдық ауытқулар қызметтің кейбір 
түрлері үшін қажетті икемденулердің жетілмеуі немесе мүлдем 
жойылуына әкеліп соқтырады, соның нәтижесінде «шектелген 
мүмкіндіктер» пайда болып, ол өз кезегінде сәйкес жағдайларда 
әлеуметтік бейімделмеудің пайда болуына мүмкіндік жасайды, 
мысалғы, «мидың сал ауруы» диагнозы қойылған бала – арнайы 
емделу, жаттығулар мен бейімделулердің болмауы жағдайында, 
қозғалудағы күрделі бөгеттерге душар болуы мүмкін. Басқа 
адамдардың осындай баламен араласа алмауымен немесе оны-
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мен араласуды қаламауымен күрделеніп кететін бұл жағдай 
оны бала шағынан бастап, әлеуметтік депривацияға ұшыратып, 
айналасындағылармен қарым-қатынас құру үшін қажетті 
дағдылардың қалыптасуын және интеллектуалды саланы тежейді.

Орындалатын міндеттерге байланысты, Қазақстан 2008 
жылы «Мүгедектердің құқықтары туралы» БҰҰ Конвенциясына 
қол қойып, соған орай, бала-мүгедектер отбасыда тәрбие көруге 
құқылы болады, өйткені тек отбасы ғана мүмкіндіктері шектеулі 
бала дамуының басымды саласы болып келеді. Осы контекстіде 
2010 жылы жаңа әлеуметтік төлемдер, яғни бала-мүгедекті 
тәрбиелеп жатқан қамқоршыларға, ата-аналарға минималды 
жалақы көлемінде (14952 тенге) жәрдемақылар енгізілген. 

Бәрімізге мәлім болғандай, отбасы – баланың әлеуметтік 
айналасының ең жайлы түрі болып табылады. Дегенмен, бала-
мүгедекке деген қарым-қатынастарында отбасы мүшелері 
өздерінің қызметтерін атқару үшін, қажетті қатыгездікті 
білдіреді. Оған қоса, басқа факторлармен біріге отырып, даму-
ында ауытқулар байқалатын баланың болуы отбасының өзін-
өзі анықтауын өзгертіп, табыс, демалыс, әлеуметтік белсенділік 
пен отбасылық функциялардың өзгеруіне деген мүмкіндіктерді 
қысқартуы мүмкін.

Бала мүгедектерінің отбасыларымен әлеуметтік жұмыс 
жасаудың технологиялары. Бала мүгедектердің жайлы реа-
билитациясы мен абилитациясының факторы ретінде олардың 
отбасыларын қарастырады. Әлеуметтік жұмыскердің негізгі 
зейіні – баланың мүгедектігі оның ата-аналары, ағалары мен 
әпкелерінің, сонымен қатар, туыстарының өміріне қалайша әсер 
ететінін анықтап, жақын айналасының бала жағдайына қандай 
ықпал жасайтынын зерттеуге бағытталуы тиіс. 

Мүгедек балалары бар отбасылармен жұмыс істеу жағдайында, 
әлеуметтік жұмыскер отбасы өмірінің психологиясы саласында, 
тұрмыстық, қаржылық-экономикалық, педагогикалық, заңгерлік, 
медициналық көмек бойынша тәжірибелік икемденулер мен 
білімнің белгілі бір шамасына иеленуі тиіс. Медициналық 
көмекті әзірлеу бойынша жұмысты әлеуметтік жұмыскер мүгедек 
баланы емдейтін дәрігермен тығыз байланыста болып атқаруы 
тиіс. Маман – сонымен қатар, отбасының барлық мүшелерінің 
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денсаулығы жайлы мәліметке иеленуі тиіс. Мүгедек-бала бар отба-
сы, әдетте тұрақсыз, жабырқаңқы, конфликтіге бейім, әлеуметтік 
оқшауланған болып келеді. Соған байланысты, отбасыға 
психологиялық-әлеуметтік көмек көрсету бойынша, маманның 
функционалды міндеттеріне қызметтің келесі бағыттары кіреді:

– ата-аналар мен балалар арасында конфликтілік жағдайды 
жою; 

– ата-аналар мен басқа балалардың сана-сезімінде мүгедек-
балаға отбасының бағалы мүшесі ретінде қарауын қалыптастыру; 

– мүгедек балалары бар отбасылардан қоғамдық ұйымдарды 
құруға көмек көрсету, олардың қызметіне белсенді қатысу. 

 Тәжірибелік-зерттеулердің негізінде ғалымдар келесідей 
қорытындылар жасады:

– мүгедек балалары бар отбасылар, әрдайым қаражаттың 
жетіспеушілігіне душар болады, олар қосымша жеңілдіктерге 
және ақшалай жәрдемақылардың ұлғаюына қажеттілік танытады; 

– мүгедек балалардың ата-аналары оларға көрсетілуі тиіс 
әлеуметтік көмек пен қолдау ұйымдарының қызметі жайлы аз 
ақпаратқа иеленеді; 

– мүгедек балалар ата-аналарының өзін-өзі сезіну, белсенді-
лік пен көңіл-күйінің көрсеткіштері ден сау балаларының ата-
аналарына қарағанда төмен болып келеді; 

– мүгедек балалар ата-аналарына эмоционалды ыңғай-
лылықтың төмен деңгейі, эмоционалды ыңғайсыздықтың жоғары 
дәрежесі, басым болу көрсеткішінің жоғары деңгейі тән болып 
келеді; 

 – мүгедек балалардың ата-аналары дені сау балалардың ата-
аналарына қарағанда, фрустрацияның жоғары деңгейіне иеленеді. 

Отбасылық қарым-қатынастар үшін тым артық гиперпротек-
ция, баланың бір қажеттіліктерін қостау, ал қалғандарына мән 
бермеу, оған деген тыйымдар мен міндеттердің минималдығы, 
тәрбиелеудің тұрақсыз түрі, тәрбиелеудегі сенімсіздіктің бо-
луы, баладан айырылып қалудың фобиясы және балаға өзінің 
жағымсыз қасиеттерін проекциялау тән болып келеді. 

Мүгедек балалар үрейліктің, фрустрацияның, ебедейсіздік-
тің жоғары дәрежелеріне иеленіп, олардың өзін өздері бағалауы 
басқаларға қарағанда әлдеқайда төмен. Ал, агрессияның көр-
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сеткіштері мүгедек балалар мен дені сау балаларда қалыпты ның 
шеңберінде орналасқан, олар шамамен бірдей. 

Материалдық тұрмыстық көмек. Әлеуметтік жұмыскерлер 
мүгедек балалары бар отбасылардың материалды жеткіліктігі-
нің деңгейін анықтап, оларға заң бойынша, тиесілі жеңілдіктер 
мен ақшалай жәрдемақылармен қамтамасыз етуі тиіс. Оған қоса, 
көмекке тым душар отбасыларға қосымша көмек көрсету жайлы 
сұрақты көтеру керек. Мұндай көмек-мүгедектік құрылғыларды, 
құралдар мен техниканы сатып алуға, санаториялық-курорттық 
жолдамаларды төлеуге, қоғамдық көлікті пайдалануға, жеке 
автокөлікті сатып алу мен оған техникалық күтім көрсетуге, 
коммуналдық қызмет көрсетулерді төлеуге деген қосымша 
жеңілдіктер мен баға шегерімдерді қарастырады.

Медициналық-әлеуметтік көмек. Медициналық-әлеуметтік 
көмекті көрсету жағдайында әлеуметтік жұмыскер мүгедектің 
сұраныстары, сонымен қатар пациенттің тұруының нақты 
жағдайларында атқарылатын іс-шаралардың тиімділігі және 
жөнділігін жетекшілікке алуы тиіс. Мүгедектің әлеуметтік 
бағдарламалардың жүргізілуіне деген қызығушылығы аса зор 
мәнге иеленеді. Мүгедек балаларға – медициналық, әлеуметтік 
көмекті көрсету үшін, түрлі мамандардағы дәрігерлерді тартып, 
солардың берген кеңестері бойынша, санаториялық-курорттық 
мекемелер таңдалуы тиіс. 

Мүгедек балаларға медициналық, әлеуметтік көмектің негізгі 
бөлігін көрсете отырып, баланы есепке қоймай-ақ, тұрақты күтім 
(тамақтандыру, киіндіру, шомылдыру) мен бақылауды қажет ететін 
балалардың ата-анасына көмекті әзірлеу керек. Мүгедектердің-
психофизиологиялық ерекшеліктері жайлы білімі бар маманның 
міндеттер қатарына – мүгедектердің еңбек үрдісіне қатысу 
мүмкіндігінің дәрежесін анықтау, жаңа шарттарға бейімделуіне, 
күн, демалыс, тамақтану режимін, ал ең бастысы – өмірге сәйкес 
салтын қалыптастыруда көмек көрсету кіреді. 

Медициналық, әлеуметтік қызмет көрсетулер шынайы үр-
дістерде, мемлекетіміздің экономикалық дағдарысы мен нарық-
тық қарым-қатынастары жағдайында шешімдерін таба алмай 
жатқан, мүгедектің қажеттіліктерін қанағаттандыратынын атап 
өту керек. Әлеуметтік жұмыскер, медициналық әлеуметтік 
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көмекті көрсете отырып, осы тұрғылықты халық категориясы-
ның қанағаттанбаушылығын, денсаулық сақтау мекемелерінің 
қыз метін пайдаланумен жойып, медициналық қамтамасыз ету 
сұрақтарында белгілі бір тепе-теңдік орнатады. 

Психологиялық көмек. Мүгедек балалармен және оның ата-
аналарымен психологиялық түзетушілік жұмыс жүргізу бойын-
ша ұсыныстар келесідегідей:

– мүгедек балалармен және олардың ата-аналарының талап-
тары бойынша, олармен индивидуалды кеңес жүргізу; 

– топтық кеңес беру (жалпы мәселелер бойынша әңгімелесу, 
оның ішінде «Мен және менің достарым», «Мүгедек баламен 
бірге демалыс жариялау», «Жалғыздыққа төтеп беруіне қалай 
көмектесу керек?» тақырыптары бойынша); 

– тренингтер («Баламен тілдесіп кетудің шараларын 
іздейміз», «Стресске қалай төтеп беруге болады?», «Жақсылық 
пен сәттілікке үміттенеміз»). Тренингтарда жұмыстың ойындық 
және арт терапиялық әдістері қолданылуы мүмкін. 

Педагогикалық көмек. Педагогикалық көмек-мүгедек бала-
ларға, олардың ата-аналарына, және толық отбасыға бағытталуы 
мүмкін. Ата-аналар үшін білім беру конференцияларын, се-
минарларды ұйымдастыру мен жүргізу, оларды әдістемелік 
әдебиетпен қамтамасыз ету өзекті деп табылады. Ұсынылатын 
семинарлардың мүмкін тақырыптары: «Мүгедек балаға болашақ 
мамандықты қалайша таңдауға болады», «Баланың үлгерімі және 
оның көңіл күйі» және т.б. 

Балаларға когнитивті, эмоционалды және әрекеттік ауытқу-
ларды түзетуге бағытталған дамытушы ойындар, сонымен қатар, 
еңбектерапия шеңберінде жаттығулардың түрлі нұсқалары 
ұсынылуы мүмкін (түрлі жасалмалы заттарды, аппликациялар-
ды, ата-аналары мен достары үшін сыйлықтарды жасау). Отбасы 
үшін киноға, театрға, көрмеге, мұражайға баруды ұйымдастыруға 
болады. 
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Әдебиетте «қиын» немесе 
жасөспірім деген түсініктер 
жиі кездеседі. Қиын деген 
нені білдіреді? Кез келген 
әрекеттің бағалануы оны 
белгілі бір нормамен салы-
стыруды білдіреді. Нормадан 

алшақталған, стандартты емес әрекет әдетте девиантты деп ата-
лады. 

Девиантты әрекеттің негізгі түрлері – бұл қоғамға қауіп ту-
дыратын қылмыстық және бейморальдық әрекеттің шартты 
жазалынбаған жағдайлары. Қылмыстық пен бейморальдық 
әрекеттің байланысы қылмысқа барудың алғышарты ретінде де-
вианатты әрекеттің белгілі бір түрі, маскүнемдік, нашақорлық, 
сексуалды қарым-қатынастарда еріктіліктің болуына негізделеді.

Девиантты әрекет – бұл:
1. психикалық-денсаулық нормаларынан ауытқитын әре-

кет, яғни адамда ашық немесе жасырынды психологиялық пато-
логияның болуы. Біріншіден, бұл топты мінездемелердің үшінші 
тобына шартты түрде жатқызуға болатын адамдар құрайды, яғни 
астениктер, шизоидтер, эпилептидтер және басқа да психика-
сы тұрақты емес адамдар. Екіншіден, бұл топқа психикалық 
ауытқуларға душар болған, бірақ нормадан алшақтамайтын 
акценттілік мінездемеге иеленетін адамдар қосылады. 

2. Адами орталықтылық моральдық адамгершілікті норма-
ларынан алшақталатын әрекет-әлеуметтік патологияның түрлі 
формаларынан көрініс табады – маскүнемдік, нашақорлық, 
жезөкшелік және т.б. девианатты әрекеттің мұндай түрі тәр-
тіпсіздік немесе қылмыс түрінде көрініс табады. Егер, бұл 
қылығы аса маңызды емес және қоғамдық қарым-қатынастарға 
зиян келтірмесе, онда соларды орындаған адамдар әкімшілік не-
месе еңбек құқығының нормалары бойынша жазаға тартылады. 
Полиция немесе сот органдарының кейпіндегі құқық қорғаушы 
органдар девианттарға мәжбүрлік сипаттағы шараларды қол-
данады (әкімішілік қамау, айыппұл және т.б.), ал әлеуметтік және 
медициналық қызметтер әлеуметтік және психикалық бейімделу 
бойынша олармен іс-шаралардың кешенін жүргізеді [11]. 

3.5.5. Жасөспірімдердің 
девиантты әрекеті – 

әлеуметтік жұмыстың 
мәселесі ретінде
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Егер, девиант қылмыс жасаса, онда оның бұл қылығы қылмыс 
заңының нормалары бойыша классификацияланады. Сол себеп-
тен, қылмыстық девиантты әрекеттің бір түрі ретінде юриспру-
денциямен, ал бейморальды әрекет әлеуметтанумен, психологи-
ямен, психиатриямен және басқа да ғылымдармен зерттелінеді.

Девиантты әрекеттердің негізгі субъектілеріне – психикалық 
патологияның анықталған түрлеріне ұшыраған және соның 
негізінде бейморальдық әрекетке, ағза мүшелеріне зақым кел-
тіруге және өзіне-өзі қол жұмсауға бейім болып тұратын адам-
дарды жатқызуға болады. 

Әлеуметтік патологияға – нашақорлық пен токсикомандық-
ты, тұрмыстық маскүнемдік пен алкоголизмді, жезөкшелікті, 
қаңғырушылықты және басқа да құқықбұзушылықты жатқызуға 
болады. 

Сонымен психикалық шалдығулар екі түрде көрініс та-
бады: 

1) акценттелген мінездемелер, яғни норманың шектен 
шыққан нұсқалары, ондағы мінездеменің бөлек белгілері қатты 
күшейтілген және адам белгілі бір психологиялық ықпалдарға 
әлсіз болып келеді. Мінезінің «ауыр» белгілері бар адамдар – 
әдетте, әлеуметтік медициналық және құқық қорғау қызметтерінің 
клиенті деп танылады; 

2) психопатия – бұл адамның психикалық қасиеттері нор-
маларынан тайылған ашық және жасырын ауытқушылық. Бұл 
ауытқулар әрекеттерде, қылықтарда вербалды және вербал-
ды емес, қарым-қатынастарда көрініс табады. Латентті немесе 
ашық патологиясы бар адамдар-психиатриялық қызметтердің 
клиенттері болып келеді. 

Жасөспірімдердегі акценттілік түрдегі психикалық 
шалдығулар мынадай бірқатар себептерден пайда болады: 

1. Әдетте психикалық шалдығулар жасөспірімге деген орта 
мен қоғамның жоғары мектеп немесе жоғары сыныптардағы 
күрделенген оқу бағдар-ламаларының түрінде аса ауыр талап-
тарды қоюмен шартталынады, ол өз кезегінде ақыл-естің артта 
қалуын, яғни мінезінің белгілеріне саналы немесе бейсаналы 
түрде қарап, оларға көңілі толмауына әкеліп соқтырады. 
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Егер мінездегі тумалы ауытқуларға кері эмоционалды белгісі 
бар ауыр тиетін уайымдаулар қосылатын болса, онда олқы-
лықтық кешені пайда болып, соның нәтижесінде, жасанды 
өтемдегіштерге, яғни алкоголь, нашақорлық, агрессивті әрекетке 
деген қажеттілік туындай бастайды. Өтпелі жас жасөспірім мен ба-
ланы сыртқы ортаның жайсыз әсерлеріне деген сезімталдылықты 
қалыптастырады. Мысалы, жас адамға – екі не үш апта есірткі 
беретін болса, ол нашақорға айналады. 

Жыныстық жетілу кезеңінде патологияның немесе жасырын 
акценттіліктің ерте көрініс табуы арандатушылық туғызады. Ол 
да психологиялық шалдығулардың себебі бола алады. 

2. Өтпелі жастың қиындықтары да әсер етеді. «Ересек өмірге» 
өту психиканың шулы қайта құрылуымен жолдамаланады; 

– ойлау, сезу, қабылдау сияқты психикалық үрдістер қайта 
құрылады; 

– эмоциялар мен сезінулердің әлемі өзгеріп, мінездегі 
қалыптасып қойған және жаңа сипаттарының интенсивті қалып-
тасуы жүріп, темпераменттің белгілері, қабілеттер, дағдылар 
толығымен көрініс таба бастайды. 

3. «Мен-концепцияларының» қайта құрылуы – өте күрделі 
үрдіс және тұлғалық шалдығулардың бірқатарымен ерекшеленеді. 
«Мен-концепция» – тұлғаның өзі жайлы түсініктердің тұрақты 
және айрықша жүйесі, соның негізінде ол айналасымен және 
өзімен қарым-қатынас жасайды. Осы уақытта өзіне қатысты 
қондырғы ретінде өзіндік «Мен» бейнесі құрылып, қасиеттері, 
қабілеттері, әлеуметтік маңыздылығы, түр-сипаты жайлы түсінік 
қалыптасады. 

Жас адамдардың – «Қандаймын?» деген әрдайым қоятын 
сұрағы төмендетілген, өзін-өзі бағалау және өзін-өзі түсінумен, 
өзіндік қасиеттері немесе түр-келбетіне байланысты эмоционал-
ды уайымдаулармен ерекшеленеді [11].

Девиантты әрекеттің пайда болу себептері. Девиант-
ты әрекеттің негізінде әлеуметтік теңсіздік жатыр. Ол мынадай 
көрініс табады: 

– халықтың, оның ішінде жастардың көп бөлігінің кедейлік 
өмір сүру деңгейінен: қоғамның байлар мен кедейлерге бөлінуі; 
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– қоғаммен мойындалып, өзін-өзі жетілдірудің мүмкіндігі 
жағдайында кездесетін қиындықтардан; 

– жас әйелдер мен ер адамдардың жоғары жалақы алудағы 
әлеуметтік қолайлы әдістердің шектелуінен. «Нарықтық эко-
номиканың сергелдеңі» өмір сүру деңгейіне мүмкіндігінше, 
кері әсер етеді: жұмыссыздық, инфляциялы қысым, жемқорлық, 
«төменгі таптардың» өрістеуші әлеуметтік шиелінісі.

Девиантты әрекеттің моральдық этикалық факторы-қоғамның 
төмен моральдық адамгершілік деңгейімен, руханисыздықпен, 
зат көру психологиясымен және тұлғаның шеттетілуімен 
анықталады. Қоғамның экономикалық өмірі нарыққа емес – 
базарға ұқсаған жағдайларында, адам күші не қабілеттері саты-
лып, сатып алынады. 

 Моральдық-этикалық деградация және пейілдердің төмендеуі, 
бұқаралық алкоголизм мен қаңғырушылықтан, нашақорлық пен 
«сатылымды махаббаттың» таралуынан, зорлық-зомбылық пен 
құқық бұзушылықтың өрістеп кетуінен көрінеді.

Девиантты әрекетке бейтарап немесе қалыпты қарайтын 
қоршаған орта. Жас девианаттар – маскүнемдер, нашақорлар, 
жезөкшелер көбінесе ата-анасының біреуі не екеуі де ішім-
дікке берілген жайсыз отбасылардан шығады. Әдетте, девиант-
шылдардың топтарын түрмеден енді шыққан «авторитеттер» 
басқарады. Мұндай ортада әрекеттер мен нормалардың басқа 
түсінігі қалыптасқан.

Танымал әлеуметтанушы, «екі сәтсіздік» теориясының ав-
торы Р. Мертонның ойынша, жас адам – өзінің қажеттіліктерін 
заңды шығармашылық немесе белсенді жұпқа қарсылықты 
қызметінде қанағаттандыра алмайтын болса, онда ол өзінің 
құлдырауына әкеліп соқтыратын қызметпен өз кемшіліктерін 
өтейді. Жастардың бір бөлігінің жеткілікті кәсіби немесе өзіндік 
беделі болмаса, онда «ішімдікке, есірткіге беріліп кетуді» өтегіш 
құрал ретінде қарастырады. 

Отбасыдағы өмір мен тәрбиеленудің жайсыз шарттары, 
білім меңгерудің мәселелері және сонымен байланысты оқудағы 
сәтсіздіктер, айналадағы адамдармен өзара қарым-қатынас құра 
алмаушылық және соның негізінде конфликтіл жағдайлардың 
пайда болуы, түрлі психофизикалық ауытқулар, әдетте, жан 
дағдарысына, өмір сүру мәнінің жоғалуына әкеліп соқтырады.
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Жасөспірімдік кезеңдегі тәрбие беру факторы – жасөспірім-
дердің әлеуметтік сипаттағы әрекеттерін көрсетіп, оларды 
дамытуға ықпалын жасаушы мектеп. Бұл жағдайда, мектептің 
бағдарлары мен ондағы тәрбие жұмысының атқарылу стилі 
маңызды рөл ойнайды. Мысалы, педагогикалық құрылғыларды 
пайдаланатын тәрбие жұмысының авторитарлық сипаты және 
ондағы санкциялар, жазаланулар мен шектеулердің түр-түрі: 
әрбір жасөспірімнің жетілуі үшін, мүмкіндік туғызбайтын 
оқытудың формалары, әдістері және ұйымдастырылуы, соны-
мен қатар, мұғалімдердің қиын балалармен жұмыс істеуінде 
жеткіліксіз даярлығы жасөспірімдер әрекеттеріндегі «ауытқушы» 
фактор рөлінде қалыптасуы мүмкін.

Кішігірім немесе дос-жарандық топтар онда жасөспірімдер 
әрекетінің ауытқушы факторы бола алады. Егер топтағы өзара 
қарым-қатынаста авторитарлық стиль басым болса, онда зорлық-
зомбылық байқалады; егер топтың өзара қарым-қатынастарында 
мектеп бағдарламасына қарама-қайшы субмәдениет орнықса, 
мектептің немесе оқу үрдісінің қабылданбаушылығы байқалады.

Бұқаралық ақпарат құралдарының жасөспірім тұлғасын 
қалыптастыруға деген әсерін ерекше атап өту қажет. Теле ви-
зиялық бағдарламалар, видеожазулар, жезөкшелік, құқық бұзу-
шылық қатынастардың түрлі формалары, зорлық-зомбылық 
жасөспірімдерді қылмыстық бизнестің айналымына итермелейді.

Сонымен отбасы мен мектептегі өмір мен тәрбиенің жайсыз 
жағдайлары, білімді меңгерудің мәселелері және сонымен байла-
нысты мектептегі сәтсіздіктер, айналадағы адамдармен қарым-
қатынасқа түсуді білмеушілік, соның негізінде қалыптасатын 
конфликтілер, денсаулықтағы түрлі психофизикалық ауытқулар 
әдетте, жан дағдарысына, өмір сүру мәнінің жоқтығына, негативті 
девиация мен қылмысқа әкеліп соқтырады.

Бақылаусыз қалған балалар мен ауытқушы әрекетті 
жасөспірімдердің психологиялық ерекшеліктері. Балалармен 
әлеуметтік жұмыс жүргізудің стратегиясын құру жағдайында, кез 
келген ықпалдың, әлеуметтік, психоәлеуметтік, психологиялық 
немесе педагогикалық ықпалдың тиімділігі – білімге, баланың 
өзіндік ерекшеліктерін түсіну мен оларды нақты анықтауға бай-
ланысты болады деген қалыпқа сүйенуіміз жөн. Қараусыз неме-
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се ауытқымалы және құқық бұзушылық әрекетті балалар жайлы 
сөз қозғалғанда, олардың тұлғалық орындылығы аса маңызды 
болып келеді. Осы балалардың психологиялық белгілері мен 
қасиеттерінің ерекшелікті болатыны соншалықты, оларды танып-
білусіз деформацияларды ескерту мен оларды түзетудің ешбір 
шаралары тиімді болмайды.

Осыған байланысты, жасөспірімдер әрекетінің детерминант-
тары жайлы, яғни олардың әрекеттеріне не әсер етеді деген сұрақ 
туындайды: өзіндік, тұлғалық немесе сыртқы, қасиеттері ме?

Біздің кәсіби және тұрмыстық әдетімізде келесі түсініктер нық 
орныққан: а) жасөспірімдерді құқық бұзушылыққа итермелейтін 
қылмыстық жағдай; ә) тұлға дамуының бұзылуының әлеуметтік 
психологиялық шарттары; б) жайсыз қалыптасып жатқан 
отбасылық өзара қарым-қатынастың әсері.

Едәуір психологиялық және физикалық жастық кезең тура-
лы сөз айтылғанда, жағдайлық факторларға екінші рөл бұйырса, 
онда тұлғалылыққа басымды орын берілген [12]. Өйткені құқық 
бұзушылық әрекетті кез келген ересек адамның санасында 
объективті қалыптасатын жағдайдың образы пайда болады, сол 
себептен бәрін жағдайға ысыра салу оны істегеніне қарамастан 
жауапкершіліктен босатуды білдіреді.

Болашаққа деген көзақарас жасөспірімдер үшін өте маңызды: 
«ересектікті» елестетіп көру, болашақ өмір туралы ойлану, өмірлік 
жоспарлардың болуы және олардың тұрақтылығы, жетекші 
құндылықты бағдарлардың мазмұны, өзінің болашағына деген 
талапшылдық және қазіргі қалпын негіздеп алуы, осылардың 
барлығы өз кезегінде бірлесе отырып, жасөспірімдердің шынайы 
ортаға бейімделу жүйесін анықтайды. Бұлар жасөспірімнің өз 
ішкі дүниесін түсінудің күрделі үрдісінің, ересектігінің немесе 
керісінше, бейқамдылығының, жетілмегенін, жауапкершілікке 
даяр еместігін, соның нәтижесінде өзіндегі үрейлікті, күнделікті 
жұмыс  пен  істерге  қызығушылықтың  жоғалуын  куәландыра-
тын дүниетанымының сыртқы көрсеткіштері ретінде қызмет 
атқарады.

Маңыздылығы бойынша, өмірлік жоспарлар мен бағ-
дарламалардан кейін ата-аналармен, мұғалімдермен, айналадағы 
ересектермен әлеуметтік қарым- қатынастар, олардың, әсіресе, 
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құрдастарының тарапынан мақұлдаулардың болуы, адамзат 
қоғамдастығында өмірдің шарттарына деген бейімделушіліктің 
дәрежесі.

Және, ең соңғысы – бұл мінез белгілері және сонымен бай-
ланысты әрекеттің ерекшеліктері: бөлек қасиеттердің көріну 
дәрежесі, сабырлық сақтамаудың жағдайында агрессивтік 
тенденциялардың болуы, мінез акценттілігінің ерекшеліктері, 
ішкі тұлғалық конфликтілердің болуы. Бұл байланыста құқық 
бұзушылыққа итермелейтін және дамуында артта қалушылық 
пен жалпы қиындықтардың бар екенін мақұлдайтын қылмыстық 
қасиеттердің көріну дәрежесіне көңіл аудару керек.

Қылмысқа мыналар жатқызылады: 
– жоғары, алайда шынайылықпен бекітілмеген талаптар, 

өзінің қарапайым мүмкіндіктерімен қалаған нәрсесіне қол жеткізе 
алмайтыны жайлы ой-көзқарас;

–  құндылықтардың деформацияланған жүйесі; 
– ересектермен қарым-қатынасындағы хроникалық конфлик-

тілік; 
– құқық бұзушылыққа икемді тұйық топ шеңберінде оқшау-

лану (қылмыс жасау); 
– мінез акценттілігі тұлғаның эмоционалды еріктік саласының 

дамымағанының көрсеткіші ретінде [12, 23 б].
Қараусыз қалған жасөспірімдермен жұмыс жасаудың 

бағыттары. Сақталып қалған тұлғалық белгілер және позитивті 
себептіліктің элементтері қараусыз қалған балаларға көмек және 
қолдау көрсетудің бағдарламасы болатын іргетасқа айналады. 

1. Жұмыстың, оның ішінде психотерапиялық жұмыстың 
топтық формалары: а) бәріне өзекті болып келетін жағдайларда 
қалыпты адами қарым-қатынастардан жаңа тәжірибе қалыптас-
тыруға мүмкіндік береді, қайталап қалыптасатын «Мен» концеп-
циясына, идентификацияның жаңа модельдеріне стимул береді;  
б) қоршаған ортада оқшаулануды болдырмайтын және жақындарға 
деген меншіктік сезімін қалыптастыруды қамтамасыз етеді; со-
зылмалы стрестен қорғану; уақытылы перспективалардың кеңеюі. 
Сабаққа қатысушылар орындайтын жаттығулар, яғни рөлдік ой-
ындар, тренингтер айналадағы адамдармен өзара әрекеттесу ба-
рысында түрлі сезінулерді қосу жолымен, яғни қарапайымнан 
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бастап күрделіге дейін жаңа тәжірибеге иеленуге мүмкіндік 
жасайды. Жасөспірімдерге жақсы таныс өмір көріністері ойна-
лып қана қоймай, ересектердің бейтаныс әлеміне еніп кірулеріне 
мүмкіндік беріледі. 

2. Қараусыздықтың алдын алу мен балада рефлексияның 
дамуы нәтижесінде орынды отбасылық қарым-қатынастардың 
модельдерін қамтамасыз ете алатын «орын басушы» отбасының 
жағдайларымен айналысатын әлеуметтік қызмет көрсету 
мекемесінің шарттарымен құрылуы. 

3. Әрекетті түзетуші мен әсерлердің кең диапазонынан 
тұратын жұмыстың индивидуалды формалары топтық тренинг-
терден бастап, қызық пәндік қызметке дейін көрініс тауып, ба-
ланы кәсіби тұрғыдан бағдарлап, оның айналасымен позитивті 
өзара әрекеттесуді құруға мүмкіндік беріп, басқа балалармен, со-
нымен қатар, қоғаммен байланыстарын кеңейтеді. 

4. Әлеуметтік қарым-қатынастарда жүріп жатқан өзгеріс-
тердің өзіндік мағыналарының дамуы мен фиксациясы арқылы 
кәсіби маманның жетекшілігімен мансапты таңдауға байланы-
сты кәсіби бағдарлар мен көзқарастардың қалыптасуы есебінен 
болашаққа деген қарым-қатынасты түзету, өзінің қызметін 
әдейілеп реттеу, алдағы және алыстағы перспективаларды 
анықтау, құндылықтардың түрлі жүйелерін бөліп көрсету мен са-
налау. 

Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар:

1. Балалар мен жасөспірімдердің девиантты мінез-құлқының қалып-
тасуындағы тәуекелділік немен байланысты?

2. Бұзақы балалардың негізгі себептерін атаңыздар?
3. Мүгедек балалармен және олардың отбасыларымен әлеуметтік 

жұмыс.
4. Отбасылық терапиядағы жүйеліліктің мәні.
5. Отбасымен социотерапевтік жұмыстың негізгі техникасы.
6. Отбасы қақтығысының профилактика жүйесіндегі ерлі-зайыптылар 

және ата-ана мен баланың қарым-қатынастарын түзету әдістері.
7. Жетім балаларды әлеуметтік қорғау. 
8. Отбасыларды әлеуметтік қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесі.
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3.6. МҮГЕДЕКТЕРМЕН ӘЛЕУМЕТТІК 
ЖҰМЫС

Мүгедектікке қатысты теориялық көзқарастар мәні. 
Мүгедектер құқығы туралы Декларацияға сәйкес мүгедектіктің 
анықтамасы (БҰҰ, 1975). 

Мүмкіндігі шектеулі адамдарды әлеуметтік оңалту қазіргі 
әлеуметтік көмек пен әлеуметтік қызмет көрсету жүйелері үшін 
ең маңызды және қиын міндеттердің бірі. Мүгедектер құқығы 
жөніндегі декларация 1975 жылы қабылданды. Мүгедектерді 
қоғамға бейімдеуде, олардың әлеуметтік топ ретіндегі ерек-
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шеліктерін, психологиясын білудің маңызы зор. Мүгедектер 
тәуелсіздігі Декларациясы оларға әлсіз адам ретінде қарамауға, 
тең серіктестік тұрғыдан қарым-қатынас жасауға, олардың өмірге 
белсенді позициясын қалыптастыруға, құрметтеуге шақырады. 

МҮГЕДЕКТЕР ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ ДЕКЛАРАЦИЯСЫ

1. Менің мүгедектігімді мәселе ретінде қарама.
2. Маған қолдау көрсетудің қажеті жоқ, мен сіз ойлағандай 

әлсіз емеспін.
3. Мені пациент ретінде емес, өзіңнің отандасың ретінде қара.
4. Мені өзгертуге тырыспа, бұған сенің хақың жоқ.
5. Маған басшылық жасауға тырыспа. Менің әрбір тұлға 

сияқты өз өмірімді сүруге құқығым бар.
6. Мені тыңдауға көнетін, шыдамды және сыпайы болуға 

үйретпеңдер.
7. Мені аямаңдар.
8. Мүгедектер үшін басты мәселе олардың әлеуметтік тұр-

ғыдан құнсыздануы және ығыстырылуы емес, оларға қатысты 
бұрыннан қалыптасқан өзгермейтін түсініктер.

9. Қоғамға пайдам тию үшін қолдау көрсетіңдер.
10. Менің білгім, танығым келетін нәрсеге қол жеткізуіме 

көмектесіңдер.
11. Уақыттарыңды аямай көмектесетін болыңдар, бірақ 

жақсырақ жасаймыз деп тырыспай-ақ қойыңдар.
12. Біз бір-бірімізге қарама-қарсы тұрсақ та менімен бірге 

болыңдар. 
13. Өздерің қанағаттанатын болсаңдар да, мен өзім қаламасам, 

маған көмектеспей-ақ қойыңдар. 
14. Маған таң қалмаңдар. Жақсы тұруға ұмтылу таңдануға 

тұрмайтын нәрсе.
15. Мені өзінің қанағаттану сезімі үшін пайдаланғысы келе-

тіндерге қарсы тұруда менімен бірге болыңдар.
16. Кәнекей, бір-бірімізді құрметтейік! Құрметтеу – теңдікті 

қалыптастырумен байланысты. Тыңдаңдар, қолдаңдар және 
әрекет етіңдер. 
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Мүгедектер құқығы туралы декларацияға сәйкес (БҰҰ, 1975), 
мүгедек – дене мен ақыл-ой мүмкіндіктеріндегі кемшіліктеріне 
қарай жеке, әлеуметтік өмір қажеттіліктерін өздігінше қам-
тамасыз ете алмайтын адам. 1992 жылғы 5 мамырдағы Еуро-
па кеңесі Ассамблеясының 44-сессиясының реабилитациялық 
бағдарламасына сәйкес мүгедектік дене, психологиялық, әлеумет-
тік, мәдени, заңдық және басқа да кедергілерге байланысты 
адамның қоғамның дені сау мүшелері сияқты болуына мүмкіндік 
бермейтін шектеулердің болуы ретінде анықталады.

Қоғам – өзінің стандартын мүгедектігі бар адамдардың 
сұранымдарына сәйкес, олардың тәуелсіз өмір сүруіне жағдай 
жасау мақсатына бейімдеуі қажет.

БҰҰ экономикалық, әлеуметтік және мәдени ережелер туралы 
құжатында әрбір мүгедектің (ересек немесе бала) өзінің денелік 
және психикалық денсаулығының мүмкін болатын дәрежесіне 
қол жеткізуіне құқығы бар екендігі атап көрсетілген. Мүгедектер 
өмірінің барлық жақтарын тұтасымен қамтитын құжат – БҰҰ 
қабылдаған «Мүгедектер үшін тең мүмкіндіктерді қамтамасыз 
етудің стандартты ережесі» болып табылады. 

Бұл құжатта – өмір сүру ғана құндылық ретінде қарастырылып 
қоймай, сонымен қатар аурусыз, қиналмай өмір сүру, әлеуметтік 
қалыптасып, даму да өмірдің сапасы ретінде қарастырылды.

Қазақстан Республикасында 1991 жылы қабылданған 
мүгедектер туралы заңның басты бағыттары 

Қазақстан Республикасында мүгедектерді әлеуметтік қорғау 
туралы заң 1991 жылдың 21 маусымында қабылданды. Осы 
заңда мүгедектік «дене немесе ақыл-ой кемістігінің болуы сал-
дарынан тіршілік етуінің шектелуіне байланысты әлеуметтік 
көмек пен қорғауды қажет ететін жағдай» ретінде түсіндіріледі. 
Сондай-ақ, осы заңның 1-бабында «адамның тіршілік етуінің 
шектеулігі оның өзіне-өзі қызмет етуі, жүріп тұруы, бағдары, 
қарым-қатынасы, өзінің мінез-құлқына бақылау жасауы, сондай-
ақ еңбек қызметімен айналысу қабілеті мен мүмкіндіктерінен 
толық немесе ішінара айрылуы» делінген. 

ҚР мүгедектеріне қатысты әлеуметтік саясат
Мүгедектерді әлеуметтік қорғау жүйесіне:
– әлеуметтік қамсыздандыру жүйесі (мемлекеттік әлеуметтік 

жәрдемақылар, арнайы мемлекеттік жәрдемақылар);



322 

– әлеуметтік қызмет көрсету (протездеу және протезді-орто-
педиялық, сурдо- және тифло құралдарымен қамтамасыз ету, 
сурдокөмек, басқа да реабилитациялық қызмет көрсетулер) 
кіреді.

Қазақстан Республикасының мүгедектерді қорғауға бағыт-
талған әлеуметтік саясаты олардың құқығын толығымен сақтауға 
негізделеді. Әлеуметтік көмекке кепілдіктің берілуі жүйелі түрде, 
кешенді әлеуметтік, медициналық кәсіби оңалтудың қамтамасыз 
етілуін, мүгедектігі бойынша кемсітілуге жол берілмеуін қамтиды. 

Қазақстан Республикасының мүгедектерді әлеуметтік қорғау 
саласындағы мемлекеттік саясаты келесі принциптердің: 

1) заңдылықтың, гумандылықтың, адам құқығын сақтау дың 
маңыздылығы;

2)  әлеуметтік  қорғаудың кепілдігі, медициналық, әлеумет тік 
және кәсіби оңалтудың қол жетерлік қамтамасыз етілуі;

3) басқа азаматтармен бірге мүгедектердің денсаулығын 
сақтауға, білім алуға, еңбек етуге, іс-әрекет түрін еркін таңдауға 
еріктілігі;

4)  мемлекеттік органдардың қоғамдық бірлестіктермен 
және қоғамдық ұйымдармен бірлесе отырып, адам құқығын және 
мүгедектердің заңды мүдделерін қорғаудағы өзара әрекеті;

5) мүгедектік белгісі бойынша кемсітушілікке тиым салу 
негізінде жүзеге асырылады.

Қазақстанда нарықтық қоғамның дамуы мүмкіндігі шектеулі 
адамдармен жұмыстың мәнінің, технологиясының, әдістерінің 
жаңа деңгейге көтерілуімен сипатталады. Адамдық потенциалды 
дамытуға, адамдық капиталға қаржының салынуына мән берілуі 
әлеуметтік жұмыстың объектілеріне қатысты серіктестікке 
негізделген қарым-қатынасты дамытуды талап етеді. Оларға 
мүсіркей қараудың орнына қоғамның тең құқылы азаматы ретінде 
барлық жағдайлардың жасалуына мән берген жөн. Қоғам ның 
мүсіркей қарауы олардың басқа адамдармен тең емес екендігін 
мойындаумен бірдей. Қоғам – мұндай қатынастардан арылмайын-
ша мүгедектердің өздеріне деген сенімдерінің қалыптасуы мүмкін 
емес.

Жыл сайын республикандық бюджеттен мүгедектер мен 
ардагерлердің денсаулығын жақсартуға қаржы бөлініп отырады. 
Еңбек етуге қабілетсіз, жалғыз қалған қарт адамдарға арналған 
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интернат-үйлер (республика бойынша 75 интернат-үй) салынған. 
Оларда 16 мыңнан астам адам мемлекеттің қамтамасыз етуінде 
болып отыр.

Қазіргі уақытта әлеуметтік сипаттағы шараларға мемлекет 
тарапынан ерекше маңыз беріліп отыр. Еңбек, жұмыспен қамту, 
әлеуметтік қорғау салаларының мамандары жергілікті әкімшілік 
органдарымен бірлесіп, соғыс және еңбек ардагерлері кеңестерінің, 
мүгедектер қоғамдастығының белсенділерімен жүйелі түрде кез-
десулер өткізіп, «Қайырымдылық», «Қамқорлық» акцияларын 
өткізу барысында тұрмысы төмен зейнеткерлер мен мүгедектерге 
ақшалай немесе азық-түлікпен көмек көрсете бастады.

Мүгедектерді әлеуметтік қорғау және құқықтарын қалпына 
келтірудің мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын анықтау 
үшін, республикада «2006-2008 жылдарға мүгедектерді ақтау 
бағдарламасы» іске қосылды. Оның мақсаты – ақтау жүйесін 
жетілдіру, әлеуметтік қолдауды күшейту, мүгедектердің өмір сүру 
сапасын жақсарту.

Қазақстандағы мүгедектер санының 1991-2005 жылдар ара-
лығындағы көрсеткішін төмендегі 1-кестеден көруге болады.  

1-кесте
Барлық санаттағы мүгедектердің мүгедектік 

топтары бойынша саны

1991 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Мүгедек -
тер саны

317115 345150 383703 388711 391650 391311 396669 404780

I топ 30617 40298 41770 42354 42504 40010 39154 36803

II топ 148372 193837 181137 181163 182839 183942 186922 187157

III топ 84324 78965 110990 116101 118585 120397 123610 127703

16 жасқа 
дейінгі 
мүгедек-
тер

22468 32000 49806 49093 47722 47002 46983 47590

Балала-
ры бар 
мүгедек 
әйелдер

- - 2504 2230 2279 10807 10372 1420
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Бөгде адамдардың үздіксіз күтімі мен жәрдемін қажет ететін 
мүгедектер үшін жергілікті қажеттіліктері ескерілген қарт адам-
дар мен мүгедектерге арналған интернат үйлер, зейнеткерлер-
ге әлеуметтік қызмет көрсету бойынша аумақтық орталықтар, 
қалпына келтіру және әлеуметтік тұрмыстық қызмет кешендері 
бар арнайы тұрғын үйлер, пансионаттар, мекен-тұрағы бойын-
ша әлеуметтік қызмет көрсету қызметтері, арнайы оқу-тәрбиелік 
және санаторийлық-курортттық мекемелер құрылуда.

Қазақстандағы халықты әлеуметтік қорғау мекеме түрлерін 
2-кестеден көруге болады.

2-кесте 
Халықты әлеуметтік қорғау мекемелері

 
Мекемелер 
атаулары

1995 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Интернат үйлер 72 68 70 73 75 79 79 79

Оның ішінде:

Қарт адамдар мен 
мүгедектер үшін

55 51 53 56 68 61 61 49

Оның ішінде: 
психоневрологиялық

28 28 25 25 26 26 27 30

Мүгедек балалар 
үшін

17 17 17 17 17 18 18 17

Аумақтық орталықтар 6 6 6 7 7 6 7

Мекен тұрағы бойын-
ша әлеуметтік жәрдем 
көрсету бөлімшелері.

358 309 318 326 339 341 334 339

Қазақстан Республикасында халықты қорғаудың негізгі 
бағыттарының бірі – азаматтарға мемлекет тарапынан әлеумет-
тік жәрдемақылар тағайындау, есептеу және төлеу болып табы-
лады. Мүгедектіктің себептерін, топтарын, еңбекке қабілетін 
жоғалту дәрежесін, сондай-ақ мүгедек болған уақыттағы 
жәрдемақы тағайындау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган 
анықтайды. 
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Мемлекеттік базалық әлеуметтік жәрдемақылар – бюджет 
қаражаты есебінен жүзеге асырылатын, азаматтарға мүгедектік 
туындаған, асыраушысынан айрылған кезде және жасына байла-
нысты берілетін ай сайынғы ақшалай төлемдер.

Арнаулы мемлекеттік жәрдемақы – әлеуметтік қорғауды 
қажет ететіндерге жәрдемақылардың өзге түрлеріне қарамастан 
берілетін ақшалай төлем.

Қазақстан Республикасының міндетті әлеуметтік сақтандыру 
туралы заңдары Қазақстан Республикасының Конституциясы-
на негізделеді. Міндетті әлеуметтік сақтандырудың еңбек ету 
қабілетінен, асыраушысынан, жұмысынан айрылған жағдайда 
жасалатын түрлерін атап көрсетуге болады. 

Қазақстандағы мүгедектердің мүдделерін қорғаудың қайы-
рымдылық ұйымдары мен қорлары

Қазақстан Республикасында күннен-күнге мүмкіндіктері 
шектеулі топтарға көмек көрсетуші қайырымдылық қорлар 
саны көбеюде. Олардың қатарында республикалық халықаралық 
«Бөбек» балалар қайырымдылық қоры, Алматы облыстық «Бал-
бөбек» балалар қоры, Алматы қалалық «Бөбек» балалар қоры, Ал-
маты қалалық «Эльдани» балалар қорлары бар. Ал мүгедектерге 
арналған қайырымдылық көмек қорларының қатарында жалпы 
Ұлттық қайырымдылық қоры, Республикалық «Бибі-ана» мүгедек 
әйелдер қоры, «Жан» мүгедек балалары бар отбасына көмек қоры; 
республикалық мүгедектер қайырымдылық қоғамы, Ауғаныстан 
ардагерлер комитеті; «Эльдорадо» қайырымдылық қоры; Алматы 
қаласы, Бостандық ауданы мүгедектер қайырымдылық қоғамы; ҚР 
ардагерлер қоғамы бар.

Өсіп келе жатқан ұрпақты қайырымдылыққа, адагершілікке 
тәрбиелеуде «Шапағат», «Иман», «Қазығұрт», Қазақстан мұсыл-
мандарының Орта Азия комитеті, «Қожа Ахмет Яссауи», «Ақ 
ниет», «Нәзір», «Домалақ ана» қоғамдық қайырымдылық қоры, 
«Фатима» мұсылман әйелдерінің діни қайырымдылық ассоциа-
циясы, т.б. сияқты рухани қорлардың маңызы ерекше. 

Тұрмысы төмен азаматтарға қайырымдылық көмек көрсете-
тін қорлардың ішінде – тұрмысы төмен азаматтарды қолдау 
жөніндегі жалпы ұлттық қорды, Д.А. Қонаев атындағы зейнетақы 
қорын атап өтуге болады.
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Мүгедектерге арналған қорлардың бірі – республикалық «Бибі 
ана» мүгедек әйелдердің қайырымдылық қоры. Республика ның 
барлық облыстарында бұл қордың бөлімшелері жұмыс істейді. 
Қор мүгедек аналарға және олардың балаларының білім алуына 
көп көңіл бөледі. Шетелдермен байланыс жасап, жақсы оқитын 
балалардың білім алуына мүмкіндік жасайды.

«Эльдорадо», «Иман», «Шапағат» қайырымдылық қорлары 
мемлекеттік басқару органдарының идеологиялық қызметіне 
қолдау көрсетіп, қазақ халқы мен Қазақстанды мекендейтін басқа 
ұлт өкілдерінің рухани және қолданбалы мәдениетін жаңғыртуға 
жәрдемдесуде. 

Республикада тіркелген 14 жинақтаушы зейнетақы қоры 
азаматтардың қартайғанға дейін қаражаттарын сақтауға ар-
налған. Сонымен қатар, халқымыздың мәдениетін көтеріп, діни 
сана ұялататын рухани қорлар қазіргі таңда белсенді жұмыс 
істеуде. Бұл – қорлар жастарды халқымыздың өз мәдениетіне 
сай тәрбиелеуге, батыс мәдениетіне толығымен еліктемеуге 
шақырады. Сонымен қатар, Қазақстан Қызыл Крест және Қызыл 
Ай Ұлттық қоғамы елімізде қайырымдылық шараларын жасауда 
ерекше жұмыстар атқарып отыр.

1994 жылы құрылған «Сорос-Қазақстан» қоғамдық қайы-
рымдылық қоры өз жұмысын республикамызда коммер циялық 
негізде емес, білім,  мәдениет,  ғылым, құқық қорғау, азаматтық 
қоғам қалыптастыру және қоршаған ортаны қорғау, дансаулық 
сақтау саласын дамыту мақсатында жүзеге асырып келеді. 
Мемлекетіміз 2-дүниежүзілік соғыста жарақат алған, Семей по-
лигонынан зардап шеккен мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы 
бірқатар заңдық күші бар актілерді қабылдады. 1997 жылы Алма-
ты қаласы әкімдік аппараты жанынан мүгедектердің құқығы мен 
мүддесін қорғау жөніндегі үйлестіру кеңесі құрылды.

Азаматтық қоғамды ортақ мақсатқа жету үшін – адам-
дардың өзара бірлесуі ретінде қарастыруға болады. Мұнда 
қоғамдағы маңызды мәселелерді шешуде мемлекеттік емес 
ұйымдардың, діни және кәсіби ұйымдардың, бұқаралық ақпарат 
құралдарының, басқа да топтардың белсенділігінің артуы 
маңызды. Адамдардың басына түскен қиыншылықтар, тұрмыс 
тауқыметі, отбасындағы зорлық-зомбылық, жетімдер тағдыры, 
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міне, осындай мәселелерге қатысты қоғамның салғырттық 
танытпауы, жеке адамдардың, топтардың азаматтық қолдау 
көрсетуі өте маңызды. Мұндай қоғамның әлеуметтік қауіпсіздікті 
сақтауға мүмкіншілігі бар. Франкфурттық мектептің өкілі  
Э. Фромм «дені сау қоғам» мен «ауру қоғамның» айырмашылықтар 
туралы айтқанда бұл қоғамдардың мәдени күйінің азаматтардың 
қалыптасуына тікелей әсері бар екендігін айтады. Ол «адамның 
ең керемет қасиеттері мен ең жек көрінішті сипаттамалары оның 
өзгермейтін биологиялық табиғатының ғана бөлігі емес, сонымен 
қатар адамды қалыптастыратын әлеуметтік процестің нәтижесі», 
− деп көрсетеді. 

Жоғары мәдениетті қоғам барлық азаматтардың сапалы өмір 
сүруіне, моральдық климаттың жағымды түрде қалыптасуына, 
адамгершілікке негізделген мінез-құлық үлгілерінің орын алуы-
на мүмкіндік береді. Мұндай қоғамның қалыптасуына тек қана 
мемлекеттік ұйымдар ғана емес, сонымен қатар мемлекеттік емес 
ұйымдар және барлық саналы азаматтар атсалысуы тиіс.

«Дағдарыстар арқылы жаңару мен дамуға» атты халыққа 
арнаған Жолдауында елбасы Н.Ә. Назарбаев бұқаралық ақпарат 
құралдарын белсенді азаматтық позициядан көрінуге шақырды. 
Бұқаралық ақпарат құралдары қазіргі уақытта адамдарға 
қиындықты қалай жеңу керек екендігін көрсетуде «кеңесші» бо-
луы тиіс, − деп атап көрсетті.

Мүмкіндігі шектеулі адамдарға қайырымдылық көмекті 
жетілдіруге бағытталған «Бауыржан» қоғамдық қорының әлеу-
меттік белсенді әрекетін мадақтауға тұрарлық. Бұл қордың 
ұйымдастыруымен жыл сайын жүзеге асырылып отыра-
тын «Алтын жүрек» жобасы мүмкіндігі шектеулі адамдарға 
қайырымдылық көмек көрсетіп отырған азаматтарды, қоғамдық 
бірлестіктерді марапаттауға бағытталған. Жеңімпаздарды таң-
дау олардың іс-әрекеттерінің әлеуметтік бағытталғандығына, 
мәселенің өзектілігіне, қайырымдылық іс-әрекеттің ұдайы 
көрсетілуіне, т.б. байланысты. Осы қордың 2010 жылдың 1 
қазанынан бастап қолға алынған «Самғау» жобасы мүгедек 
адамдардың білім, өнер, шығармашылық саладағы жетістіктерін 
марапаттауға бағытталған. Бұл жобаның басты ерекшелігі есту 
қабілеті төмен, көру мүмкіндігі жоқ, қозғала алмайтын, т.б. 
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жағдайлары қиын мүгедек адамдарды творчестволық жарыс ба-
рысында біріктіру. Бұл жоба мүмкіндігі шектеулі адамдардың да-
рынын байқау ғана емес сонымен бірге оларға қаржылық көмек 
көрсетуге негізделген. 

 Мүгедектіктің түрлері, пайда болуы, себептері. 
І. Мүгедектіктің түрлері жасына қарай: 1) мүгедек балалар;  

2) ересек мүгедектер болады.
ІІ. Пайда болуына қарай былайша бөлінеді: 1) бала кезінен 

мүгедек болғандар немесе туа пайда болған кемістік; 2) соғыс 
мүгедектері; 3) еңбек мүгедектері.

ІІІ. Жалпы аурулары бойынша: 1) еңбекке жарамды; 2) еңбекке 
жарамсыз болады.

ІV. Мүгедектіктің тобына қарай: 1-топтағы мүгедек − еңбекке 
жарамсыз; 2-топтағы мүгедек уақытша еңбекке жарамсыз немесе 
белгілі бір ауқымдағы жұмысқа ғана жарамды; 3-топтағы мүге-
дек – еңбекке жарамды; 4-топтағы мүгедек − еңбекке жарамды 
болып бөлінеді. 

 Мүгедектерге өмірде қиындық келтіретін кедергілер:
– мүмкіндігі шектеулі жандар, ақыл-ой, денелік басқа да 

кедергілер мүгедектің өздігінше кеңістікте қозғалуын қиын-
датады;

– еңбекке жарамсыздар, патологиялық жағдайына байланы-
сты мүгедектің жұмыс орнына бару мүмкіндігінің қиындауы не-
месе тіптен болмауы; 

 – аз қамтамасыздандырылғандық, әлеуметтік-еңбек шектеу-
лерінің салдарынан төмен еңбекақымен күнелтуге немесе абы-
ройлы түрде өмір сүруге мүмкіндік бере алмайтын төлемдерге 
қарап қалу;

– кеңістік-орталық, қоршаған ортадағы еркін қозғалыстың 
жеткіліксіздігі;

– ақпараттық, өте маңызды жалпы және жеке өмірге тікелей 
қатысы бар ақпараттарды алудағы кедергілер; 

– эмоционалдық, бір жағынан, адамдардың күліп немесе 
қор қынышпен қарауы, екінші жағынан, мүгедек адамның өзін-
өзі аяуы, өзін адамдарға өшпенділікпен қарауы, өз жағдайына 
біреулерді кінәлап, оқшаулануы, қамқорлық күтуі, т.б.; 
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– коммуникативтік шектеулер, дене мүшелеріндегі кемістік-
тердің негізінде шектеулердің болуынан, эмоционалдық тұрғыдан 
қорғану мақсатында оқшаулану, ұжымнан шеттеп қалу, қалыпты 
ақпараттардың жеткіліксіздігінен болатын толыққанды қарым-
қатынас жасаудың бұзылуы.

Мүгедектік мәселесін адамның әлеуметтік-мәдени ортасы-
нан, отбасынан, және интернат-үйлердегі жағдайынан тыс 
түсін діру мүмкін емес. Жалпы мүгедектік, адам мүмкіндігінің 
шектеулілігі ғана емес, сонымен қатар ол таза медициналық 
құбылысқа да жатпайды. Бұл мәселені тереңірек түсінуге, 
әлеуметтік-меди циналық, әлеуметтік, экономикалық, психоло-
гиялық, т.б. факторлар көмектеседі. Мүгедектерді қоғамға 
бейім деуде әлеуметтік жұмыстың әлеуметтік-экологиялық 
үлгісін қолданған тиімді. Бұл үлгіге сәйкес, мүмкіндігі шектеулі 
адамдардың қиыншылықтары олардың ауруынан ғана емес, со-
нымен бірге оларды қоршаған табиғи және әлеуметтік ортаның 
олардың арнайы қажеттіліктеріне сай келмеуінен, адамдардың 
жақтырмай қараушылығынан да болады.

Мүгедек адамдардың қол жеткен жетістіктері рухани және 
материалдық тұрғыдан қолдауға ие болып отырса, олардың 
өмір сүруге құлшыныстары да артар еді. Мүгедек топтарға 
қолданылатын әлеуметтік технологиялар олардың белсенді по-
зициясын қалыптастырып қана қоймай, олардың өз-өздерін 
бағалау, психологиялық сенімдерін нығайту мақсатына да қызмет 
етуі тиіс. Кеңес өкіметі тұсынан қалыптасып қалған иждивенттік 
психологияны жеңіп, жоғары энергиялы, өзін-өзі ұйымдастыра 
білетін тұлғаларды қалыптастыруға күш салу қажет.

ҚР мүгедек балаларды әлеуметтік қорғаудың құқықтық 
негіздері. Балаларды қорғаудың халықаралық заңдары бала-
лар хартиясы, бала құқығы Декларациясы арқылы көрінеді. 
Қазақстанда балалықты қорғаудың құқықтық негізі ретінде ҚР 
Конституциясын, отбасы туралы заңды, білім туралы заңды алуға 
болады.

1971 жылы БҰҰ Бас Ассамблеясы мүмкіндіктері шектеулі 
мүгедек балалардың құқықтары туралы Декларация қабылдады. 
Мұнда мүгедек балалардың мүмкіндігінше оқуға, білім алуға, 
емделуге, жұмыс істеуге деген қажеттіліктерін максималды 
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қамтамасыз ету, қабілеттерін дамытуға жағдай жасау, қанағат-
танарлық өмірлік дәрежеге қол жеткізу мәселелері туралы айтыл-
ды. Мүмкіндігі шектеулі балалар өзінің немесе қабылдап алған 
ата-анасының отбасында тұрып, бұл отбасылар мемлекет тара-
пынан көмекке ие болуы тиіс, ал қажет болған жағдайда олар ар-
найы мекемелерде болып емделуі және оның тұрып жатқан жаңа 
ортасы оның әдеттегі ортасынан өзгеше болмағандығы жөн, − 
деп жазылған.

1989 жылы БҰҰ заң күшіне ие болып табылатын баланың 
құқығы туралы Конвенцияның мәтінін қабылдады. Онда даму-
ында кемістіктері бар балалар өздеріне толық сенімдерін сақтап, 
қоғамның өміріне белсенді араласып, толық және салауатты өмір 
сүруі үшін қажетті құқықтар жүйесі бекітілген.

Республикада есепте тұрған мүгедек балалардың саны 
45,4 мыңнан астам. Оларға мүгедектігі бойынша мемлекеттік 
әлеуметтік төлемдер және арнайы мемлекеттік төлемдер беріледі. 
Мүгедек-балаларға мемлекет және қоғам тарапынан тұрақты 
қамқорлық қажет. Баланың мүгедектігіне қатысты қиындықтың 
көпшілігін көретін оның отбасы. Өйткені, мүгедек-балалар отба-
сы мүшелерінің біреуінің көп уақыт бөлуін талап етіп, қоғамдық 
өмірге белсенді араласу мүмкіндігін төмендетеді.

Жоғарыда аталған мәселелерді шешу мақсатында мемлекет та-
рапынан қосымша қаржы бөлінуде. Қазақстан Республикасының 
2008 жылдың 4 желтоқсанында қабылдаған «2009-2011 жылдар 
аралығындағы республикалық бюджет туралы» заңында осы 
мақсатқа бөлінген қаржының жалпы көлемі 31462,8 млн. теңгені 
құраса, оның 2010 жылға бөлінгені − 15096, 3 млн., ал 2011 жылға 
− 16366,5 млн. теңгені құрайды.

Мүмкіндігі шектеулі балаларды қорғау жүйесі – отбасын, 
ана мен баланы қорғаудан басталады. Отбасылық бюджеттің 
тапшылығы, балаларға арналған көркем фильмдердің азаюы, 
кітаптардың қымбат болуы балалықты қорғаудың құқықтық 
базасының қамтамасыз етілгендігіне қарамастан материалдық-
экономикалық базасының жеткіліксіздігін көрсетеді.

Қазақстанда 48000-ға жуық мүгедек бала бар. Қазіргі уақытта 
мүгедек балаларға психологиялық көмек көрсету жүйелері көбе йіп 
келеді. Мектепте және мектептен тыс түрлі үйірмелердің жұмы-
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сын жандандыру да әлеуметтік қорғау жүйесіне кіреді. Мұндай іс-
әрекеттер әлеуметтенудің дұрыс жүруіне, олардың психологиялық 
көңіл-күйлеріне жағымды әсер етіп, өздеріне деген сенімдерін 
қалыптастырады. Балалықты әлеуметтік қорғау педагогикалық 
тұрғыдан болатын жарақаттарды ескеру арқылы да жүзеге аса-
ды. Мұндай жұмыстар профилактикалық, терапевтік сипатқа ие 
болады. Депривацияға байланысты (білімдік, психологиялық, 
әлеуметтік) маңызды тұлғалық сапаларын жоғалтқандығы үшін 
оңалту бағдарламалары да әлеуметтендірудің негізгі бағыты бо-
лып табылады. Оларға көрсетілген көмек-профилактикалық, 
пси хологиялық, материалдық, педагогикалық, заңдық сипатқа ие 
болады.

Мүгедектер жанұясындағы әлеуметтік мәселелер және 
олардың ерекшеліктері. Мүгедектік мәселесін адамның әлеу-
меттік-мәдени ортасынсыз, отбасы, немесе интернат үйінсіз 
түсіндіру мүмкін емес. Сондықтан да өмірдің сынағына түскен 
адамдардың қоршаған ортаға бейімделуі олардың жанындағы 
адамдар қарым-қатынасына, көмек көрсетуде қолданатын тех-
нологияларына да тікелей байланысты. Мысалы, қозғала алмай 
қалушылық диагнозын қойған балаға арнайы бейімдеу техникала-
ры қолданылмай, жаттығу жасатып, емдеу тәсілдері анықталмаса, 
сонымен қатар басқа да көмектер көрсетілмесе, оның қозғалысқа 
түсуге деген мүмкіндігі төмендейді. Адамдардың олармен 
араласқысы келмеуі, мүгедек балалардың кішкене кездерінен 
бастап дағдылану қабілеттерін төмендетіп, интеллектуалдық 
тұрғыдан дамуын да тежейді. Отбасы баланы қалыптастыратын 
ең негізгі әлеуметтік орта. Алайда, кей жағдайларда отбасы 
мүшелері мүгедек балаға қатысты қатыгездік көрсетуі мүмкін. 
Өйткені отбасының қаржылық тұрғыдан қамтамасыз етілуіне, 
демалуына, әлеуметтік белсенділік көрсетулеріне көп шектеулер 
болады. Сондықтан да олар өз көңіл-күйлеріндегі қиналыстарды 
балаға да көрсетулері мүмкін.

Әрбір отбасының құрылымы мен қызметі уақыт барысында 
өзгеріске ұшырап, ондағы қарым-қатынастың тәсілдеріне де әсер 
етіп отырады. Отбасының өмірлік циклі түрлі даму деңгейлерінен 
тұрады: неке құру, бала туу, олардың мектептегі кезеңі, жеткіншектік 
кезең, үйден кету кезеңі, ересектік кезең, қартаю т.б.
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Мүгедек балалары бар отбасылар олардың даму кезеңдеріндегі 
өзгешеліктерге әрдайым дайын болулары тиіс. Мұндай отбасы-
лардың өмірлік циклі:

– Баланы дүниеге әкелу – балада патологияның бар екендігі 
туралы ақпарат алу, эмоционалдық тұрғыдан дағдылану, отбасы-
ның басқа мүшелерін хабардар ету.

– Мектептегі кезең – баланың оқу түрі туралы шешім қабылдау, 
оқуын және оқудан тыс әрекетін ұйымдастыру, құрдастар 
тобының оған қандай көзқараспен қарайтынын уайымдау.

– Жеткіншектік кезең – баланың ауруының ұдайылық таби-
ғатына дағдылану, сексуалдық мәселелердің пайда болуына бай-
ланысты қалыптасатын мәселелер. Құрдастардың оны өздеріне 
жақындатпауы, баланың болашақ өмірін жоспарлау.

– «Бітіру», шығару кезеңі – отбасылық жауапкершіліктің 
жалғасуына дағдылану, есейген баланың тұратын жері туралы 
ойлану.

– Ерлі-зайыптылардың өзара қарым-қатынастарының қайта-
дан құрылуы (мысалы, бала отбасынан шыққан соң дұрыс жерге 
орналастырылса) және баланың тұрғылықты жеріндегі маман-
дармен өзара қарым-қатынас жасауы.

Халықтың мүгедектену мәселелерін шешудегі әлеуметтік 
технологиялар. Қазіргі уақытта зейнетақымен қамтамасыз ету 
әлеуметтік-экономикалық тұрғыдан алғанда маңызды және 
мүгедектер мен қарт адамдардың өмірлік мүдделеріне тікелей 
қатысты. 1995-1997 жылдар аралығында қабылданған бірқатар 
ресми құжаттарда мүгедектерді қорғаудың бірқатар шаралары 
көрсетілген. Мүгедектердің еңбегін және тұрмысын жеңілдететін 
техникалық құралдардың кең түрлерін пайдалануға көңіл бө-
лінуде. Мүгедектерді қоғамға тарту өмір сүрудің сәйкес  ортасын 
жасаусыз мүмкін емес. Сондықтан да, үйлер мен құрылыстарды 
жасауға байланысты – нормативтік, әдістемелік және жобалық 
құжаттар жасалып, транспортты олардың мүмкіндіктеріне 
бейімдеу, мүгедектер үшін байланыстың түрлерін ойластыру 
қолға алынуда.

Мүмкіндігі шектеулі адамдарды әлеуметтік реабилитация-
лау технологиялары:
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 Мүгедектерді оңалту − мүгедектердің тұрмыстық, қоғамдық 
және кәсіби іс-әрекетке қабілеттерін толығымен немесе жарты-
лай қалпына келтіру процесі. Организм қызметтерінің бұзылуы 
негізінде денсаулықтың шектелген мүмкіндіктерін толығымен 
қалпына келтіру мақсатында мүгедектерді қоғамға әлеуметтік 
бейімдеу.

Әлеуметтік оңалтудың мақсаттары:
– тұлғаның әлеуметтік мәртебесін қалпына келтіру;
– қоғамға әлеуметтік бейімделуін қамтамасыз ету;
– материалдық тәуелсіздікке қол жеткізу.
Мүгедектерді оңалтудың негізгі бағыттары:
– кәсіби бағдар беру, оқыту және үйрету, жұмысқа орналасуға 

көмектесу, өндірістік бейімдеу;
– әлеуметтік-орталық, әлеуметтік-педагогикалық, әлеуметтік-

психологиялық және әлеуметтік-мәдени оңалту; әлеуметтік-
тұрмыстық бейімдеу;

– дене шынықтыру – сауықтыру жұмыстары, спорт;
– мүгедектерді жеке гигиенаның негізгі әлеуметтік дағ ды-

ларына, өз-өздеріне қызмет етуге, қозғалуға, қарым-қаты нас 
жасауға үйрету;

– мүгедектерді техникалық қосымша ( компенсаторлық) және 
арнайы қозғалу құралдарымен қамтамасыз ету;

– мүгедектерге үйде, сонымен бірге көмек пен қамқорлықты 
қажет ететін мүгедек-балаларға әлеуметтік қызмет көрсету;

 – жеке ақтау бағдарламасына сәйкес әлеуметтік қызмет 
көрсету;

– медициналық-әлеуметтік мекемелерде әлеуметтік қызмет 
көрсету;

– ҚР заңдарына сәйкес құқықтық көмек көрсету;
Мүгедектерді әлеуметтік оңалтуды жүзеге асырушы меди-

циналық-әлеуметтік мекемелер: қарт кісілер мен мүгедектерге 
әлеуметтік қызмет көрсетудің аймақтық орталықтары, үйде 
әлеуметтік қызмет көрсететін бөлім, білімнің арнайы ұйымдары 
(психологиялық, педагогикалық, медициналық кеңес беру, оңалту 
орталықтары, психологиялық-педагогикалық түзету кабинеттері) 
және меншік түріне тәуелсіз басқа да арнайы ұйымдар.
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 Мүгедектерді медициналық реабилитациялау. Мүгедектерді 
медициналық оңалту төмендегідей жұмыстарды қамтиды:

– қалпына келтіру терапиясы (дәрілік, физикалық, санато-
рийлік-курорттық және денсаулықты, қалпына келтіру);

 – реконструктивтік хирургия;
– протездік-ортопедиялық көмек.
Медициналық оңалтуды денсаулық сақтау ұйымы және басқа 

да арнайы ұйымдар меншік түріне тәуелсіз түрде жүргізеді.
Мүгедектер мен мүгедек-балаларға санаторийлік-курорт тық 

емдеу жеке оңалту бағдарламасына сай, ҚР үкіметі белгілеген 
тәртіп бойынша беріледі.

Еңбек ету барысында жұмыс берушінің кінәсінің себебінен 
қатерлі жарақат алған, кәсіби ауруға ұшыраған мүгедекке сана-
ториялық-курорттық емделу жұмыс берушінің есебінен ҚР 
заңына сай беріледі.

Мүгедектерді әлеуметтік оңалтудың принциптері. Қоғам-
ның әрбір мүшесіне денелік, психикалық, интеллектуалдық және 
басқа да ерекшеліктеріне тәуелсіз берілетін тең әлеуметтік құқық 
пен мүмкіндіктер принципі. Бұл принципке сәйкес мүгедектер 
қоғамның объектісі ғана емес, сонымен қатар, қоғамның саяси, 
экономикалық өміріне қатысуға толығымен құқығы бар өздерінің 
өмірлерінің субъектісі де болып табылады.

Мүмкіндігі шектеулі мүгедек пен әлеуметтік ортаның ажы-
рамас байланыс принципі. Осы принципке сәйкес назар аудара-
тын мәселелер тек қана медициналық сұрақтармен шектелмей, 
сонымен қатар мүгедектің өмір сүру жағдайларын, тәрбиесі, оқу-
үйрену, қарым-қатынас, барлық қажеттіліктерін қамтамасыз ету-
ге мүмкіндіктерінің болуын немесе болмауын да қамтиды.

Әрбір адам үшін отбасы әлеуметтендіретін және оңалтатын 
орта болғандықтан мүгедектің отбасылық және әлеуметтік 
байланыстарын зерттеу және оны сақтауға күш салу негізгі 
принциптердің бірі болып саналады.

Оңалту жұмыстарының кешенділігі және реттестірілу 
принципі – жеке жүйелі түрде ойластырылмаған әрекеттердің өзі 
ойдағыдай нәтижеге қол жеткізуге мүмкіндік бермейді. Мүге-
декке қатысты бір ғана жұмыс түрінің қамтылмауы барлық жа-
салып отырған жұмыстардың сапасын жоққа шығаруы мүмкін.
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Мүгедектерді жұмыспен қамтамасыз ету. Мүгедектерді кәсіби 
оңалту:

1) кәсіби бағыттауды;
2) кәсіби білім беруді;
3) жұмысқа орналастыруды қамтиды.
Жергілікті атқарушы органдар: 
– мүгедектер үшін жұмыс орындарының квотасын жалпы 

жұмыс орындары санының үш проценті көлемінде бекіту арқылы;
– мүгедектер үшін қосымша жұмыс орындарын, жеке кәсіп-

керлікті, орта және шағын бизнесті дамыту арқылы жасау;
 – Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес мүгедектер-

ді жұмысқа орналастыру үшін арнайы, сонымен бірге әлеумет тік 
жұмыс орындарын ашумен;

– олар кәсіби оқыту арқылы жұмыспен қамтамасыз етіледі.
Мүгедектердің еңбек қатынастары саласындағы құқық тары 

ҚР мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы заңының 32-бабын да 
бейнелеген. Осыған сәйкес, келесі пункттерді бөліп көрсетуге бо-
лады. 

– Бірінші және екінші топтағы мүгедектер үшін аптасына 
отыз алты сағаттан көп емес жұмыс уақытының қысқартылған 
түрі қамтамасыз етіліп, жыл сайын қосымша он бес жұмыс күніне 
дейін созылатын ақы төленетін демалыс беріледі.

– Түн мезгіліндегі жұмыс мүгедектің келісімі арқылы және 
ол оның денсаулығына зиянын тигізбейтін жағдайда ғана рұқсат 
етіледі.

– Еңбек келісімін жасаудан бас тартуға немесе қызмет бабы 
бойынша көтерілуіне мүмкіндік бермеуге, жұмыс берушінің 
инициативасы бойынша жұмыстан шығаруға, мүгедекті оның 
келісімінсіз басқа жұмысқа жіберуге болмайды. Мұндай жағдай 
тек қана халықты әлеуметтік қорғаудың құқылы органдарының 
территориялық бөлімшелерінің шешімі бойынша мүгедектің 
кәсіби қызметінің оның денсаулығына немесе басқа адамдардың 
денсаулығы мен қауіпсіздігіне қатар төндірген жағдайда ғана 
жүзеге асырылады.

Жұмыс берушінің мүгедектің әлеуметтік инфраструк-
тура объектілеріне кіруін қамтамасыз етудегі міндеттері. 
Жұмыс беруші еңбек ету барысында жарақат алған неме-
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се жұмыс берушінің қателігінің негізінде кәсіби аурулармен 
ауырған мүгедектерге жағдай жасап, мүгедектердің жеке оңалту 
бағдарламасы негізінде жұмыс орындарын арнайы құралдармен 
қамтамасыз етеді әрі олардың жұмыс орнына қиындықсыз кіруіне 
мүмкіндік жасауы тиіс.

Жұмыс беруші осы заңның негізінде өзінің құралдары арқылы 
мүгедектерді кәсіби жарақаттардан, кәсіби аурудан (оның қателігі 
негізінде) сақтандырып, кәсіби оқуын немесе қайтадан оқуын, 
олардың жұмысқа орналасуы үшін арнайы жұмыс орындарын 
жасауды қамтамасыз етеді.

Мүгедектердің қоғамдық бірлестіктері. ҚР мүгедектерді 
әлеу меттік қорғау туралы заңына сәйкес, мүгедектердің қоғам-
дық бірлестіктері оларды әлеуметтік қорғауға қатысы бар 
мәселелерді шешуге тікелей араласады. Мүгедектердің қоғамдық 
бірлестіктеріне, сонымен қатар, олардың ұйымдарына жеке, 
меншік құқығы мемлекеттіктен жекеге қайтарусыз беріледі. 
Қоғамдық бірлестіктердің іс-әрекеттері тоқтатылған жағдайда 
немесе жылжымайтын мүліктің бұл бірлестіктен,олардың 
ұйымдарынан бөтендетілген жағдайында, олардың меншігіндегі 
жер учаскелері мемлекетке қайтарылады. 

Мүгедектердің қоғамдық бірлестіктері оларды әлеуметтік 
қорғаудағы мемлекеттің саясатының қалыптасуына келесі 
жұмыстар арқылы қол жеткізеді.

– мүгедектердің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауды 
қам тамасыз ететін орталық және атқарушы органдарға өз 
ұсыныстарын енгізу арқылы және мүгедектерді оңалтудың ке-
шенді және аймақтық бағдарламаларын жасауға қатысу арқылы;

– көрсетіліп отырған әлеуметтік қызметтің тиімділігін баға-
лауға қатысу арқылы;

– Қазақстан Республикасының мүгедектерді әлеуметтік 
қорғаудың сұрақтары бойынша жасап жатқан нормативтік құ-
қықтық актілеріне ұсыныстар енгізу арқылы;

– дене мәдениеті және спорт саласындағы құқылы орган-
мен бірге немесе облыстардың жергілікті атқарушы органдары-
мен бірге республикалық спорттық жиындарды ұйымдастыруы 
арқылы;
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– мәдениеттің аймақтық құқылы органдарымен бірге ағарту-
шы және мәдени жиындарды ұйымдастыру арқылы;

Қазақстанда 1992 жылдың 7 ақпанында тіркеліп, көп жыл-
дардан бері қоғамға пайдалы қызмет атқарып келе жатқан 
мүгедектердің қоғамдық бірлестігі − «Кеңестің» жұмысы мадақ-
тауға тұрарлық. Бұл қоғамдық бірлестік кешенді түрде оңалту 
жұмыстарын жүзеге асыратын үкіметтік те емес, коммерциялық 
та емес ұйымға жатады. Басты мақсаты психофизиологиялық 
даму тұрғысынан кешеуілдеп қалған балалар мен олардың 
ата-аналарының құқықтарын қорғау, олардың денсаулығын, 
қоғамға бейімделуін, ақыл-ой және психикалық ауруларын ем-
деуге, еңбекпен оңалтуға көмек көрсету. Мүгедек балалардың 
оқуын, творчествалық дамуын, мамандандырылған көмек алу 
құқықтарын толығымен қамтамасыз ету. Қоғамдық бірлестік 
денсаулықтары кеміс бар балалар мен ересектердің мысалы 
паралич, түрлі формадағы эпилепсия, аутизм, олигофрения, 
сөйлеу мәнерінде қиыншылықтарға ұшыраған және психикалық 
ауытқушылықтары сияқты бар мәселелері шешуде кешенді 
бағдарламалар қалыптастыруда. «Кеңес» − жаңа инновациялық 
үлгі ретінде кеңінен дамытуға тұрарлық қоғамдық бірлестік.

Мүгедектердің әлеуметтік инфраструктураның объекті
леріне кедергісіз өтуін қамтамасыз ету. Мүгедектер ту-
ралы заңның (1991 жыл) 8-бабында «мемлекеттік органдар, 
кәсіпорындар, мекемелер мен ұйымдар мүгедектердің (пайда-
ланатын кресло-арбаларын және жол бастаушы иттермен қоса) 
тұрғын үйлерге, ғимараттар мен үй-жайларға баруына, қоғамдық 
транспортты және транспорт коммуникацияларын, байланыс және 
жүріп тұру құралдарын кедергісіз пайдалануына жағдай жасайды» 
– делінген. 9-бапта «әлеуметтік инфрақұрылым объек тілерін жо-
балау және салу кезінде мүгедектердің жүруі мен пайдалануына 
бейімделмейінше жобалық шешімдерді талдап жасауға, үйлерді, 
ғимараттарды, темір-жол вокзалдары мен аэропорттарды, теңіз 
және өзен порттарын, кешендер мен коммуникацияларды салуға 
және қайта құруға, әзірлеуге жол берілмейді» делінген.

2005 жылдың 13 сәуіріндегі мүгедектерді қорғау туралы 
заңға өзгертулер енгізілген нұсқада осы мәселеге байланысты 
төмендегідей пункттер енгізілген:
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1) жергілікті атқарушы органдарды жобалауда, құрылыс са-
луда және тұрғын үйлерді қалыптастыру мәселесімен айналысу 
барысында мемлекеттік стандартқа сәйкес мүгедектердің тұрғын 
үйлерге, қоғамдық және өндірістік мекемелерге қиналмай кіруін 
қамтамасыз етуі тиіс;

2) жеңіл автокөліктерді уақытша қоюға арналған ашық 
тұрақтарды жобалауда және салуда, сонымен бірге қызмет көрсету 
мекемелерінің жанында мүгедектердің жеке автокөліктері үшін 
орын болуы ескерілуі тиіс;

3) архитектура, құрылыс саласындағы мемлекеттік нор-
мативтерді есепке ала отырып, мүгедектерге арнайы қозғалу 
құралдары, автокөлік үшін гараж немесе тұрақ салуға кезектен 
тыс орын берілуін қамтамасыз ету;

4) мүгедектерге қызмет көрсету мекемелері орналасқан жер-
лерге, сонымен бірге адамдар көп өтетін жерлерде синхронды 
дыбыс беруші және сәуле сигналдарымен қамтамасыз етілген 
светофорлар орнату, жол белгілері мен бағыттаушы белгілерді 
орнату;

5) Азаматтық-тұрмыстық және коммуналдық нысандарды 
тапсыру мемлекеттік қабылдап алушы комиссиясыз жүзеге асы-
рылмайды;

Мүгедектерге әлеуметтік қызмет көрсету. Әлеуметтік 
жұмысы мүгедектің паталогиясының сипатымен және оның 
оңалу потенциалымен анықталады. Әлеуметтік қызметкердің 
іс-әрекетінің тиімді жүзеге асырылуы интернат-үйлердің құ ры-
лымымен және қызметімен таныс болуына байланысты. Жалпы 
типтегі интернат-үйлер мүгедектерге медициналық-әлеуметтік 
қызмет көрсетуге бағытталған. Мұнда азаматтар (әйелдер 55, ал 
ер кісілер 60 жастан бастап) және заң бойынша асырау құқығы 
бар ата-аналар немесе еңбек етуге қабілетті жастағы балалары 
жоқ 18 жастан жоғары I және II топтағы мүгедектер қабылданады. 
Бұл интернаттардың басты мақсаты отбасында ұқсас өмір сүру 
жағдайларын ұйымдастыру, медициналық көмек көрсету және 
мазмұнды бос уақытты қалыптастыру; мүгедектердің жұмыспен 
қамтамасыз етілуін ұйымдастыру.

Жағымды терапевтік ортаны қалыптастыру үшін әлеуметтік 
қызметкерге психологиялық және педагогикалық білім ғана емес, 
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сонымен қатар құқықтық сұрақтарды шешу мақсатында заңдық 
тұрғыдағы білім де аса қажет. Бұл азаматтық құқықпен, еңбекті, 
мүлікті реттеу мәселелерімен де байланысты. Осы сипаттағы 
мәселелерді шешу мүгедектердің әлеуметтік бейімделуіне, 
өзара қарым-қатынастарының жақсаруына, қоғамға интегра-
ция жасауына мүмкіндік береді. Жас мүгедектермен жұмыста 
жағымды әлеуметтік бағыты бар контингенттердің арасынан 
лидерлерді анықтау олардың бірігуіне, ұйымшылдығына, өзара 
қарым-қатынас жасауына әсер етеді (Курбатов В.И. Социальная 
работа, 2007).

Әлеуметтік қызметкердің мүгедектермен жұмыста бас-
шылыққа алатын принциптерінің бірі − мүмкіндігі шектеулі 
адам дардың дербес тұлғалық ерекшеліктерін құрметтеу. Клиент-
тердің жас ерекшеліктерінің геронтологиялық және психо-
логиялық жақтарын, әлеуметтік жағдайларын, белгілі бір 
әлеу меттік топтарға жатуларына қарай мінез-құлық, көзқарас 
құндылықтарындағы, қажеттіліктеріндегі айырмашылықтарды 
түсініп, кәсіби маман ретінде сәйкес келетін технологияларды 
қолдану.

Мүмкіндігі шектеулі адамдардың, әсіресе, жастар арасын-
да қазіргі кезеңде кеңінен тарап отырған мәселелердің бірі – 
жалғыздық, өзін-өзі өте төмен бағалау, өзінің кемістіктеріне бай-
ланысты қоғамнан шетке шығып қалғандай сезіну, психологиялық 
және физикалық тәуелділік және өз қиыншылықтарын айта алмай 
қиналушылық, сексуалдық сипаттағы және отбасылық өмірдегі 
мәселелер, баланы өмірге әкелудің медициналық тұрғыдан 
мүмкін еместігі, т.б.

Кей жағдайларда туғанынан бастап мүгедек адамдарға қара-
ғанда, өмірде кенеттен мүгедек болып қалған адамдардың денелік, 
психологиялық күйлері олардың терең күйзелістерге ұшырауына 
алып келеді.

Әлеуметтік-мәдени оңалтудың маңызды факторларының бірі − 
мүмкіндіктері шектеулі адамдардың жақын микроәлеуметтік ор-
тасы. Әлеуметтік қызметкер кеңес беруші, мүддесін қорғаушы, 
т.б. ретінде отбасыдағы қарым-қатынастарды ретке келтіруге, 
орын алып отырған мәселелерді шешуге көмектеседі. Отбасы-
мен жеке жұмыстар жүргізумен қатар әлеуметтік өызметкер 
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топтық сабақтар жүргізу арқылы мәселелері ортақ отбасылардың 
бірігуіне мүмкіндік береді.

Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар

1. Мүгедектер құқығы туралы Декларацияға сәйкес мүгедектіктің 
анықтамасы (БҰҰ, 1975). 

2. Мүгедектіктің әлеуметтік-медициналық, әлеуметтік, экономика лық, 
психологиялық және т.б. факторлары.

3. Мүгедектіктің түрлері, пайда болу көздері, себептері.
4. Мүгедектерді әлеуметтік қорғау мәселесі. 
5. Мүгедектерді әлеуметтік қорғаудың заңдық негіздері. 
6. Әлеуметтік сақтандыру, әлеуметтік көмек және қамқорлыққа алу 

әлеуметтік қорғау жүйесінің маңызды компонеттері ретінде.
7. Мүгедектердің азаматтармен тең құқықтарын қамтамасыз ету 

мақсатында ақтаудың кешенді бағдарламасын жүзеге асыру мәселесі. 
8. Мүгедектер мен ардагерлерге республикалық бюджеттен бөлінетін 

төлемдер.
 9. ҚР мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы заңы (2005 жыл 13 апрель). 
10. Мақсатты түрде мүгедектерді реабилитациялау (ақтау) және қоғамға 

ендіру.
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ӘЛЕУМЕТТІК-МЕДИцИНАЛЫҚ 
ЖҰМЫСТЫҢ НЕГІЗДЕРІ

Әлеуметтік жұмыс: негіз
гі түсініктер, категориялар, ба
ғыт тар. Әлеуметтік-медицина лық 
жұмыс – бұл денсаулықты қай та 
қалпына келтіру, сақтау және нығай-

ту ға бағытталған, көптеген пәндердің негізінде қалыптасқан 
медициналық, психологиялық және әлеуметтік-құқықтық кәсіби 
іс-әрекет түрі.

Әлеуметтік-медициналық жұмыстың мақсаты – денсаулық 
деңгейінің максималды мүмкіндігіне қол жеткізу, физикалық 
және психикалық ауытқушылығы бар және әлеуметтік жағдайы 
нашар адамдармен жұмыс істеу және оларды бейімдеу. 

Әлеуметтік-медициналық жұмыстың объектісі – медициналық 
және әлеуметтік көрсеткіштер бойынша жағдайы қиын адамдар, 
олар: мүгедектер, кәрі адамдар, жетім балалар, жас аналар, көп 
балалы отбасылар, ЖҚТБ-мен ауыратын адамдар, табиғи апат-
тардан зардап шегушілер, қашқындар, жұмыссыздар және т.б.

 Әлеуметтік-медициналық жұмыстың ерекшелігі – ол кәсіби 
іс ретінде екі жеке-дара – денсаулық сақтау мен тұрғындарды 
әлеуметтік қорғау сияқты салалардың тоғысқан жерінде қа-
лыптасады.

Әлеуметтік-медициналық жұмысты ұйымдастыруда әрекет-
тің осы түрінде кәсіби толық ыңғайды қамтамасыз ететін 
қағидаларды ұстанған жөн. Олар: экожүйелілік, полимодальділік, 
ынтымақтастық, конструктивті ынталандыру, континуальділік.

Әлеуметтік-медициналық жұмысқа:
•	 әлеуметтік-медициналық көмекке мұқтаж жандарға кепіл-

дік беруді қамтамасыз ету бойынша мемлекеттік саясатты жү зеге 
асыру;

IV бөлім

4.1. Әлеуметтік
медициналық 

жұмысқа кіріспе
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•	  денсаулықты қорғау мәселелері бойынша азаматтардың 
құқықтарын әлеуметтік қорғауды қамтамасыз ету;

•	  салауатты өмір салтын қалыптастыру;
•	 отбасына және оның әр мүшесіне әлеуметтік-медициналық 

көмек көрсету;
•	  медициналық көмек және сырқат адамдарға күтім жасау-

ды ұйымдастыру;
•	  медициналық-әлеуметтік сараптама жүргізуге қатысу;
•	  сырқат жандар мен мүгедектерді әлеуметтік-медициналық 

сауықтыру;
•	 психиатрия, наркология, онкология, гериатрия және меди-

цинаның басқа салаларында әлеуметтік жұмыс жүргізу;
•	 денсаулық сақтау, тұратын ортаның жағдайы, азық-түлік 

және шикізат сапасы мәселелері бойынша ақпараттарға қол 
жеткізу;

•	 тұрғындардың көмекке мұқтаж тобына әлеуметтік-
медициналық көмек кешенді бағдарламасын жасауға қатысу;

•	  міндетті медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық 
көмектің кепілді көлемі мен сапасын бақылауға қатысу;

•	 әлеуметтік-медициналық патронаж және т.б. жатады.
Кәсіби әлеуметтік-медициналық жұмыс әлеуметтік қызмет 

көрсетудің мынадай мекемелерінде тиімді жүзеге асады, олар: 
отбасы мен балаларға әлеуметтік көмек көрсетудің аймақтық 
орталықтары; кәмелет жасына толмағандарды әлеуметтік 
сауықтыру орталықтары; балалар мен жасөспірімдерге арналған 
әлеуметтік жетімхана; геронтологиялық орталықтар; әлеуметтік 
қызмет көрсетудің стационарлық мекемелері (қарт адамдар мен 
мүгедектерге арналған интернат-үйлері, психоневрологиялық ин-
тернаттар, жетімдер үйі, физикалық жетіспеушілігі бар балаларға 
арналған интернат-үйлері). Дайындығы бар білікті мамандар 
қызметтерін ведомстволық тәнділігіне немесе меншік түріне 
қарамастан кез келген мекемелерде атқара алады.

Әлеуметтік-медициналық қызметкердің кәсіби іс-әрекетінің 
төмендегідей негізгі бағыттары көрсетіледі:

1) жұмысқа қабілетті жастағы, бірақ жарақат алған және 
мүгедек болып қалған, қайта қалпына келтіру емдерін, мүмкіндігі 
шектеулілігіне орай тұрмыстық ортаға бейімделуді, отбасы 
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мүшелері мен қоршаған адамдардың психологиялық қолдауын, 
жаңа кәсіп пен жұмысқа орналастыру сияқты әлеуметтік көмекке 
мұқтаж адамдар;

2) созылмалы ауруы бар және жүріп-тұру мүмкіндігі шектеулі 
егде жастағы адамдар;

3) құрамында созылмалы, инкурабельді (емделмейтін) ауруы 
немесе мүгедек жандары бар отбасылар;

3) толық емес (әкесіз немесе анасыз), көп балалы, қамқорлық, 
жас, аса мұқтаж, асыраушысын жоғалтуына байланысты 
зейнетақы алатын және басқа да аз қамтылған отбасылар;

4) ахуалы нашар, бейәлеуметтік отбасыларындағы балалар-
ды дер кезінде анықтау, туылған күнінен бастап диспансерлік 
бақылауға алу, қиын немесе психикалық дамуы артта қалған ба-
лаларды қажеттілігіне қарай балабақшаға, шипажайға бағыттау 
аномальді құбылыстардың (темекі шегу, алкоголизм, наркома-
ния) алдын алуға және әлеуметтік өмір процесіне салауатты өмір 
салтының элементтерін ендіруге мүмкіндік береді. 

Әлеуметтік-медициналық іс-әрекеттің маңызды бағыты 
ретінде уақытша экономикалық немесе әлеуметтік сипаттағы 
қиын жағдайға ұшыраған адамдардың денсаулығын қолдауға 
нақты мүмкіндіктер және қолайлы жағдай жасау есептеледі. 

Мультипәнаралық іс-әрекет түрі бола отырып және 
тұрғындардың денсаулығын сақтау және әлеуметтік көмек 
көрсету салаларында жүзеге асырыла отырып, әлеуметтік-
медициналық жұмыс қалыптасқан үлгі мен әдістерді қолданады:

▪ денсаулық сақтау жүйесінде – алдын алатын, сауықтыратын, 
психотерапевтік және т.б.;

▪  тұрғындарды әлеуметтік қорғау жүйесінде – әлеуметтік 
кеңес беру, әлеуметтік жәрдемақылар, үйге әлеуметтік қызмет 
көр сету, стационарлық мекемеде әлеуметтік қызмет көрсету, 
әлеу меттік қызмет көрсету мекемелеріне күндізгі уақытта келуді 
ұйымдастыру, уақытша баспана ұсыну және т.б.

Сонымен қатар әлеуметтік-медициналық жұмысты шартты 
екі құрамаға бөлуге болады: алдын алуға (профилактикалық) 
бағытталған әлеуметтік медициналық жұмыс және патогенети-
калық бағыттағы әлеуметтік медициналық жұмыс.
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Алдын алуға (профилактикалық) бағытталған әлеуметтік 
медициналық жұмысқа:

• соматикалық, психикалық және репродуктивті денсаулықтың 
әлеуметтік тәуелді бұзуларының алдын алу шараларын орындау;

• салауатты өмір салты бағдарларын қалыптастыру;
• денсаулық мәселелері бойынша ақпараттарға қол жеткізуді 

қамтамасыз ету;
• әлеуметтік-медициналық көмектің мақсатты бағдарлама-

ларын жасауға қатысу;
• әлеуметтік басқару;
• денсаулықты сақтау сұрақтары бойынша азаматтарды әлеу-

меттік қорғауды қамтамасыз ету және т.б. кіреді.
Патогенетикалық бағыттағы әлеуметтік медициналық 

жұмысқа: 
■  әлеуметтік-медициналық көмекті ұйымдастыру іс-шара-

лары;
■  әлеуметтік-медициналық сараптама жүргізу;
■  мүгедектерді медициналық, әлеуметтік және кәсіби сауық-

тыруды жүзеге асыру;
■  әлеуметтік жұмысты медицина мен денсаулық сақтаудың 

басқа салаларында да жүргізу;
■  клиенттің психикалық статусына жөндеулер жүргізу;
■  әлеуметтік-тұрмыстық сауықтыру инфрақұрылымдарын 

жасау;
■ қызметтері ұқсас мамандардың өзара іс-әрекетінде жал-

ғастырушылықты немесе орнын басуды қамтамасыз ету және т.б.
Өзінің бағытында әлеуметтік-медициналық жұмыстың меди-

циналық көмек пен денсаулық сақтау ұйымдарының іс-әрекетімен 
ұқсастықтары көп. Бірақ ол өз құзыреттілігінің шегінен аспай-
ды және емдік-диагностикалық қызметтер атқармайды. Меди-
цина қызметкерлерімен өзара іс-әрекетті және жауапкершілік 
саласының нақты шегін қамтиды.

Әлеуметтік-медициналық жұмыстың маңызды құраушы 
бөлігі болып әлеуметтік-медициналық патронаж (француз тілінде 
patronage – қамқорлық) табылады. Әлеуметтік-медициналық 
патронаж – үйде жүргізілетін, алдын алу (профилактикалық) 
бағытындағы жұмыс; жеке тұлғалар, отбасылар, тұрғындар 
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тобының әлеуметтік-медициналық көмекке қажеттіліктерін 
қанағаттандыру мақсатында жүзеге асатын медициналық, әлеу-
мет тік және қоғамдық ұйымдардың іс-әрекет түрі.

Әлеуметтік медицинаның тарихы: 
негізгі түсініктердің қайнар көзі

Әлеуметтік медицинаның шығу тарихын әдетте дін, 
жазушылық саласындағы ғана емес, сонымен қатар медици-
на саласындағы реформатор – Эхнатон (IV Аменхотеп) (б.з.б. 
1368-1351) есімімен байланыстырады. Ол зұлматпен (мрако-
бестие) аяусыз күрескен; бақсы, балгер, тәуіптердің ем-доммен 
айналысқандары үшін олардың соңдарына қатал түскен болатын. 
Эхнатон дәрігерлерді абыз деңгейіне дейін көтеріп, оларды пір 
тұтатын. Халықаралық медициналық белгі – ыдысқа шырмалған 
жылан. Бұл белгі Эхнатонның реформасы кезінде патша 
(патшаның тәжінде де жыланның белгісі болатын) мен дәрігердің 
қоғамдағы теңдігінің куәсі ретінде пайда болды. Археологтардың 
тапқан дәрі дайындау рецепттері, хирургиялық операция жоспары 
мен әртүрлі дене және жан дерттерінің симптомдық сипаттамала-
ры әлі де ескірген жоқ. Эхнатонның кезінде дәрігердің әлеуметтік 
маңызы жоғарылап, отандастарының денсаулығы мен тағдырына 
жауапты болды. Қоғамдық денсаулық Эхнатонның кезінде 
мемлекеттік құндылық болып саналды. Тылсым мағынадан аулақ 
«денсаулық» және «ауру» ұғымдары қалыптасты.

Гиппократ әлеуметтік дәрігер ретінде. Әдетте Гиппо-
краттың есімімен (б.з.б. 460–370) 4 зат байланыстырылады: 
1) Гиппократтың анты, 2) Гиппократтың бет-пердесі, маска-
сы (жүрек-өкпе жетіспеушілігіндегі адамның түр әлпеті),  
3) Гиппократтың бас киімі (бас сүйегі зақымданғанда тағылатын 
таңғыш), 4) Гиппократтың темпераменттері (сангвиник, хо-
лерик, флегматик және меланхолик). Гиппократ ішімдікке са-
лыну, нашақорлық сияқты адамдардың ақауларымен белсенді 
күрескендіктен – оны әлеуметтік медицинаның әкесі деп атайды.

Гиппократ бір Құдайға табынды – Асклеп (римдік Эску-
лап). Осыдан барып дәрігерлерді асклепиидтер (эскулаптар) 
деп атап кеткен. Гиппократ өте қызық уақытта өмір сүрді. 
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Оның өмір сүрген уақыты біздің өмірімізге ұқсас болып 
келеді. Спарта жеңіс тапқан Пелопоннес соғысы басталған кез-
де Гиппократ 30 жаста еді. Оның қызметінің белсенді кезеңі 
Лакедемонның гүлденуімен тұспа-тұс келеді. Гиппократ 90 
жасында қайтыс болады және артынша Фивамен соғыста 
Спарта жеңіліс тауып, ұлылығы таяды. Ол Спартада ешқашан 
болмаған. Бірақ Лакедемонның, әсіресе, қоғамдық денсаулыққа 
байланысты мемлекеттік тәжірибесі, Спартадағы дәрігердің 
екіұшты – ұлылығы және қауіпті жағдайы Гиппократты қатты 
қызықтырып, ол соны тиянақты зерттеді.... Гиппократтың екі 
қарама-қарсы жақтан қарсыластары болды. Бірінші қарсы жақ: 
көне Египеттен, мұнда дәрігерлер Осирис – өлім құдайының 
қызметшісі болып қала берді. Екінші жақ: күшті, құдіретті Спар-
та, мұнда ауру кемтарлық сияқты ұят нәрсе болып есептелетін. 
Біз де спартандық мемлекет пен халық денсаулығын жақсарту 
тәжірибесіне толығырақ тоқталайық.

Гиппократ, айта кету керек, халықтық мәдени дәстүрден 
шыққан екі сұмдық әлеуметтік ақаулармен тайынбай күрес 
жүргізгендіктен де оны әлеуметтік медицинаның әкесі деп толық 
түрде айтуға болады. Ол екі құдіретті Құдай – Аполлон мен Ди-
ониске (және оның ең жақын досы Вакхаға) соғыс жариялады. 
Грекияның көп бөлігі табынатын Аполлонның ғибадаты пай-
далы дене шынықтыру мен спортты мағынасыз, пайдасыз тек 
бұлшық ет өсіруге ғана бағытталды. Ол физикалық жаттығулар 
емес, арнайы шөптерден жасалған тұнбалар мен малдың ішек-
қарын сығындыларын, яғни қазіргі анаболиктердің баламасын 
қолдану нәтижесінде жүзеге асырылды. Міне, осы кезден ба-
стап бүгінгі күнге дейін жетіп отырған, ешнәрсеге негізделмеген 
«Дені сау тәнде – дені сау рух» ұраны тасталған болатын. 

Грек жастарының басқа бөлігі кері шекке шықты. Құдайлары 
етіп Дионис пен Вакханы таңдаған олар вакханалияға беріліп, 
яғни ішімдікке салынып, наркотик шөптерді пайдаланып және 
бей-берекет жыныстық қатынастарға түсу арқылы өз жастық 
шақтары мен денсаулықтарын құртты. Гиппократ осы әлеуметтік 
апаттардың жолын бөгеуші алғашқы дәрігерлердің бірі болды. 
Қазіргі кезде біздің өркениетті қоғамымызда да осы Аполлон, 
Дионис және Вакхалардың ізбасарлары жетіп артылады.
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Гиппократтан екі ұрпақ кейін туылған оның апологеті 
(жақтаушысы, жалғастырушысы) Асклепиад ұстазының кей-
бір медициналық-әлеуметтік көзқарастарының спартандық 
қатаңдығын жұмсартуға тырысты. Гиппократтың уағыздарын 
ол «емдеу – сенімді, тез және жағымды» деп толықтырды. Бірақ 
бұл уағыз-өсиет Гиппократтан кейінгі дәрігерлерінің анты-
на кірмеді. Айтпақшы, оның осы антқа авторлығын көптеген 
ғалымдар жоққа шығарып жүр.

Гиппократ қайтыс болған жылы Аристотельдің досы, 
жалғастырушысы, перипатетикалық мектептің танымал өкілі 
– Теофрат дүниеге келді. Біз оның дайындаған 30 мінездемелік 
түрлеріне (гиппократтық темпераментердің және адамның этосы 
туралы түсініктер негізінде) қызығушылық танытамыз. «Этос» 
– (грек тілінен – дәстүр, мінез) – жеке мінездің тұрақты (туа 
біткен) сипаттарының жиынтығы. Ежелгі гректердің өзі «мінез 
– адамның тағдыры» деп түсінген. Теофраст сипаттаған барлық 
«мінездер» нормадан ауытқушы іс-әрекетке бейім адамдарға 
тән. Осылайша, Теофраст бүгінгі медицинаға да өте маңызды 
мәселе – девиантты және делинквентті іс-әрекет мәселесін 
көтерген болатын. Кейін Теофрасттың еліктеушілері көбейе 
түсті. Осы «адамгершілік мінез» ұғымы оған әлемдік атақ алып 
берген еді. Тіпті Аристотельдің өзі шәкіртінің бұл ісіне бей-жай 
қарай алмады. «Этос» ұғымға сүйене отырып, ол философиялық 
білімнің жаңа саласы – этиканы жасады.

«Спартандық қайырымдылық» қазіргі кезеңде «спартандық 
өмір салты» ұғымынан сирек қолданылады. Бірақ галлдардың 
Еуропаны жаулап алу кезінде, II Фридрихтің басқаруы, тіпті 
гитлерлік Германия кезеңінде «спартандық қайырымдылық» 
дәрігерлердің кәсіби іс-әрекетіндегі басты қағидасы болатын.

Спарта дәрігерлері сол кездегі оның негізін қалаушы Ли-
кург кезеңінен бастап, ең құрметті каста болып саналды. 
Олар эфорларға, кем дегенде герусийлерге жатқызылды, яғни 
жоғарғы мемлекеттік шенеуніктер болды. Алғашында герусий-
лер кеңесі – ауру адамды, жаңа туған нәрестені, оның ата-ана-
ларын (әлсіз немесе шала туылған бала туылғанда), қарт адам-
дарды тірі қалдыра ма, қалдырмай ма немесе олардың өлуіне 
«көмектесе ме» деген сияқты мәселелерде шешім қабылдайтын. 
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Өйткені, Спартада адам ауру болғанша, өлі болғаны дұрыс 
деп табылатын. Спарталықтар жарымжан адамдарды құздан 
лақтырып жіберетіндігі туралы бәрімізге аян. Герусийлердің бұл 
шешімін эфорлар бекітеді – соңғы саты патшалардан да жоғары 
тұрады. Мұнда ешкімнің әлеуметтік жағдайы ескерілмейді: 
құзға ауру соңғы илот та, ауру патша да тасталады. Бұның өзі 
Спарта дәрігерлерінің ауру, әлсіз адамдарға деген «спарталық 
қайырымдылығы». Алға көз жүгіртіп айтатын болсақ, бүгінгі 
күнде барлық дамыған елдерде тартысқа түсіп жүрген эвтана-
зия – сол, Спартадан! 

 «Асклепий өлімнен мықты» деп ұрандаған Гиппократ, осы-
лайша өз қарсыластарына жауап қатқан болатын. Айтпақшы, 
«дәрігер пациент өмірі үшін соңына дейін, өлімнің биологиялық 
белгілері – мәйіттің дақтары шықпайынша күресу керек» дегенді 
де Гиппократпен байланыстырамыз. «Өмірмен байланысы 
жоқ аурулар» ұғымын Гиппократ қабылдай алмады, сонымен 
қоса ол спарталық дәрігерлерден бойын аулақ ұстады. Спарта 
дәрігерлерінің тәжірибесінен ол салауатты өмір салтын насихат-
тауды қабылдап, салауатты өмір салтының барлық ережелерін 
(тамақ мен жыныстық қатынастардағы ұстамдылық, күнделікті 
дене жаттығулары, күнделікті ақыл-ой жүктемесі, алкоголь мен 
есірткі заттарды қолданудан бас тарту, көңілді билер билеу және 
т.б.) ұстануды талап етті. Өз өмірінде Гиппократ осы қағидаларды 
ұстанды, ал бұл ережелерді орындамаған дәрігерлерге: «Сен 
адамдардың өмірі үшін жауаптысың, ал өзіңнің өмір сүру 
салтыңның түрі мынау», – деп ренішін білдірген-ді.

Медициналықәлеуметтік жұмыстағы базалық үлгі. 
Меди циналық-әлеуметтік жұмыстың базалық үлгісін құру екі 
ережеге сүйенеді: 

Біріншісі. Клиенттердің 5 тобы көрсетіледі:
1) қатерлі топтар;
2) клиенттің отбасы және араласатын ортасының мүшелері;
3) әлеуметтік мәселелері басым ауру жандар;
4) ұзақ және жиі ауыратын адамдар;
5) мүгедектер.
Екіншісі. Жоғарыда көрсетілген клиент топтарының 

әрқайсысымен жұмыс істеуде әлеуметтік қызметкер негізгі іс-
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шараның екі бөлігін атқарады: алдын алуға (профилактикалық) 
бағытталған әлеуметтік медициналық жұмыс және патоге-
нетикалық бағыттағы әлеуметтік медициналық жұмыс.

Қағидалар бірлігін сақтай отырып, мұндай ыңғай тұрғындарды 
әлеуметтік қорғау жүйесі немесе медицинаның жеке салаларын-
да әртүрлі бейіндегі контингенттермен кәсіби әлеуметтік жұмыс 
істеу ерекшелігін ескеруге мүмкіндік береді.

Мысал ретінде қатерлі топтармен әлеуметтік-медициналық 
жұмыстың базалық үлгісін қарастырайық. Әр жағдайда бұлар 
тұрғындардың түрлі топтары болуы мүмкін. Осылайша, ЖҚТБ-
ның алдын алу бойынша, әлеуметтік-медициналық жұмыс 
жүргізу барысында тұрғындар арасындағы қауіп-қатерлі топтар 
құрамын нашақорлар, жезөкшелер, гомосексуалистер құрайды; 
нашақорлықтың алдын алу бойынша қауіп-қатерлі топтар 
құрамын әлеуметтік-бейімсіз отбасыларынан шыққан балалар 
мен жасөспірімдер, жетім балалар, девиантты және делинквентті 
іс-әрекетке бейім балалар мен жасөспірімдер; туберкулездің 
алдын алу бойынша қауіп-қатерлі топтар құрамын белгілі бір 
тұрғылықты жері жоқ адамдар, аз қамтылған отбасыларынан 
шыққан, пенитенциарлы жүйенің клиенттері құрайды.

Профильді қатерлі топты қалыптастыруда осы құбылыстың 
шығу себептерін: аурудың, нашақорлықтың, алкоголизм және т.б. 
себептерін білуіміз қажет. Ол өз кезегінде бірінші және екінші 
профилактика қағидаларының негізінде әлеуметтік-медициналық 
жұмыстың дифференциациялық үлгісін құруға мүмкіндік береді.

Әлеуметтік-медициналық жұмыстың алдын алу (профилак-
тикалық) және патогенетикалық бағыттарында қатерлі топтар-
мен жұмыс істеу кезінде әлеуметтік жұмыс қызметкері қандай 
іс-шараларды жүзеге асыруы керектігін анықтап алайық.

1. Алдын алуға (профилактикалық) бағытталған әлеумет-
тік медициналық жұмыс:

1) жеке, топтық және аймақтық деңгейлерде, түрлі ұйым-
дастырушылық-құқықтық формалар мен түрлі ведом ство ларға 
тиесілі мекемелерде соматикалық, психикалық және репро-
дуктивті денсаулықтың әлеуметтік тәуелді бұзылуларының ал-
дын алу іс-шараларын орындау;
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2) гигиеналық тәрбие және қауіп-қатерлі топ клиенттерінің 
спецификасын есепке ала отырып, салауатты өмір салтын 
қалыптастыру іс-шараларын жүргізу;

3) әлеуметтік-гигиеналық мониторинг жүргізуге қатысу;
4) аурудың алдын алу, денсаулықты сақтау және нығайту бой-

ынша мақсатты бағдарлама жасауға қатысу, әртүрлі деңгейде 
әлеуметтік-медициналық көмекті ұйымдастыру;

5) медициналық-генетикалық кеңес беруге үлес қосу;
6) профилактикалық тексеру жұмыстарын ұйымдастыруға 

қатысу;
7) соматикалық, психикалық және репродуктивті денсаулық-

қа, генетикалық және тума ақауларға әсер ететін қауіпті фактор-
ларды анықтау;

8) индивидуалды, қоғамдық денсаулық және қоршаған 
ортаның жағдайы туралы азаматтарды ақпараттандыру.

2. Патогенетикалық бағыттағы әлеуметтік-медициналық 
жұмыс:

1) отбасына әлеуметтік экспертиза жүргізу;
2) отбасын құруды жоспарлауға әлеуметтік-медициналық 

көмек, ана мен баланы қорғау; 
3) әлеуметтік қатерлі отбасыларын әлеуметтік-медициналық 

қамқорлыққа алу;
4) денсаулықты сақтау және әлеуметтік-медициналық көмек 

көрсетуде азаматтардың мемлекеттік құқықтарын қамтамасыз 
етуге атсалысу;

5) табиғи және индустриалды апаттардан зардап шеккен 
азаматтарға көмек көрсетуге қатысу;

6) клиенттің физикалық және психикалық денсаулығымен 
байланысты құқықтық мәселелерін шешуге қатысу;

7)  психотүзетуші жұмыс.
Толыққанды әлеуметтік-медициналық жұмыс үшін жоғары, 

орташа арнайы білімі бар және қарт адамдарға, жалғыз 
бастыларға, мүгедектерге өз еркімен көмек көрсететін персонал 
мамандардың жұмысын қарастыратын үш деңгейлі жүйе қажет. 
Әлеуметтік-медициналық жұмысты кешенді қарастыру бір 
уақытта үш деңгей мамандарының қатысуын қарастырады. 
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Жоғары білімі бар әлеуметтік қызметкер аймақтың не-
месе өзі қызмет көрсететін аумақ тұрғындарына әлеуметтік-
медициналық көмек көрсету бағдарламаларын құрастырып, 
ендіреді; емдеу-профилактикалық мекемелерінің медицина 
қызметкерлерімен өзара іс-әрекет жүйесін қалыптастырады; 
әлеуметтік-медициналық қызметтің аралас ведомстводан тыс 
ұйымдарының (педагогтар, психологтар, заңгерлер және т.б.) іс-
әрекетін басқарады; орта звено жұмысшыларының әлеуметтік 
іс-шараларды өткізуін бақылап, бағыттап отырады; басқа да 
ұйымдастырушылық мәселелерді шешеді. 

Орта звено қызметкерлерінің негізгі атқаратын функция-
лары болып нақты қызмет көрсетуді жүзеге асыру бойынша, 
отбасылармен тікелей патронаждық, яғни қамқорлық жұмыс 
істеу табылады. Атап айтсақ, мүгедектерге, жалғыз бастыларға, 
ұзақ мерзімді ауруға шалдыққандарға алғашқы медициналық-
санитарлық көмек көрсету; дәрі-дәрмектермен, орау-таңу сияқты 
гигиеналық құралдармен, азық-түлікпен қамтамасыз ету; заңгер, 
психолог, педагог мамандардың кеңестік көмегін ұйымдастыру; 
санитарлық жұмыстар мен өзіндік және өзара көмекке үйрету; 
отбасындағы аномалды құбылыстарды айқындап, олардың алдын 
алу; балалар мен жасөспірімдерді салауатты өмір салтына баулу; 
жалғызбасты қарттар мен мүгедектерге әлеуметтік-тұрмыстық 
көмекті жүзеге асыру; ортопедиялық құралдар мен протездерге 
мұқтаж жандарды анықтау.

Үшінші деңгейлі әлеуметтік-медициналық жұмыс ерікті 
адамдармен орындалады, олар: дін өкілдері, Қызыл Ай 
Қоғамының өкілдері және т.б. жанашырлық танытушы, яғни 
басқа адамдардың көмегіне мұқтаж адамдарға (аса ауыр ауру 
түрімен ауыратын, жалғыз адамдардың жанында отыратын адам, 
зағип, мүгедек жандардың жанында жүруші адам) физикалық, 
моральдық, психологиялық көмек көрсетушілерді айтамыз.

Үшінші деңгейлі әлеуметтік жұмыскер арқылы емдеу меке-
мелерінің медицина қызметкерлері әлеуметтік жұмыста өз 
еркімен көмек көрсетуші (қайырымдылық пен мейірімділікті 
жаңғырту және жоғарыда айтылған ерікті құрылымдарды құру) 
ұйымдармен байланыс орнатуға мүмкіндігі бар.
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Медициналықәлеуметтік көмек көрсетуге қатысушы 
әлеуметтік жұмыс маманының үлгісі. Әлеуметтік қызметкер 
кадрларын дайындаудың заманауи жүйесін қалыптастыру – 
әлеуметтік жұмыс саласындағы мамандарды дайындау деңгейіне 
ғылыми негізделген мемлекеттік талаптардың және тиянақты 
дайындалған маманның үлгісі болған жағдайда мүмкін бо-
лады. И.И. Сигов пен Н.Ф. Талызинаның анықтамасы бой-
ынша, маманның үлгісін жасау мәселесі оқу жоспарлары, 
оқу бағдарламаларының мазмұнын қалыптастыру мен про-
фессиограм маны құрудың негізгі кілті болып табылады.

И.А. Зимнянның пікірі бойынша, кәсіби әлеуметтік 
жұмыскердің профессиограммасын құру кезінде, кем деген-
де үш негізге сүйену керек. Біріншісі, әлеуметтік жұмыскердің 
тұлғалық мінезімен сәйкес келеді. Мұнда анықтаушы крите-
рий ретінде тұлғаның аталған мамандық түріне гуманистік 
сәйкестігін, бейімдігін айтуға болады. Екіншісі – әлеуметтік 
қызметкердің құзыреттілігі, яғни мұнда маманның тек өз саласы 
бойынша ғана емес, сол саламен тікелей немесе жанама байла-
нысы бар басқа да салалардан әлеуметтік білімі мен қабілеттері 
болуы тиіс. Үшіншісі – ол әлеуметтік жұмыскердің адамдармен 
қарым-қатынас кезіндегі әртүрлі жағдайда тұлғааралық және 
конвенционалды қатынас орната білу қабілетіне негізделеді.

Медициналық-әлеуметтік жұмыс саласындағы маман-
дар іс-әрекетінің көпаспектілігімен, аталған мәселенің жаңа-
шылдығымен, сонымен қоса әртүрлі ведомствоға тиісті меке-
мелердің контингенттері мен түрлерінің әртүрлілігімен байланы-
сты маманның үлгісін жасау қажеттілігі туды. 

Медициналық-әлеуметтік көмекке қатысушы әлеуметтік 
жұмыс маманының үлгісін жасау кезінде әлеуметтік жұмыстың 
«адам − адам» сияқты кәсіп саласындағы кәсіби іс-әрекеттің көп 
жоспарлы  түрі екендігі ескеріледі.

Л.В. Топчий және т.б. айтуы бойынша, мұндай кезде, ең ал-
дымен, маман төлқұжатын дайындаумен байланысты мәселелер 
туындайды.

Маман төлқұжатын дайындауда, әлеуметтік көмек көрсету 
қызметі дамыған елдердегі әлеуметтік жұмысқа қойылатын 
нормативті талаптардың тәжірибесі ескеріледі. Маманның 
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төлқұжатын дайындау медициналық-әлеуметтік жұмыс шеңбе-
рінде жүзеге асырылатын маманның тұлғалық қасиеттерін 
белгілеу, оның білімі мен қабілеттерін, сонымен қатар қызметтік 
міндеттерін анықтау, арнайы қызметтерді айқындауды көздейді. 
Бірақ, кәсіби іс-әрекет пен қызметтік міндеттердің түрлері мен 
міндеттерінің орнын шатастырмау керек. 

Әлеуметтік жұмыс мамандарының тұлғалық қасиеттерін 
анықтау барысында оның интеллектуалды, жалпы мәдени және 
адамгершілік потенциалының деңгейін есепке алу керек. Қазіргі 
уақытта маманның жоғары саяси мәдениеті мен азаматтылығы, 
гуманистік және жалпы гуманитарлық қасиеттері ерекше 
сұранысқа ие.

Е.И. Холостова қалыптастырған әлеуметтік қызметкерге 
деген талаптар медициналық-әлеуметтік жұмыс саласындағы 
мамандарға да қажетті болып табылады. Автордың ойынша, 
әлеуметтік жұмыскердің:

•	 психология, физиология, экономика, құқық, информатика 
және басқа да салаларда жақсы кәсіби дайындығы мен білімі бо-
луы қажет;

•	 жалпы жоғары мәдениет иесі болуы керек;
•	 қазіргі кездегі саяси, әлеуметтік және экономикалық про-

цестер туралы ақпараты, халықтың түрлі әлеуметтік топтарынан 
хабары болуы керек;

•	 белгілі бір әлеуметтік бейімі болуы керек;
•	 кәсіби амалы, айналасындағылардың сенімі мен көңілін 

жаулап алу, кәсіби құпияны сақтай білу сияқты қасиеттері болуы 
тиіс;

•	 эмоционалды тұрақты, сабырлы, сыпайы бола отырып, өз 
міндетін адамгершілікпен атқара білуі керек;

•	 күтпеген жағдайларда шешім қабылдап, өз ойын нақты 
жүйелеп, оны сауатты түрде жеткізе білуі керек. 

Әлеуметтік қызметкердің профессиограммасы іс-әрекет пен 
кәсібиліктің жоғары стандарттарын талап етеді.

Медициналық-әлеуметтік жұмыс саласындағы мамандарды 
кәсіби дайындауда биоэтиканы зерттеудің маңызы зор. Болашақ 
мамандарға медициналық және биологиялық ғылымдардың да-
муымен пайда болатын философиялық, этикалық және құқықтық 
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мәселелер шеңберін кеңінен қарастыру мүмкіндігін беру керек. 
Олар қазіргі замандағы денсаулықтың құндылығы, этикалық 
және адам өлімі мәселелері, эвтаназия, адам мүшелерін транс-
плантациялау, жаңа репродуктивті технологиялар, замана-
уи биотехнологиялық зерттеулер мен биоэтиканың басқа да 
мәселелерін міндетті түрде қарастырулары керек.

Жаңа технологиялар адамдарға жаңа мүмкіндіктер ашып қана 
қоймай, кейбір кездері қауіп-қатер де төндіріп жатады. Бірақ, 
бұдан адамзат бұл қауіп-қатерге толы биотехнологиялық проце-
стерге көнігуі керек деген ой қалыптаспауы керек. Ол гуманизмнің 
құндылықтары мен идеалдарына қарсы жүзеге асатын болса, 
оны біз прогресс деп қабылдай алмаймыз. Бұл құндылықтар мен 
идеал дарды үгіттеп қана қоймай, оларды тәжірибеде жүзеге асы-
ру қажеттілігі туындап отырғандықтан, соңғы кездері биоэтика 
саласында гуманизм қолданбалы болып келеді. Б.Г. Юдиннің 
айтуы бойынша, бұл жерде гуманизмнің бастауы жүзеге асатын 
күрделі моральдық мәселелерді шешу жолдарын іздестіру тура-
лы әңгіме болып отыр.

Әр пәнаралық мамандықтарда өз кәсіби құзыреттілігінің 
шектерін белгілеп алу заңды процесс түрінде орындалады. Бұл 
әлеуметтік жұмыс саласына да тән.

Тәжірибеге сүйенетін болсақ, өз клиенттеріне кәсіби көмек 
көрсету үшін, әлеуметтік жұмыс маманының медицина мен 
денсаулық сақтау саласындағы теориялық және практикалық 
білімі жоғары болуы керек. Өз мамандығы мен жұмыс орнына 
қарамастан, әлеуметтік қызметкер индивидуалды және қоғамдық 
денсаулық мәселелерін шешуге қатысып, «денсаулық мұғалімі» 
ретінде қабылдануы керек.

Әлемдік денсаулықты сақтау ұйымы денсаулықты – ауру мен 
физикалық ауытқушылықтардың жоқ болуы деп қана емес, со-
нымен қатар физикалық, рухани және әлеуметтік хал-ахуалының 
жақсы күйі деп те анықтайды. Сондықтан әлеуметтік жұмыс 
дәрігерлікке жақын іс-әрекет түрі ретінде де қарастырылады.

Денсаулық мәселесі жаһандық мәселе бола отырып, адам-
заттың басқа да мәселелерінен ажыратылмайды. Денсаулық ағза 
дамуының барлық кезеңдерінде, туылғаннан бастап өзекті болып 
саналады. Жеке түрде денсаулық – ол аурудың жоқ болуы емес, 
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керісінше оның антиподы. Денсаулық ағзаның жағдайы ғана емес, 
ол – «адам өмірінің стратегиясы» ретінде де қарастырылады. 

Адам денсаулығы биология, медицина, әлеуметтану, психоло-
гия, философия сияқты көптеген жаратылыстану мен қоғамдық 
ғылымдардың пәні болып табылады. Денсаулық негізін зерттеу 
– бұл көбінесе медициналық-биологиялық аспект. Бірақ барлық 
медициналық доктринаның негізінде екі өзара байланысты 
мақсат: денсаулықты сақтау және ауруды емдеу болса да, ал меди-
цина ауру туралы болғандықтан, денсаулық мәселесі әлеуметтік 
факторларды есепке алмай шешілмейді. Шетелдік және отандық 
зерттеушілердің мәліметтері бойынша, адам денсаулығының 
50%-ы адамның өмір сүру салтына байланысты. 

Әлеуметтік қызметкерлердің іс-әрекеті мәселені 3 тәсіл 
арқылы шешуге негізделеді. Олар: тәрбие, фасилитация және 
адвокаттық тәсіл. Бұл тәсілдердің қайсыбірін қолдану әртүрлі 
рөлдік позицияларды, мақсаттарды және әрекет ету әдістерін 
анықтайды. Қысқаша айтатын болсақ, әлеуметтік қызметкер іс-
әрекетінің мазмұны осындай.

Тәрбиелік тәсіл әлеуметтік жұмыскерге мұғалім, кеңесші, экс-
перт ретінде көрінуге мүмкіндік береді, яғни кеңес беру, оқыту, 
дұрыс әрекет ете білу, басқа адаммен қарым-қатынас орната білу, 
рөлдік ойындарды оқыту әдісі ретінде қолдануға үйрету және т.б.

Фасилитациялық тәсілде әлеуметтік қызметкер оқу құралы 
немесе көмекші, тұлғаның қиын қалыптасуын игерудегі жақтаушы 
немесе делдал рөлін атқарады. Ол мінез-құлық түсінігіне, әрекет 
пен іс-әрекеттің ұқсас бағыттарын талқылауға және ішкі ресур-
старды мобилизациялауға бағытталған.

Адвокаттық тәсіл – әлеуметтік қызметкер адвокат қызмет-
терін нақты клиент немесе клиент топтарының атынан атқарғанда 
қолданылады. Мұндай тәсілді қолдана отырып, әлеуметтік 
қызметкер құжаттарға негізделген кінә тағуға, нақты дәлелдерді 
айқындауға көмектеседі.

Денсаулық мәселелерін шешуге қатысушы әлеуметтік 
қызметкер маманына кәсіби іс-әрекет басты мақсат емес, ол 
денсаулықты сақтау, қалпына келтіру және нығайтуға бағытталған 
әлеуметтік жұмыстың мазмұны мен әдістерін негіздеуші арнайы 
пәнаралық өзара байланысы бар нақты мәселелерді шешу құралы 
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болып табылады. Сонымен қатар медициналық-әлеуметтік жұ-
мыстың әдістері осы жұмыс субъектісінің ерекшелігі болып 
анықталады. Әлеуметтік жұмыскер дәрігер, психолог, заңгер, 
педагогтармен бірігіп жеке тұлғалар мен әлеуметтік топтардың 
мәселелерін шешуге қатысады. Мұның өзі медициналық-
әлеуметтік жұмыс сияқты кәсіби іс-әрекеттің арнайы саласына да 
қатысты болып табылады. 

Маман құжатының екінші маңызды құраушысы – оның 
кәсіби дипломы бар жұмыскер деңгейінде атқаратын қызметтік 
міндеттерін, арнайы қызметтерін анықтау. 

Ғылыми әдебиет мәліметтеріне жүргізілген талдау – тұрғын-
дардың әртүрлі топтарына медициналық-әлеуметтік көмек 
көрсетуге қатысушы әлеуметтік жұмыс маманының кең қызметтер 
тізбегін жүйелеуге және оларды медициналық, әлеуметтік және 
интегративті (біріктіруші) бағытталған 3 топқа біріктіре отырып, 
ұсынылған қағидалар шеңберінде арнайы қызметтердің жалпы 
тізбегін құруға мүмкіндік береді. 

Медициналық бағытталған қызметтер:
• ауру, жұмысқа жарамсыз және мүгедек жандарға күтім және 

әлеуметтік-медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру;
• отбасына медициналық-әлеуметтік көмек көрсету;
• әртүрлі топтарға медициналық-әлеуметтік патронаж;
• ұзақ мерзімді аурулары бар адамдарға медициналық-әлеу-

меттік көмек көрсету;
• паллиативті (уақытша) көмек көрсетуді ұйымдастыру;
• мүгедектікке апаратын, өлімге әкеп соғатын аурулардың 

қайталануының алдын алу;
•  санитарлық-гигиеналық білім беру;
• клиенттің медициналық-әлеуметтік көмек алу құқықтары 

және мұқтаж адамдардың мәселесінің түріне қарай көмек көр-
сетудің тәртібі туралы ақпараттандыру;

Әлеуметтік бағытталған қызметтер:
• денсаулықты сақтау және медициналық-әлеуметтік көмек 

көрсету мәселелеріне қатысты әлеуметтік қорғауды қамтамасыз 
ету;

• медициналық-әлеуметтік көмекке мұқтаж жандардың 
қызығу шылығын билік органдарында көрсету;
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• қоғамдық қауіпті әрекеттердің алдын алуға көмектесу;
• бақылау мен қамқорлықты рәсімдеу;
• әлеуметтік-гигиеналық мониторинг жүргізуге қатысу;
• тұрғындардың мұқтаж бөлігіне реабилитациялық әлеуметтік-

тұрмыстық инфрақұрылымды жасауға қатысу;
• клиенттердің өз денсаулығына байланысты ақпараттарға 

оңай қол жеткізуін қамтамасыз ету;
• клиенттерді жеңілдіктер, жәрдемақылар және басқа да 

әлеуметтік қорғау түрлері туралы ақпараттандыру;
• клиенттерге әлеуметтік-тұрмыстық және тұрғын-үй мәселе-

лерін шешуге, зейнетақы, жәрдемақы мен төлемдерді алуға 
көмектесу;

• отбасылық кеңес беру және психотүзету;
• психотерапия, психикалық өзін-өзі бақылау;
• коммуникативті тренинг, әлеуметтік қабілеттер тренингі 

және т.б.
Интегративті (біріктіруші) бағытталған қызметтер:
• клиенттің әлеуметтік статусын кешенді бағалау;
• жеке, топтық және аймақтық деңгейде соматикалық, пси-

хи калық, репродуктивті денсаулықтың әлеуметтік тәуелді 
бұзылуларының алдын-алу іс-шараларына қатысу;

• клиент, топтар мен тұрғындарды салауатты өмір салтын 
ұстануға қалыптастыру;

• отбасын жоспарлау;
• медициналық-әлеуметтік сараптама жүргізу;
• мүгедектердің медициналық, әлеуметтік және кәсіби реаби-

литациясын жүзеге асыру;
• психиатрия, наркология, онкология, гериатрия, хирургия-

да және клиникалық медицинаның басқа да салаларында басқа 
әлеуметтік жұмыс жүргізу;

• АИВ-індетін (адамның иммунды дефицит вирусы) таратудың 
алдын алуға ат салысу және індетке шалдыққан отбасылармен 
оның мүшелерін әлеуметтік қорғауды қамтамасыз ету;

• әлеуметтік-құқықтық кеңес беру;
• реабилитациялық, психологиялық-педагогтік, әлеуметтік-

құқықтық сипаттағы өзіндік және өзара көмек көрсетуші терапев-
тік қауымдастықтарды ұйымдастыру;
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• тұрғындардың әртүрлі деңгейдегі мұқтаж топтарына 
медициналық-әлеуметтік көмектің кешенді бағдарламасын жа-
сауға қатысу; 

• клиенттің мәселелерін шешуде аралас мамандық маман-
дарының өзара іс-әрекет сабақтастығын қалыптастыру;

Медициналық-әлеуметтік көмек көрсетуге қатысушы әлеу-
меттік жұмыс маманының осы ұсынылған қызметтік сипаттамасы 
тұрғындарды денсаулық сақтау және әлеуметтік қызмет көрсету 
саласында әлеуметтік жұмыс бойынша нормативті құжаттарды 
дайындау кезінде және ведомстволық бұйрықтарды, нұсқауларды 
және басқа да нормативтік құжаттарды дайындауда әдістемелік 
тәсіл ретінде қолданылуы мүмкін. 

Аталған мәселе бойынша әлеуметтік жұмыс тәжірибесін 
денсаулық сақтау мен ғылыми зерттеулерде кеңейте түсу – 
мамандардың қызметтік міндеттемелері сияқты нақтыланады. Ол 
кәсіби іс-әрекеттің жаңа түрінің нормативті құқықтық базасын 
әрі қарай қалыптастыруға әсерін тигізеді.

Қазақстан мен шетелдегі әлеуметтікмедициналық 
жұ мысқа салыстырмалы талдау. Қай мемлекетте болма-
сын әлеуметтік-медициналық жұмыс сол мемлекеттің тарихи 
жағдайларын есепке ала отырып қалыптасады. Қарастыратын 
мәселелерінің ұқсастықтары мен біртиптілігіне қарамастан, 
олардың әдістерінде, жолдарында және ұйымдық рәсімдеуінде 
өзіндік ерекшеліктері бар. Әртүрлі мемлекеттердегі әлеуметтік-
медициналық жұмыстың мазмұнын салыстырмалы түрде тал-
дау – осы қызметтің теориясы мен тәжірибесін одан әрі байыта 
түсетіндігін барлығын білеміз.

Мысалы, АҚШ-та әлеуметтік-медициналық жұмыстың басты 
ерекшелігі орталықсыздандыру (децентрализация) болып табы-
лады. Бұл әртүрлі әлеуметтік-медициналық бағдарламалардың 
федералды, штаттық және жергілікті сияқты әртүрлі деңгей-
лерінде жүзеге асырылуы арқылы көрінеді. Мемлекеттік 
сақтандыру жүйесі екі түрлі формада болатын – ұжымдық және 
индивидуалды жеке сақтандыру жүйелерімен толықтырылады. 
Соңғы жылдары интернат-үйлерінде, күндізгі ауруханада, 
сауықтыру курстарындағы, стационарлы және диспансерлік 
қызметтердің үйлесімділігі сияқты қызмет түрлері кеңінен 
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қолданылуда. Әсіресе, қарт және мүгедек адамдарға тұрмыстық 
қызмет көрсетуге ерекше назар аударылуда. Үйге тамақ әкеліп 
беру, шомылдыру, шаш қырқу, кір жуу және іш-киім ауыстыру, 
нұсқаушының көмегі арқылы гимнастика жасату сияқты қызмет 
түрлері көрсетілуде. 

Канадада әлеуметтік-медициналық жұмыс жүйесі адамдардың 
өз еркімен көмек көрсетуіне негізделеді. Дегенмен, ол мемлекет-
пен де басқарылып отырады. Заңды түрде белгіленген әлеуметтік-
медициналық қызметтер тұрғындардың келесі категориялары-
на көрсетіледі, олар: қарт адамдар; жұмыссыздар; ата-анала-
ры тастап кеткен балалар; зорлық-зомбылыққа ұшырағандар; 
эмоционалдық және психологиялық қиындыққа шалдыққан бала-
лар; физикалық және ақыл-ойы кем балалар; заңға қарсы келетін 
жасөспірімдер; эмоционалдық мәселелері бар жасөспірімдер; 
маскүнемдікке салынған немесе есірткі қабылдауға бейім 
жасөспірімдер.

Канаданың денсаулық сақтау жүйесін мемлекет қаржы-
ландырады және медициналық сақтандыру карточкасы бар әрбір 
мемлекет азаматы тегін медициналық қызметке жүгіне алады. 
Сонымен қатар әрбір жұмыс істейтін азаматқа айлықпен бірге 
сақтандыру, өтемақы пакеті ұсынылады, ол өз кезегінде тіс емдеу, 
окулист және т.б. қызметтердің басым бөлігін жауып отырады.

Англия – аймақтық принципке байланысты оңтүстік және 
солтүстік болып екіге бөлінеді. Негізінен, әлеуметтік-меди-
циналық жұмыс солтүстік аймаққа бағытталған, себебі бұл 
аймақтағы тұрғындардың әл-ауқаты төмен дәрежеде. Әлеуметтік-
медициналық көмек көрсету орындарына тек ауруханалар ғана 
емес, сонымен қатар қарттар үйі, мүгедектер үйі, жетімдер, 
қарттар паналары, психикасында ауытқулары бар адамдар мен 
мүгедектерге арналған қонақ үй іспеттес жатақханалар жата-
ды. Әлеуметтік-медициналық көмектегі басты жауапкершілік 
жергілікті өкіметке тапсырылады. Оларға қаржылық қаражаттың 
көп бөлігі бөлініп отырады. 

Германияда әлеуметтік-медициналық жұмыс мемлекеттік 
сипатқа ие, бірақ ерікті және жеке ұйымдар да жоқ емес. Әсіресе, 
әлеуметтік-медициналық патронаж кең түрде қолданылады. 
Клиенттер өздерінің қажеттіліктері мен ауру деңгейлеріне 
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байланысты әлеуметтік қызметтерді өз бетінше таңдай алады, 
олар кеңес беру, дәрігерлік, ақпараттық, жалпы күтім бойын-
ша, ұжымдық сияқты әлеуметтік-медициналық қызмет түрлерін 
пайдалана алады.

Германия үшін әлеуметтік шаралардың дәстүрлі саласы 
денсаулық қызметі болып саналады. Ол өз кезегінде салыстырма-
лы биік стандартқа жауап беретін әлеуметтік көмек пен денсаулық 
сақтау жүйесінен тұрады. Германиядағы денсаулық қызметі мен 
әлеуметтік қызметтер екі радикалды бөлінген секторлар болып та-
былады. Бұл екеуінің жұмыс істеу барысында, мысалы, әлеуметтік 
медицина саласында бірігуі кезінде, әлеуметтік шаралар қажетті 
бірігудің звеносын құрайды. Сондықтан денсаулықтың қоғамдық 
қызметі әлеуметтік қызметтердің, соның ішінде әлеуметтік 
саладағы жұмысшылардың маңызды жұмыс істеу ортасы болып 
табылады. 

Скандинавиялық мемлекеттер бюджет қаражатынан мұқ-
таж жандарға ұзақ мерзімді әлеуметтік-медициналық қыз-
мет көрсетуде биік дәрежеге жетті деуге болады. Мысалы, 
Швециядағы медициналық және әлеуметтік қызмет мәселелері 
муниципалды және облыстық билік құзырларына қарайды. 
Азаматтарға әлеуметтік қызмет көрсетудің негізгі міндеті сол 
азаматтың тұрақты тұратын аймағындағы муниципалитетке 
жүктелген.

Швеция ауруханаларында дағдарыс жағдайлары кезінде 
көмек көрсету қызметі жақсы дамыған. Бұл жерде әлеуметтік 
қызметкерлер бірнеше міндеттер атқарады. Атап айтқанда, ауру 
адамды емдеудің стационарлық шарттарына және режиміне 
бейімделуіне көмектеседі; ауру адамдарды операцияға дайын-
дап, операциядан кейінгі жағдайда да көмек көрсетеді; жақын-
дары мен балалары емделмейтін ауруға душар болғандардың 
ата-аналарына, туысқандарына қолдау көрсетеді; аурудың 
отбасылық жағдайы туралы және оның туыстарының ауруға 
көмектесу мүмкіндіктері туралы дәрігерлерді хабардар етеді; 
балалары қайтыс болған ата-аналар мен ауруханада қайтыс 
болған жандардың жақын туысқандарымен жұмыс істейді; ба-
лалары ауыр науқасқа ұшыраған ата-аналармен жұмыс істеу 
бағдарламаларын құрайды.
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Даниядағы қарт адамдарға көмек көрсету жүйесі ерек-
ше қызығушылық тудырады. Әлеуметтік және медициналық 
қызметтер қолжетімді болу үшін муниципалды билік қарттарға 
арналған денсаулық орталығын ұйымдастырды. Әрбір ықшам ау-
дандарда орналасқан мұндай орталықтар әлеуметтік қамтамасыз 
ету мен денсаулық сақтауға байланысты барлық мәселелерді 
қарастырады. Сонымен қатар қарт адамдарды күту мен емдеудегі 
барлық қызмет түрлері ұсынылады. 

Батыс Еуропа мен Солтүстік Америка елдерінде жоғары 
білікті медбикелік күтім үйлері бар. Медбикелік күтім үйлері 
қарт адамдардың әлеуметтік және тұрмыстық қажеттіліктерін 
қамтамасыз етіп қана қоймай, сонымен қатар білікті медициналық 
әмбебаптық қызмет көрсету орталықтары болып қалыптасуда. 

Көптеген елдерде егде адамдарға әлеуметтік-медициналық 
көмек түрін дамытуда көмексіз өмір сүре алмайтын қарт адамдарға 
ұзақ мерзімді көмек көрсетуге басты назар аударылып отыр. Ұзақ 
мерзімді көмек көрсету қызметі денсаулық сақтау, әлеуметтік 
бағдарламалар және күту сияқты қызметтерді қамтуы тиіс. Ұзақ 
мерзімді көмек көрсетудің маңызды компоненті – үйге келіп көмек 
көрсету, ол – егде адамдардың қажеттіліктерін қамтамасыз ететін 
және үйде отыруға мүмкіндік беретін: медициналық, әлеуметтік, 
тәжірибелік қызметтердің комбинациялар жиынтығы.

Үйге келіп көмек көрсету қызметі – бұл қауіпті ауруларға, 
түрлі кеселдерге, функциялардың бұзылуына, терминалды 
ауруларға ұшыраған пациенттерге үйіне келіп көрсетілетін 
кәсіби көмек, сонымен қатар барлық мұқтаж адамдарға қысқа не-
месе ұзақ мерзімде көрсетілетін кәсіби қызметкерлердің көмегі. 
Үйге келіп, көмек көрсету қызметіне: қызметшілердің үйге келуі; 
үйдегі инфузионды терапия; медициналық аппараттарды үйге 
қою; хоспис; патронажды қызметкерлердің жұмысы жатады. 

Үйге келіп, көрсетілетін көмекті екі түрге бөліп қарастыруға 
болады, олар: ресми – бригадамен немесе жекелей жұмыс істейтін 
кәсіби мамандар тобымен қамтамасыз етілетін түрі; ресми емес – 
ол көршілердің, достардың немесе туысқандардың көмегі. Үйге 
көрсетілетін көмек түріне үйге тамақ әкеліп беру, жергілікті 
транспорт, қаржылай көмек, медициналық және әлеуметтік ме-
кемелер базасындағы күндізгі бағдарламалар сияқты қосымша 
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көмек түрлерін жатқызуға болады. Отбасындағы қарт адамдарға 
күтім жасау да үйде көрсетілетін көмек түріне жатады. 

Еуропалық Одаққа мүше-елдерде денсаулық сақтау жүйесі 
келесідей модельдерге бөлінуі мүмкін:

1. Әмбебап модель (Ұлыбритания, Ирландия, Дания)
– салық салу негізінде қаржыландырылатын денсаулық 

сақтаудың ұлттық жүйесі қызмет көрсету кешенінің тең және 
жалпыға бірдей қолжетімділігі қағидаларына негізделеді. 
Медициналық қызмет көрсету, негізінен, мемлекеттік мекемелер-
де ұсынылады. 

2. Әлеуметтік сақтандыру моделі (Германия, Австрия, 
Франция, Нидерланды, Бельгия, Люксембург) кәсіпкерлік пен 
әлеуметтік ынтымақтастық принципі дәстүріне негізделген. 
Денсаулық сақтауға кеткен шығындардың пайызын құрайтын 
жалақыдан аударулар мен басқа да мемлекеттік қорлар арқылы 
қаржыландырылады. Басқару жүйесінде әлеуметтік серіктестік 
маңызды рөл ойнайды.

3. Медициналық көмек көрсетудің «оңтүстік моделін» (Ис-
пания, Португалия, Грекия, Италия), негізінен, мемлекеттік 
мекемелер (ауруханалар) мен жеке дәрігерлер ұсынады. Алай-
да адамдардың көп бөлігінің әлеуметтік-медициналық қызмет 
көрсету жүйесін қолдануға құқықтары болмағандықтан жал-
пы салық салу негізінде қаржыландырылатын тек әлеуметтік 
жәрдемақыларға сенім артуға тура келеді.

Әлеуметтік-медициналық жұмыстың шетелдік тәжірибесін 
Қазақстанның қазіргі жағдайында қолдану мақсатында оны сараптай 
отырып, ұқсас әлеуметтік құбылыстар мен процестерге теориялық-
әдістемелік ыңғайлардың ерекшелігін, жекелей, тұлғалық деңгейде 
әлеуметтік көмек көрсету технологиясын, сонымен қатар көмекке 
мұқтаж жандарға өмір сүрудің қолайлы жағдайларын қалыптастыру 
әрекетіндегі әдістерді есепке алу керек.

Сонымен қатар Қазақстанда әлеуметтік институттармен тығыз 
байланысты, өзінің дәстүрлерімен ерекшеленетін әлеуметтік 
жұмыс пен әлеуметтік-медициналық көмектің үлкен тәжірибесі 
бар деп айтуға болады.

Осылайша, Қазақстан мен шетелдегі әлеуметтік-медици-
на лық жұмысты салыстыра отырып, келесі жағдайларды 
қарастыруы мызға болады:
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1. Шетелде территориясы жағынан шағын елдерде елдің 
барлық аймағына әлеуметтік-медициналық көмек көрсету мүм-
кіншіліктері бар. Қазақстанның әр аймағына өзіндік ерекшеліктер 
тән. Соған қарамастан, Қазақстан да барлық тұрғындарына 
мүмкіндігінше тегін әлеуметтік-медициналық қызмет көрсетуге 
тырысып бағуда.

2. Қазақстандағы әлеуметтік-медициналық қызметтердің 
барлық жүйесі мемлекеттік сипатқа ие, ал шетелде көбінесе жеке 
ұйымдар басым және ерікті түрде көмек көрсететін ұйымдар 
баршылық.

3. Шетелде ақылы қызмет көрсету түрі басымырақ. 
Қазақстанда да ақылы қызмет көрсетулер күннен-күнге өсіп 
келеді, бірақ бұл әлеуметтік-медициналық көмек көрсету жүйесі 
мен тұрғындардың кірісіне жатпайды. 

Тұрғындардың науқастарының 
алдын алу (профилактика). Әлеу-
меттік жұмыстың денсаулықты 
нығайтуға және аурудың алдын алу 
мәселелеріне деген қызығушылығы, 
ең алдымен, әлеуметтік қызмет-

кер лердің кәсіби практикалық іс-әрекет шеңберінің әлеумет-
тік денсаулық пен әлеуметтік хал-ахуал мәселелерін қамти-
тындығымен түсіндіріледі. Әлеуметтік медицинаның түп-та-
мы рын практикалық әлеуметтік жұмыстың құрылымынан іздеу 
керек деген де пікір қалыптасқан. Дәл осы саладан медицина мен 
әлеуметтік ғылым аурулар мен олардың алдын алу шараларын 
дәлелдеу үшін ортақ негіз тапқан.

Профилактика ұғымының негізінде тұрғындар тобы мен жеке 
индивидтердің мүмкін болатын физиологиялық, психологиялық 
және әлеуметтік-мәдени қиындықтарын шешуге; адамдардың 
денсаулығы мен өмір сүру деңгейін қорғауға, сақтау мен қолдауға; 
алға қойған мақсаттарына жетуге және ішкі өмірлік потенциа-
лын ашуына көмектесуге бағытталған ғылыми дәлелдемелер мен 
уақытында орындалатын әрекеттер түсіндіріледі. 

Әлеуметтік медицина мен әлеуметтік жұмыс төңірегіндегі 
ғылыми зерттеулер көптеген созылмалы аурулардың әлеуметтік 

4.2. Әлеуметтік
медициналық жұмыс 

техологиялары
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факторлар мен науқастардың өмір сүру стиліне байланысты-
лығына негізделіп, көпсалалы бағыт алуды болжайды. Прак-
тикалық әлеуметтік жұмыскерлердің кәсіби қызметі үшін 
денсаулық сақтаудағы профилактика мәселелерінде әлеумет-
тік қорғау мекемелерінің рөлінің маңыздылығын мойындау да 
үлкен мәнге ие. Психо-әлеуметтік технологиялар мен әлеуметтік-
терапевтік әдістерді қолдана білетін әлеуметтік жұмыскерлер 
клиентпен құмыс жасау кезінде оған өз денсаулығын есепке ала 
тұрып, өмірлік жоспарларын айқындауға көмектеседі. 

Профилактика (грек тілінен prophylaktikos – алдын ала сақтау, 
ескерту) –бұл адамдардың денсаулығының жоғары деңгейін және 
олардың шығармашылық ұзақ өмір сүруін қамтамасыз етуге, 
науқас себептерін жоюға, еңбек, тұрмыс, тұрғындардың демалы-
сы және қоршаған орта шарттарын жақсартуға бағытталған іс-
шаралар кешені.

Әлеуметтік жұмыста бірінші реттік және екінші реттік про-
филактика түрлерін бөлу қабылданған. 

Бірінші реттік профилактика – бұл аурудың пайда болу 
себептерін жоюға бағытталған (вакцинация, еңбек пен дема-
лыстың рационалды режимі, рационалды тамақтану және т.б.) 
іс-шаралар жүйесі. Бірінші реттік профилактиканың міндеті бо-
лып барлық өмір циклі бойында ересектер, жасөспірімдер мен 
балалардың денсаулығын жақсарту табылады. Бірінші реттік 
профилактикаға сонымен бірге қоршаған ортаны, тәрбие мен өмір 
сүру салтын қалыптастыру бойынша мемлекеттің әлеуметтік-
экономикалық іс-шаралары жатады. 

Екінші реттік профилактика – бұл аурудың клиникалық 
деңгейге дейінгі күйін ертерек анықтауға, адамдардың тұқым 
қуалаушылыққа бейiмділігі көрсеткiштерiн белгілеуге, ауру-
лардың себептері мен қауіптілігін анықтауға, сонымен қатар 
аурудың асқынып кетуінің алдын алу мен ескерту мақсатында 
емдiк сауықтыру шараларын дер кезiнде өткiзуге бағытталған іс-
шаралар жүйесі. 

Екiншi реттік профилактиканың өте тиiмдi әдiсi ретінде диспан-
серизациялауды атауға болады. Бұл – аурулардың ерте анықталуы, 
динамикалық бақылау, тиiмдi емдеу мен жүйелі сауықтыру дың 
кешендi әдiсі болып табылады. Диспансеризациялаудың негізгі 
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мақсаты тұрғындардың денсаулығын сақтау және нығайту, адам-
дардың өмір сүру ұзақтығын арттыру және аурудың бастапқы 
формаларын анықтап, емдеу, аурулардың пайда болуы мен та-
ралуына әсер ететін себептерді зерттеп, оларды жою, сонымен 
қатар әлеуметтiк, емдiк-сауықтыру және санитарлық-гигиеналық 
профилактикалық шараларды кеңінен жүргiзу.

Ерекше назар балалар, жасөпірімдер мен әйелдерді және 
еңбекке жарамсыз тұрғындарды диспансеризациялауға бөлінеді.

Әлеуметтік жұмыста сонымен бірге, қоғамдық (әлеуметтік) 
және индивидуалды (жеке) профилактиканы бөліп қарастыруға 
болады. 

Қоғамдық профилактика әлеуметтік және гигиеналық 
сипаттағы іс-шаралар кешені. Олар мемлекет, аймақ, қала, ау-
дан, тіпті әрбір ұйым шеңберінде мемлекеттік деңгейде жо-
спарланып, өткізіледі. Негізінен, бұл шаралар қоғамдық 
ден саулықты қамтамасыз етудің жоғары деңгейіне; ауруды 
туғызушы себептерді жоюға; еңбек, демалыс, материалдық 
қамтамасыздандыру, тұрмыстық, халықтық тұтынуға қажетті 
тауарлар мен қызметтерді кеңейтуге, сонымен қатар денсаулық 
сақтау, мәдениет пен білім, дене шынықтыру салаларын дамытуға 
жағдай жасауға бағытталады.

Қоғамдық профилактика іс-шараларының тиімділігі кө-
біне, азаматтардың өз денсаулықтарын қорғауға деген сана-
лы көзқарасына, тұрғындардың қоғамдық профилактикалық 
шараларға қатысуына, әрбір азаматтың өз денсаулығын қорғауға 
жасалынып жатқан қызметтерді қаншалықты пайдаланып 
жатқанына байланысты. 

Индивидуалды профилактиканың негізін салауатты өмір 
салты құрайды, себебі адамның денсаулығы, оның белгілі бір 
науқасқа бейімділігі, аурудың қиын түрде емделуі белгілі бір 
деңгейде адамдардың жұмыс пен тұрмыстағы мінез-құлығының 
жеке ерекшеліктері арқылы анықталады. 

Профилактиканың басты өлшемдері болып әлеуметтік 
жұмыскердің кәсіби қызметінде жетекші орын алатын гигиеналық 
тәрбие мен санитарлық ағарту табылады.

Тұрғындар арасында профилактикалық жұмыс жасаумен 
әкімшіліктік денсаулық сақтау орындарының қарамағындағы 
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медициналық профилактика орталықтары айналысады. Олардың 
қызметінің басты бағыттары: тұрғындарға денсаулық сақтау мен 
аурудың алдын алу туралы кеңес беру; сауатты гигиеналық мінез-
құлық пен дағдыларды қалыптастыру; зиянды әдеттермен күрес; 
профилакикалық емдеу; тұрғындарды салауатты өмір салтын 
ұстануға шақыру.

Медициналық профилактика орталықтары денсаулық сақ-
таудың барлық мекемелерiндегi медициналық және әлеуметтiк 
қызметкерлер өткiзетiн алдын алу жұмысын үйлестiреді.

АҚТҚ-ның (ВИЧ) алдын алу, диагностикалау және емдеу-
де аймақтық ЖҚТБ-мен (СПИД) күрес және профилактика 
орталықтары үлкен рөл атқарады. Орталықтың басты міндеттері: 

•	 АҚТҚ мен ЖҚТБ-ның алдын алу бойынша іс-шараларды 
ұйымдастыру және өткізу;

•	 АҚТҚ жұқпалы ауруын жұқтырғандарға медицина лық 
және психологиялық қажетті көмек түрлерін ұйымдастыру және 
өткізу;

•	 тұрғындар арасында ЖҚТБ және АҚТҚ-ның алдын алу 
шараларын ұйымдастыру мен насихаттау;

•	 ЖҚТБ-мен ауыратын адамдар мен АҚТҚ инфекциясын 
жұқтырғандардың реабилитациялық және әлеуметтік-құқықтық 
мәселелерін шешуге көмектесу.

Әлеуметтік-медициналық жұмыстың тәжірибесінде жарақат-
тың алдын алу мәселесі ерекше назарда. 

Жарақаттану – шешімі алдағы өмірдің орташа ұзақтығын 
ұзартуға, өлім мен мүгедектік деңгейін төмендетумен, тұр-
ғындардың денсаулық жағдайын жақсартумен үздіксіз байла-
нысты әлеуметтік-медициналық мәселе болып табылады. Жеке 
басқа түскен қайғыдан басқа жарақаттану үлкен қоғамдық және 
экономикалық залал алып келеді. Әрбір жарақат әлеуметтік 
сақтандыру жүйесі арқылы медициналық көмек көрсету шы-
ғын дарымен, сонымен қатар, зардап шеккендердің еңбекке 
жарамсыздығына орай өнімнің өндірілмеуінің нәтижесінде эко-
номикалық және әр түрлі материалды нұқсан келтіреді.

Әлеуметтік-медициналық қызметтегі профилактикалық 
бағыт шараларына төмендегілерді жатқызамыз: 
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•	 тұрғындарға балалардың жарақаттануы себептерін және 
оның алдын алу шараларын бұқаралық ақпарат құралдары 
арқылы жүйелі түрде ақпараттандырып отыру;

•	 тұрғындар арасында санитарлық-ағартушылық жұмыс-
тарды күшейту: ата-ана, ұстаздар және тәрбиешілерге жол 
қауіпсіздігі қызметкерлері, балалар хирургтары, ортопед-травма-
тологтар, педагогтар арқылы көмек көрсету;

•	 мектеп және мектепке дейінгі мекемелерде балаларға жол 
ережелерін үйрету;

•	 білім беру мекемелерінде жолда жүру ережелері бойын-
ша балаларға сынып сағаттарын және ата-аналармен жұмысты 
ұйымдастыру;

•	 1-6 сыныптар арасындағы оқушыларға транспорттық 
мәдениет бойынша тестілеу жүргізу жұмыстарын ұйымдастыру;

•	  балалар арасында жолда жүру қауіпсіздігі мен жарақаттану 
мәселелеріне байланысты викторина ойындарын өткізу;

•	 буклет пен парақшалар түрінде көрнекі құралдар тарату;
•	 жарақаттану профилактикасы мен жарақаттанған және 

уланған кезде шұғыл медициналық көмек көрсету мәселелері 
бойынша мектеп, колледж педагогикалық кадрлардың кәсіби 
біліктіліктерін көтеру және даярлау;

•	 мектеп оқушыларына жақсы қозғалмалы режимді құру 
(сабақ кезіндегі дене шынықтыру және т.б.)

•	 жаңа оқу жылында спорттық құрал-жабдықтардың даяр-
лығын тексеретін комиссияның жауапкершілігін күшейту, жаңа 
құралдармен қамтамасыз ету;

•	 Дене шынықтыру сабақтары кезінде арнайы маманның 
қатысуы, сенімді сақтандырумен қамтамасыз ету және дәрігерлік 
бақылауды дұрыс ұйымдастыру.

Жарақаттану мүгедектік құрылымында үшінші орын алады. 
Жарақаттанудың алдын алу мақсатында біздің елімізде еңбекті 
қорғау және жұмыс істеуде қауіпсіз заманауи әдістерді енгізу 
туралы заңнамалық актілер жүзеге асырылуда. Кәсіпорындағы 
әрбір қатерлі жарақат жағдайы арнайы комиссия отырыстарын-
да қаралады. Өндірістердегі алдын алу шараларына әкімшілік, 
кәсіподақ өкілдері, денсаулық сақтау қызметкерлері және еңбекті 
қорғау ұйымының өкілдері қатысады. 
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Түрлі ұйымдар мен орталықтардағы әлеуметтікмеди
циналық жұмыс. Әлеуметтік қызмет көрсетудің аймақтық 
орталықтарында бірнеше құрылымдық бөлімдер жұмыс істейді, 
олар: әлеуметтік-медициналық қызмет, заңдық-кеңес беру 
қызметі, транспорттық қызметпен қамтамасыз ету, әлеуметтік-
психологиялық қызметі.

Кәмелетке толмағандарға арналған реабилитация орта-
лық тарында қараусыз қалған балалар мен жасөспірім дерге 
әлеуметтік қолдау көрсетіледі, уақытша баспана ұйым-
дастырылып, құқықтық және медициналық көмек көр се тіледі, 
отбасындағы дағдарыстық жағдайларды жеңуге бағытталған 
психотүзету жұмыстары жүргізіліп, балалардың ата-аналарына 
немесе олардың орнын алмастырушы тұлғаларға қайтарылуына 
септігін тигізеді. 

 «Түнгі жатар орын үйі» баспанасыз, мүсәпір жандарға 
түнейтін орын ұсынады; уақытша тұрушыларға бір реттік тегін 
тамаққа талондар үлестіріледі; тұрмыстық және жұмысқа тұру 
мәселелері бойынша кеңестер беріледі; клиенттерді әлеуметтік 
қызмет көрсетудің стационарлық мекемелеріне орналастырады; 
мұқтаж жандарға алғашқы дәрігерлікке дейінгі көмек көрсетіледі; 
құжаттарды рәсімдеу мен медициналық сақтандыру полисін 
алуға жәрдемдеседі. 

Едәуір маңызды әлеуметтік-медициналақ қызмет білім беру 
мекемелерінде жүзеге асырылады. Білім беру мекемелерінің 
әлеуметтік-медициналық қызметтері келесідей жағдайларға көп 
мойын бұрады, олар: санитарлық-ағартушылық жұмыс, алдын 
алу істері, психологиялық-педагогикалық түзету. 

Әсіресе мүгедек балаларды әлеуметтендіруге және оқытуға 
бағытталған арнайы түзетуші мектептердегі әлеуметтік-медици-
налық жұмыстың орны ерекше. Арнайы түзетуші мектеп-
тердегі әлеуметтік-медициналық іс-әрекеттің басты бағыт-
тары: диагностикалық-болжамдық, түзетуші-білім беруші және 
социомәдени, функционалды-ұйымдастырушылық, профилак-
тикалық, құқықтық. 

Әскери қызметпен байланысты кәсіби іс-әрекеттің ерекшелігі 
әскери борышын өтеушілерге және олардың өз қызметтерін 
атқаруына кері әсер ететін белгілі бір объективті факторларға 
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ие. Әскердегі әлеуметтік-медициналық жұмыстың ерекше тобын 
соғыс пен қарулы қақтығыстарға қатысушылардың мәселелері 
құрайды.

Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің әлеуметтік-
медициналық мәселелері көбіне әскери борышын өтеушілердің 
мәселелерімен өте ұқсас келеді. Қауіпті жерлерде болған құқық 
қорғау органдарының қызметкерлеріне күрделі психоәлеуметтік 
қалпына келтіру және қайта бейімдеу жұмыстары қажет етіледі. 
Құқық қорғау органдары тұрғындар арасында алкоголизм мен 
маскүнемділікті медициналық айықтыру жүйелері арқылы 
профилактикалық әлеуметтік-медициналық жұмыс жүргізеді. 

Пенитенциарлық (жазалаушы) жүйедегі әлеуметтік-
медициналық жұмыс. Пенитенциарлық жүйені бас бостанды-
ғынан айыру орындары, түрме, лагерь, колониялар құрайды. 
Пенитенциарлық медицинадағы әлеуметтік-медициналық жұ-
мыс құрылымын екі бағытта бөліп көрсетуге болады: про-
филактикалық бағыттағы әлеуметтік-медициналық жұмыс және 
патогенетикалық бағыттағы әлеуметтік-медициналық жұмыс. 

Клиенттер тобы:
► барлық жазасын өтеушілер мен қызмет көрсетуші персо-

налды да жатқызуға болатын жоғары қауіпті топ; 
► қамаудағы науқас адамдар. 
Отбасын жоспарлау орталықтарындағы әлеуметтік-меди-

циналық жұмыс. Отбасын құруды жоспарлау тұрғындардың 
денсаулығын сақтаудың маңызды жолдарының бірі ретінде 
қарастырылуы керек. Отбасын жоспарлау және репродукция 
орталығы келесідей мәселелерді шешеді: 

■  отбасын жоспарлауға және сексуалды тәрбиеге деген көз-
қарасты өзгертуге бағытталған арнайы мамандар мен тұрғын-
дардың түрлі категориялары арасында мақсатты ақпараттық 
 жұмыстар жүргізу; 

■  ұйымдастырылған ұжымдарда жастар мен жасөспірімдермен 
әңгіме түрінде жұмыс жүргізу және Орталықтың қызметі туралы 
ақпараттық материалдар тарату;

■  тәрбиесі «қиын» балалармен, сәтсіз отбасылармен және 
мүгедек жандармен отбасын құруды жоспарлау және отбасы мен 
қоғамда әлеуметтік-психологиялық бейімделу мәселелері бойын-
ша көмек көрсету мақсатында индивидуалды жұмыстар жүргізу; 
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■  отбасын құруды жоспарлау идеясын тарату және насихаттау 
мақсатында бұқаралық ақпарат құралдарын пайдалану.

Медициналық-әлеуметтік сараптама қызметі. Медицина-
лық-әлеуметтік сараптама әлеуметтік көмекке мұқтаж жандарға 
реабилитациялық және басқа да қажеттіліктерін анықтау проце-
дурасы ретінде қарастырылады. Әлеуметтік-медициналық сарап-
тама қызметінің міндеттері келесідей:

■  мүгедектік тобын, оның себептерін, мүгедектік жағдайға 
ұшыраған уақытын, мүгедектің түрлі әлеуметтік көмекке қажет-
тілігін қарастырады; 

■  мүгедектерді реабилитациялаудың жеке бағдарламаларын 
құрастыру; 

■  реабилитациялық іс-шаралардың тиімділігін бағалау; 
■  тұрғындардың мүгедектік деңгейі мен себептерін зерттеу; 
■  мүгедектікті тіркеу; 
■ мүгедектіктің алдын алу, мүгедектерді әлеуметтік қорғау 

мен реабилитациялау саласында кешенді бағдарламаларды құ-
рас тыруға қатысу; 

■  еңбек жарақатын алған немесе кәсіби зақымға ұшыраған 
тұлғаларға кәсіби еңбекке жарамдылығын жоғалту деңгейін 
анықтау; 

Әлеуметтік-медициналық сараптама қызметі өзінің жұмысын 
халықты әлеуметтік қорғау ұйымдарымен, денсаулық сақтау 
мекемелерімен, жұмыспен қамту қызметтерімен және басқа да 
органдармен өзара бірігу арқылы жүзеге асырады. 

Қауіпқатер тобындағы отбасылармен әлеуметтікмеди
циналық жұмыс. Әлеуметтік жұмыс теориясы мен практикасы 
тұрғысынан, дені сау отбасы – бұл балалары бар сәтті отбасы, оп-
тималды және гормониялық түрде өзінің қызметтерін атқарушы, 
жағымды физикалық, психикалық және әлеуметтік көрсеткіштер 
кешеніне ие, тұрақты, тату-тәтті отбасы. Отбасы денсаулығы 
отбасы мүшелерінің денсаулық денгейіне қосылатын функци-
оналды сомамен анықталады және олар қауіп-қатер тобындағы 
отбасылармен әлеуметтік-медициналық жұмысты ұйымдастыру 
барысында міндетті түрде ескерілуі қажет.

Отбасы денсаулығын талдау барысында жалпы және арнайы 
индекстерді қолданған дұрыс. Отбасы денсаулығының жалпы 
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индексі даму кезеңіне қарамастан барлық отбасылар үшін тән. 
Отбасы денсаулығының жалпы индексін келесі көрсеткіштер 
негізінде анықтау керек, олар: отбасы мүшелерінің саны, от-
басы түрі, отбасы мүшелерінің әлеуметтік статусы, отбасының 
өмір сүру жағдайы, отбасының барлық мүшелерінің денсаулығы, 
отбасындағы тұқым қуалаушылық аурулар, отбасының негізгі 
қызметтерді орындауы, отбасындағы әлеуметтік-медициналық 
көмектің көлемі мен сапасы.

Отбасы денсаулығын зерттеу бағдарламасын жүзеге асыру 
барысында міндетті түрде келесі блоктарды бөліп қарау керек: 

•	әлеуметтік-демографиялық сипаттама;
•	әлеуметтік-гигиеналық сипаттама;
•	материалды және тұрғын-үй жағдайларының сипаттамасы;
•	медициналық-биологиялық сипаттама;
•	әлеуметтік-психологиялық сипаттама;
•	отбасына әлеуметтік-медициналық көмек көрсету деңгейі.
Отбасы денсаулығын зерттеу әдістемесінің маңызды кезеңі 

– отбасының әлеуметтік-медициналық қажеттіліктерін анықтау 
болып табылады. Қажеттіліктер «мұқтаждық», «қажеттілік» 
түсініктері арқылы анықталады.

Отбасының әлеуметтік-медициналық қажеттіліктерін отба-
сының немесе тұлғаның саналы түрде денсаулыққа ұмтылуы мен 
оптималды денсаулық пен хал-ахуалды сақтау үшін әрдайым зат-
тар, қызметтер немесе жағдайларға мұқтаждығы деп белгілеуге 
болады. 

Қазіргі қазақстандық қоғамда отбасы институты денсаулық 
сақтауға, отбасының денсаулыққа деген көзқарасына айқын із 
қалдыратын, жалпы әлеуметтік құбылыстармен түсіндірілетін 
маңызды қиындықтарды басынан өткеруде.

Қауіп-қатер тобындағы отбасыларға тұрмысы төмен отба-
сылар, көпбалалы отбасылар, толық емес отбасылар, мүгедек 
балалары бар отбасылар, асоциалды отбасылар, босқындар мен 
мәжбүрлі қоныс аударушы отбасыларын жатқызуға болады. 

Аталған мекемелер іс-әрекеттерінің негізгі бағыттары болып: 
балалар мен отбасылардың әлеуметтік сәтсіздіктерінің фактор-
лары мен себептерін айқындау; қиын өмірлік жағдайды жеңу 
мен өз-өздерін қамтамасыз ету мәселелерін шешуде балалары 
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бар отбасыларды қолдау; әлеуметтік-экономикалық, әлеуметтік-
медициналық, психологиялық-педагогикалық, құқықтық және 
басқа да қызмет формалары мен түрлерін ұсыну. 

Қауіп-қатер тобындағы отбасылармен әлеуметтік жұмыс 
бойынша маманның практикалық іс-әрекеті диагностикалық, 
ұйымдастырушылық және коммуникативті кезеңдерді қарас-
тырады. 

Диагностикалық кезеңде отбасының тұрмыстық жағдайлары 
мен материалдық мүмкіндіктері қарастырылады, эмоционалды-
психологиялық климаты, танымдық, жалпы мәдениеттілік дең-
гейі, бос уақытты өткізу тәртібі, рөлдер мен міндеттерді бөлу, 
өзара бірыңғай іс-әрекеттілікті ұйымдастыру, сонымен қоса 
отбасының жалпы және отбасы мүшелерінің әрқайсысының жеке 
мәселелері анықталады. 

Ұйымдастыру кезеңінде жағдай мен ресурстарды бағалауға 
отбасының мүшелерін қосу үшін жағдайлар жасалады, көмекші 
бағдарламаларды бейімдеу мен жобалау, біріккен отбасылық-
тұрмыстық еңбекті ұйымдастыру, қарым-қатынасты, сыртқы 
және ішкі байланыстарды жақсарту қарастырылады. 

Коммуникативті кезеңде қалыптасқан дағдылар мен білімдер 
қолданылады, қолданатын құралдар кеңейтіліп, жалпы көмекті 
өз-өзіне көмекке ауыстыру ынталандырылады. 

Осылайша, қауіп-қатер тобындағы отбасылармен әлеуметтік-
медициналық жұмыстың ерекшелігі әлеуметтік жұмыскердің су-
первизиясы мен (патронаж, сүйемелдеу) өмір сүру дағдыларына 
үйретудің өзара үйлесімділігі негізінде жатыр.

Қарт адамдармен әлеуметтікмедициналық жұмыс. 
Халықтың қартаюы бірқатар экономикалық және әлеуметтік-
медициналық салдарға алып келеді. Қазіргі уақытта көптеген 
елдерде медициналық-санитарлық көмек жүйесінің қарауындағы 
барлық бюджеттік құралдардың шамамен алғанда жартысы қарт 
адамдарға медициналық қызмет көрсетуге жаратылады. 

Қарт адамдарға ерекше әлеуметтік-медициналық мәселелер 
тән, олар: денсаулық жағдайы мен оны толық қалпына кел-
тірудің мүмкін еместігі, материалды қамтамасыздандырудың 
жеткіліксіздігі және оны жоғарылатуға жағдайдың жоқтығы, 
жалғыздық пен қарым-қатынастың аздығы және т.б. 
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Қарт адамдардың жалпы белсенділігінің маңызын ерекше атап 
кетуге болады. Пассивті өмір салтын ұстанатын зейнеткерлерге 
қарағанда рационалды өмір салтын ұстанатын зейнеткерлердің 
физикалық, әсіресе әлеуметтік белсенділігі және бейімделу 
деңгейі аса жоғары. 

Қарт адамдарды өмірдің барлық өзгерістеріне дайындап оты-
ру керек, себебі олар басына түскен барлық мәселелермен күресе 
алмайды және жаңа жағдайға тез бейімделе алмайды. Осыған 
байланысты, зейнеткерлікке дейінгі жастағы және зейнеткер қарт 
адамдарды психоәлеуметтік жағынан қолдайтын арнайы ұйым 
қажет. Сонымен қатар психоәлеуметтік жұмыс бейімделудің фак-
торы болып табылатын тұлғалық ерекшеліктерге сүйене алады. 

Еңбек ету кезеңінен кейінгі уақытта бейімделуі деңгейі төмен 
қарт адамдар тобымен дезадаптацияның алдын алу бойынша 
жұмыс жасау қажет. 

Психопрофилактикалық жұмыс екі кезең бойынша ұйым-
дастырылуы мүмкін: 

•	зейнеткерлікке шығуға дайындық; 
•	еңбек ету кезеңінен кейінгі уақытта қарт адамдармен жұмыс.
Әр кезеңде оларды жүзеге асырудың өзіндік мақсаттары мен 

міндеттері бар.
Әлеуметтік-медициналық жұмыс маманының дезадаптация-

лы қарт адамдармен өзара әрекеттесу үрдісін индивидуалды және 
топтық формада ұйымдастырыла алады. Психопрофилактикалық 
жұмыстың бағдарламасын құру барысында қарт адамдардың 
зейнеткерлікке шыққаннан кейінгі сәтті бейімделіп кетуін 
қамтамасыз ететін қарт адамдардың тұлғалық ерекшеліктерін 
ескеру маңызды. Осы ерекшеліктерді талдау негізінде жұмыстың 
келесі блоктарын бөліп қарастыруға болады: 

•	еңбек ету кезеңінен кейінгі уақытта бейімделуі деңгейі 
төмен қарт адамдар көп жағдайда өздеріне көңілдері толмай жа-
тады, сондықтан өзін адекватты бағалауды қалыптастыру бойын-
ша жұмыс жасалынады; 

•	бейімделу деңгейі төмен адамдар өмірдегі көптеген 
құбылыстарды, әртүрлі жағдай мен басқа адамдардың әсер ету 
нәтижесі деп түсінеді, сондықтан мұнда интерналды бақылауды 
қалыптастыру бойынша жұмыс жасалынады. Бұл жерде қарт адам-
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дар өздерінің өмірінде болып жатқан құбылыстар үшін өздеріне 
жауапкершіліктің бір үлесін алулары керектігін, көптеген жағдай 
солардың өздеріне байланысты екенін түсінуі керек;

•	еңбек әрекетінің аяқталуына байланысты, кейбір қарт адам-
дарда «қоғамға керексіздік», «әрі қарай өмір сүрудің маңызы 
жоқ» сезімдері пайда болады. Сондықтан жұмыс істемейтін 
зейнеткерлердің әлеуметтік белсенділіктерін жоғарылату бойын-
ша жұмыс жүргізіледі.

Үлкен жастағы тұлғалардың денсаулығын қорғауға, бағыт-
талған әлеуметтік-медициналық сипаттағы іс-шаралар ке шенінде 
ерекше орынды әлеуметтік-медициналық көмек ұсынатын 
стационарлық мекемелер мен әлеуметтік-медициналық көмек 
көрсететін ауруханалық емес формадағы мекемелер алады. 

Үлкен жастағы тұлғаларға стационарлық әлеуметтік-меди-
циналық көмек көрсететін мекемелерге денсаулық сақтау 
жүйесінің стационарлық мекемелерін, халықты әлеуметтік қорғау 
жүйесінің стационарлық мекемелерін жатқызамыз:

•	гериатриялық аурухана;
•	ұзақ мерзімге қалуға болатын гериатриялық бөлімше;
•	учаскелік ауруханалар негізіндегі әлеуметтік-медициналық 

бөлімшелер;
•	соғыс ардагерлеріне арналған госпитальдар;
•	интернат үйлері;
•	мейіркелік қарау үйі (бөлімшесі);
•	хоспис;
•	гериатриялық орталық.
Жалпы соматикалық интернат үйінің әлеуметтік-медициналық 

жұмыс үлгісін қарастырайық. Интернат үйіне түсуші әрбір 
адам алғашқы екі аптада әлеуметтік бейімделу бөлімшесінде 
болады, онда әртүрлі мамандар (гериатр-дәрігер, психолог, 
әлеуметтік қызметкер, валеолог, невропатолог, реабилитолог) 
денсаулық резервтерін және әрбір осы мекемеге түсушінің жеке 
ерекшеліктерін зерттейді. Содан соң денсаулық жағдайына бай-
ланысты қарт адам әлеуметтік-еңбектік оңалту (егер еңбекке 
жарамды болса) бөлімшесіне, әлеуметтік-медициналық оңалту 
бөлімшесіне (егер физикалық еңбекпен айналыса алмаса) немесе 
қайырымдылық бөлімшелеріне (егер өз-өзіне қызмет ете алмаса) 
жіберіледі.
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Өз кезегінде, мейірбикелік қарау үйінің (бөлімшесінің) негізгі 
міндеті болып созылмалы аурулары бар егде және қарт жастағы 
адамдарға әлеуметтік-медициналық көмектің қолжетімділігін 
жоғарылату болып табылады. 

Мейірбикелік қарау үйі (бөлімшесі) келесідей іс-әрекеттерді 
жүзеге асырады: 

•	кәсіби медициналық қамқорлық, қарт және ауру адамдарға 
әлеуметтік қызмет көрсету; 

•	дәрігерлік нұсқаулар мен ем шараларды уақытылы орындау; 
•	 ауру мен қарт адамдарды еңбек терапиясы элементтері 

арқылы медициналық оңалту; 
•	ауру және қарт адамдардың жағдайларын динамикалық 

бақылау;
•	 созылмалы аурулардың асқынуларын дер кезінде диагно-

стикалау; 
•	келісімде бекітілген және денсаулық сақтау органдары-

мен бекітілген мерзім бойынша ауру адамдарды өз уақытында 
шығаруын ұйымдастыру; 

•	жалғыз басты қарт азаматтарды интернат үйлеріне орнала-
стыру.

Мейірбикелік қарау үйі (бөлімшесі) төмендегідей қызметтерді 
қамтамасыз етеді: 

•	алғашқы шұғыл көмек;
•	қарт және ауру адамдардың созылмалы ауруларының на-

шарлауына немесе асқынуына байланысты сәйкесінше емдеу-
профилактикалық мекемелерге ауыстыру; 

•	денсаулық жағдайына байланысты ауруханаға жатқызылған 
тұлғаларды кезеңдетілген дәрігерлік қарауды ұйымдастыру (ап-
тасына 1 реттен аз болмауы керек); 

•	 созылмалы ауруы бар адамдарға дәрігерлердің ұсынысы 
бойынша кеңестік көмек;

•	 психологиялық көмек пен адекватты симптоматикалық те-
рапия;

•	тамақтану, соның ішінде дәрігерлік ұсыныстарға сәйкес диета.
Жалпы соматикалық профиль бойынша мейірбикелік қарау 

үйіне бағыттауға қарсы көрсетулер: туберкулездың белсенді фор-
малары, өткір инфекциялық және психикалық аурулар.
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Ауру адамдарды терминалды кезеңде симптомикалық емдеу 
үшін, оларға кәсіби қарауды ұйымдастыру, ауру адамдарға және 
олардың туыстарына әлеуметтік-психологиялық көмек көрсету 
үшін қайырымдылық медициналық мекемелер – хоспистер 
құрылады. Хоспистің міндеттері:

•	қайырымдылық медицина – инкурабельді ауру (емделмей-
тін аурулар) адамдарға медициналық және әлеуметтік қызмет 
көрсетудің жаңа түрлерін қалыптастыру; 

•	терминалды кезеңдегі ауру адамдарға стационарлы 
медициналық көмектің және оларға үйге медициналық көмек 
көрсетудің жақсартылуын ұйымдастыру;

•	терминалды деңгейдегі ауру адамдарға симптомикалық 
емдеу жүргізу, оларға психотерапевтік және дәстүрлі әдістерді 
қолдана отырып, кәсіби қарауды ұйымдастыру; 

•	ауруды сездірмейтін терапияларды қажеттілігіне қарай 
таңдау және жүргізу;

•	ауру адамдар мен олардың туыстарына әлеуметтік-
психологиялық көмек көрсету, оларға аса ауру адамдарға қарау 
дағдыларын үйрету. 

Гериатриялық орталық егде және қарт жастағы адамдарға 
және ағзасында ерте қартаю белгілері бар тұлғаларға арнайы ста-
ционарлы және кеңестік- диагностикалық медициналық көмек 
көрсету үшін керек, сонымен қатар гериатриялық көмек көрсету 
мәселелері бойынша мамандар мен медициналық, әлеуметтік-
медициналық мекемелердің әрекетін ұйымдастырушылық-
әдістемелік басқарулармен қамтамасыз ету. 

Гериатриялық орталықтың келесідей міндеттері көрсетіледі:
•	 жасы үлкен адамдар тобындағы тұлғалардың денсаулық 

жағдайына бақылау жүргізу және олардың медициналық немесе 
әлеуметтік-медициналық көмекке қажеттіліктері; 

•	ағзасында ерте қартаю белгілері бар тұлғалар мен халықтың 
үлкен жастағы топтарына оңалту көмегі мен емдік-диагностикалық 
көмек көрсету бойынша жалпы емдік гериатриялық және әлеу-
меттік-медициналық мекемелер жүйелеріндегі емдеу-про филак-
тикалық мекемелердің іс-әрекетіне талдау жүргізу; 

•	мемлекеттік кепілдіктердің орындалуына бақылау жүргізу, 
соның ішінде медициналық және дәрімен қамтамасыз ету бойын-
ша жеңілдіктер, протездеудің жеке түрлеріне жеңілдіктер; 
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•	белгіленген категориядағы азаматтарды дәрімен қамтамасыз 
ету және медициналық көмек көрсетуді жетілдіру бойынша 
аймақтық және территориялық бағдарламаларды дайындауға 
қатысу; 

•	 ағзасында ерте қартаю белгілері бар тұлғалар мен халықтың 
үлкен жастағы топтарына кеңес беру, емдік-диагностикалық, 
оңалту көмектерін көрсету; 

•	әртүрлі жастағы адамдарды емдеудің адекватты дәрілік 
және медикоментозды емес әдістерін таңдау; 

•	ағзасында ерте қартаю белгілері бар тұлғалар мен қарт ауру 
адамдарға қолданылатын диагностика, емдеу мен оңалтудың 
жаңа заманауи әдістерін практикаға енгізу; 

•	санитарлық-түсіндірушілік жұмысты жүргізу, қарттарға 
әлеуметтік-психологиялық бейімделуіне жағдай жасау мен оларға 
қарау дағдыларына үйрету; 

•	 гериатрия мәселелері бойынша жалпы емдеу желісінің ма-
мандары мен емдік-профилактикалық мекемелерге практикалық 
және ұйымдастырушылық-әдістемелік көмек көрсету, геронтоло-
гия мен гериатрияның өзекті сұрақтары бойынша жиналыстар, 
конференциялар және семинарлар өткізу;

•	 қарттарға әлеуметтік-медициналық көмектің аурухана-
лық емес формасы шығыны аз және тиімді болып табылады. 
Осындай формалар ішінде келесілерді бөліп қарастыруға бола-
ды, олар: емханалардағы гериатриялық бөлмелер, амбулаторлық 
гериатриялық бөлімшелер, емханалардағы әлеуметтік-меди-
циналық көмек бөлімшелері, амбулаторлық-емханалық мекеме-
лердегі күндізгі стационарлар, үйде қызмет көрсететін стационар-
лар, мүгедектерді әлеуметтік-медициналық оңалту орталықтары, 
әлеуметтік қамтамасыз ету орталықтары, жедел әлеуметтік көмек 
бөлімшелері, әлеуметтік тұрғын үйлер, Қызыл Ай Қоғамымен 
және Қайырымдылық Қорымен ұйымдастырылатын қызметтер; 

•	 ауылдық елді  мекендерде әлеуметтік-медициналық кө-
мек ті ұйымдастыру қаладағы қағидалар бойынша құра лады. 
Бірақ халықтың территориядағы орналасуына, ауыл шаруа-
шылық жұмыстардың кезеңділігіне, қызмет көрсетудің үл-
кен радиусына, даладағы жұмыстар барысында ауа-райлық 
жағдайлардың әсер етуіне, шаруашылық-тұрмыстық әрекеттің 
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ұйымдастырылмағандығына және білім мен мәдениет деңгейіне 
байланысты өзіндік айырмашылықтары да бар. 

Ауылдағы қарт адамдарға әлеуметтік-медициналық көмекті 
қамтамасыз етуде үлкен көмекті әлеуметтік қызметкерлер 
көрсетеді. ФАП қызметкерлерімен бірге, денсаулық жағдайын 
және үлкен жастағы адамдар тобының сақталу деңгейін бағалай 
отырып, олар медициналық-әлеуметтік көмек бөлімшелеріне 
бағыттаудың контингенттін анықтап алады. 

Ауылдың әлеуметтік қызметкерлері жалғыз басты қарт 
адамдарға қызмет көрсету барысында оларға азық-түліктерін 
жеткізіп береді, отын сатып алуын ұйымдастырады, коммуналдық 
төлемдерін төлейді, науқастарға медициналық қызметкерлерді 
шақырады, дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етеді, қамқорлығындағы 
адамдарды ауруханаға ертіп барады, ауруханада жатқан 
қарауындағы зейнеткер адамдарға барады, сонымен қатар 
мүмкіндігінше олардың әртүрлі сұраныстарын да орындайды.

Осылайша, ауылдық және қалалық елді мекендерде әлеу-
меттік-медициналық көмек көрсететін маманға геронтология мен 
гериатрия мәселелері бойынша білім деңгейі мен қабілеттерін 
әрдайым жоғарылатып отыруы қажет. 

 Онкологиядағы әлеуметтік медициналық жұмыс. Онко-
логия жоғары әлеуметтік маңызы бар мәселелердің біріне жа-
тады, өйткені халық өлімінің, жұмысқа деген қабілеттілігінің 
жойылуының және халықтың мүгедектенуінің негізгі себептерінің 
бірі осы онкология болып табылады. Соңғы онжылдықта, онко-
логиялық аурудың көбею тенденциясы айқын көрінуде.

Профилактикалық онкологияда рак профилактикасының бірін-
ші, екінші және үшінші түрлерін ажыратып көрсетуге болады.

Бірінші рак профилактикасы – бұл әлеуметтік-гигие-
налық және халықтың күш салуымен жүзеге асатын шаралар 
жүйесі. Яғни қауіпті ісіктердің пайда болуының алдын алу, ісік 
жағдайындағы қоршаған ортаның әртүрлі әсер ететін фактор-
ларын жою немесе залалсыздандыру, сонымен қатар ағзаның 
төзімділігін жоғарылату жолымен анықталады.

Екінші рак профилактикасы – бұл ісіктің пайда болуының 
алғышартын және ісіктің бастапқы деңгейін анықтауға бағыт-
талған іс-шаралар жүйесі. Негізінен бұл профилактиканы 
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қоғамның қамқорлығынан көре аламыз, себебі ауруды анықтау 
мен ауру адамдарды диспансерлік бақылаудағы негізгі рөлді 
санитарлық-ағарту жұмыстары, тұрғындарды аурудың алғашқы 
белгілерімен таныстыру жұмыстары мен амбулаторлық-
поликлиникалық мекемелер атқарады. Бірақ жекелей алғанда, әр 
адамның рөлі де маңызды: адамның өз денсаулығына назар ау-
даруы, әрдайым медициналық профилактикалық тексеруден өтіп 
отыруы.

Үшінші рак профилактикасы – бұл әлсіз немесе жоғалған 
қызметтік және психологиялық ерекшеліктерді қайта қалпына 
келтіру және хирургиялық, дәрі-дәрмектік, шипажайлық ем-
деу, еңбек және физиотерапия жолдарымен компенсаторлық 
механизмдерді нығайтудан тұратын онкоауруды әлеуметтік-
медициналық реабилитациялау. 

Әлеуметтік және медициналық жұмыскерлердің рөлі – 
халықты осы қауіптің және оның жекелей алдын алу іс-шара-
ларының бар екендігі туралы хабардар ету.

Басқа шаралар жалпы қоғамдық сипатта жүзеге асады және 
олар адамның барлық өмірін қамтуы тиіс:

► Онкогигиеналық профилактика – қоршаған ортаның 
канцерогенды факторларының, соның ішінде ауа, су және азық-
түліктің адамға әсерін анықтау және кері әсерін залалсыздандыру.

► Биохимиялық рак профилактикасы әртүрлі химиялық 
препараттар, өнімдер мен қосуларды (С, Е витаминдері және 
құрамында осы витаминдер бар өнімдер; антиоксиданты бар пре-
параттар) пайдалану арқылы, канцерогендік фактор іс-әрекетінен 
пайда болатын бластомогенді әсердің алдын алу.

► Медициналық-генетикалық профилактика ісік және ісік 
алды аурулары, тұқым қуалау арқылы берілетін отбасыларды, 
хромосомалық тұрақсыздығы бар адамдарды анықтау, оларға 
канцерогендік фактордың әсер ету қаупін төмендету шаралары 
(жұмыспен қамтуды ұйымдастыру, үйлестірілімді тағамдануға 
кеңес беру, зиянды әдеттерден бас тартқызу, диспансерлік 
бақылау және т.б.).

► Иммунобиологиялық профилактика канцерогендік 
әсер   лерден қорғануға және түзету шараларын жүзеге асыруда 
иммунологиялық жетіспеушілігі бар контингенттің құрылуын 
және жеке адамдарды анықтау.
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► Эндокринді-жастық профилактика дисгормониялық 
жағ дайды, сонымен қатар ісіктің пайда болуына және асқынуына 
негіз болатын гомеостаздың жастық бұзылуын анықтау және оны 
түзету.

► Ақпараттық профилактика: әңгіме-кеңестер өткізу, 
халықты рак профилактикасына байланысты танымал-ғылыми 
әдебиеттермен және брошюралармен қамтамасыз ету, рак ауруы 
және оған дейінгі кезеңдегі көріністер сипатталған плакаттар мен 
фотовитриналар жасау.

Әлеуметтік-медициналық профилактикалық бағыттағы 
іс-шараларға қауіп-қатерлі топтарды құру мен осы топтағы 
пациенттерді емдейтін кешенді іс-шаралар жүргізу арқылы олар-
ды белсенді түрде бақылауға алуды жатқызуға болады. Қауіп-
қатерлі топқа келесі көрсеткіштерге байланысты балалар мен 
ересек адамдарды жатқызуға болады:

► ісік алдындағы ауруы анықталған;
► жоғары деңгейдегі генеалогиялық қауіп-қатер;
► радионуклидпен ластанған аймақта өмір сүретін;
► канцерогенді факторлардың әсері бар өндірісте жұмыс жа-

сау;
► шылым шегу;
► ұзақ уақыт бойы иммунодепрессивті және гормональды 

терапия алу.
Онкологиялық профилактикалық тексеру ұйымы қауіп-

қатерлі топқа жататын адамдарды бірінші скрининг бойынша 
іріктеп алумен айналысады. Іріктеу бағдарламасына төмендегілер 
жатады:

1. Цитологиялық, эндоскопикалық зерттеу әдістері мен ірі 
кадрлық флюорография арқылы халықты профилактикалық 
тексеру. Бұл әдістермен қоса анкеталық әдісті жүргізген жөн, 
себебі бұл диагностиканың тиімділігін жоғарылатады және 
ұйымдастырылмаған тұрғындар мен топтар арасындағы профи-
лактикалық тексеруге шығынды азайтады;

2. Емдік-профилактикалық мекемелерде және стационарлар-
да жатқан ауру адамдардағы ісік немесе ісікке дейінгі ауруларды 
анықтау мақсатында міндетті түрде жан-жақты онкологиялық 
тексеруден өткізу;
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3. Онкологиялық қауіпті орындарда жұмыс істейтін адамдар-
ды бірінші цитологиялық скринингтен өткізу.

Әлеуметтік жоспардың профилактикалық бағыттағы іс-
шараларына төмендегілерді жатқызуға болады:

► мақсатты профилактикалық бағдарламаларды әзірлеу 
және жүзеге асыру.

► әлеуметтік-гигиеналық мониторинг жүргізу.
► қауіп-қатер факторларын анықтау.
Әлеуметтік-медициналық реабилитацияның негізгі бағыт-

тарының бірі − жұмыс терапиясы. Ол адам бойындағы қоғамға 
пайдалы жұмысқа бейімделу мен өзін-өзі күту дағдысын 
қалыптастырады.

Онкопатологиялық аурумен ауыратын адамдар әлеуметтік-
медициналық қызметтің маңызды объектісі болып табылады. 
Отбасында бір онкологиялық ауруы бар адам отбасының өмір 
сүру жағдайын түбірімен өзгертеді. Ауру адамның өмірін сақтап 
қалу күресінде отбасы ерекше орын ала отырып, ол әлеуметтік 
қызметтің объектісіне айналады.

Отбасының әлеуметтік мәселесі көбінесе қаржылық 
қиындықтармен анықталады. Мәселені шешуге мүмкін болатын 
жолдар:

• онкологиялық профильді емдеу мекемелеріне тұрақты 
қаржылық жолдарды іздестіру;

• онкопатологиялық ауруларды тегін емдеу құқығына байла-
нысты барлық жолдарды қатал бақылау;

• төменгі күн көріс минимумына сәйкес келетін жәрдемақының 
әр уақытта болуы;

• қалааралық көліктердің кез келген түріне ауру адамның 
және оны алып жүрушінің тегін жүру жеңілдігін төлеу.

Онкопатологиялық ауруы бар адамдардың жұмыс мәселесін 
шешу мүмкіндіктері:

• ұйымдардың әкімшілігін осы топтағы адамдарға жеңіл 
түрде жұмыс түрін беруді міндеттеу туралы заңнама қабылдау;

• кәсіби кеңес беру арқылы мамандық таңдау және қайта 
оқыту мәселесіне байланысты жұмыс істейтін жүйе қолдану;

• үйде жұмыс істеу мүмкіндігін беру.
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Рак науқасының және оның отбасының әлеуметтік-психоло-
гиялық мәселелерін шешу жолдары келесідей:

• әртүрлі бағыттағы психологиялық қолдау көрсету топта-
рын ұйымдастыру (науқасқа, отбасы мүшелеріне, достарына 
және т.б.);

• психологтың қатысуымен ракпен ауыратын және рактан 
жазылған адамдармен кездесулер ұйымдастыру;

• муниципалды психологиялық қызметті ұйымдастыру, 
«сенім телефоны»;

• ақпараттық вакуумды жою;
• онкологиялық ауруы бар адамдарға және олардың отбасыла-

рына жақсы қарым-қатынас орнату мақсатында қоғаммен жұмыс 
жасау.

Ақпараттық вакуумға байланысты мәселелерді шешу жолда-
ры:

• емдеу мекемелерінде онкологиялық профильді ақпараттық 
орталық құру. Мұнда науқасқа және оның отбасына арналған 
әдебиеттер кітапханасын енгізу; заңға байланысты мәселелерді 
шешуге арналған брошюралар мен буклеттерді; науқасқа және 
отбасына көмек көрсету көздерін анықтайтын банктарды кіргізу 
қажет;

• дербес онкология мәселесіне байланысты әдебиеттер баспа-
сын, оның ішінде науқасты күтіп қарау әдістерін қамтитын ма-
териалдар, сонымен қатар тәуекел тобына жататын пациенттерге 
арнайы басылымдар басып шығару;

• теледидар мен радиода жүйелі түрде бағдарламалар жүргізу; 
жергілікті баспасөздерде Отандық және шетелдік онкологиядағы 
жетістіктер мен салауатты өмір салтының артықшылықтарын 
көрсету мақсатында жұмыстар жүргізу.

Бүгінгі таңда шетелде, Ресейде және Қазақстандағы әлеуметтік-
медициналық қызметте инкурабельді науқастармен хоспистік 
қызмет бірге жұмыс істеп жатыр. Әлеуметтік жұмыскерлер мен 
дәрігерлердің қосымша көмегі ретінде Қазақстанда соңғы кезде 
хоспистік қызмет көрсету қарқынды жүзеге асуда.

Хоспистік қызметтің негізгі мақсаты – науқасқа арнайы 
жағдайлар жасау және оның отбасына психо-әлеуметтік көмек 
көрсету. 
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Хоспис әлеуметтік-медицина жұмысының теориясын-
да көпсалалы бағдарлама болып табылады. Бұл науқас өмірі-
нің соңғы айларын өткізуде көмек көрсету жүйесімен анық-
талады. Хоспистің негізгі міндеті – өлім үстіндегі науқасты 
физиологиялық ауыртпалықтардан арылту, қиын жағдайдан 
шығару, өмірінің соңғы кезеңін бейбітшілік, мейірім сезімімен 
өткізуді қамтамасыз ету. Хосписке келесі қызмет орындары кіреді, 
олар: поликлиникалық бөлім, стационар, ұйымдастырушылық-
әдістемелік бөлім.

Хоспистегі қызмет көрсету көпсалалы қызметкерлер бри-
гадасына: дәрігерлер, медбикелер, үйде медициналық қызмет 
көр сететін жұмыскерлер, әлеуметтік жұмыскерлер, діни қыз-
меткерлер және волонтерлар жатады. Барлық жұмыскерлердің 
іс-әрекеті көбінесе әлеуметтік жұмыскермен үйлестіріліп отыра-
ды. Ол науқасқа және оның отбасына хоспистік тікелей қызмет 
түрлерін және қосымша қызмет түрлерін ұсына алады. Әлеуметтік 
жұмыскердің негізгі міндеті – науқасқа кеңес беру, сонымен 
қатар науқастың өліміне дейін және өлімінен кейін оның отбасы-
на кеңес берумен анықталады. Көбінесе әлеуметтік жұмыскер хо-
спис қызметкерлеріне кеңес берушінің рөлін, науқастарға күтім 
жасайтын волонтерлерге басшылық ету сияқты қызметтерді де 
атқарады.

Осылайша, инкурабельді науқастармен жұмыс жасауда 
әлеуметтік-медициналық қызмет көрсету ұйымының кешенділігі 
олардың психологиялық, әлеуметтік және медициналық 
қажеттіліктерін толығымен қамтамасыз етуде өте тиімді бо-
лып отыр. Паллиативті медицинаны қосу хоспис қызметінде 
әлеуметтік жұмыскер қызметінің тиімділігін барынша арттыруға, 
науқастың және оның отбасының өмірін жақсартуға және әр 
персоналдың өз қызметін тиімді және дұрыс атқаруына себебін 
тигізеді.

Онкологиялық науқастардың басым бөлігі жұмысқа қабілетті 
тұлғалар болғандықтан, адамдардың өмірден ерте кетуіне байла-
нысты және науқасқа қарайтын отбасы мүшелерінің өндірістік 
қызметті тоқтатуына байланысты экономикалық шығынға 
ұшырап жатады.
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Әлеуметтік жұмыс теориясы мен практикасы рак ауруының 
қиын, бірақ шешілетін мәселе болуынан туындады. Бұл қауіпті ау-
румен күресуде қазіргі кезде диагностикалық әдістердің, емдеудің 
және профилактиканың жаңа, тиімді жолдарын және әдістерін 
іздестіруде. Қазіргі кезде диагностикалауды уақытында жүргізіп 
қана қоймай, сонымен қатар ісікке байланысты көптеген аурулар-
ды емдеу мүмкіншіліктері де бар. Дәрігерлердің тәжірибесі мен 
пациенттердің қырағылығы бұл маңызды жұмыстың кепілі бол-
са, әлеуметтік-медициналық профилактика бағыты бұл мәселеде 
негізгі орынды алып отыр.

АҚТҚ жұқпалы ауруына шалдыққан және ЖҚТБ науқас
тарымен әлеуметтік медициналық жұмыс. Практикалық 
әлеуметтік жұмыста «иммунды дефицит» ұғымын ағзадағы 
әртүрлі инфекцияларға қарсы тұрып бере алатын қасиеттің 
төмендеуі және мұның себебінен көптеген аурулардың пайда бо-
луы деп түсіну қажет.

1981 жылы АҚШ-та алғаш рет ЖҚТБ (жұқтырған қорғаныш 
тапшылығы белгілері) ерекше симптомдардың және сирек 
кездесетін аурулардың жиынтығы ретінде қарастырылды. 1983 
жылы бұл аурудың қоздырғышы анықталды – адамның қорғаныш 
тапшылығының қоздырғышы (АҚТҚ).

ЖҚТБ-ны зерттеу эпидемиологиясының бастапқы кезең-
дерінде халықтың алғаш осы ауруға ұшыраған белгілі тобы 
анықталып, бұл топтарды «тәуекел тобы» деп атады. Бұл топқа 
көбіне гомо- және бисексуалдар, күре тамырдың ішіне наркотик 
қабылдағыштар жатады.

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтеріне 
сәйкес, қазіргі кезде біздің планетамызда АҚТҚ жұқпалы ау-
руы 65 млн-нан астам адамда табылған. Соңғы 25 жылдағы 
көрсеткіштер бойынша, АҚТҚ 25 млн-ға жуық адамның өліміне 
себеп болып, қоғамға қауіпті әлеуметтік маңызы бар аурулар 
қатарына енгізілді. Бұл ауру пайда болғаннан бастап бүгінгі таңға 
дейін дүниежүзінің барлық аймағына тарап, пандемия сипатына 
ие болды.

АҚТҚ жұқпалы ауруы күрделі эмоционалды және әлеу мет-
тік сипаттағы зардаптар туғызады. АҚТҚ ауруының жазыл-
майтындығы, өлімнің жақын екендігі туралы ақпараттар 
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адамның күрделі эмоционалды реакциясын тудырады. Көптеген 
пациенттердің көңіл-күйі өзгеріп, олар өздерінің тұлғалық 
маңыздылықтарын төмен сезінуіне дейін барып жатады. 

АҚТҚ-инфекциясын жұқтырған адамдар мамандық таңдау 
немесе өзгерту, жұмысқа тұру, кәсіби өсу және отбасы құру 
сияқты көптеген мәселелерге тап болады. Сонымен қатар мұндай 
адамдарда уайым, қорқыныш сезімдері пайда болып, физикалық 
тартымдылықтың және қаржылық тәуелсіздіктің жоғалуы 
байқалады, болашаққа байланысты қайғырулар мен ауруды басқа 
адамдарға жұқтыруы мүмкін жағдайындағы кінә сезімдері және 
осы ауруға деген агресивті мінез-құлық пайда болады. 

Осындай көптеген мәселелерді шешуге көмектесу мақ-
сатында АҚТҚ-инфекциясын жұқтырған адамдарға арнайы 
психологиялық көмек көрсету мекемелері ашылып жатыр. 
АҚТҚ-инфекциясын жұқтырған адамдарға психологиялық көмек 
жеке кеңес түрінде немесе отбасылық психотерапия формасында 
жүргізіледі.

Психотерапевтік әсер пациенттің өміріне жағымды түрде 
өзгерістер алып келеді, белгілі бір қызметке стимул тудыра-
ды, психологиялық күрделі жағдайдайлардан шығу мүмкіндігін 
туғызады, өмірлік стереотипінің өзгеруіне дайын болуына 
көмектеседі және жаңа өмірлік перспективаларға бейімделу 
процестерінің дұрыс жүруіне де әсер етеді.

АҚТҚ-инфекциясын жұқтырған адамдарға психо-әлеуметтік 
кеңес берудің артықшылықтары келесідей:

1) адамды қолдау, осы ауруға байланысты өмірінің өзгеруі 
және әрі қарай өмір сүруі оның жеке жауапкершілігіне тікелей 
байланысты екендігіне сендіру;

2) өз-өзін сыйлау деңгейін жоғарылату;
3) уайым мен қорқыныш сезімдеріне төтеп беру.
ЖҚТБ профилактикасының негізіне гигиенаны сақтау, 

жыныстық бұрмалауларды профилактикалау, нашақорлық пен 
жезөкшелікке қарсы ақпараттық-ағарту жұмыстары кіреді. 
Халықпен ақпараттық-ағарту жұмыстарын жүргізу мақсаты – 
адамдар арасындағы өзінің денсаулығына деген жауапкершілігін 
арттыру; АҚТҚ-ны жұқтыруға алып келетін іс-әрекеттерді азайту.
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Ақпараттық-ағарту жұмыстарының адамдарға әсер етуі 
төмендегідей кезеңдерден тұрады:

1. Әлеуметтік-психологиялық топтың ақпаратты қабылдау 
деңгейін ескере отырып, ЖҚТБ туралы және АҚТҚ-ның таралу 
жолдары туралы сапалы ақпараттар.

2. Ақпараттарды білімге айналдыру, ақпараттандырудың 
тиімділігін бағалау мақсатында тексерулер жүргізу (кеңес, анке-
та, сауалнама немесе тест арқылы).

3. Алынған білімді тәуекел іс-әрекеттерге қарсы пайдалануға, 
салауатты өмір салтын жүргізуге сендіру.

4. Сендіру ЖҚТБ және Нашақорлықпен күресті жүргізуге 
тек қана Денсаулық қорғау органдары мен Мемлекет емес, со-
нымен қатар адамның өзінің қауіпсіздігіне және денсаулығына 
деген жауапкершілігі де әсер етеді деген ойдың, мінез-құлықтың 
қалыптасуының негізі ретінде карастыру.

Ақпараттық-ағарту жұмыстарының негізгі принциптері:
1. Жүйелілік. Мақсатты ақпараттардың кез келген жерде адам-

ның санасына жүйелі түрде әсер етуі. 
2. Жинақтылық. Бұған мыналарды жатқызамыз:
■  Түрлі формалар, әдістер мен оқу құралдарын қолдану;
■  Халықтың әлеуметтік мобильділігін қалыптастыруға 

қызығушылық білдіргендердің барлығына қатысу: әкімшілік, 
педагогтар, медицина қызметкерлері, психологтар, құқық қорғау 
органдарының қызметкерлері, әлеуметтік жұмыскерлер және т.б.

1. Иерархия (жүргізу деңгейі):
■  индивидуалды деңгей (кеңес беру және т.б. формалары);
■   топтық деңгей (халықтың мақсатты тобымен жұмыс);
■  популяциялық деңгей (БАҚ арқылы ақпараттандыруға 

шақыру: радио, теледидар, газет-журналдар).
2. Мақсаттылық, яғни ақпараттық-ағарту жұмыстарының 

нақты бір халық тобына бағытталуы.
Мақсатты топтар жастық, әлеуметтік, кәсіби, мінез-құлық 

ерекшеліктеріне қарай анықталады.
Мақсатты топқа мыналар жатады:
• АҚТҚ-инфекциясын, наша қолданушылармен басқа да 

әлеуметтік маңызды ауруларды профилактикалау бағдар лама-
ларын бірге орындаушылар;
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• жұмыс орнында тәуекел факторларына ие тұлғалар;
• ауруды жұқтыру мүмкіншілігі жоғары тұлғалар (жыныстық 

қатынастар қызметіндегі әйел адамдар мен олардың клиенттері, 
гомосексуалдар, нашақорлар және т.б.);

• тұтқындар, әскери қызметкерлер, әскерге шақырылатындар, 
т.с.с.;

• АҚТҚ-инфекциясын жұқтырған адамдар мен ЖҚТБ нау-
қастары.

1. Айғақтылық және ғылыми негізділік: ақпарат шынайы 
болуы тиіс, және ақпаратты әлеуметтік, психологиялық, педа-
гогикалық ғылыми істерді жүргізу негізінде ұсыну қажет.

2. Қолжетімділік және дифференцияланғандық, яғни мақ-
сатты топтағы адамдардың ерекшеліктерін ескере отырып, оларға 
берілетін ақпарат сол адамдарға тиесілі тілде жүруі керек.

3. Уақыттылық.
Ақпараттық-ағарту жұмыстары көбінесе жастар мен жас-

өспірімдер арасында жүргізіледі. Ағарту жұмыстарын шағын 
аудиторияларда өткізген абзал және басқалардан бұрын 
қатысушылардың бұл мәселеге қатысты көзқарастарын анықтау 
мақсатында арнайы сұраунамалар өткізген жөн. Қорыта келе, 
ВИЧ-инфекциясының әлеуметтік маңызды, қауіпті екендігі 
жұқтырғаннан кейін 10 жыл ішінде өлімге міндетті түрде алып 
келетіндігі, отбасы мен қауымдастықтың бұзылу себептерінің 
бірі деп танылуы, мемлекеттің экономикалық өмір сүру деңгейін 
төмендетуімен анықталады. Сондықтан әлеуметтік жұмыскерлер 
медициналық қызметкерлермен біріге отырып, АҚТҚ-ның 
таралуының алдын алу, клиенттерінің салауатты өмір салтын 
жүргізуіне себепкер болу және осының барлығына байланысты 
көптеген маңызы бар санитарлық, ағарту шараларын жүргізу 
қажет.

Наркологиялық аурулары бар тұлғалармен әлеуметтік
медициналық жұмыс. Әлеуметтік наркологиялық аурулар то-
бына маскүнемдік, нашақорлық, токсикомания, шылым шегуге 
әуестікті жатқызамыз. Наркологиялық аурулардың ең кең тараған 
түріне маскүнемдік жатады.

Дүниежүзілік Денсаулық сақтау ұйымының анықтамасы бой-
ынша, «маскүнемдік – ішімдікті қолданудың кез келген формасы, 
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яғни қоғамда қабылданған дәстүрлі «тамақтану» нормасынан не-
месе нақты қоғамдағы әлеуметтік дағдылардың шегінен шығу».

Медицинада қабылданған анықтама бойынша, «маскүнемдік 
– бұл спирттік сусындарға деген әуестігі бар патологиялық ауру 
(психологиялық, физиологиялық тәуелділіктің туындауы), ал 
ішімдікті қолданбау нәтижесінде абстиненттік синдромның 
дамуына, сондай-ақ маскүнемдіктің күрделі жағдайында ішкі 
органдардың, жүйке жүйесінің бұзылуына және психикалық 
деградацияға алып келеді».

Өз кезегінде әлеуметтік қызметкерлер маскүнемдіктің этио-
логиясын әлеуметтік-мәдени детерминацияның, әлеуметтену 
мен әлеуметтік девиация, аномия концепциялары тұрғысынан 
түсіндіреді. Бүгінде маскүнемдіктің әлеуметтік-орта моделі 
қызығушылық тудырып отыр. Осының негізінде, маскүнем 
күйзелісті басынан кешіргендіктен ішеді, олардың түсінігінше, 
ішімдік күйзелістен шығуға көмектеседі. Мұндай адам өз әрекетін 
реттей алатын кіші әлеуметтік топқа жатпайды.

Осылайша, әлеуметтік жұмыстың заманауи теориясына 
сәйкес, маскүнемдік күрделі этиологиялық құраушылардың өзара 
іс-әрекетінің соңғы нәтижесі ретінде қарастырылады. Әрбір 
нақты жағдайда осылардың біреуі немесе бірнешеуі басым бо-
лып келеді. 

Маскүнемдіктің әлеуметтік терапиясында индивидуалды 
психоәлеуметтік терапия, топтық, отбасылық терапия, қоғамдық 
ұйымға кіру (мысалы, «Анонимді маскүнемдер»), мінез-құлық 
модификациясы сияқты әдістер кеңінен қолданылады. Барлық 
аталған әлеуметтік терапия формалары клиенттің (пациенттің) 
жеке қажеттіліктеріне сәйкес әдіспен келуде тиімді болады.

Әлеуметтік қорғау мекемесіндегі клиенттердің басым бө-
лігі маскүнемдер болғандықтан, бұл аурудың алдын алу 
мен дамуының бастапқы сатысында кедергі келтіруде әлеу-
меттік жұмыскерлердің маңызы зор. Әлеуметтік қызметкер 
ішімдікті көп пайдаланатын клиенттердің физикалық және 
психоәлеуметтік мәселелерін анықтап алуы керек. Әсіресе, 
клиенттің физикалық тәуелділігімен бірге жүретін симптома-
тологияны және толеранттылық деңгейін бағалау маңызды. Со-
нымен қатар клиенттің психо-әлеуметтік өткенін зерттеу керек, 
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ол дегеніміз маскүнемнің өмірлік қиындықтар пайда болғанға 
дейінгі кезеңдегі ішімдікті қолдануы; маскүнемдікті тоқтату 
немесе азайту әрекеті; клиенттің әлеуметтік-медициналық 
және психоәлеуметтік көмек алу мақсатында әлеуметтік қорғау 
мекемесіне келу себебін анықтау.

Нақты әлеуметтік жағдайда әлеуметтік қызметкер клиенттің 
отбасы, оның достарымен қарым-қатынасы, жұмысы мен 
материалдық жағдайы туралы ақпараттарды жинап алуы тиіс. 
Әлеуметтік қызметкер клиенттің ата-анасының тарихын, сол от-
басы мүшелерінің ішімдікке деген қатынасын, клиенттің және 
отбасы мүшелерінің терең күйзелісте болу немесе болмауын 
қарастыру қажет.

Әлеуметтік жұмыс теориясы осы саладағы әлеуметтік сая-
сат мәселелеріне назар аударып, сол сұрақтарды түсінуге көңіл 
бөледі. Ең алдымен мынаған назар аударылады: әлеуметтік са-
ясат ішімдікті қолдану аясында 2 полюстің арасында тербелу-
де: рұқсат етілмеген және рұқсат етілген. Зерттеушілердің пай-
ымдауынша, жалпы маскүнемдіктен бас тарту тенденциясы 
қалыптасып, нақты адамдарға әлеуметтік-медициналық көмек 
көрсету қызметіне көшуіміз мүмкін.

Әлеуметтік саясат тек маскүнемдерге ғана емес, сондай-ақ 
алкогольді пайдаланушы тұлғалардың антиәлеуметтік әрекет-
теріне қоғамдық санкцияларды қарастыра отырып, қоғамға да 
қатысты болуы керек.

Ішкілік және маскүнемдік мәселесі бүгінгі таңда салмақты 
әлеуметтік мәселе болып отыр. Ішкілік және маскүнемдік 
алкогольдік сусындарды асыра қолданудың әртүрлі деңгейлерін 
көрсетеді.

Алкогольді сусындарды пайдалануына қарай тұлғалардың 
келесідей топтары көрсетіледі (Ю.П. Лисициннің жіктеуі бойын-
ша):
	алкогольді ішімдіктерді қолданбайтындар;
	алкогольді сусындарды сирек қолданатындар (мереке және 

отбасылық салтанаттарда ғана айына бір рет, аз мөлшерде ішу);
	алкогольді сусындарды орнымен қолданатындар (айына 

1-3 рет), аз мөлшерде, белгілі бір жағдайда (мереке, достармен кез-
десуде) қолданатындар және теріс қылықтарды көрсетпейтіндер;
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	алкогольді асыра пайдаланушылар; 
	маскүнемдіктің алғашқы белгілері бар тұлғалар (алко-

гольді пайдалануға деген психикалық тәуелділік, ішу мөлшерін 
жоғалту), алкогольді көп мөлшерде, аптасына бірнеше рет және 
еш себепсіз қолданатын маскүнемдер, кез келген орындарда ішу;
	алкоголизмнің айқын белгілері көрініс табатын тұлғаларға, 

оларда алкогольге психикалық тәуелділікпен қатар физикалық 
тәуелділік, бас жазу синдромы (абстиненттік синдром) және тағы 
да басқа симптомдар, күрделі психикалық бұзылу симптомы 
(алкогольдік психоз) тән.

Әлеуметтік жұмыс теориясында маскүнемдіктің әлеуметтік-
медициналық мәселелері былай жіктеледі:
	медициналық мәселелер: ішімдік бауырдың, орталық 

жүйке жүйесінің бұзылуына; миокард инфарктінің туындау қау-
піне, мидың қан айналымына, туберкулез, рак, созылмалы брон-
хитке әкеп соғады, ішімдікке әуес ата-аналар дүниеге дені сау 
емес бала әкеледі, сонымен қатар бала өлімі көбейеді және т.б.;
	әлеуметтік мәселелер: маскүнемдік қылмыстың, мүге-

дектіктің, өлім-жітімнің көбеюіне, аурудың өршуіне, яғни дені 
сау тұрғындардың көрсеткішінің төмендеуіне әкеледі;
	әлеуметтік-экономикалық мәселелер: ішімдікті шектен тыс 

қолдану еңбек қабілеттілігін төмендетеді, қоғамға материалдық-
экономикалық залалын тигізеді, еңбек өндірісіне және т.б. әсер 
етеді.

Осылайша, профилактикалық бағыттағы әлеуметтік-меди-
циналық жұмыс микроәлеуметтік ортадағы ішімдіктің жағымсыз 
әсерінің алдын алумен анықталады; қауіпті топтарды анықтау; 
ұжымда және отбасында тәрбиелеу мақсатындағы барлық іс-
шара жүйелерін қолдану.

Патогенетикалық бағыттағы әлеуметтік-медициналық жұмыс 
аурудың асқынып кетпеуінің алдын алумен байланысты.

Нашақорлық – есірткіге тәуелділіктің бір түрі, яғни есірткілік 
заттарды нашақорлық, ессіз күйге қол жеткізу мақсатында 
қолданады.

 Есірткі заттарын қолдануды 3 аспектіге бөліп қарастыруға 
болады:
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	медициналық аспект – бұл заттар орталық жүйке жүйесіне 
галлюциноген ретінде әсер етеді.
	әлеуметтік аспект – мұндай заттарды қолдану үлкен 

әлеуметтік мағынаға ие.
	құқықтық аспект – бұл зат құқықтық актілерге сәйкес 

(кейбір дәрілер нашақорлық заттар деп танылады, мысалы: мор-
фин, омнопон, промедал, т.б.) есірткілік зат ретінде танылған. 

Нашақорлық заттарды қолдану мас күйге ұқсас деген ой 
қалыптасқан. Адам өміріне риза, күші көп, көңіл-күйі көтеріңкі 
сезімде болып, қозғалысында бәсеңдік те байқалуы мүмкін. 
Эйфорияға физикалық жақсы хал-ахуал мен тыныштық сезімі де 
қосылады. Эйфориямен қатар жүріс-тұрыстағы шайқатушылық, 
сөйлеуінде өзгерістер байқалып, терінің солғын тартуы, көздегі 
от кетіп, көз қарашығының ұлғаюы немесе кішіреюі көрініс та-
бады. Есірткіге мас болу күйі 1 сағаттан 6 сағатқа дейін созылуы 
мүмкін.

Нашақорлыққа аурудың 3 кезеңі тән. Аурудың бірінші 
кезеңінде есірткілік көп сипат алады; дозаның артып отыруы, 1-2 
тәулікте есірткінің жоқтығы психикалық бұзылушылық түрінде 
көрініс табады. Бірінші кезеңнің ұзақтығы 2-4 айдан жарты 
жылға дейін созылады. Екінші кезеңде толеранттық арта түседі, 
адамның іс-әрекеті бәсеңдеп, пассивті мінез-құлық таныта ба-
стайды; физикалық тәуелділіктің белгілері байқалады, есірткінің 
жоқтығы абстиненттік синдромның дамуына әкеледі. Үшінші 
кезеңде есірткі ынталандырушы болады, мұнда эйфория мүлдем 
болмайды. Көптеген нашақорлар бұл кезеңге дейін жетпейді, 
себебі көп мөлшердегі дозадан нашақор өліп кетеді.

Токсикоманияның қаупі де есірткіден кем емес. Токси-
комания –наркотикке жатпайтын дәрілік құралдарды немесе 
тұрмыстық химия заттарын наркотикалық әсер алу мақсатында 
қолдану. Токсикомания қолжетімді болғандықтан, ол бала-
лар мен жасөспірімдерге негізгі қауіпті тудырып отыр. Кез-
келген токсикоманиялық зат белгілі бір заңдық актілерден кейін 
нашақорлық зат болып саналуы мүмкін. Осыдан кейін токсико-
ман ауруы санатындағы адам автоматты түрде нашақорлар тобы-
на жатқызылатын болады.
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Нашақорлық пен токсикоманияның бірнеше себептері бар, 
олар: психологиялық, әлеуметтік, экономикалық.

Психологиялық себептерге қиындықтан қашу, үрей-қор-
қыныш сезімі, қандай да бір мәселелерден қашу немесе 
қызығушылықтар жатқызылады. Әлеуметтік себептерге отба-
сындағы жайсыздық, қоршаған ортаның әсері, қараусыздық 
жатады. Экономикалық себептері – жұмыссыздық, білім алуға 
мүмкіндігінің жетпеуі, есірткіні (наркотикті) таратумен айна-
лысатын қылмыстық құрылымдардың белсенді іс-әрекеттері. 
Нашақорлықтың кең етек жаюына бұл дерттің емделуі оңай деген 
теріс ақпарат та септігін тигізеді.

Әлеуметтік қызметкерлер нашақорлықтың келесі әлеуметтік-
медициналық салдарларын көрсетеді:
	орташа өмір сүрудің 20-25 жылға төмендеуі;
	бауыр ауруы, тұлғаның ерте деградацияға ұшырауы;
	нашақор ата-анадан тумысынан созылмалы патологиясы 

бар нәресте дүниеге келеді;
	нашақор АҚТҚ-инфекциясын таратушы қауіпті топ болып 

табылады;
	қылмыскерліктің артуы (есірткіге мас күйінде адамның 

қоғамға қарсы әрекеттерге баруы немесе есірткіге қол жеткізу 
мақсатында қылмысқа баруы);
	қоғамдық өмірде тұрғындардың еңбекке ең қабілетті бөлігі 

– жастар өз ерекшелігін жояды.
Есірткілік, токсикалық заттарға тәуелділігі бар адамдармен 

әлеуметтік-медициналық жұмысты келесідей үлгіде көрсетуге 
болады:

1. Дайындық кезеңі. Емделудің қажеттілігін сезіну, шешім 
қабылдау, мамандарға қаралу. Емделуді бастамас бұрын бастапқы 
қадамын ғана емес, бүкіл жолын ойластыру маңызды.

2. Физикалық тәуелділікті жою. Бес-он күнге созылатын де-
токсикация. 

3. Реабилитация. 
Әлеуметтік-психологиялық көмектің маңызы артады: нау-

қастың есірткіні тастау арқылы қоғамдық өмірге қайта келуі, 
физикалық және психологиялық денсаулықтың қалпына келуі, 
сонымен қатар, адамның әлеуметтік мәртебесі мен тұлғалық 
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қасиеттерінің қайта қалыптасуы. Есірткіге тәуелді адамдарды 
әлеуметтік реабилитациялау (қайта қалпына келтіру) әлеуметтік-
тұрмыстық дағдыға бағыттауға үйретіп, кәсіби даярлау, еңбек те-
рапиясы, заңдық және құқықтық қолдау арқылы көрінеді.

Кәмелетке толмағандарды әлеуметтік реабилитациялау (қайта 
қалпына келтіру) бірқатар ерекшеліктермен сипатталады. Олардағы 
есірткіге тәуелділіктің артуы нашақорлыққа деген әрі қарайғы 
ұстанымын қалыптастырады. Сонымен қоса адам тұлға ретінде 
дамымай, оның құндылықты бағыттары бұзылады, отбасындағы 
қарым-қатынас та бұзылып, әлеуметтік дамуы тоқтайды (білім 
деңгейі төмендейді, кәсіби бағытталуы, мамандықты меңгеруі 
қиынға түседі, нашақорлық және қыл  мыстық топтармен тығыз 
қарым-қатынас орнатылып, қиындықтар болады, заңмен мәселелер 
туындайды). Кәмелетке тол мағандарды реабилитациялауда жас 
ерекешелігін есепке алу ма ңызды.

Кәмелетке толмағандарды реабилитациялауда мынадай 
психотерапевтік әдістер маңызды: ойын, өнер, әдебиет психоте-
рапиясы әдісі (арттерапия, музыкатерапия, драматерапия, ертегі 
терапиясы, т.б.), жұмысбастылық және еңбек терапиясы әдістері. 
Кәмелетке толмағандарды емдеу-реабилитациялау үдерісінде от-
басы терапиясы мен отбасылық кеңес беру басты бағыттардың 
бірі болып саналады.

Кәмелетке толмағандарды реабилитациялаудың негізгі 
принциптері келесідей:
	реабилитациялау іс-шараларына клиенттің өз еркімен 

қатысуы;
	есірткілік және токсикология заттарды қабылдауды 

тоқтатуы;
	құпиялық;
	реабилитациялық іс-шаралардың жүйелілігі;
	реабилитациялық іс-шаралардың кезеңдігі;
	жауапкершілік;
	реабилитациялауға негізгі маңызды тұлғаларды қатыстыру 

(отбасы мүшелері және т.б.);
	өмір сүру ортасын қайта ұйымдастыру және реаби-

литациялық ортасын қалыптастыру (өмір сүру ортасының барлық 
компоненттеріне әсер ете отырып, өмір сүру салтын өзгерту);
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	кәмелетке толмағандардың түрлі топтарын реабили-
тациялауға деген дифференциялық тәсіл;
	кәмелетке толмағандарды реабилитациялық мекемеден 

шығарғаннан кейін де әлеуметтік және жекелей қолдау.
Бірқатар қалаларда наркологиялық диспансерлер жанынан 

балаларға және жасөспірімдерге әлеуметтік-медициналық көмек 
беру бөлімдері ашылған. Ол күндізгі стационар мен тәулік бойы 
ем қабылдауға болатын және амбулаторлық-емханалық бөлімнен 
тұрады. Амбулаторлық-емханалық құрылымда алдын алу 
(профилактикалық), емдеу-диагностикалық және қайта қалпына 
келтіру (реабилитациялық) бағдарламалары жүзеге асырылады.

Профилактикалық бағдарламалар ішімдікті және есірткіні 
қолданудың алдын алуға, оларды асыра қолдану мен деви-
антты мінез-құлықтың алдын алуға бағытталған. Мақсатты 
бағытталған әрекеттің объектісі болып, негізінен балалар мен 
жасөспірімдер табылады. Алдын алу шаралары үзіліссіз, жасы-
на қарай жіктелген, шынайы және нәтижелі болуы тиіс. Алдын 
алу шаралары жастардың есірткіге қарсы ұстанымын қорқыныш 
арқылы емес, жағымды өмірлік дағдыларды қалыптастыру 
арқылы орнатуға ұмтылады.

Емдеу бағдарламалары нашақорлық дертіне шалдыққан 
науқастарды ерте кезінде анықтап алып, оларды емдеуге бағыттау 
жұмыстарын алға тартады.

Реабилитациялық бағдарламалар тұлға мен қоғам арасындағы 
қарама-қайшылық пен алшақтықты жеңуге бағытталған.

Әлеуметтік жұмыс маманы әлеуметтік реабилитацияның 
индивидуалдық бағдарламасын құрастыру мен оны жүзеге 
асыруға тікелей атсалысады. Оған кәсіби-еңбектік, оқу-таным-
дық, әлеуметтік мәдени, шынықтыру-сауықтыру және т.б. компо-
ненттер кіреді.

Мүгедектермен әлеуметтікмедициналық жұмыс. Соңғы 
кездері мүмкіндігі шектеулі жандар мәселесі қоғамның назарына 
ие болып отыр. Мүгедектер мәселесі адам өмір сүретін – отба-
сы, интернат үйлері, жалпы әлеуметтік ортадан, яғни әлеуметтік 
мәдени контекстен тыс түсінілуі мүмкін емес. Мүгедектік, яғни 
адамның мүмкіндігінің шектеулі болуы тек қана медициналық 
құбылыс емес. Сонымен қатар бұл мәселені түсінуде және оның 
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салдарларының алдын алуда құқықтық, әлеуметтік-медициналық, 
әлеуметтік-психологиялық, экономикалық және басқа да фактор-
лар маңызды орын алады.

Осылайша, мүгедектік адам іс-әрекетінің мәселесі ретінде, 
атап айтсақ, мүмкіндігінің шектелуіне байланысты бірнеше 
негізгі аспектілерден тұрады: 

1) құқықтық;
2) әлеуметтік-орталық;
3) өндірістік-экономикалық;
4) анатомиялық-қызметтік;
5) психологиялық.
1. Мүгедектер мәселесін шешудегі құқықтық аспект мүге-

дектердің құқықтарын, бостандықтары мен міндеттерін қам-
тамасыз етеді.

2. Әлеуметтік-орталық аспектіге микроәлеуметтік (от-
басы, еңбек ұжымы, тұрғын үй, жұмыс орны және т.б) және 
макроәлеуметтік (ақпараттық орта, әлеуметтік топтар, еңбек 
нарығы және т.б.) ортамен байланысты мәселелер жатады.

Әлеуметтік қызметкерлер қызмет көрсететін объектілердің 
ерекше категориясы құрамында мүгедек адамы бар отбасылар 
құрайды. Мұндай отбасылар әлеуметтік қолдауға мұқтаж адам-
дар тұратын микроорта болып саналады.

Мүгедектер отбасына, мүгедектердің еңбектеріне, еңбекке 
шектеулі жарамдылығына негізделген өндірістік-реаби лита-
ция лық жүйенің құлдырауымен байланысты экономикалық 
сипаттағы қиындықтар тән. 

Айта кететін жайт, отбасылардың қажеттіліктері көбінесе 
әлеуметтік-тұрмыстық қызметтермен байланысты болып 
келеді. Бұл – отбасылардың еңбекке жарамсыз мүшелерінің 
қозғалу мүмкіндіктерінің шектеулілігімен түсіндіріледі. Мұндай 
жағдайда әрдайым күтім қажет болғандықтан, «сау адамдар» 
мүгедек жандардың жанына жіпсіз байланғандай болады. Күтуші 
адамдар тіпті сыртқа шығып азық-түлік, дәрі-дәрмек әкеліп, 
басқа да тұрмыстық қызмет түрлерін жүзеге асыра алмай жатады. 

3. Өндірістік-экономикалық аспект тұрғындарды әлеумет тік 
қорғаудың өнеркәсіптік негізін қалыптастыру және реабилита-
циялық өнім мен қызмет нарығы мәселелерімен байланысты. 
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Мұндай тәсіл кәсіптік, тұрмыстық және қоғамдық әрекетке өз 
бетінше қабілетті мүгедектер санын арттыруға, мүгедектердің 
реабилитациялық құралдар мен қызметтерге деген қажеттілігін 
қанағаттандыратын адрестік көмек жүйесін жасауға мүмкіндік 
береді. Ал ол өз кезегінде, мүгедектердің қоғамға қайта 
қосылуларына септігін тигізеді. 

4. Анатомиялық-қызметтік аспект реабилитациялық қызмет 
пен мүгедектің реабилитациялық потенциалын дамытуға мүм-
кіндік беретін әлеуметтік ортаның (физикалық және психо-
логиялық мағынада) қалыптасуын алға тартады.

Әлеуметтік жұмыстағы мүгедектік теориясының бүгінгі күнгі 
түсінігін есепке ала отырып, осы мәселені шешуде мемлекет ба-
сты назарды адам ағзасындағы кемістікке емес, оның шектеулі 
бостандығы жағдайындағы әлеуметтік-рөлдік қызметін қайта 
қалпына келтіру мәселелеріне аударуы керек. Мүгедектер мен 
мүгедектік мәселесін шешуде компенсация мен бейімделудің 
әлеуметтік механизмдеріне сүйенетін реабилитацияға ерекше 
көңіл аударылады. 

Осылайша мүгедектерді әлеуметтік реабилитациялаудың мәні 
адамның микро-макроәлеуметтік ортасын ескере отырып, оның 
физикалық, психологиялық және әлеуметтік потенциалының 
деңгейіне сай келетін тұрмыстық, қоғамдық және кәсіби әрекетке 
мүмкіндігін қайта қалпына келтірудегі кешенді көп салалы 
тәсілінде жатыр.

Кешенді көп салалы реабилитацияның процесс және жүйе 
ретіндегі түпкі мақсаты анатомиялық кемістігі бар, қызметтік 
бұзылулары мен әлеуметтік ауытқушылығы бар адамдардың 
тәуелсіз әрекет етуіне мүмкіндік беру болып табылады. Осы 
тұрғыда әлеуметтік реабилитация адамның қоршаған ортасы-
мен байланысының бұзылуына жол бермейді және мүгедектікке 
қатысты профилактикалық қызмет атқарады. 

Мүгедектердің қоғамға қосылуы кезінде кездесетін қиын-
дықтарын жеңуіне көмектесуде әлеуметтік қызметкердің рөлін 
ерекше атап кету керек. Мұнда ақпарат пен кеңес беру ғана аздық 
етеді. Сонымен қатар әрекеттік көмек, атап айтқанда, арнайы 
тұрғын үй алуға, көмекші құралдарды орнатуға, мүгедектерге 
арналған арнайы пәтерлерге орналастыруға, жұмысқа орналасуға, 
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жеңілдіктерді алуға көмек көрсетулері де маңызды. Әлеуметтік 
қызметкер ашық қоғамға аяқ басушы мүгедектің нағыз көмекшісі 
деп айтуға болады. 

5. Психологиялық аспект мүгедектік мәселесін қоғамның 
эмоционалдық-психологиялық қабылдауын және мүгедектің 
тұлғалық-психологиялық бағытын бейнелейді.

Мүгедектер «аз мобильді» деп аталып жүрген категорияға жа-
тады және олар ең аз қамтылған, ең аз қорғалған және қоғамның 
әлеуметтік әлсіз бөлігі болып табылады. Мұндай жағдай, ең ал-
дымен, мүгедектерді мүгедектікке әкеліп соққан денесіндегі 
физикалық ақауларымен және қозғалыстық белсенділігінің 
төменділігімен байланысты.

Сонымен қатар тұрғындардың осы тобының әлеуметтік 
қорғалмауы мүгедектердің қоғамға деген қатынасын қалып-
тастыратын психологиялық факторлардың бар болуымен және 
олармен байланысқа түсу қиындықтарымен тікелей байланысты. 
Мүгедектердің әрекетіндегі көптеген шектеулерге байланысты 
олар өздерін төмен бағалап, жеке тұлғалық қасиеттерін жоғалтып 
алулары да мүмкін.

Мүгедектердің психологиялық проблемалары оларды сыртқы 
әлемнен шеттетіп, олармен қарым-қатынастың бұрынғыдай бол-
мауынан немесе қоршаған ортасындағы адамдардың арбадағы 
мүгедектерге деген басқаша қатынасынан және өмірлік жолдасын 
жоғалтқан кездегі жалғыздық әсерінен пайда болады. Осылардың 
барлығы эмоционалды бұзылуларға, депрессияның дамуына, 
мінез-құлықтағы өзгерістерге алып келеді.

Осылайша, мүгедектер мәселесі әртүрлі болып келеді. Оларға 
қалалардың инфрақұрылымын, транспорттық мүмкіндіктерді, 
жалпы өмір сүру ортасын (мүгедектерге қаншалықты ыңғай-
лылығын) жатқызуға болады. Көптеген мәселелер әрқашан тиімді, 
нәтижелі бола бермейді. Сондықтан мемлекет мүгедектерге 
қатысты мемлекеттік саясаттың халықаралық стандарттарға сай, 
тиімді қызмет ететін мүгедектерді әлеуметтік қорғау жүйесін 
қалыптастыруды алдына бірінші міндет етіп қоюы керек.

Аурудың күрделілігіне, ағза функциясының бұзылу деңгейіне 
практикалық әлеуметтік жұмыс пен медицинада мүгедектіктің 
үш тобын бөліп қарастырады.
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Мүгедектік тобын анықтау үшін медициналық-әлеумет тік 
сараптама жүргізіледі (МӘС). Медициналық-әлеуметтік сарапта-
ма мемлекеттік қызметінің мекемесіне медициналық-әлеуметтік 
сараптама бюросы жатады. Мүгедектік тобын анықтаумен қатар 
бюроның міндеттеріне мыналар жатады:

• мүгедектерді реабилитациялау бойынша жеке бағдарлама 
жасау;

• мүгедектерді әлеуметтік қорғау іс-шараларын жүзеге 
асыруға жәрдемдесу және осы іс-шаралардың тиімділігін бағалау;

• мүгедектікті есепке алу;
• мүгедектіктің алдын алу (профилактика), оларды реабили-

тациялау және мүгедектерді әлеуметтік қорғау саласында кешенді 
бағдарлама жасауға қатысу.

Медициналық-әлеуметтік сараптамаға бағыттау көрсеткіші 
болып клиникалық-сараптамалық комиссияның науқастағы 
мүгедектікті анықтайтын белгілердің болуы туралы шешімі 
есептеледі. 

Медициналық-әлеуметтік сараптамаға іс-әрекетінде, еңбекке 
қабілеттілігінде тұрақты шектеулері бар және әлеуметтік қорғауға 
мұқтаж азаматтар бағытталады:

• жайсыз клиникалық және еңбектік болжамға сәйкес, уа-
қытша жұмысқа қабілетсіздік мерзіміне қарамастан 4 айдан көп 
емес (жарақат алған жағдайда, реконструктивті операциядан 
кейінгі, 12 айға дейін созылған туберкулез жағдайында);

• емдеуді әрі қарай жалғастыру немесе мүгедектік тобын 
анықтау мәселесін шешуде; 

•  жұмыс істейтін мүгедектер клиникалық және еңбек болжамы 
қиындаған кезде еңбек мінездемесін өзгерту үшін бағытталады;

Медициналық-әлеуметтік сараптама жүргізу үшін пациенттің 
жазбаша өтініші, оның емдеуші дәрігерінің, медициналық-
әлеуметтік сараптаманың бас дәрігері орынбасарының қолы 
қойылған және емдеу-профилактикалық мекеменің мөрі бар 
клиникалық зерттеуден өткен нәтижелері туралы мәліметтер (хат 
парағы) қажет.

Медициналық-әлеуметтік сараптама бюросының құрамына 
әртүрлі саладағы дәрігерлер кіреді: реабилитация маманы, 
әлеуметтік жұмыс маманы және психолог. Штаттық кестеде аға 
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медбикенің, медициналық тіркеуші мен жүргізуші қызметтері 
қарастырылған. Негізгі бюро құрамына төрт дәрігер-маман мен 
бірнеше әлеуметтік жұмыс, реабилитация мамандары кіреді.

Бюро мамандары тұлғаны мүгедек деп анықтаған жағдайда 
бір ай көлемінде реабилитация бойынша жеке бағдарлама дай-
ындайды. Белгіленген көрсеткіштер бойынша, мүгедек деп 
танылған тұлғаға мүгедектігін дәлелдейтін анықтама қағазы 
мен реабилитация бойынша жеке бағдарлама беріледі. Науқас 
куәландыру жұмысын жүргізген медициналық-әлеуметтік сарап-
тама бюросының шешімімен келіспеген жағдайда, куәландыру 
жұмысын жүргізген медициналық-әлеуметтік сараптама бюро-
сына, медициналық-әлеуметтік сараптаманың Негізгі бюросына 
немесе тұрғындарды әлеуметтік қорғау ұйымдарына жазбаша 
өтініш беру арқылы бұл шешімге шағым арыз беруіне болады.

Куәландыру жұмысын жүргізген бюро өтініш түскен күннен 
бастап, үш күн ішінде өтінішті барлық құжаттарымен бірге 
медициналық-әлеуметтік сараптаманың Негізгі бюросына жібе-
реді. Олар өтініш түскен күннен бастап, 1 айдан кешіктірмей 
медициналық-әлеуметтік сараптау жұмыстарын жүргізіп, алын-
ған нәтижелер негізінде шешім шығарады. 

Реабилитациялаудың жеке бағдарламасы ағзаның бұзылған 
қызметтерін қайта қалпына келтіруге бағытталған және нәти-
жесінде мүгедектерді қоғам өміріне қосатын қолайлы реаби-
литациялық іс-шаралар кешенінен тұрады.

Жеке бағдарламада реабилитацияның барлық түрлері көр-
сетілген: медициналық, әлеуметтік-орталық, кәсіби-еңбектік, 
психологиялық-педагогикалық. Осылардың әрқайсысында бағ-
дар ламаны жүзеге асырудың жолдары қарастырылады. Мыса-
лы, медициналық реабилитацияда дәрі-дәрмектік емдеу, дис-
пансерлік бақылау, санаториялық-шипажайлық емдеу және 
т.б. қолданылады. Әлеуметтік-орталық реабилитацияда өз-өзі-
не қызмет көрсету дағдыларына үйрету, тұрғын үйді арнайы 
жабдықтау және т.б. сияқты жолдар көрсетіледі. 

Кәсіби-еңбектік реабилитацияға кәсіптік бағдар беру, кәсіби 
оқыту мен қайта оқыту, жұмысқа орналастыру шаралары жа-
тады. Психологиялық-педагогикалық реабилитация 18 жасқа 
дейінгі балалармен жұмыс істеуге бағытталған. Мұнда мүгедек 
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балалардың өздеріне деген және айналасындағылардың мүгедек 
балаларға деген көзқарасын, мүгедек балалардың отбасына, до-
старына, жалпы қоғамға деген қарым-қатынасын түзету жұ-
мыстары жүргізіледі. 

Реабилитациялық іс-шараларды өткізу мерзімдері де жекелей 
қарастыралады. Реабилитациялық кезеңнің соңында реабилита-
ция түрлерінің қайсы түрі тиімдірек екендігі туралы қорытынды 
жасалуы қажет.

Қажет болған жағдайда реабилитация бағдарламасына тү-
зетулер енгізілуі мүмкін. Реабилитация бағдарламасын жүзеге 
асыру кезінде әлеуметтік жұмыскер реабилитация бойынша 
жұмыстың рационалды жоспарын құрып алуы керек. 

Реабилитация мүгедектерді әлеуметтік қорғаудың ең тиімді 
бағыты болып табылады. Өйткені, реабилитация мүгедектердің 
жұмыс істеу қабілеттерін жоғалтқан жағдайда, жеке қызығу-
шылықтары мен мүмкіндіктерін ескере отырып, олардың кәсіби, 
қоғамдық және тұрмыстық іс-әрекеттерге араласуына мүмкіндік 
береді. 

Реабилитацияның негізгі қағидалары: кешенді әлеуметтік-
медициналық әдіс; мүмкіндігінше реабилитацияны ертерек бас-
тау; үздіксіздік; сабақтастық; кезеңділік.

Мүгедектерді реабилитациялау мемлекеттік қызметінің 
ажырамас бөлігі болып ұйымдастырушылық-құқықтық типтегі 
реабилитациялық мекемелер табылады. Реабилитациялық ме-
кемелерге ғылыми-өндірістік кешендер (федералдық мәнге 
ие), мүгедектерді реабилитациялаудың аймақтық орталықтары, 
реабилитациялық бөлімшелер мен кабинеттер (жергілікті 
деңгейде), мүгедектерге және қарт адамдарға арналған интернат-
үйлері жатады.

Интернат-үйлер төмендегідей болып келеді: ішкі мүшелері 
мен тірек-қимыл аппараттарында зақымы бар қарт адамдар мен 
мүгедектерге арналған жалпы типтегі интернат-үйлер, созыл-
малы психикалық аурулары бар және ақыл-есі кем мүгедектерге 
арналған психоневрологиялық интернаттар, ақыл-есі кем және 
денесінде физикалық кемтарлығы бар балаларға арналған бала-
лар үйі.
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Интернат-үйлерінде жатқан мүгедектерді реабилитациялау-
дың материалды-техникалық базасы болып еңбектік-емдеу ше-
берханалары, қосалқы шаруашылықтар, арнайы цехтар табыла-
ды. Еңбектік-емдеу шеберханалары тігіндік, картонажды (кар-
тон қағаздан бұйым жасау) және т.б. болуы мүмкін. Қосалқы 
шаруашылықтарда бау-бақша, мал шаруашылығы, гүл өсіру және 
т.б. сияқты жұмыстармен айналысуға болады. 

Реабилитациялық мекеменің негізгі міндеттеріне мүгедек-
терді реабилитациялау бағдарламасын жүзеге асыру, нақты ме-
кемеде реабилитацияны жүргізудің жоспары мен бағдарламасын 
дайындау, мүгедектерді медициналық, кәсіби және әлеуметтік ре-
абилитациялау іс-шараларын жүзеге асыруды жатқызамыз. 

Реабилитациялау мекемелері мемлекеттік билік органдары-
мен, медициналық-әлеуметтік сараптау мемлекеттік қызметімен 
және мүгедектердің қоғамдық бірлестіктерімен бірігіп өзара 
әрекет ету негізінде жүзеге асады. 

Мүгедектерге әлеуметтік-медициналық көмек көрсету кезінде 
әлеуметтік қызметкер мүгедектің сұранысын және пациенттің 
тұратын жеріндегі нақты жағдайына байланысты жүргізілетін 
іс-шараның тиімділігін басшылыққа алады. Мүгедектерге күтім 
көрсете отырып, белгілі бір деңгейде дәрігерлік мәселесін де 
шеше отырып, әлеуметтік қызметкер пациенттің өмір сүру сал-
тына ықпалын тигізеді және оның психикалық реабилитация-
лануына көмектеседі.

Патронаждық жұмыста әлеуметтік жұмыскер мүгедек ба-
лалары бар отбасыларға ерекше қамқорлық көрсетулері қажет. 
Мүгедек баланы есепке тұрғызып қана қоймай, отбасындағы 
әлеуметтік жағдайға анализ жасалуы да маңызды. Мүгедек 
балаларға әрдайым күтім мен бақылау қажет. Осы мәселелер 
мүгедек балалардың ата-аналарына олармен күнделікті қатынасқа 
түсу, олардың өмірлік қажеттіліктерін қамтамасыз ету кезінде 
(тамақтандыру, киіндіру, жуындыру) көптеген қиындықтар 
туғызады. 

Осылайша, мүгедектерге көмек көрсететін барлық ұйымдар 
мен қызметтердің әлеуметтік-медициналық әрекетіндегі маңызды 
бағыты болып экономикалық және әлеуметтік сипаттағы уақытша 
қиындықтарға тап болған жандардың денсаулығы мен хал-
ахуалын қолдауға жағдай жасау болып табылады. 
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Психиатриялық профильдегі клиенттермен әлеуметтік
медициналық жұмыс. Психикалық денсаулық мәселесі бүгінгі 
таңда ерекше мәнге ие. Жүйкелік-психикалық аурулар әлеуметтiк, 
медициналық және экономикалық мәселелердiң бірі болып та-
былады. Мамандардың ойынша, осы мәселелерді айқындаушы 
фактор ретінде қоршаған әлеуметтік ортаны айтуға болады. Әле-
меттік жұмыс теориясында «психикалық денсаулық» термині 
бiрнеше мағынада қолданылады:

1) психикалық денсаулық индивидтің психикалық немесе 
эмоционалды тұрақтылығын білдіреді;

2) адамның психикалық бұзылуларын;
3) адам психикасының қалыпты немесе патологиялық күйін 

сипаттау үшiн;
4) клиенттің ақыл-ойының кемдігімен байланысты емес 

мәселелерін белгілеу үшін;
5) психикалық немесе эмоционалдық күйзелістегі аса қауіпті 

тұлғаларды анықтау үшін.
Психикалық денсаулық қызметтерін денсаулық сақтау 

секторының бір бөлігі ретінде, сонымен қатар тұрғындарға 
әлеуметтік көмек көрсету, әлеуметтік қолдау көрсету мекемелері 
жүйесінің бөлігі ретінде де қарастыруға болады.

Әлеуметтік қызметкердің міндеттері әртүрлі және кең ау-
қымды. Оған клиенттермен жұмыс, психотерапияның мүм-
кіндіктері туралы кеңес беру және тағы басқа клиникалық қызмет 
көрсету түрлерін жатқызамыз. Әлеуметтік қызметкер ұйымды 
жалпы басқару, емдеу процесін жүзеге асыру және бағыттау, ауру 
адамдарға жеке күтім көрсету және оларды бақылау, клиенттің 
қызығушылықтарын қорғау сияқты мәселелермен де айналы-
сады. Сонымен қатар әлеуметтік қызметкер психиатриялық 
профильдегі ауруларға көмек көрсетудің әлеуметтік бағдар-
ламасын ұйымдастыру мен жоспарлауға, әлеуметтік қызметтерді 
басқаруға, кеңес беру қызметтеріне де ат салысады.

Психикалық аурулардың себептері әр түрлi болып келеді: 
тұқым қуалаушылық; қолайсыз сыртқы факторлар (инфекци-
ялар, жарақаттар, интоксикациялар, жүйкеге зақым келтіретін 
жағдайлар); тұқымның құрсақ iшiндегi бұзылуы; ата-аналардың 
маскүнемдігі мен нашақорлығы; нәтижесі психозға алып келетін 
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асқынған ауру түрлері (энцефалиттер, ми сифилисі, бруцеллез, 
токсоплазмоз, тұмаудың кейбiр түрлері); тұқым қуалаушылыққа 
алып келетін және невроздар мен реактивті психоздарға себеп 
болатын психикалық жарақаттар; жыныс пен жасы (психикалық 
бұзылулар әйелдерге қарағанда еркектерде жиiрек кездеседi; 
еркектерде маскүнемдiк және зақымдық психоздар жиiрек 
байқалады, ал әйелдерде күйзелістер, күйзеліс психозы көбінесе 
көрініс табады).

Психикалық аурулардың негiзгi белгілері: елес, сандырақ, 
аффективті бұзылулар, ақыл-ес пен сананың бұзылуы.

Психиатриялық көмек көрсетуде азаматтардың құқығын 
қорғау өте қиынға түседі, өйткенi көп жағдайда адамдардың 
психикалық ауруы бар адамдарға деген көзқарасы негативті болып 
келеді. Мұндай аурулары бар адамдар олардың аурулары туралы 
жұмыс орнындағы әріптестері біліп қояды-ау деген қорқынышпен 
өмір сүреді. Сонымен қатар психикалық ауруы бар адамдардың 
құқықтары дәстүрлі түрде әрқашан шектеліп отырды және ол 
бұрыннан бері дәл осы психиатрия саласынан көрініс табуда.

Осыған байланысты психикалық аурулары бар мүгедек жан-
дарды әлеуметтік реабилитациялау, олардың еңбекке жарам-
дылығын қайта қалпына келтіру, оларды қоғам өміріне қайта 
қосу қажеттіліктері пайда болды. Осы мақсатта әлеуметтiк 
жұмыскерлер психиатриялық аурухана (жындыхана) штатына 
кіреді. 

Ауруханадан тыс және стационарлы психиатриялық көмек 
көрсететiн мекемелерге: психоневрологиялық диспансерлер, 
психиатриялық аурухана (жындыхана), психоневрологиялық ау-
рулары бар жандарға арналған интернат-үйлері, арнайы балалар 
бақшасы, санаторийлер жатады.

Психиатриялық көмек көрсететiн мекемелер келесiдей 
қызметтерді атқарады:

•	  шұғыл психиатриялық көмек көрсетеді;
•	  ауруханадан тыс және стационарлы жағдайларда кеңестік-

диагностикалық, емдiк, психопрофилактикалық, әлеуметтiк-пси-
хологиялық, реабилитациялық көмек түрлерін жүзеге асырады; 

•	 психиатриялық сараптаманың барлық түрлерiн жүргізеді, 
соның iшiнде уақытша еңбекке жарамсыздықты да анықтайды;
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•	  психикалық аурудан зардап шегушi тұлғалардың жұмысқа 
орналасуларына жәрдемдесіп, әлеуметтік-тұрмыстық көмек көр-
сетеді;

•	  аталған тұлғаларды қамқорлыққа алу мәселелерін шешуге 
қатысады;

•	  құқықтық мәселелерге байланысты сұрақтар бойынша 
кеңес береді;

•	  психикалық аурудан зардап шегушi мүгедектер мен қарт 
адамдардың әлеуметтік-тұрмыстық орналасуын жүзеге асырады;

•	  психикалық аурудан зардап шегушi мүгедектер мен кәме-
летке толмағандарға білім беруді ұйымдастырады;

•	  төтенше жағдайлар мен апаттар кезінде психиатриялық 
көмек көрсетедi.

Психиатриялық көмек көрсететін негізгі мекеме – психо-
неврологиялық диспансер. Оның міндеттері келесідей:

•	 тұрғындар арасынан жүйкелік-психикалық бұзылулары 
бар ауру адамдарды анықтап, есепке алып, оларды бақылау және 
емдеу;

•	 әлеуметтiк-медициналық патронаж; 
•	 ауруларға әлеуметтік көмек;
•	 еңбекке жарамдылығына қарай еңбекке тарту және 

жұмысқа орналастыру (әлеуметтік қорғау орындарымен бірге);
•	 сараптаманың (экспертизаның) сот-психиатриялық, еңбек-

тік, әскери және т.б. түрлері;
•	 алдын алу (профилактикалық) жұмыстары; жалпы емдік-

профилактикалық желі дәрігерлеріне кеңестік көмек көрсету.
Психиатриялық аурухана (жындыхана) психикалық аурудан 

зардап шегушi тұлғаларды стационарлық (ауруханада) тексеру-
ден өткізу, емдеу және әлеуметтік-реабилитациялау жұмыстарын 
жүзеге асырушы емдік-профилактикалық мекеме болып табылады.

Психиатриялық аурухананың (жындыхана) негізгі қызметтері 
мен міндеттері:

1) психикалық аурудан зардап шегушi тұлғаларға стацио-
нарлық (ауруханада) жағдайда жоғары білікті емдік-диагнос-
тикалық және әлеуметтік-қайта қалпына келтіру көмектерін 
көрсету;
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2) психикалық аурудан зардап шегушi тұлғаларға стацио-
нарлық сот-психиатриялық, әскери-дәрігерлік, дәрігерлік-еңбек-
тік және т.б. сараптама түрлерін жүргізу;

3) сот шешімі бойынша қоғамға қауіпті әрекеттерге барған 
психикалық ауруы бар адамдарды күштеп емдеуді жүзеге асыра-
ды; 

4) психикалық ауруы бар адамдарды емдеу және қайта 
қалпына келтіруде мекемелер мен психоневрологиялық диспан-
серлердің сабақтастығын қамтамасыз ету; 

5) тәжірибеге жаңа ұйымдастырушылық формаларды, пси-
хи калық ауруларды емдеу мен диагностикалаудың заманауи  
құралдары мен әдістерін, сонымен қатар денсаулық сақтау 
мекемелерінде ғылым және техника жетістіктері негізінде 
психикалық аурулары бар адамдарды әлеуметтік-еңбектік қайта 
қалпына келтіруді ендіріп, меңгеру;

Ауру адамдарды толыққанды тексеруден өткізу, емдеу және 
қайта қалпына келтіру үшін психиатриялық аурухана (жынды-
хана) ішінде емдік, емдік-диагностикалық, эксперттік, емдік-
қайта қалпына келтіру сияқты бөлімдер мен бөлімшелер ұйым-
дастырылды.

Стационарлық көмектен басқа ауруханадан тыс көмек түр-
лері де ұйымдастырылады. Оған қалалық және облыстық психо-
неврологиялық диспансерлермен ұйымдастырылатын шұ ғыл 
көмек көрсетуді жатқызамыз. Шағын қалалар мен ауылдық 
жерлерде бұл көмек түрін аудандық психоневрологиялық дис-
пансерлер мен жалпысоматикалық желілердің емдеу мекемелері 
көрсетеді.

Шұғыл көмек түрін психомоторлық қозу күйіндегі және өзін-
өзі өлтіру жолында өлім аузынан қалған тұлғалар қажет етеді. 
Психомоторлық қозу күйіндегі науқастар әдетте агрессивті, ашу-
лы, бір нәрсеге алаңдаулы болады, ұйықтамайды, аяқ асты іс-
әрекеттерге барады, бір жаққа қашып кеткілері келіп тұрады, те-
резеден секіруге дейін барып, өз-өздеріне зақым келтіріп те жата-
ды. Психомоторлық қозу елес-сандырақ күйінде, сонымен қатар 
мания және күйзеліс кезінде пайда болуы мүмкін. 

Эпилептиктік қозу күйі үлкен назар аударуды қажет етеді. Ол 
көбінесе ашу-ыза күйзелісімен және агрессиялық-бұзушылық 
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әрекеттерімен қатар жүреді. Психикалық ауруға душар болған 
(психопат) адамдардың қозуы мақсатты түрде бағытталған деп 
түсіндіріледі. Олар ашуланшақ, дөрекі, бұрын араласып көрмеген 
адамдарға деген қатынасы агрессиялы болып келеді, қоршаған 
ортаның тыныштығын өздері ғана бұзып қоймай, басқаларды да 
соған итермелейді. 

Асқынған психомоторлы қозу күйіндегі аурулар дереу пси-
хиатриялық ауруханаға (жындыханаға) жатқызылуы керек.

Практикалық әлеуметтік жұмыс клиенттердің психотропты 
медициналық дәрі-дәрмектерді қолдану мәселелерімен тікелей 
байланысты. Мамандардың пайымдауынша, психотропты меди-
циналық дәрі-дәрмектердің 3 категориясы бар: 

1) мазасыздықты басатын, сонымен қатар тыныштандыра-
тын және ұйықтататын дәрілер (мысалы, седуксен);

2) адамның депрессиялық күйінің асқынған кезінде қол-
данылатын тыныштандыратын дәрілер;

3) ауыр психикалық ауру түрлерінде қолданылатын дәрілер.
Тәжірибеге сүйенетін болсақ, әлеуметтік қызметтердің негізгі 

клиенттері бірінші және екінші категориядағы дәрі-дәрмектерді 
қолданатын ауру адамдар екен.

Психикалық ауруы бар адамдармен тікелей жұмыс жасайтын 
әлеуметтік қызметкерлер емдеу барысында қандай да бір дәрі-
дәрмекті қолдану кезінде осы дәрі-дәрмектер негізінде қосымша 
қауіпті аурудың пайда болу деңгейін анықтай алады. Соны-
мен қатар клиенттің тек физикалық жағдайын ғана емес, оның 
әлеуметтік тіршілік әрекетіндегі өзгерістерін де нақты айтып 
бере алады.

Әлеуметтік қызметкерлер психотропты дәрі-дәрмектерді 
пай даланудың клиент пен оның отбасына тигізетін әлеуметтік, 
физикалық және психикалық салдарларын да атап бере алады. 
Мұндай дәрі-дәрмектерді кейбір клиенттер жасаған іс-әрекеттері 
үшін жауапкершіліктен қашу мақсатында пайдаланады. Ал 
басқаларға бұл дәрі-дәрмектер шын негізінде көмек түрі болып 
табылады. Бірақ кейбір клиенттер өздерін кеміс немесе жарым-
жан тұлға ретінде санай бастайды.

Ең маңызды нәрсе, психотропты дәрі-дәрмектердің психо-
логиялық әсерін түсіну болып табылады. Әлеуметтік қызметкер 
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кейбір клиенттерге дәрі-дәрмектерді әрі қарай пайдалануын 
жалғастыруға кеңес берсе, ал басқаларына оларды қабылдауын 
тоқтатып, емдеу процесіне кейбір өзгерістер енгізуге кеңес беруі 
мүмкін. Клиенттерге кез-келген дәрі – барлық аурудың емі емес 
екендігін түсіндіру керек. Сонымен қоса, клиенттер дәрілердің 
әсері көбінесе осы дәрілерден мүмкін болатын қосымша ауру 
түрлерін бақылау және оларды пайдалану ережелерін ұстануға 
байланысты екендігін білулері қажет. 

Әлеуметтік жұмыстағы тәжірибе дәрі-дәрмектердің пси-
хи калық ауруы бар адамдардың жағдайын сәл де болса 
жақсартқанымен, ауруды емдеп, адамның толыққанды жұ-
мыс істеу, өздерін қамтамасыз ету, айналасындағы адамдар-
мен қарым-қатынасқа түсу мүмкіндіктерін беретіндей дәре-
жеде денсаулықтарын қайта қалпына келтіре алмайды. Егер 
клиенттердің дәрілерді қабылдауымен қатар белгілі бір психо-
әлеуметтік терапия жүргізіліп, нақтырақ айтатын болсақ, 
клиенттерді отбасы мүшелерімен, көршілерімен қарым-қаты-
насқа түсу сияқты әртүрлі дағдыларға үйреткен жағдайда ғана ең 
жақсы нәтиже алынуы мүмкін.

Әлеуметтік қызметкерлерді психиатриялық профильдегі кли-
енттермен әлеуметтік-медициналық жұмыс саласына тартудың 
негізгі себебі – мұндай ауру адамдар айналасындағы адамдардың 
әсеріне өте сезімтал болып келуінде. Психиатриялық профильдегі 
клиенттердің оларды қоршаған әлемге икемділігін арттыру пси-
хотропты медициналық дәрі-дәрмектер көмегімен нәтижелі ем-
деуге мүмкіндік береді.

Айта кететін бір жайт, мамандандырылған психиатриялық 
бригадалар тәжірибесінде аурудың туысқандарының науқасты 
ауруханаға жатқызудан бас тартып жататын жағдайлары да 
кездеседі. Науқастың туысқандарының ауруханадан бас тартуы 
медициналық көмектің нәтижелілігіне сенімнің жоқтығымен 
түсіндіріледі. Мұндай жағдайларда науқасты туысқандарының 
рұқсатынсыз ауруханаға жатқызуға тура келеді. 

Науқастардың жұмысбастылығының терапевтік әсері көп 
жағдайда клиникалық емес, әлеуметтік сипатқа ие. Басқаша ай-
татын болсақ, психоневрологиялық интернаттар жағдайында 
жұмысбастылық арқылы терапия жүргізу жоғалған еңбектік 
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және коммуникативті дағдыларды қайта қалпына келтіруге (не-
месе жаңа дағдыларды қалыптастыруға), белсенді өмір сүру сал-
тын қалыптастыруға бағытталған. Сондықтан өз-өзіне қызмет 
көрсету мен ресми емес қарым-қатынастарды ынталандырушы 
шаруашылық-тұрмыстық еңбек кеңінен қолданылады. 

Психоневрологиялық интернаттарда, негізінен, эндогенді 
және тағы басқа сипаттардағы ұзақ уақытқа созылатын созылма-
лы ауруы бар науқастар тұрады. Оның ішінде олигофрениямен 
(ақыл-естің кемдігі) ауыратын адамдар тобы басым. Саны бой-
ынша екінші орынды шизофрениямен, ал үшінші орынды тамыр-
лы деменциямен (ақыл-ойдың кемтарлығы) ауыратын науқастар 
тобы құрайды. 

Жазылмайтын психикалық ауруға душар болған науқас-
тарға күтім көрсету мәселесі өткір шешімдерді қажет етеді. 
Мұндай жұмысқа психологиялық тұрғыда дайындығы бар 
қызметкерлерді ғана қолдану керек. Олардың бойында мейірім-
ділік, қайырымдылық, шыдамдылық және әдептілік сияқты 
қасиеттердің болуы маңызды. Қызметкердің бойында осы аталған 
қасиеттер болмаған жағдайда ол кәсіби жарамсыз деп танылуы 
мүмкін.

Сонымен психикалық ауытқулары бар пациенттердің негізгі 
әлеуметтік-медициналық мәселелері келесідей:

• науқастың қандай психикалық ауру түрімен ауыратынын 
анықтай алмау;

• психикалық аурулары бар науқастарды емдеуге қажетті 
медициналық технологиялардың жетілмеуі;

• тұрғындар арасында психикалық ауытқулардың кеңінен 
етек жаюы;

• психикалық аурулардың мүгедектікке әкелуінің жоғары 
деңгейі;

• тұрғындардың көп бөлігінің әлеуметтік бейімсіздігі (деза-
даптация);

• науқастың тұлғалық мәселелері (тұлғаның аурудың 
емделмейтіндігі туралы ақпаратқа реакциясы);

• тұлғааралық (отбасы мәселелері, отбасы мүшелерінің өзара 
қарым-қатынасы);
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• макроәлеуметтік (абыройлы жұмысынан айрылуы, маман-
дығының өзгеруі, жұмысқа қабілеттілігінің жойылуы және т.б.).

Қала тұрғындарына психоневрологиялық көмек көрсету 
аймақтық-учаскелік қағида бойынша құрылады. Ол диспансердің 
басқа емдік-профилактикалық мекемелермен тұрақты байланыс 
орнатып тұруына мүмкіндік береді. Ауылдық жерлерде жүйке-
психикалық аурулары бар адамдарды аудандық психоневрологтың 
қадағалауымен ауылдық учаскелік дәрігер бақылайды. Облыстық 
психоневрологиялық диспансерде әр психиатрге кеңестік көмек 
көрсетулері үшін белгілі бір аудандар бекітілген.

Тексеруден өтіп жүрген адам психикалық аурудан шыны-
мен зардап шегуде ме, психиатриялық көмекке мұқтаж ба, со-
нымен қатар көрсетілетін көмек түрі сияқты мәселелерді шешу 
үшін психиатриялық айғақтау, дәлелдеу жұмыстары жүргізіледі. 
Дәлелдеу және профилактикалық тексеру қаралып жүрген 
науқастың (баланың ата-анасымен немесе заңды өкілімен) өті-
нішімен немесе рұқсатымен жүргізіледі.

Тексеріліп жүрген адам оның психикалық бұзылулары бар 
деуге негіз болатын іс-әрекеттерге барған жағдайда тұлғаны 
психиатриялық дәлелдеу тұлғаның немесе оның заңды өкілінің 
рұқсатынсыз жүргізіледі. Ол келесідей көрініс табуы мүмкін:

• науқастың өзіне және айналасындағыларға деген қауіптілігі;
• оның көмексіздігі, яғни өз бетінше негізгі өмірлік қажет-

тіліктерін қанағаттандыра алмауы;
• тұлға психиатриялық көмексіз қалған жағдайда оның 

психикалық жағдайының қиындап кетуі нәтижесінің денсаулыққа 
тигізетін зияны.

Адамға психикалық ауру адам немесе психикалық ауруы 
бар деген диагнозды тек дәрігер-психиатр ғана қояды. Басқа 
дәрігерлердің ойы тек бастапқы болып саналады. Науқасты 
дәрігер-психиатрдан кеңес алуға кез келген дәрігер жібере алады. 

Диспансерлік бақылау қажеттілігін арнайы денсаулық сақтау 
ұйымдары мен мамандандырылған емханалық мекемелер (ем-
ханалар, диспансерлер) тағайындаған дәрігер-психиатрлардың 
комиссиясы шешеді. Ұзақ уақытқа созылған және созылмалы 
психикалық ауытқулары бар тұлғаларға диспансерлік бақылау 
орнатылады. Диспансерлік бақылау бақылаудағы адамның 
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ден саулығы жақсарып, психикалық жағдайы тұрақталған кез-
де тоқтатылады. Диспансерлік бақылау тоқтатылғаннан кейін 
емха надағы психиатриялық көмек емдік-кеңес беру түрінде 
көрсетіледі. Диспансерлік бақылау дәрігер-психиатрлар комис-
сиясының шешімімен жаңартылуы мүмкін. 

Адамда психиатриялық ауытқу мен дәрігер-психиатрдың 
стационарлы жағдайда ем алғандығы туралы шешімі болған 
жағайда, психиатриялық сараптамадан өткізу қажеттілігі ту-
ралы сот қаулысы негізінде науқас психиатриялық емханаға 
(жындыханаға) жатқызылады. Емханаға жатқызу туралы келісім 
науқас пен оның өкілінің медициналық құжатқа қол қоюы арқылы 
рәсімделеді (емделуші 15 жасқа толмаған және ойлауға қабілетсіз 
болған жағдайда оның ата-аналары немесе заңды өкілдері қол 
қояды). 

Стационарлық көмек науқастың минималды шектеулі жағ-
дайында және қызметкердің науқастың құқықтары мен қызығу-
шылықтарын сақтаған жағдайда көрсетіледі. Физикалық қысым 
көрсету мен изоляция (шеттету) шаралары (төсекке байлап тастау, 
қозғалыс-қимылын шектеу) психиатрдың ойынша науқас өзіне, 
қызметкерлерге және қоршаған ортасына қауіп тудыратындай іс-
әрекетке барған кезде ғана қолданылады. Қысым көрсету түрлері 
мен оларды қолдану негіздері туралы медициналық құжатта жа-
зылуы керек. 

Емделіп жүрген пациенттерді олардың өтініші (заңды 
өкілінің өтініші) негізінде өз еркімен немесе науқастың сауығып, 
жатып емделуді қажет етпейтіндігі туралы емдеуші дәрігерінің 
шешімі негізінде емханадан шығарады. Пациент психиатриялық 
стационарға өз еркімен келіп жатқан күнде де дәрігер-
психиатрлардың науқасты емханаға жатқызу туралы шешім 
қабыл даған жағдайда науқастың емханадан шығарылуы туралы 
өтініші қабылданбауы мүмкін. 

Қылмыстық кодекспен белгіленген тәртіпке сәйкес, қоғамға 
қауіпті іс-әрекеттерге барған және психикалық ауытқулары 
бар тұлғаларға сот шешімі бойынша медициналық сипаттағы 
мәжбүрлеу шаралары қолданылады.

Емханаға еріксіз жатқызылған науқастың (науқастың және 
оның өкілінің келісімінсіз) емханаға жатқызылу себептерін 
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негіздеу мәселесі бойынша 48 сағат ішінде психиатрлар комис-
сиясы айғақтау, дәлелдеу шараларын міндетті түрде өткізулері 
керек. Науқастың емханаға жатқызылуына себеп болмаған кез-
де және науқастың емханада қалуға ниеті болмаған жағдайда ол 
психиатриялық емханадан тез арада шығарылуы тиіс. 

Емханаға жатқызу себептері жеткілікті болған жағдайда пси-
хиатрлар комиссиясының шешімі 24 сағат ішінде психиатриялық 
емхананың орналасқан жеріне байланысты сотқа жіберіледі. 
Сот істі өтінішті қабылдаған күннен бастап, 5 күннің ішінде 
қарауға міндетті (сот ғимаратында немесе пациенттің денсаулық 
жағдайына қарай емханада). Пациентті емханада қалдыру тура-
лы сот шешіміне 10 күн ішінде тұлғаның өзі немесе оның өкілі 
шағым арыз берулеріне мүмкіндіктері бар. 

Тұлғаларды әлеуметтік қамтамасыз ету үшін психо нев-
рологиялық мекемелерге орналастыруға психикалық ауытқуы бар 
тұлғаның жеке арыз беруі және дәрігер-психиатрдың қатысуымен 
дәрігерлік комиссияның шешімі негіз болады.

Психоневрологиялық мекеме әкімшілігі әлеуметтік қамтама-
сыздандыру және арнайы оқыту үшін жылына кем дегенде осы 
психоневрологиялық мекемеде тұратын тұлғаларды дәрігерлік 
комиссияның шешімімен науқастардың осы мекемеде әрі 
қарайғы қалуы немесе олардың ақыл-ойының қабілетсіздігі ту-
ралы шешімін қайта қарау мәселелері бойынша психиатриялық 
айғақтау, дәлелдеу жұмыстары жүргізіледі.

Енді психиатриялық профильдегі клиенттермен профилак-
тикалық (алдын алу) және патогенетикалық бағыттағы әлеуметтік-
медициналық жұмыстың мазмұнына тоқталайық. 

1. Профилактикалық бағыттағы әлеуметтік-медициналық 
жұмыс: 

► тұрғындардың психикалық денсаулығын нығайту және 
психикалық мәдениетін қалыптастыру;

►  қоғамда психологиялық көмек институтын дамыту (тұр-
ғын дардың әртүрлі топтарында қарым-қатынас тренингтерін 
өткізу, коммуникативті дағдыларды қалыптастыру, өмірлік қиын 
жағдайлардан шығу жолдарын бірігіп іздестіру және т.б.).

► балалар мен жасөспірімдердің, ересек адамдардың еңбек 
және демалыс уақыттарын ұйымдастыру мен қалыптастыруына 
жәрдемдесу;
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► ересек адамдар мен олардың бала-шағаларының психо-
неврологиялық ауытқуларына басты себеп болатын маскүнемдік 
және нашақорлықпен күресу іс-шаралары;

2. Патогенетикалық бағыттағы әлеуметтік-медициналық 
жұмыс: 

1) проблеманы талдау (клиенттің басты проблемасын 
анықтау);

2) клиент проблемасын шешуге психолог пен психиатр ма-
мандарын тарту, олардың мәселелерін шешу жолдарын бірігіп 
іздестіру;

3) медициналық-әлеуметтік сараптама жүргізуге көмек 
көрсету;

4) емдеу курстарынан кейін науқастың әлеуметтік бейім-
делуіне көмек көрсету; 

5) әлеуметтік-медициналық патронаж;
6) клиент пен оның жақын туыстарына психологиялық және 

құқықтық кеңес беру;
7) клиентті ашық және жабық типті арнайы мекемелерге 

орналастыруға жәрдемдесу;
8) клиентке психологиялық қолдау көрсетуді ұйымдастыру.

Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар
1. «Әлеуметтік-медициналық жұмыс» пен «әлеуметтік-медициналық 

көмек» ұғымдары нені білдіреді?
2. Әлеуметтік-медициналық патронаж ұғымына не кіреді және ол 

қалай жүзеге асады?
3. Әлеуметтік-медициналық жұмыстың қалыптасу тарихы мен дамуы 

туралы не білесіз?
4. Әлеуметтік қызметкердің денсаулық сақтау ұйымдары жүйесіндегі 

қызметтері қандай?
5. Профилактика ұғымы және оның мәні.
6. Профилактикалық бағыттағы әлеуметтік-медициналық жұмыстың 

қызметтері.
7. Қандай отбасыларды қауіп-қатер тобындағы отбасыларға жат-

қызамыз?
8. Қарт адамдар мен егде жастағы адамдарға әлеуметтік-медициналық 

көмекті ұйымдастыру қалай жүзеге асырылады?
9. Онкологиялық ауруға шалдыққан аурулармен профилактикалық 

бағыттағы әлеуметтік-медициналық жұмыстың мазмұны қандай?



10. Паллиативті көмек дегеніміз не? Хоспистер мен оның паллиативті 
көмекпен байланысы қандай? 

11. ЖҚТБ-мен инфекцияланған адамдар санының өсуінің алдын алу 
шаралары туралы не білесіз?

12. Наркологиялық аурулар дегеніміз не? Оларға қандай ауруларды 
жатқызамыз?

13. Маскүнемдіктің медициналық, әлеуметтік, әлеуметтік-эконо ми-
калық салдары қандай?

14. Медициналық-әлеуметтік экспертиза дегеніміз не?
15. «Реабилитациялаудың жеке бағдарламасы» нені білдіреді?
16. Психоневрологиялық көмек қандай принциптер бойынша көр-

сетіледі?
17. Қандай жағдайларда пациенттерді күштеп емдеу қолданылады?
18. Шет елдерде тұрғындарға әлеуметтік-медициналық қызмет көр-

сетуді ұйымдастыруда қандай негізгі амалдар қолданылады?
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ӘЛЕУМЕТТIК ЖҰМЫСТАҒЫ  
ПСИХОЛОГИЯ

1.Әлеуметтiк жұ 
мыс тың ғылым ре тін де 
және ерекше әлеу меттiк
психо логия лық ісәрекет 
ре тінде қалыптасуы. 
Әлеу  мет тiк жұмыстың 
ғы лым ретінде пайда бо-
луы XIX ғасырдағы әлеу-
мет тiк қай шы лық тар дың  

асқынуымен, батыс елдерiндегi капитализмның дәуiр леуі мен,  
индустрияландыру және урбанизациямен, қылмыстылық, мас-
күнемдiктiң, жұмыссыздар санының бірден өсу салдарымен 
байланысты болды. XIX ғасырдың соңында қайырымдылық 
ұйымдардың әлеуметтiк реформаторлары және жетекшiлерi бұл 
мәселелердiң тиiмдi шешiмiн табу үшiн, филантроптар ғана 
қажет емес, сонымен бірге әлеуметтік корғауға мұқтаж жандарға 
әлеуметтiк көмек көрсететін арнайы дайындалған кадрлар керек 
деген қорытындыға келді.

XIX ғасырдың 90-жылдарында Англияда Лондондағы 
қайырымдылық қоғамының іс-әрекетімен байланысты дәрiс 
және тәжірибелік жұмыстар ұйымдастырылды. Сонымен бiрге 
Германияда (әйел қозғалысы шеңберiнде) осыған ұқсас курстар 
ашылды. АҚШ-та (Нью-Йоркте) әлеуметтiк қызметкерлердi 
кәсiби әзiрлеуге арналған қысқа мерзiмдi жазғы курстар ашылды. 
Голландия (Амстердам) реформаторларының әлеуметтiк тобы 
1899 жылы әлеуметтiк қызметкерлердi дайындау институтын 
қалыптастырды. Институт бағдарламасында әлеуметтiк жұмысқа 
өзiн арнағандарды күндізгі теориялық оқыту және практикалық 
даярлауға арналған 2 жылдық курс жұмыс жасады. 1910 жылы 

V бөлім 

5.1. Әлеуметтiк жұмыс және 
психология. Әлеуметтiк 

жұмыстың қалыптасу та
рихы және оның психология
мен байланысы. Әлеуметтiк 
жұмыстағы психология пәні, 
құрылымы және функциясы



416 

Еуропада және Америкада әлеуметтiк жұмыстың 14 мектеб бол-
ды. Чилиде атақты әлеуметтік жұмыс пионері Рэнэ Сандтың 
белсенді әрекеті арқылы, 1920 жылы Латын Америкасындағы 
әлеуметтiк жұмыс мектептері ашылды. Әлеуметтiк жұмысты 
белсендіруге деген қажеттілік дағдарыс уақытында өсті. 1929-
1933 жылдары АҚШ-та 15 миллион адам жұмыстан айырылды, 
қайыршылық және кедейлік жоғары деңгейге жетті. Франклин 
Рузвельттiң үкiметі Жаңа курс қабылдады, онда экономиканың 
тұрақтануына және кедейлерге әлеуметтiк көмек көрсетуге ерек-
ше мән берілді. Алғаш рет жұмыссыздыққа әлеуметтiк мәселе 
ретінде көңіл аударылып, жеке мекемелерде арнайы даярланған 
әлеуметтiк қызметкерлерді шақырды. «Төтенше жағдайларды 
уақытша басқару» арнайы агентілігі құрылды.

Франклин Рузвельт жұмыссыздарға мемлекеттік көмек 
көрсету − бұл садақа беру немесе қайырымдылық емес, ол әрбір 
азаматтың өркениетті қоғамда ең төменгi өмiр деңгейiне үмiт 
арту құқығына негізделетін әлеуметтiк әдiлеттiлік деп есептеді.

Бұл идеялар қазiргi әлеуметтiк жұмыста одан әрі дамыды: 
өркениетті қоғамдағы мемлекет әлеуметтiк қорғаудың жоспарлы 
және тармақты ұйымдастырылған жүйесін жүзеге асыруда, ал 
оның жетекшілері болып клиентке әлеуметтік қызмет көрсететін 
әлеуметтiк қызметкерлер табылады. Сондықтан әлеуметтiк 
жұмыс 2 негiзгi элементті − әлеуметтiк қорғау және әлеуметтiк 
қызметті қамтиды. Әлеуметтiк жұмыстың объектілерi − индивид, 
топ, жанұя, бірақ оларға әлеуметтік көмек көрсету әлеуметтік ор-
тамен – жергiлiктi, аудандағы билік органдары, әлеуметтiк инсти-
туттар және мекемелермен байланысты болғандықтан, олар да 
әлеуметтiк жұмыстың объектілері болып табылады. 

Әлеуметтiк жұмыс шеңберінде әлеуметтік индивидуалды пси-
хотерапия пайда болды, сондықтан алғашқы кезеңінде әлеуметтiк 
жұмыс әлеуметтiк-психологиялық жұмысқа жатқызылды.

2. М. Ричмонд және диагностикалық мектептiң пайда бо
луы. Негiзгi қағидалары. Әлеуметтік жұмыстың және индивиду-
алды психотерапияның ғылыми әдістерінің негізін XX ғасырдың 
басында америкалық қайырымдылық ұйымында жұмыс жасау-
шы Ричмонд Мэри салды. 
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1917 жылы «Әлеуметтiк диагноз» деген еңбегін шығарып, 
онда әлеуметтiк индивидуалды психотерапия деген атауға ие 
болған әдіс туралы толығырақ қарастырды. Бұл кітап әлеуметтiк 
қызметкерлердi дайындаған АҚШ мектептерiндегі алғашқы 
оқулық болып табылды. 

Өзінің кітабында М. Ричмонд әлеуметтік жұмыстағы басты 
нәрсе ол – бағалай алу, дұрыс әлеуметтік диагноз қоя білу және 
оны көмек көрсету әдісінде негізге алу деп есептеді. Бұл диаг-
ноз ғылыми негізделген сипатқа ие болуы қажет деп көрсетті. 
Медициналық амал тұрғысынан М. Ричмонд кедейлік әлеуметтік 
ауру деп, ал кедейлерге көмек көрсетушілерді әлеуметтік 
дәрігерлер деп атады.

Әлеуметтік диагноз клиенттік тұлғасын ғана емес, сонымен 
бірге оның әлеуметтік жағдайын да бағалауды білдіреді. М. Рич-
монд әлеуметтiк дерттерді емдеу бойынша, әлеуметтiк шаралар-
ды өзара байланысты 2 әдiске бөлдi: жанама емдеу әдiсі, яғни 
әлеуметтiк ортаға әсер ету, әлеуметтік ортаны өзгерте отырып, 
клиенттiң жағдайын (ең жақын ортаны) жақсартуға бағытты 
ықпал ету; тiкелей емдеу әдiсі – «санасына» әсер ету, яғни 
клиенттiң өзінің жағдайын жақсартуы үшін қажетті шешімдер 
мен қадамдар жасауын ояту мақсатында ұсыныстар, кеңестер, 
келiсiмдер беру. Бұл жерде әлеуметтiк қызметкерге клиентпен 
сенiмдi қатынас орнату өте маңызды. М. Ричмондтың осы иде-
ялары әлеуметтiк жұмыстың диагностикалық мектебiнiң негiзі 
болып табылды. 1921 жылы М. Ричмондке жаңа мамандықтың 
(әлеуметтiк қызметкер) негiзін қалаушы ретінде Нью-Йорктегi 
АҚШ колледжiнде гуманитарлық ғылымдардың Құрметтi 
магистрi атағы берілді. Бұл колледж 1918 жылы құрылып, 
психиатриялық қызметтер үшін (әсiресе соғыстың ардагерлерi 
үшiн) әлеуметтік қызметкерлерді даярлады.

3. Функционалдық мектеп. Әлеуметтiк жұмыстың та
рихында диагностикалық және функционалдық мектептерді 
дамытудың негізгі қағидалары. Кейінірек, З. Фрейдтiң бұрынғы 
оқушысы Оттоның идеясынан шыға отырып, функционалдық 
мектеп (1930-жылдары әлеуметтiк қызметкерлердiң Пенсильва-
ния мектебiнде) пайда болды. О. Ранк алғашында баланың туы-
луы индивидке психикалық зақым тигізеді, оның салдары тұлға 
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дамуының барлық кезеңдерінде көрініс табады деп есептеді. 
Бірақ кейінірек О. Ранк индивидтің балалық шағына, ондағы 
жағдайларға, индивидтің өзгерістерге деген еркіне ерекше көңіл 
бөле бастады.

О. Ранк емдеу процесінде маңызды болып клиенттiң бала 
кезіндегі әсерлері емес, терапевт мен пациент арасындағы 
қатынасы табылады деп есептеді. Бұл функционалдық мектептiң 
әдiстерiнiң негiзi болып саналды. Кейінірек, бұл идеяны Карл 
Роджерс (басты назар диагнозға емес, клиентке көмектiң 
ұйымдастырылуында, клиенттің өзінде және оның осы көмекті 
қабылдауында) дамытты.

1930 жылы функционалдық мектептiң теоретигi Вирджи-
ния Робинсон «Әлеуметтiк индивидуалды психотерапиядағы 
өзгерiстер психологиясы» кiтабын жариялады, ол әлеуметтiк 
жұмыстың дамуындағы маңызды кезең болып есептеледі.  
В. Робинсон әлеуметтiк жұмыстың ортасына клиентті қояды, тек 
клиенттің өзінің өткен өмірінен талқылау үшiн тақырып ретiнде 
таңдауы (З. Фрейдтiң психоанализіндегі дәрiгердiң авторитарлық 
позициясы емес) әлеуметтiк қызметкер үшiн маңызды болып та-
былады.

Кейінірек, функциональды мектеп А.Маслоудың гуманистік 
психологиясы мен Хорнидің өзін-өзі белсендіру идеясын да-
мытты, ол бойынша, адам жақсы бір нәрсеге іштей ұмтылады, 
үнемі өсу және даму жағдайында болады. Диагностикалық мек-
теп принциптері келесі онжылдықта кеңірек дамыды. Мектептің 
жалпы шеңберінде жағдайлық амал пайда болады: диагноз 
әрекетке итермелеуші ретінде ғана емес, клиенттің проблемасын 
анықтайтын оның жағдаймен кездесу моделі ретінде түсініле ба-
стады (1930-1950 жылдардағы Г. Гамильтонның еңбектері). Бұл 
амалдың негізінде клиентпен жұмыста алдын ала көре білу мен 
психологиялық қолдауға ерекше назар аударылады. Алдын ала көре 
білу, жанжалдардың алдын алуға, клиенттің өз қиыншылықтарын 
түсінуге көмектеседі, психоәлеуметтік қызметкерге оның пробле-
маларын тиімді емдеуге мүмкіндік береді. 

Клиенттің қандай да бір мінез-құлығын қолдап, басқаларын 
басуды көздейтін психологиялық қолдау көрсету, оған психо-
логиялық кедергілерді жеңуде сенімділікке,үмітке және рухани 
күшке ие болуға көмектеседі. 
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1970-1980 жылдары диагностикалық мектептегі психо-
әлеуметтік бағыт Ф. Холлис пен Вудс еңбектерімен дамыды. 
«Индивидуалды психотерапия: әлеуметтік – психологиялық 
терапия» еңбегінде Ф. Холлис әлеуметтік қызметкер психо-
терапевтер арасында жеке орын алатындығын, ал әлеуметтік-
психологиялық терапияны психотерапиямен ұқсастыруға 
болмайтындығын көрсетуге тырысты. Ф. Холлис бойынша, ем-
деу клиенттің қажеттілігінен жүргізілуі керек деп есептеді. Мы-
салы, клиент пен орта (жекелей алғанда, отбасы мүшелерімен) 
арасында түсініспеушілік және бір-біріне бейімделе алмау не-
месе отбасымен және қандай да бір ресурстармен қайшылықтар. 
Бұл жағдайда клиент проблемасы және клиенттің мінез-құлық 
ерекшеліктері және тұлғасымен немесе оның айналасымен неме-
се басқалармен байланысты болуы мүмкін. Сондықтан диагноз-
бен емдеу екеуімен де байланысты және ең алдымен, олардың 
арасындағы өзара әрекетке бағытталуы керек. 

Функционалды мектептің ірі теоретигі Дж. Тафт болды, оның 
көзқарасының қалыптасуына америкалық философ және психо-
лог Дж. Мид пен Д. Дьюи ерекше әсер етті. Дж. Тафт бойынша, 
индивидтің дамуы мен өсуінің қозғаушы күші болып, оның екі 
қажеттілігі – басқаларға бағынышты болу және тәуелсіз болуды 
дамыту табылады. Даму мен өзгеру, осы екі қозғаушы күштің 
өзара әрекеті мен динамикасында жүреді. 

ХХ ғасырдың 60-70-жылдары диагностикалық пен функ-
ционалды мектеп арасындағы таластың нәтижесінде жаңа 
(синтетикалық) амал пайда болды, ол проблеманы шешу әдісі 
ретінде танылды. Оның негізін қалаушы болып Х. Перлман бол-
ды. Бұл аталған әдісте диагнозға да, өзгеріс процесіне де ерекше 
мән берілді. Өмір – бұл әртүрлі мәселелерді шешу, олардың бірін 
адамдар өзінің іс-әрекетінде табысты шеше алса, екіншілерін ше-
шуде мамандар тарапынан психоәлеуметтік көмекті қажет етеді. 
Сондықтан, әлеуметтік жұмыс мынадай мақсаттарды алдына қою 
керек:

1) клиенттің мотивациясын оның өзін-өзі тануы арқылы 
күшейтіп, өзгерістер үшін энергия шығару;

2) клиенттің өз проблемасын шешуі үшін эмоциональды, 
тұлғалық шынайы қабілеттерін күшейту;
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3) клиентке проблемасын шешуіне қажетті ресурстарды 
ұсыну. Осы мақсаттарға әлеуметтiк қызметкермен және клиенттiң 
арасындағы сенiмдi қатынастардың негiзiнде жетуге болады.  
Х. Перлман оның амалы жүйе теориясы мен әлеуметтiк рөлдер 
теориясына сүйенетінін атап көрсетті.

4. Әлеуметтiк жұмыс психологиясы пәні, оның құрылымы 
және қызметтері. Әлеуметтік жұмыс тәжірибесінің психоло-
гиямен байланысы қазіргі зерттеушілердің әлеуметтік жұмыс 
пәнін қарастырған көптеген еңбектерінен көруге болады.  
Е.И. Хо лостов «әлеуметтiк жұмыстың ғылым ретіндегі пәні бо-
лып іс-әрекеттің заңдылықтары және қоғамдағы әлеуметтік 
құқық пен еркіндікті қорғауға және жүзеге асыруға әсер ететін 
психологиялық және басқарушылық факторлар әсерімен олардың 
өзгеру тенденциясы табылады» деп көрсетті. «Әлеуметтік 
жұмыс негізі» авторының пікірінше, ол «адамзат іс-әрекетінің 
саласын білдіреді, оның қызметі белгілі бір шынайылық тура-
лы обьективті білімдерді өңдеу және теориялық жүйелеу болып 
табылады». Соңғысын «қоғамдағы индивидтердің, отбасының 
және қабаттардың әлеуметтік проблемасын шешуге бағытталған 
мемлекеттік ұйымдардың, мамандардың, белсенділердің кәсіби 
және қоғамдық іс-әрекеті» деп нақтылауға болады.

А.И. Кравченконың пiкiрiнше, «әлеуметтiк жұмыс деп мә-
се лені шешудің социологиялық және психологиялық прин-
циптерінің тәжірибелік саласы болып табылатын арнайы кәсіби 
сала, қоғамдық және индивидуалды тиімділікті көрсетеді». 

Шетелде соңғы онжылдықта әлеуметтік жұмыс пробле-
масы Швецияда белсенді дамыды. Шведтік теоретиктер бой-
ынша, әлеуметтік жұмыс құрылымдық және психоәлеуметтік 
жұмыстың бірлігі ретінде анықталады. Психоәлеуметтік жұ-
мыс тың мақсаты – өмірдің қоғамдық жағдайын және адам-
дардың өмірлік жағдайларын жақсы жағынан дамыту. Жеке-
лей алғанда, С. Хессле бойынша, әлеуметтiк-психологиялық 
жұмыс – бұл индивидтің оның айналасымен, ортасымен көпір 
орнату, «әлеуметтiк-психологиялық жұмыстың мақсаты болып 
индивидтің ортасы қоятын талаптарға қарсылығын күшейту, 
сонымен бірге, индивидтің өзінің ішінде ортаға, қоғамға деген 
қатынасын өзгерту».
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Г. Бернлер мен Л. Юнссон пiкiрiнше, әлеуметтiк-психоло-
гиялық жұмыс − бұл әлеуметтiк жұмыстың бөлiгi. Әлеуметтiк 
жұмыс қоғамды өзгертуге, адамдар өмірінде жайлы жағдай 
жасауға бағытталған жұмыстардың бірі, оларды саяси қайрат-
керлер, қоғамдық қозғалыстар, кәсіподақтар және т.б. жүргізеді. 
Өзгерістер бойынша, бұл жұмыстардың барлығының мақсаты ол 
бағытталған адамның позитивті дамуы болып табылады. 

Әлеуметтiк-психологиялық жұмыс – бұл өзгеріске бағытталған 
жұмыс, ол үш әдіспен жүзеге асырылады. Психолог клиенттің 
өмірлік жағдайларындағы өзгерісін мыналардың көмегімен:  
а) клиенттің көмегінсіз өзіндік әрекеттерімен; ә) тікелей басқару 
жолымен; б) жанама басқару жолымен қол жеткізеді. 

Мысалы: бірінші тәсілде әлеуметтік қызметкер (психолог) 
жәрдемақыны төленуіне, пәтерді алуға және т.б. көмектеседі, 
тіпті мас жасөспірімдерді ата-анасына, үйіне жеткізуге дейін, 
яғни бұл жағдайлардың барлығында әлеуметтік қызметкер клиент 
тарапынан бастаманы күтпей-ақ қолданады. Сыртқы факторлар-
ды бағалағаннан кейін ол клиенттерді ресурстармен қамтамасыз 
етеді немесе тиімді әсер ету үшін араласады.

Әлеуметтiк қызметкер тiкелей басқаруда клиенттiң әрекет-
теріне басшылық етедi, ұсынады, бұйырады, кей жағдайға 
клиенттің қандай да бір әрекет жасауына мәжбүрлейді, яғни 
ол бұл жерде әрекетке жауапкершілік алады, бірақ әрекеттерді 
өзінің жағдайын жақсарту үшін клиенттің өзі жасайды. Оған 
профилактикалық шаралар, кеңес беру, әңгімелесу (мысалы, 
әлеуметтік қызметкер өз клиентiне жұмысқа тұру үшін қайта 
даяр лау курсынан өтуге кеңес береді) жатады.

Жанама басқаруда рационалды терапия қолданылады, 
клиенттің санасына әсер етеді, өзінің жағдайын жақсарту үшін 
шешім қабылдауға және осы шешімді жүзеге асыруға қозғау 
салады. Клиентпен жұмыс процесінде әлеуметтік қызметкер 
жұмыстың барлық түрлерін қолданады. Олай болса, әлеуметтік 
жұмыс пәнін талдау келесідей тұжырымдарды тудырады:

1. Психология әлеуметтiк жұмыс теориясы мен тәжiрибесiнің 
маңызды бөлiгiн құрайды, өйткені әлеуметтiк жұмыстың объек-
тiсі индивид, индивид топтары белгілі бір психологиялық ерекше-
ліктерге ие, оны олармен жұмыс барысында есепке алу қажет. 
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2. Әлеуметтiк жұмыстың басты мақсаты – клиенттердің 
өмірін, олардың ішкі әлемін және осы әлемге әсер ететін сыртқы 
жағдайларды өзгерту жолымен жақсарту, сондықтан, әлеуметтiк 
жұмыстың психологиялық негiздерi жалпы теориялық және 
психологиялық концепцияларды, сонымен бірге тәжірибелік пси-
хология әдістерін енгізеді. 

3. Әлеуметтiк жұмыстың барлық қағидалар мен әдiстерiнің 
мәні – әлеуметтiк жағдайды, клиенттiң ахуалға жақсы бейiм-
делуін жақсартуында болып отыр. Сондықтан әлеуметтiк жұ-
мыстың психологиялық тәжiрибесiнiң мақсаты клиенттің ұтымды 
әлеуметтенуі, әлеуметтiк бейiмделуі және реабилитациясы бо-
лып табылады. Әлеуметтенуді, әлеуметтiк-психологиялық бейiм-
делуді және реабилитацияны жетілдіру әлеуметтiк жұмыстың 
өзегін құрайды. Осыдан әлеуметтiк жұмыстағы психологияның 
ғылым және сала ретіндегі пәні психологиялық тұжырымдамалар 
мен клиентпен тәжірибелік әлеуметтік жұмыста қолданылатын 
әдістерді қарастыру болып табылады. Соған орай өзінің 
құрылымы бойынша, әлеуметтiк жұмыстың психологиясы 3 не-
гiз гi бөлімнен тұрады:

1) әлеуметтiк жұмыстың психологиялық тәжiрибесiнiң 
әдiстемелiк базасын құрайтын жалпы теориялық психологиялық 
идеялар және тұжырымдамалар;

2) нақты психотехнологиялар, яғни индивидтер және жеке 
топтардың әлеуметтiк-психологиялық мәселелерiнiң профи-
лактикасы, диагностикасы және шешудің (емдеу), олардың 
әлеуметтiк-психологиялық бейiмделуi және реабилитациясының 
психологиялық әдiстерi; 

3) әлеуметтiк  қызметкерлердiң психологиялық-әлеуметтiк 
көмекке мұқтаж (олардың әлеуметтiк-психологиялық мiнез-
құлығының, ойлау және әрекет ерекшелiгiн анықтау мен есепке 
алуды білдіреді) индивидтер және халықтың әр түрлi топтарымен 
әлеуметтiк-психологиялық жұмыстың ерекшелiктерi. 

Психологияда ең маңызды функциялар: диагностикалық, 
(әлеуметтiк − терапевтік) әлеуметтендіруші, болжамдық, профи-
лак тикалық болып табылады.

Диагностикалық функция – клиенттердiң әлеуметтiк-психо-
логиялық мәселелерiн талдауды, олардың психологиялық 
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ерекшелiктерiн (жеке, әлеуметтiк − топтық, жас шамасына бай-
ланысты, этникалық, кәсiби және тағы басқалар) анықтауды 
бiлдiредi. Мұндай талдаудың түпкi мақсаты − диагнозды анықтау, 
яғни психологиялық мәселелер және психологиялық жайсыздық, 
сәтсiздiк, дезадаптация, тиімді бейiмделуге қабiлетсiздiк және 
әлеуметтену деңгейі. Керi бейiмделген және дұрыс бейімделмеген 
индивидтердiң ерекше тобын психикалық аурулар құрайды. Ең 
алдымен, психикалық ауруды және нормадан психологиялық 
ауытқудың нақты диагнозын анықтау және сәйкесiнше, бұл 
тұлғалардың емдеу психиатрия саласының мамандарының 
міндеті. Әлеуметтiк қызметкер бұл жерде негiзiнде қосымша рөл 
ойнайды:

1) ол клиентке нақты диагноз қоймай, жалпы психикалық 
бұзылыстарын анықтай алады және оны кәсіби мамандарға 
бағыттайды;

2) ол ауруды емдеу үшiн жалпы әлеуметтiк және пси-
хологиялық жағдайларды (климат, қарым-қатынас) қалыптас тыра 
алады, яғни әлеуметтiк қызметкер бұл қызметтерді орындай оты-
рып, физиология, психология және психотерапия мәселелерінен 
жеткiлiктi хабардар болуы керек. 

Әлеуметтендіруші (әлеуметтiк-терапевтік) қызмет − бұл кең 
мағынадағы әлеуметтiк терапияның қызметі, психологиялық-
терапевтік әдiстер және процедураларды (психологиялық кеңес 
беру, әлеуметтiк педагогика және т.б.) қолдану негiзiнде әлеу-
меттiк-психологиялық мәселелердi шешу.

Әлеуметтiк терапияның негізгі мақсаттары және міндеттері: 
а) қоғамда қалыптасқан жүйені, жалпы қабылданған әлеуметтiк-
гуманистiк құндылықтарды клиент санасында қалыптастыру не-
месе қайта қалыптастыру; ә) жалпылама қабылданған нормалар-
ды және мiнез-құлықтық іс-әрекет (әсiресе жасөспірімдермен, жа-
стармен әлеуметтiк жұмыста) қағидаларын меңгерудi қамтамасыз 
ету; б) тұлғаның әлеуметтiк-дүниетанымдық бағытын өзгерту, 
оның сыртқы теріс жағдайларға қарсы тұратын әлеуметтік-
психологиялық иммунитетін қалпына келтіру немесе нығайту, 
әлемге басқа көзқараспен қарай алу қабілетін қалыптастыру; 
г) ой, сезім, әрекеттің үйлесімді бірлігіне қол жеткізу үшін 
индивидтің ішкі әлеміндегі және мінез-құлқындағы жікшілдікті, 
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үйлеспеушілікті жеңіп шығу; д) мүмкіндігінше, клиенттiң 
тiршiлiк әрекетiне қажеттi ұтымды жағдайлар жасау бағытында 
әлеуметтiк ортаның әлеуметтiк-психологиялық өзгерiсiне 
көмектесу; е) қажеттiлiгіне және мүмкіндігіне қарай, клиентті 
өзін-өзі жетiлдiруге үйрету, осы процеске белсенді түрде тарту. 

Болжамдау қызметі адамның мiнез-құлығына, айқындалған 
заңдылықтар, олардың өзара әрекеттесуi, ерекшелiктерi негiзiнде 
оның өзгерiстерiне және әлеуметтiк ортаның өзгерiстерiне бол-
жам жасаудан көрінеді.

Профилактикалық қызмет клиенттердiң мiнез-құлқы мен 
қызметiнiң жағымсыз өзгерiстерiнiң алдын алу үшін психо-
профилактикалық әдiстерді қолдануды білдіреді, болашаққа 
әлеуметтiк-психологиялық иммунитеттi нығайту мақсатында 
профилактикалық жұмыстар жүргізіледі.

Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар

1. Әлеуметтік жұмыстың ғылым ретінде қалыптасуының негізгі 
себептерін атаңыз. Әлеуметтік қызметкерлерді дайындау бойынша алғашқы 
мектептер (курстар) қайда және қашан ұйымдастырылды?

2. Әлеуметтік жұмыста М. Ричмонд негізін қалаған диагностикалық 
мектептің мәні мен негізгі қағидаларын анықтаңыз.

3. Әлеуметтік жұмыс пәнінің анықтамасын психологиямен байланысы 
тұрғысынан талдаңыз.

4. Әлеуметтік жұмыста психологиялық құраушылардың қажеттілігін 
негіздеңіз және оның негізгі мәнін ашыңыз.

5. Әлеуметтік жұмыстағы психологияның негізгі қызметтерін 
көрсетіңіз.

6. Әлеуметтік жұмыстағы психологияның негізгі түсініктерін атаңыз 
және олардың байланысын айқындаңыз.

Диалектикалық амал көрсеткеніндей, 
бел гілі бір айырмашылықтарына, индиви-
дуалды ерешеліктеріне, қайталанбайтын 
қабілеттеріне қарамастан жеке адам-

дар бір қатар психикалық, психофизиологиялық, соматикалық 
және әлеуметтік-рухани ұқсастықтарға ие. Басқаша сөзбен айт-
қанда, адамдардың психофизиологиялық (темперамент, мінез, 

5.2. Тұлға 
типологиясы
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реактивтілік және т.б.), соматикалық (конституция), әлеуметтік-
рухани (қабылдау формасы, өзіне және әлемге деген қатынасы, 
психикалық функцияларының даму деңгейі – интеллект, эмоция, 
сезім, ерік-жігер және т.б.) өзгешеліктері абсолютті ерекше емес, 
керісінше, көп жағдайда олар қайталанады. Бұл адамдарды ұқсас 
ерекшеліктеріне қарай біріктіруге мүмкіндік береді және тұлға 
типологиясының негізі болып табылады.

Әлеуметтік қызметкердің тұлға типологиясы туралы терең 
білуі және түсінуі клиетпен жұмыс жасағанда алдында тұрған 
міндеттерді тез және тиімді шешуге, клиенттердің әлеуметтенуін 
жетілдіруге, оның әлеуметтік-психологиялық бейімделу мен ре-
абилитациясын оңтайландыру мақсатында психоәлеуметтік диа-
гноз қоюға (психодиагностика), әлеуметтік-терапиялық шаралар-
ды (психотехнология) анықтау мен жүзеге асыруға көмектеседі.

Тұлға типологиясы адам табиғатының психологиялық және 
әлеуметтік рухани деңгейінің негізі болатын биологиялық және 
физиологиялық жүйелерді қарастырудан басталады. 

1. Биологиялық және физиологиялық типологиялар. 
Олардың ішінде В.И. Гарбузов, Гиппократ, И.П.Павлов типоло-
гияларын қарастырамыз.

В.И. Гарбузовтың тұлға типологиясы. Тұлға психологиясы 
адам табиғатының психологиялық әлеуметтік рухани деңгейінің 
негізі болатын биофизиологиялық жүйені қарастырудан ба-
сталады. Әлеуметтік ортаға бейімделу қажеттілігі қандай да 
инстинкттің рөлін жоғары бағалауға негізделеді. В.И. Гарбузов 
бойынша 7 инстинкт түрі бар:

1) өзін-өзі сақтау және ұрпақ жалғастыру инстинкті;
2) еркіндік және зерттеу;
3) тұлғаның қалыптасуы;
4) тұлға қасиеттерін қалыптастыру;
5) альтруизм;
6) өмірлік іс-әрекетті жүзеге асыру;
7) адамгершілікті сақтау.
Адамда норма бойынша, бірқатар инстинкттер үстем бола-

ды, басқалары аз көрінеді, бірақ оларда тұлға мінез-құлқының 
ерекшеліктері мен қалыптасуына әсер етеді. 
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Қандай да инстинктінің үстемдігіне байланысты адамды 
келесі топқа бөлуге болады:

1) эгофильді тип – мұндай адамдар жоғары сақтықпен ерек-
шеленеді, консервативті, өзінің денсаулығына және қауіпсіздігіне 
ерекше мән береді, қиын жағдайларда фобияға, қорқынышқа, 
ашуға тез беріледі; 

2) генофильді тип – бұл типтегі адам өз отбасына, баласына 
ерекше жоғары махаббатпен қарайды, өзінің «менінен» − «бізді» 
жоғары қояды. Бұлар отбасын, тектілікті, өмірді, туыстықты 
сақтаушылар;

3) альтруистік тип – бұл адамдар эмпатиялықпен, жақын-
дарына, қарттарға қамқорлығымен, олардың өміріне белсене ара-
ласуымен, т.б. ерекшеленеді; 

4) зерттеуші тип – бұл типтегі адамдар білуге деген құмар-
лығымен, белгісіздікті, жаңаны тануға деген ұмтылысымен 
ерекшеленеді, өнер тапқыштығы басым, ғылымға бейім, зерт-
теулік ізденушілікте қажырлы мен батыл. 

5) доминантты тип – бұл көшбасшылар типі, олар ұйым-
дастырушылық қабілетке, мықты ерік-жігерге, мақсатқа жетуде 
қайсарлыққа және жүйелілікке ие;

6) либералды тип – бұл тәуелсіздікке, еркіндікке ұмтылатын 
адамдар, наразылыққа, беделді мойындамауға бейім, тұлғаның 
еркіндігін шектейтін кез келген шектеудің формаларына шы-
дамау шылық танытады. Адамдардың бұл типінен ревоюционер-
лер, реформаторлар қалыптасады;

7) дегнитофильді тип – бұл өзінің ар-намысын жоғары баға-
лайтын адамдар типі, олар оның жолында барлығын құрбан 
етеді, тіпті өздерінің өмірінде құрбан етуге даяр болады. Осыдан 
«Меннің», тұлғаның құқығын кемсітудің кез келген формасына 
төзбеушілік байқалады.

 Гиппократтың тұлға типологиясы. Бұл адамдардың 
ежелгі типологияларының бірі, оның негізі болып адамдардың 
темпераменттеріндегі айырмашылықтар табылады. «Темпера-
мент (латынша, сұйықтық, сай келушілік) – бұл адамның мінез-
құлқының туылғандағы ерекшеліктер жүйесі, ортаның әсеріне 
реакция жасау формасы.
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Бұл типологияның негізін қалаушы ежелгі грек дәрігері, 
медицинаның «атасы» − Гиппократ. Гиппократ бойынша, тем-
перамент қандай да бір адам организміндегі төрт сұйықтықтың 
біреуінің басым болуымен адамның мінез-құлқы анықталады: 
қан (латынша – сангвис), өт (холе), шырыш (флегма), қара өт (ме-
лано-холе). Осыдан барлық адамдар төрт топка бөлінеді:

Сангвиниктер − қан сұйықтығы басым адамдар, ол олардың 
психофизиологиялық ерекшелігін анықтайды: қайратты, әрекет-
шіл, тез әрекет ететін, өмірге құштар, көпшіл және т.б.

Холериктер − организмінде өт сұйықтығы басым адамдар, 
шапшаң, әсерленгіш, қызба, көңіл-күйі тез өзгергіш, ашуланшақ 
қасиеттерімен ерекшеленеді.

Флегматиктер – шырыш басым адамдар, реакцияға баяу-
лығы мен, қызбалылығымен, жаңа ортаға бейімделуіндегі қиын-
дықтармен ерекшеленеді.

Меланхоликтер − қара өт басым адамдар, бұл олардың ұял-
шақтығын, шектен тыс сезімталдығын, уайымдағыштығын, 
шаршағыштығын, беймазалығын және т.б. білдіреді.

И.П. Павловтың тұлға типологиясы. Гиппократтың 
ілімін дамыта отырып, атақты орыс физиологы И.П. Павлов 
темпераменттің жүйке жүйесімен байланыстылығын дәлелдеді. 
Осының негізінде И.П. Павлов адамдардың төрт типін бөліп 
көрсетті:

1. Жүйке жүйесінің мықты, қызба, қозғалғыш типіндегі адам-
дар, (холериктер).

2. Жүйке жүйесінің мықты, салмақты, қозғалғыш типіндегі 
адамдар (сангвиниктер).

3. Жүйке жүйесінің салмақты, жігерсіз типіндегі адамдар 
(флегматиктер).

4. Жүйке жүйесінің нашар, ұшқалақ, аз қозғалғыш типіндегі 
адамдар (меланхоликтер). 

И.П. Павлов бойынша, холериктерде қызбалық жоғары 
деңгейде, сондықтан олардың мінез-құлқында шыдамсыздық, 
дөрекілік, көңіл күйінің тез өзгеруі, неврозбен жанжалға 
бейімділік байқалады. Жүйке жүйесі шыдамды, көпшіл санг-
виниктер жаңа адамдармен тез тіл табысады, жаңа жағдайға 
тез бейімделеді, егер жұмыс қызығушылығын оятса өнімді бо-
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лады. Флегматиктерде тежелу процесінің үстем болуымен, аз 
қимылдағыштығымен, аз сөйлейтіндігімен, мінез-құлқының са-
быр лылығымен, көңіл-күйінің тұрақтылығымен, жоғары жұ мыс-
бастылығымен ерекшеленеді. Әлсіз жүйке жүйесіне ие мелан-
холиктер кез келген тітіркендіргішке сезімтал, депрессияға, өзін  
іштей мүжуге бейім, өкпешіл болады, жұмыста тез шаршайды. 

И.П. Павлов иттердегі шартты рефлекстердің ерекшеліктерін 
зерттей келе, олардың жүріс-тұрысындағы жеке-дара ерекше-
ліктерге және шартты рефлекторлы іс-әрекетке өтуіне зейін 
қойды. Бұл жүріс-тұрыстың ерекшеліктер аспектісі шартты 
рефлекстердің тууының жылдамдығы мен нақтылығында, соны-
мен қатар олардың тынышталу ерекшеліктерінде көрінеді.

Сонымен И.П. Павлов жүйке жүйесінің типі деп туа берілген 
және қоршаған орта, тәрбиенің әсерінен өзгеретін жүйке 
жүйесінің қасиеті деп түсінді. Бұл жүйке жүйесінің қасиеттері 
темпераменттің физиологиялық негізін құрайды. 

И.П. Павловтың пікірінше, дербес ерекшелік негізін жоғары 
жүйке әрекетінің басым типтері мен ескерту жүйелерінің 
сәйкестік ерекшеліктері анықтайды. Осыны негізге ала отырып, 
адамдарды төрт түрлі тұрпатқа бөлуге болады:

Шығармашылық тұрпатты − алғашқы ескерту жүйесі басым;
Ойлау тұрпатты − екінші ескерту жүйесі басым;
Орташа тұрпатты − тең өкілді;
Төртінші түрге адамдардың рационалды, эмоцияға бейім 

келуімен көрсетеді, яғни бұл көбінесе баланы тәрбиелеуде, 12-16 
жас аралығында көрінеді.

1. Тұлғаның психологиялық типологиясы. Тұлғаның психо-
логиялық типологиясы − белгілі бір топ адамдар мінез-құлық-
тарының әртүрлілігіне, индивидтің өзіне немесе сыртқы ортаға 
көзқарасының, адамның тұрақсыз психоэмоционалды деңгейіне 
байланысты байқалады.

Тұлғаның акцентуациясы негізіндегі типология. Мінез-
құлықтың әртүрлілігіне байланысты көптеген типологиялар 
ішінен, біз неміс психиатры К. Леонгардтың, тұлғаның акцентуа-
циясына негізделген типологиясын қарастырамыз. 

Мінез-тұлғаның тұрақты психоәлеуметтік ядросы, ол инди-
видтің жұмысында немесе жүріс-тұрысында, тәртібінде бай-
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қалады. Мінез − темпераменттің көрсеткіші, жоғарғы жүйке 
жүйесімен тікелей байланысты және индивидтің әлеуметтік 
тәжірибесінде көрініс табады. Мінез-құлық акцентуациясы – 
К. Леонгард бойынша 20-50% адамдардың бойында кездеседі, 
әсіресе жасөспірімдер мен бозбалаларда әртүрлі формада, мыса-
лы, психопатияға жақын адамдарда байқалады. К. Леонгардтың 
ойынша, тұлғаның барлық ерекшеліктерін 2-ге бөліп қарастыруға 
болады: негізгі және қосымша ерекшеліктер. Тұлғаның негізгі 
ерекшеліктеріне, психикалық денсаулығы, әлеуметтену мен 
бейімделу жатады. Жағымсыз факторлардың әсер етуіне байла-
нысты бұл ерекшеліктер патологиялық мінез-құлыққа ауысуы 
және индивидке өз әсерін тигізуі мүмкін. Мінез-құлық акценту-
ациясына жағымдымен қатар теріс тәртіпте жатады. К. Леонгард 
2 топқа бөлінген, 10 типті қарастырған. 4 типі мінез-құлық ак-
центуациясына, ал қалған 6 типі темперамент акцентуациясына 
негізделген. 

1. Демонстративті тип − бұл типке жататын адамдар 
әрқашан көпшілік назарында болғанға, өз мақсаттарына қандай да 
болмасын жолмен (жанжал, ауру, жылау, өтірік, мақтаншықтық) 
жетуге ұмтылады, өздерінің жағымсыз іс-әрекеттерін тез ұмытып 
кетеді, адамдармен қарым-қатынас жасау қабілеті жоғары, 
қырсық, әртістік қабілетке ие, басқалардың назарын аудара ала-
ды, сыншыл, қызметін бағаламаушылық, қарым-қатынас ортасы 
тар. Негативті қасиеттеріне: өзімшілдік, кикілжіңге жақындық, 
өтірікшілік, мақтаншақтық, өз-өзіне сенімді, жанжалшыл. 
Ұсынылатын жұмыс − ауыспалы қысқа мерзімді жұмыс.

2. Педанттық тип − бұл адамдар адамгершілігімен, 
салмақтылығымен, іс-әрекет пен сезімге сенімділігімен, біртекті 
көңіл-күйімен ерекшеленеді. Негативті қасиеттері: формалист, 
беймаза, езбе, маңызды шешімдерді басқаларға аудара салуға 
тырысады, психостенияға бейім болады. Ұсынылатын мамандық 
− үлкен жауапкершілікті қажет етпейтін жұмыстар, қағаз шаруа-
лары. Бұл адамдар жұмыс орнын жиі ауыстырмайды. 

3. Бір орында тұрып қалушы тип − бұл типке жататын адам-
дар назарларын өз сезімдеріне аударады, ренішті ұмыта алмайды, 
кез келген жұмыста жоғары нәтижеге жетуге ұмтылады, өздеріне 
талапшыл, әділдікті ұнатады, принципшіл, тұрақты көзқарасқа 
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ие. Негативті жақтары: шектен тыс өкпешіл, күмәншіл, кекшіл, 
шындық сүйгіш, өз-өзін жақсы көреді, қызғаншақ, менменшіл, 
өзіне қатысты жағдайларда жанжалға бейім. Өзін және өзінің 
тәуелсіздігін көрсете алатын жерлердегі жұмыс. 

4. Қозғыш, ашушаң тип − бұл адамдар адалдығымен, ұқып-
тылығымен, балаларға деген сүйіспеншілігімен, адамгершілігімен 
ерекшеленеді. Негативті жақтары: тітіркенгіштік қасиетке ие, 
ұстам сыз, агрессивті, түнеріңкі, езбе; екіжүзділік, елпектік маска 
ретінде болуы мүмкін; дөрекілікке, арсыздыққа, үндемеушілікке, 
әңгімелесуде тұйықтыққа жақын, жанжалшыл, атап айтқанда, 
басшымен де, ұжыммен сыйыспаушылық кездеседі; отбасында 
қатал, озбыр; ашуланған, ызаланған кезінде қол жұмсауға да ба-
рады. Физикалық еңбекпен байланысты, спорттың атлетикалық 
түрімен байланысты жұмыс ұсынылады. Сыйыспайтындығына 
байланысты жұмыс орнын көп ауыстырады.

5. Гипертимді тип − бұл тип адамдары қозғалғыштығымен, 
көпшілдігімен, мылжыңдығымен, көп мимика жасауымен, 
шектен тыс индивидуалдылығымен ерекшеленеді, тым шулы, 
өз жасындағы адамдармен араласқанды және оларға билік 
жүргізгенді ұнатады; оларда әдетте, көңіл-күй, ұйқысы, тәбеті, 
өзін-өзі сезінуі жақсы болады, өзін тым жоғары бағалайды, 
тапқыр, жақсы әңгімелесуші, басқалардың көңіл-күйін көтере 
алады, жігерлі, әрекетшіл, бастамашыл, жеңілтек. Жағымсыз 
жақтары: оларға ашу шақыру қасиеті тән, тітіркенгіш, әсіресе 
күшті қарсы әрекетке кездескенде сәтсіздікке ұшырайды; аморал-
ды іс-әрекетке бейім; қатаң тәртіпке зорға шыдайды, мәжбүрлі 
жалғыздық. Энергиясы көбінесе, ішімдік ішуге, анаша, тәртіпсіз 
жыныстық өмірге бағытталған. Ұнамды жұмыс үздіксіз қарым-
қатынаспен байланысты − спорт, театр, ұйымдастырушылық 
жұмыстар. Кәсіпті пен жұмыс орнын ауыстыруға бейім.

6. Дистимитивті тип − бұл адамдар салмақты, көңіл-
күйі төмен, жайбасар, болашақты пессимисті түрде болжайды, 
өзін-өзі бағалауы төмен, әңгімеде ашық емес, тұйық, көбінесе 
жабырқаулы, үйде отырады, идивидуалист, шулы ортадан 
қашқақтайды, тұйық өмір түрін ұстанады, адал, достықты пір 
тұтады және достарына бағынуға дайын, әділетті. Негативті 
жақтары: депрессияға бейім, ұжымнан алшақ. Бұл адамдарға тар 
ортамен байланысты жұмыс дәл келеді.
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7. Психастеник (қорқу, сескену) тип − өз-өздеріне сенімсіз, 
бұл типке жататын балалар қараңғылықтан, жануарлардан, жалғыз 
қалудан қорқады, шулы ұйымда болғанды ұнатпайды, әртүрлі 
сынақтарды (емтихан, тексеріс) уайымдайды, ұялшақ, сынып 
алдында жауап беруден сескенеді, үлкендердің қамқорлығына 
зәру, көп кикілжіңге келмейді, тірек пен қолдау іздейді, досшыл, 
психастенияға бейім. Жағымсыз қасиеттері: тартыншақ, қорқақ, 
күдікшіл, өз-өзіне жауап бере алмайды, өкпешіл, шындыққа 
немесе әділеттілікке талпынбайды. Лидерлікке қатысы жоқ 
жұмыстарды, маңызды шешім қабылдау қажет емес жұмыстарды 
қалайды.

8. Циклотимді тип − бұл тип адамдары гипертимді және 
дистимді жағдайда ауысып отырады, көңіл-күй жиі өзгереді, ой-
лау қабілеті баяу жүреді. Цикломитик − жасөспірімдерде 2 түрге 
бөлінеді: қарапайым және тұрақсыз циклоидтер; қарапайым ци-
клоидтер балалық шақта гипертимді көрінеді, кейіннен жалқау, 
ұйқының, тәбеттің қашуы байқалады, оқулары өте қиын. 
Тұрақсыз циклоидтерде көңіл-күйдің ауысуы тез болады, кейбір 
жағдайларда маниакалды-депрессивті психоз болады. Негативті 
жақтары: көңіл-күйдің тез өзгергіштігі. Көңіл-күйге байланысты 
жұмыс ұсынылады және жұмыс орнын ауыстыруға бейім. 

9. Аффективті тип − бұл тип өкілдеріне көңіл-күйдің тез 
өзгергіштік қасиеті тән, сезімтал, сыртқы жағдайларға көңіл 
аударғыш, жақсы көргіштік, альтруизм сезімі дамыған, әртістік 
дарыны бар, көркем талғамды, сезімнің жарқындығы, таңқалу тән, 
достарына бауыр басып қалу, күліп жүргіш, қуаныш жағдайын 
жақсы атқарады. Жағымсыз қасиеттері: дабыл қаққыш, бір 
сәттік көңіл-күйге ие, шектен тыс сезімтал, сәтсіздікті, қайғылы 
жағдайларды тарагедиялық түрде қабылдайды, невротикалық 
депрессияға бейім. Өнерге бейім, көркемдік спорт түрі, табиғатқа 
жақын мамандықтарды қалайды.

10. Эмотивті тип − бұл типтің адамдары шектен тыс 
сезімтал, жаралы, ескертуді, сәтсіздікті, сынды терең қабылдайды, 
көңіл-күйі үнемі жабырқау, жақындары мен достардың тар 
ұйымын қалайды, ренішті іштерінде сақтайды, кикілжіңге аз 
түседі, пассивті рол атқарады, альтруистігімен ерекшеленеді, 
өзгенің сәттілігіне қуанады, қарыз болу тән, жұмсақ жүректі, 
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жақсы отбасылы, жақын адамдарымен жанжалды трагедиялық 
түрде қабылдайды. Негативті жақтары: шектен тыс сезімтал, 
жасөспірімдер кино сахнасына да сезімтал. Ұсынылатын жұмыс 
саласы − медицина, өнер, балаларды тәрбиелеу, жануарларға, 
өсімдіктерге күтім. 

Айзенктің тұлға типологиясы. Ганс Айзенк (1916-1997) Бер-
линде дүниеге келіп, Англияда өмір сүрген. Психологияны Лондон 
университетінде оқып, 1940 жылы ғылым докторы атағын алды. 
Соғыс жылдары әскери қызметшілер емделген психиатриялық 
госпитальға психолог болып қызмет атқарса, соғыстан кейінгі 
жылдары Лондон университетінде психологиядан сабақ бере 
жүріп, Лондондағы психиатрия Институтының директоры бол-
ды. Профессор-кеңесші ретінде АҚШ университетінде жұмыс 
істеген.

Айзенктің 45 кітабы және 600-ге жуық ғылыми мақаласы 
жарық көрген.

Айзенктің негізгі еңбектері «Тұлға өлшемі» (1947), «Тұлғаны 
ғылыми түрде зерттеу» (1952), «Тұлға құрылымы» (1970), «Тұлға 
және оның жеке ерекшелігі» (1985).

Г. Айзенк ХХ ғасырдың екінші жартысындағы тұлға теория-
сын, психологиялық әдістерді зерттеген психолог Р. Кеттел,  
Р. Леон гард сияқты психологтардың бірі.

Г. Айзенк концепциясы өзін-өзі бақылаудың әртүрлі 
әдістерінен, деректерден, эксперттік бағалаудан, биографиялық 
талдаудан, физиологиялық зерттеулерден, психологиялық тесті-
лер ден құралды.

Г. Айзенк К. Юнктің, И. Павловтың зерттеуінің нәтижесінде 
тұлғаның 3 базистік өлшемін көрсетті: 

– нейротизм; 
– экстра- интроверсия; 
– психотизм.
Нейротизм − бұл эмоционалды тұрақсыздық, абыржу, қор-

қыныш, өзін-өзі төмен санау. Нейротизм денсаулығы мықты 
адамдарда да болуы мүмкін, стрестік жағдайда нейротизм 
неврозға алып келеді. Психотизм − тұлғалық суперэго, психотизм 
эгоцентризмге айналады, психотизм жағдайында адамда басқа 
адамдарға немқұрайлылықпен қару сезімі пайда болады.
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Айзенктің экстра-интроверсиясының К. Юнктің экстра-ин-
троверсиясынан айырмашылығы оның жүйке жүйесімен, яғни 4 
темперамент түрімен тығыз байланыста болуында. 

Жоғары нейротизмдік экстраверсия холерик темпераментіне 
тән. Нейротизм интроверсиясына сәйкес меланхолик темпера-
ментін қалыптастырады. Эмоционалды тұрақтылық экстраверси-
ямен бірге сангвиниктік темпераменті қалыптастырады, интро-
версия мен флегматик темпераментін сипаттайды.

Айзенк бойынша, әрбір тұлға өзіне тән сыртқы көріністі 
қалыптастырады. Екінші жағынан, базистік негізгі өлшем 
адамның әдеткі реакциясынан пайда болады. 

Егер тұлға адамдармен кездесуде бір әрекетін қайталай берсе, 
мысалы, күлімсіресе, қолын көтере берсе, бұл оның қалыптасқан 
әдеті; басқа адамдармен сөйлесуінде, таныстарымен қыдыруында, 
т.б. Мұндай реакция тұлғаның адамдармен тіл табысуын тез 
және адамдармен тез араласып кетуін көрсетеді. Бұндай базистік 
өлшем – экстраверсия болады. 

Әрбір базистік өлшем белгілі бір мағынаны, төменгі және 
жоғарғы тұлғалық формаларды білдіреді. Базистік өлшем шеткі 
нұсқа болып табылады. Көп адамдардың негізгі өлшемдерінің 
деңгейлері орташаға жақын.

Айзенк тұлғаның негізгі өлшеміне байланысты адамдар-
ды 4 топқа бөледі, экстраверсия мен интроверсияның жоғары 
немесе төменгі деңгейі немесе тұрақтылық пен нейротизмнің 
төменгі деңгейі. Тұрақты интроверттер шыдамдылығымен, 
сенімділігімен, ұқыптылығымен, бейбітшілігімен, мән бергіш-
тігімен, пассивтілігімен ерекшеленеді.

Тұрақты экстраверттерге көшбасшылық, уайымсыздық, 
көңілді жүру, көп сөйлеу, адамдармен көп қарым-қатынас жа-
сау тән. Нейротизмді экстраверттер көңілшек, уайымшыл, 
ашуланшақ, белсенді болады. Интроверттер теориялық және 
ғылыми іс-әрекетті қолайлы көреді. Ал, экстраверттер адам-
дармен қарым-қатынас жасайтын жұмысты (сауда-саттық, 
әлеуметтік қызметтер) қолайлы көреді. Оқу процесінде интро-
верттер табысқа жетеді. Интроверттер таңертең өздерін сер-
гек сезініп, таңертең жұмыс жасаса, экстраверттер түстен кейін 
жұмыс жасағанды тәуір көреді.
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Г. Айзенк тұлғаның нейрофизиологиялық базис тік өлшемін 
табуға тырысты. Айзенктің интро-экстраверсиясы қозудың 
деңгейімен байланысты. Г. Айзенктің пікірінше, интроверт-
тер қоздырушылығымен ерекшеленеді. Осыдан олар сезімтал, 
сондықтан да өздеріне күшті әсер ететін фактордан қашуға ты-
рысады. Керісінше, экстраверттер сезімтал емес.

Нейротизмнің жоғары деңгейінде адамдар жылдам қабылдап, 
әрекет жасайды. 

Айзенк тұлға өлшемін психопатологиялық жағдаймен бай-
ланыстырады. Интроверсия мен нейротизм дамыған адамдарда 
обсессия мен фобия пайда болуы мүмкін. Ал экстраверсия мен 
нейротизмі жоғары дәрежеде дамыған адамдарға антиәлеуметтік 
психопатиялық жағдай қалыптасуы мүмкін.

Г.Айзенк типологиясының Р.Кеттелден айырмашылығы − Ай-
зенк генетикалық-физиологиялық тұлға ерекшелігіне мән береді, 
сонымен қатар адамға қоршаған ортаның әсерін де қарастырады.

Роттер – «бақылау локусы». Джулиан Роттер (1916 жылы 
дүниеге келген) америкалық психолог, әлеуметтік үйрену 
теориясының авторы. Роттердің «Әлеуметтік үйрену және 
клиникалық психология» еңбегі танымал. 

Роттер тұлға типінің өзгергіш 4 типін қарастырады:
– мінез-құлық потенциалы; 
– күту; 
– құндылық;
– психологиялық ситуация.
Роттердің тәртіп теориясы келесідей:
тәртіп потенциалы = күту + құндылық.
Осы концепция негізінде Роттер адамды 2 категорияға бөлді:
– Экстерналдар – маңдайға жазғанға көну дегенді білмейді, 

сенбейді.
– Интерналдар – керісінше, өмір заңына сенеді.
– Интерналдық пен экстерналдық тұлға өлшемі Роттер бой-

ынша барлық адамға тән, бірақ біреулерінде бір бағыт басымырақ 
болса, екіншілерінде екіншісі басымырақ болуы мүмкін.

2. Конституционалдыпсихологиялық типология. Адам  ның 
дене құрылысы, бітімі және оның психологиясы  психологтардың, 
психиатрлардың, дәрігерлердің назарын бұрыннан аударып 
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келеді. Бұл мәселе бойынша ХІХ ғасырда италиялық психиатр  
Ч. Ломбразо зерттеу жүргізген.

Адамның дене құрылымы мен психикасы неміс психоло-
гы және психиатры Эрнст Кречмердің (1888-1964) идеясында 
қарастырылды.

Э. Кречмер Мюнхен университетінде оқыған, В. Вундтың, 
Э. Крепелиннің адамның әртүрлілігіне байланысты дәрістерін 
тыңдаған.

Э. Крепелиннің жетекшілігімен Кречмер «депресcиялық пси-
хоз» мәселесінде 1914 жылы докторлық диссертация қорғады. 
Келесі жұмыс Кречмерге психиатр ретінде тұлға типологиясы 
берілген болатын, бұл тақырып Кречмердің «Мінез-құлық және 
тұлға құрылымы» кітабында жарық көрді. Бұл еңбек әлемдік 
деңгейде қолдау тапты. Германияның өзінде 24 рет баспадан 
шығарылып, көптеген шет тілдеріне аударылды. 

Конституционалды психологияның негізі ХХ ғасырда 
Креч мердің «Медициналық психологиясында» көрініс тап-
ты. Соғыстан кейінгі жылдары Э. Кречмер қабілеттілік және 
данышпандық мәселесіне өз зерттеуінде көп көңіл бөлді, ол «Да-
нышпан адамдар» (1929) деген кітабында көрініс тапты. Осы 
кезеңде Неміс қоғамдық психотерапиясын басқарған Э. Креч-
мер ұлтшылдардың билікке келуіне байланысты отставкаға кетті 
(оның орнын Юнг басты).

Соғыстан кейінгі жылдары Э. Кречмер Тюбинген универ-
ситетінде жұмыс істеп, неврологиялық клиниканы басқарды. 
1949 жылы «Психотерапевттік зерттеу» деген кітабы жарық 
көрді. 1964 жылы Тюбингенде Э. Кречмер қайтыс болды.

Адамның мінез-құлқы мен адам дене құрылысы арасындағы 
байланыста Э. Кречмер басты орынға темпераментті қойды.  
Э. Кречмер 2 темперамент түрін бөліп көрсетті: 

– шизотимиктік;
– циклотимиктік.
Осы темперамент типтеріне адамдардың дене құрылысының 

екі типі – лептозомды және пикник сай келеді деп көрсетті.
Пикниктер қысқа дене мүшелерімен ерекшеленеді, дөңге-

лекше, тері құрылымдары таза болады; сүйектері нәзік, әлсіз, 
мойын бөліктерін май басқан, бет-бейнелері де дәл сондай келеді; 
шаштары жұмсақ, жұқа, болады; 
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Лептозомдар (астеник – дене бітімі пропорционалды 
емес) дене бітімі цилиндр секілді, көкірегі шығыңқы, иықтары 
қушықтау, басы кішкентай; сүйектері нәзік, арық; мұрны үшкір, 
қысқа; жалпы бет-әлпеті жұмыртқа тәрізді. Атлеттер – түзу кел-
ген, дене мүшелері сопақтау; сүйектері ірі, жалпақ иықтары 
мен аяқтары толық; дене-бітімдері жақсы дамыған, шиыршық, 
терілерінде майлылығы аз, аяқтары түзу, бас бітімдері орташа; 
бет-әлпеттері жұмыртқаға ұқсас. 

Әртүрлі формадағы аффектілікке сәйкес Э. Кречмер жоғарыда 
аталған темпераментті 6 топқа бөліп көрсетеді. 

 Циклотимиктер:
• гипоманик – тез қозғалғыш;
• синтон – реалист, дарынды, қалжыңбас әзілге жақын;
• салқын қандылар.
Шизотимиктер:
• гиперэстетик – тітіргенгіш, жүйкесі тозған, нәзік, өз-өзіне 

тереңнен қарайтын идеалистер;
• шизотимик (орташа ережесі): салқын қанды, белсенді, 

жүйелілік реттілігі бар ақсүйектер;
• Анестетиктер – суық, жүйкесі тозған, индолентті, әлсіз, 

ақылсыз және еш нәрсе жасамайтындар.
Циклотимиктік темперамент негізіндегі адамдарға Э. Кречмер 

саясат, өнер, ғылым, діни салалардағы бір қатар қайраткерлерді, 
мысалы М. Лютер, В. Гумбольт, О. Мирабоны айтты. Шизото-
миктерге Шиллер, Спиноза, Кальвин, Робеспьер, Ұлы Фридрих, 
т.б. жатқызды. 

Кречмер бойынша, жалпы темпераменттен басқа клиникалық 
дегенеративті типтер де бар: эпилептик, пароноик және т.б. Соны-
мен қоса Кречмер бұл топтағы клиникалық типтердің мәселелері 
әлі де шешілмегенін алға тартады. Кречмердің типологиясы-
на сәйкес, адамның конституциялық және морфологиялық 
құрылымдарының ерекшеліктерін психоәлеуметтік қасиеттермен 
байланыстырған басқа зерттеушілер де бар. Мәселен, У. Шелдон 
3 морфофункционалды типті көрсетеді: 

эндоморфты тип – ас қорыту жүйесі жақсы дамыған; тамақты 
жақсы көру, шыдамдылық, мақтауды қажет ететін қасиеттердің 
болуы;
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мезоморфты тип – атлеттік дене бітіммен ерекшеленеді, 
психоәлеуметтік салада шешім қабылдағыш, физикалық күш-
қайраты басым;

эктоморфты тип – тез қозғала алмай қалу немесе қарбаластық, 
өзін-өзі жоғары бақылау тән, дауысы төмен.

3. Клиникалық типология. Клиникалық типология-
да тұлғаның негіздері клиникалық материалдың талдауына, 
психо патологиялық белгілері бар белгілі бір индивид топтарын 
анықтауға негізделген. Жалпы нормалар мен психика патология-
сымен бірге араласқан түрдегі патологиялар және денсаулықтың 
«үшінші жағдайы» деп аталатын («сау да емес, ауру да емес») 
тобы да бар. Оған жекелей алғанда, мінез акцентуациясы жатады.

Психиканың аралық жағдайы белгілі бір жағдайда психо-
патологиялық жағдайға ұласуы мүмкін. Қазіргі психопата-
логияда мінез акцентуациясы норманың ең соңғы формасы 
ретінде, психопатия психика патологиясының формасы ретінде 
қарастырылады. Психопатия мінездің науқастық аномалиясы 
болғандықтан, тұлғаның үйлесімділігін, адекватты бейімділігін 
бұзады, ол жүйке жүйесінің туа біткен немесе жүре пайда болған 
аурулар әсерінен туындайды (ми қабаттары жарақаттары, инфек-
ция, интоксикация және т.б.). 

 Ресей психопатологиясында тұлғаның клиникалық ти-
пологиясы орыс психиатры П.Б. Ганнушкин еңбектерінде 
қарастырылған, ол мынадай психопаталогиялық типтерді бөліп 
көрсетеді: 

1. Циклоид (конституциональды-депрессивті; конститу-
ционал ды-тітіркенгіш; циклотимик; эмоциялы-лабилді психо-
пат). 2. Астеник (неврастеник; психастеник). 3. Шизоид. 4. Па-
раноик. 5. Эпилептоид. 6. Қозғыш психопат. 7. Тұрақсыз психо-
пат. 8. Антисоциалды психопат. 9. Конституционалды-ақылсыз. 
Қазіргі психопатология психопаттың клиникалық формаларын 
көрсетеді. 

Циклоидты тип көңіл-күйдің тез өзгеруімен, сағаттан 
бірнеше айларға созылуымен және көп түрлі болуымен, әлемді 
қабылдаудағы ауытқушылығымен, өзіне деген сенімділікпен, 
күшінің көптілігімен, денінің саулылығымен, т.с.с. және депрес-
сияда болуы, уайым, жұмыс істеу деңгейінің төмендеуі секілді 
ерекшеліктерімен сипатталады.



438 

 Шизоидты тип. Бұл типтегі адамдарға тұйықтық, сыртқы 
әлемнен оқшаулану, басқалармен қарым-қатынастан бас тар-
ту және әсерленгіш тән. Темперамент жоғарғы деңгейдегі 
сезімталдықтан, аз әсерленгіштіктен, ебедейсіздіктен көрінеді. 
Шизоидтың мінез-құлығын немқұрайлылық, басым, эмпатиялық 
сезім әлсіз, схоластикалық ойлар, ойлау жүйелілігі және 
формалдық тән. Құндылық бағыттары интровертті сипатта, 
кәсіби іс-әрекеті кабинеттегі жұмыс пен шектелген. Бұл адамдар 
ресми топтарға тез бейімделеді, онда олар белгілі бір әлеуметтік 
рөлдерді игере отырып, оларды ебедейсіз орындайды. Бейресми 
жағдайға қиындықпен бейімделеді.

Эпилептоидты тип (қоздырғыш). Осы типтің негізгі 
ерекшелігі – шыдамдылық пен төзімсіздік, кекшілдік пен тез 
ұмытушылық секілді қарама-қайшы қасиеттердің үйлесімділігі. 
Темпераменті бойынша, бұл адамдар холериктер – жоғарғы 
белсенділік танытатын экстраверттер, тез қимылдағыш, эмо-
ционалды әсерленгіш тұлғалар. Мінезі бойынша қыңыр, өз-өз-
дерін жақсы көретін, дөрекі, менменшіл, ашушаң, өзіндік сыни 
көзқарасы жоқ, өкпешіл, эгоистік мақсаттарына жетуде өзімшіл. 
Мінез-құлықтарда тәртіпті, тиянақты, ұсақшыл, сараң, жа-
қындарына және бағыныштыларына тиранияға бейім және соны-
мен бір уақытта адамдармен жақын қарым-қатынаста да болады. 

Астениктік тип. Осы типтегі адамдар жоғары босаңдықпен, 
шаршағыштықпен ерекшеленеді. Темпераменті жоғары сезім-
талдықпен, әрекетшілдікпен, эмоционалдық қозғыштықпен сипат-
талады: мінездері бойынша ол адамдар ашуланшақ, депрессияға 
бейім, ебедейсіз, тым әсершіл, тез ренжігіш, жасқаншақ, жасық, 
өкпешіл, секемшіл. Басқаларымен, әсіресе таныс емес адамдар-
мен байланыс қиынға соғады. Жаңа жағдайларға, жаңа ұжымға 
қиын бейімделеді. Әлеуметтік белсенділік және жұмысқа 
қабілеттілік деңгейлері төмен. 

Психастениктік тип. Осы типтегі адамдардың басты 
ерекшеліктері –жасқаншақтық пен күдікшілдік сияқты астеник 
белгілерінің үйлесімділігі. Талдау мен өзін-өзі талдауға бейім 
болады. Темпераменті бойынша сезімтал, әсершіл, қозғыш, 
интровертті. Ойлау қызметі басым. Өзімшіл, ренжігіш, эмоци-
ясы тұрақты, ұялшақ. Өз-өзінің толық жетілмегендігін сезеді. 
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Мінездері бойынша − секемшіл, күдікшіл, олар нақты шешім 
қабылдауына кері әсерін тигізеді. 

Параноидты тип. Осы топтағы адамдардың негізгі 
ерекшеліктері – аса жоғары құндылықты идеяларды құруға 
ұмтылу. Темпераменті бойынша, тұрақты түрде сезімтал, 
қозғалғыш, қозғыш, экстравертті, қарсылықтарға шыдамсыз, 
өзімшіл, кекшіл, агрессивті де болуы мүмкін, шыншыл және 
турашыл. Өздерінің жоғары құндылықты идеяларына мақсатты 
бағытталған.

Истероидты тип. Осы типтегі адамдар үшін психикалық 
инфантилизм, эмоционалды тұрақсыз, эгоцентризм, эгоизм тән. 
Темпераменті бойынша олар белсенді, экстравертті, реактивті. 
Мінезі қайшылықтарға толы, қылығы белгілі бір жағдайларға 
байланысты болады. Эгоцентризм басым болғандықтан, қандай 
жолмен болмасын өздеріне назар аудартуға ұмтылады, осыдан 
келіп мақтаншақтық, өтірік айту, мораль мен заңның шеңберінен 
шығу байқалады. Сезімдер мен құштарлық тез пайда болады, да, 
сол сияқты тез өшеді. 

Гипотимикалық тип. Негізгі ерекшелігі – әрқашан көңіл-
күйінің төмен болуы, пессимизм басым. Темпераменті бойынша 
меланхоликтер – жоғары сезімталдық деңгейіндегі интроверттер, 
эмоциналды қозушылық, төмен белсенділік пен реактивтілік. 
Мінез-құлқы бойынша жабырқаңқы, мұңды, көңілсіз жақтарды 
көруге және іздеуге бейім. Өзін-өзі бағалауы төмен, қоршаған орта 
адамдары оларға жоғарыдан қарайды деп есептейді, сондықтан 
өз-өзіне тұйықталып қалады. Сонымен қоса, ол – адамдар терең 
эмпатияға қабілетті, бауырмал, мейірімді, жан жылуын көрсетеді. 
Рөлдер жиынтығы шектеулі, масканы жиі қолданады, рөлдерді 
орындаудан қашады. 

Гипертимиктік тип. Осы типтегі адамдардың негізгі 
белгілері − әрдайым көңіл-күйінің жоғары болуы, оптимизм ба-
сым. Темпераменті бойынша, сангвиниктер − төменгі сезімтал 
экстраверттер, белсенділігі жоғары. Осы адамдар жігерлілігімен 
ерекшеленеді, барлық жаңашылдықты қабылдай алады, 
тәуекелге бейім, тез тіл табысқыш, адамдармен тез қатынасқа 
түседі, мақтаншақ, өзін жоғары бағалайды. Ондай адамдар 
бауырмалдылық, кеңпейілділік, ақ көңілділік танытады. Мінезі 
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бойынша ұйымдастырушы, бірақ жауапкершілігі жоқ, тәртіпке 
бейімделмеген. Сынға шыдамсыз. Рөлдерді жиі ауыстырумен 
ерекшеленеді, ол жағдайдың өзгеруімен емес, тұрақсыздыққа, 
құбылмалылықпен, шалағайлылықпен байланысты. Масканы си-
рек қолданады. 

Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар

1. В.И. Гарбузовтың тұлға типологиясының мәнін көрсетіңіз.
2. И.П. Павловтың тұлға типологиясының негізін көрсетіңіз және мәнін 

айқындаңыз.
3. Г. Айзенк концепциясындағы тұлғаның базистік өлшемінің темпера-

мент түрлерімен және бағыттылығымен арақатынасын талдаңыз. 
4. Адамдар тобын экстерналдар және интерналдар деп екі негізгі топқа 

бөлген тұлға типологиясының авторын атаңыз. Бұл типологияның мәні 
қандай?

5. Э. Кречмер мен П.В. Ганнушкиннің тұлға типологиясының арақа-
тынасын сипаттаңыз.

1. Диагностиканың 
пси хо   технологиялары 
тү  сі нігі. Психоәлеуметтік 
қыз меткерлердің тәжірибе-
лік психологиялық іс-әре-
кеті клиенттердің пси хо-
логиялық проблемаларына 

диагностика жасауға және шешуге көмектесетін психотехно-
логияларды, әдістерді, амалдарды, психологиялық құралдарды 
қолдануда көрінеді. Әлеуметтік жұмыстың психотехнология-
лары бірқатар жалпы және жеке психологиялық теориялардың 
негізінде жасалады.

Әлеуметтік жұмыстағы психология пәні, құрылымы мен 
қызметі клиенттердің реабилитациясын, әлеуметтенуін, психо-
әлеуметтік бейімделуін оңтайластыруды, оларда туындаған 
психологиялық және психоәлеуметтік проблемаларын шешуге 
психоәлеуметтік көмек көрсетуді білдіреді. Қазіргі әлеуметтік 
жүмыстың психологиялық тәжірибесін 3 топқа бөлуге болады:

1) диагностиканың психотехнологиялары;

5.3. Әлеуметтік 
жұмыстағы психологияның 

тәжірибелік мәселелері. 
Диагностиканың психотех

нологиялары
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2) коррекция мен реабилитацияның психотехнологияла-
ры, олардың қолдану әлеуметтену процесі мен бейімделу меха-
низмдерін түзетеді және жақсартады;

3) клиенттердің психо-әлеуметтік проблемаларының пайда 
болуының алдын алу психотехнологиялары. 

Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар

1. Психотехнология дегеніміз не? Әлеуметтік жұмыста қолданылатын 
психотехнологияға жалпы сипаттама беріңіз.

1. Клиенттердің негізгі пси
хологиялық мәселелері. Әлеу    -
меттік жұмыстың психо ло   гия -
лық тәжірибесінде психо   диаг-
ностикамен қатар әр түр лі психо-

технологияларды пайда лану маңызды аспект бо лып табылады. Пси-
хотехнологиялар клиент ке қойылған диаг ноз бойынша әлеуметтік-
психологиялық терапияға, психокоррекцияға, әлеуметтік-психо-
логиялық реабилитацияға арналған. Психоәлеуметтік көмекті қажет 
ететін және соған жүгінетін адамдардың негізгі психологиялық 
мәселелерін алдын ала бөліп қарастырамыз. Психо-әлеуметтік 
жұмыстың біздің мемлекет пен шетелдік тәжірибесі бойынша, де-
задаптация, стрестік жағдайлардың түрлері, невроз, беймазалық, 
өз өміріне деген қанағатсыздық сезімі, шамадан тыс абыржу, 
тiрексiз қорқыныштар, өз импульстарын басқара алмау, өзін-өзі 
төмен бағалау, агрессия, нашақорлық, маскүнемдік, жыныстық 
ауытқулар, суицидалды көңіл, өз-өзіне және әрекетіне деген 
сенімсіздік және т.б. психо-әлеуметтік мәселелер жиі кездеседі. 
Көрсетілген психоәлеуметтік жағдайлар және клиенттердің мінез-
құлығы, бір жағынан сыртқы әлеуметтік (табиғи-стихиялы) себеп-
термен, соның ішінде әлеуметтік-экономикалық қиындықтармен, 
атап айтқанда, кедейшілік, жұмыссыздық, нақты топтардан 
зорлық көруі, зейнетақыға шығу және оның төмен деңгейі, жеке-
отбасылық өміріндегі сәтсіздіктер, ұлттық-нәсілдік жанжал-
дар, екінші жағынан, клиенттердің психологиялық мәселелер 

5.4. Коррекция және 
реабилитация 

психотехнологиясы
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жеке тұлғалық құрылым ерекшеліктермен тығыз байланысты. 
Жоғарыда көрсетілген сыртқы объективті өмірлік жағдайлар 
мен адамның ішкі субъективті ерекшелігінен оның өміріне де-
ген қанағаттанбаушылық сезімі туындайды. Сол себепті психо-
әлеуметтік қызметкер клиенттермен жұмыс барысында оған тек 
қана әлеуметтік ұйымдастырушылық көмек көрсетумен қатар, ша-
масы келгенше коррекциялық-реабилитациялық әдістерді қолдана 
отырып, психологиялық мәселелерін шешуге көмектесуі қажет. 

2. Клиентпен жұмыс барысында маңызды әдістер − 
психологиялық кеңес беру мен психотерапия. Клиенттермен 
психологиялық жұмыс барысында реабилитация және корреля-
ция әдістерінің ішінен психологиялық кеңес беру және психоте-
рапия ерекше орын алады. Психологиялық кеңес беру мен пси-
хотерапия − практикалық жұмыста қолданылатын әртүрлі нақты 
техниканың, әдістердің, тәсілдердің жиынтығы. Психологиялық 
кеңес беру де, психотерапия да клиенттердің мәселелерін 
шешу барысында негізгі принциптерге негізделеді және келесі 
бағыттарды қарастырады: диагностикалық (диагностикалық 
мектеп), функционалды (функционалды мектеп), мәселелерді 
шешу әдісі, психоаналитикалық, когнитивті, бихевиористік 
(мінез-құлықты), мультимодальды (бихевиористік ағыммен 
бірге тұлғаның сенсорлық процестерін талдау, тұлғааралық 
қарым-қатынас, елестету қабілетін талдау), экзистенционалды-
гуманистік (гуманистік және экзистенционалды психология), 
трансакты бағыты (гельштат психологиясындағы трансактылы 
талдау негізінде), жүйелік, интегративті (әр клиент үшін өзіндік 
терапия принципіне негізделген), онтопсихологиялық, қызметтік 
және т.б. Әдебиеттерде көрсетілгендей, қазіргі таңда 450-ге жуық 
нақты бағыттар бар. Олардың барлығы жоғарыда көрсетілген 
негізгі бағыттардан бастау алады. Психологиялық кеңес беру − 
психикалық қалыпты адамдарға нақты бір мақсатқа жету үшін, 
мінез-құлқын бағыттау үшін психологиялық көмек көрсетуге 
негізделеді. Осы әдісті пайдалану арқылы психоәлеуметтік 
қызметкер тұлға өзін сырттай көруіне, мәселелерін түсінуге 
көмек бере алады. Кеңес беру – патологиясы жоқ, бірақ 
психологиялық мәселелері бар клиенттермен (пациенттер емес) 
жұмыс. Психологиялық кеңес берудің негізгі мақсаты – адамға 
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толыққанды өмір сүруге көмектесу, яғни «жақсы көру және 
жұмыс істеу үшін» (З. Фрейд), «өзін өзі актуализациялау үшін» 
(А. Маслоу), «барлығы о’кей болу үшін» (Э. Берн, Х. Харрис), 
өз өзін бағалау үшін (К. Роджерс). Егер психологиялық дис-
комфорт соматикада емес, жеке клиенттің ерекшелігінде, оның 
қоршағандармен қарым-қатынасында болса, психологиялық 
кеңес беруге болады және қажет. Клиент объективті түрде 
ауру емес және субъективті түрде өзін ауру деп санамайды, 
бірақ тәуекел топта болады, науқастануды бірінші сатысында 
тұрады. Психологиялық кеңес беру әдістерінің негізіне клиентті 
психологиялық реабилитациялау жатады, яғни психикалық 
көңіл-күйін қалпына келтіру, сезімдік-эмоционалды толғаулардан 
босату. Психологиялық кеңес беру қалыпты оқыту процесі мен 
психотерапияның шекарасында тұрады. Ол ақпаратқа, кеңеске 
негізделеді. Ресейлік зерттеуші В.Е. Каганның пікірі бойынша, 
психологиялық кеңес берудің психотерапиядан ерекшелігі ауру-
да емес, клиенттің мәселесінде, оның жеке адамдық ресурсында. 
Оқытудан ерекшелігін қарастырсақ, психологиялық кеңес беру 
клиентті шешімді өзі қабылдауына итермелейді. В.Е. Каганның 
айтуы бойынша, психологиялық кеңес беру – клиенттерге 
проблемалық жағдайларда психологиялық көмек беретін ерек-
ше қызмет. Каган пікірінше, психотерапия – эмоционалды, жеке, 
тұлғааралық мәселелерді шешуге бағытталған психологиялық 
араласу. Әйгілі британдық психолог Р. Нельсон-Джоунс айту-
ынша, «психологиялық кеңес беру мен психотерапияның ара-
сында нақты шекараны өткізу мүмкін емес», себебі екеуінде де 
«бірдей теориялық модельдерде» пайдаланылады. Ол бірнеше 
айырмашылықты көрсетеді: терапевттер кеңес берушілерге 
қарағанда клиенттерді тыңдауға және кеңес беруге көп уақыт 
бөлмейді. Екіншісі – терапевттер күрделі күдіктермен жұмыс 
істейді, кеңес беруге қарағанда, психотерапия медициналық 
термин болып келеді. Сонымен психологиялық кеңес беру пси-
хотерапия мен оқыту элементтерін бойына жинаған. Кеңес беру 
тікелей көзбе-көз, кейбір кезде телефон арқылы да жүргізіледі. 
Кеңес беру кеңес беруші пен клиент арасындағы қарым-қатынас 
ретінде келесі кезеңдерден тұрады: 
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1. Кеңес беруші мен клиент арасында байланыс, сенімді 
қарым-қатынас орнату.

2. Клиенттің проблемаларын, мазалаған уайымдарын ашып 
айтуы. Осы кезде кеңес беруші клиентті қандай екенін түсініп, 
қабылдау керек. Психологиялық кеңес беруде осы кезең 75%-ын 
алады.

3. Диалог, яғни клиент пен кеңес беруші екеуінің әңгімелесуі. 
Кеңес беруші клиентке сұрақ қойып, проблемасын өзі түсінуіне 
және шешуіне ықпал жасайды.

4. Трансформация. Кеңес берудің соңында клиент өз пробле-
масын түсініп, нақты шешімге өзі келеді. 

5. Психотерапия процесінің құрылымы психологиялық кеңес 
беруге ұқсас болып келеді. В.Е. Каган психотерапияны келесі 
кезеңдерге бөледі: 

1. Контакт (байланыс).
2. Психотерапевт пен клиент арасындағы байланыстың орна-

уы: жауапкершілік шекарасы, мақсат пен міндеттер белгіленеді.
3. Психотерапевтік процедуралар.
4. Қойылған мақсаттарға жету және нәтижелерді айқындау.
Психоәлеуметтік тәжірибеде психологиялық және психо-

әлеуметтік кеңес беруді ажырата білу керек. Психологиялық 
кеңес беруде ықпал етудің объектісі жеке адам немесе тұлға бол-
са, психо-әлеуметтік кеңес беру жеке адамға және оны қоршаған 
ортаға бағытталған, сонымен бірге тұлғалық және әлеуметтік ре-
сурстарды пайдаланады. 

Психологиялық кеңес беруді келесі түрлерге бөлуге болады: 
1. Клиентпен қарым-қатынас және оған ықпал ету дәрежесіне 

қарай (жеке, топтық, отбасылық және т.б.); 
2. Мақсат пен міндетіне қарай (жеке, тұлғалық, психо-

педагогикалық, дағдарыстық); 
3. Жасы мен жынысына қарай (балалар мен ересек адамдарға, 

ер мен әйелдерге кеңес беру); 
4. Уақытына қарай (аз уақытқа, көп уақытқа және т.б.). 

Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар

1. Клиенттердің негізгі психологиялық мәселелерін сипаттаңыз.



2. Психологиялық кеңес берудің мақсатына не жатады? Әлеуметтік 
қызметкерлер клиентпен жұмыста қандай жағдайда психологиялық кеңес 
бере алады?

3. Кеңес берудің түрлерін атап көрсетіңіз.
4. Психотерапия әдісінің ерекшелігі неде? Әлеуметтік жұмыста психо-

терапияны қалай қолдануға болады?
5. Психотерапияның кезеңдерін көрсетіңіз.
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      ӘЛЕУМЕТТІК МЕМЛЕКЕТТІҢ НЕГІЗДЕРІ

Әлеуметтік мемлекет құру 
мә селесі өз даму жолының осы 
үлгісін конституциялы түрде таң-
дап алған көптеген елдер үшін ба-
сым бағыт болып табылады. 

Ата Заңға сәйкес «Қазақстан Республикасы өзiн демо-
кратиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтiк мемлекет 
ретiнде орнықтырады, оның ең қым бат қазынасы − адам және 
адамның өмiрi, құқықтары мен бостандықтары» (1-бап. Ата Заң). 
Қазақ станның бұл модельді таңдап алуының өзіндік себептері бар. 

Біріншіден, республикалық Конституциялық кеңестің 
қаулысы бойынша мұндай тұжырымдама, біздің еліміз өз 
азаматтарының лайықты өмір сүруі мен адамның еркін дамуы-
на жағдай жасау арқылы әлеуметтік теңсіздікті азайтуға міндетті 
мемлекет ретінде дамуды көздеп отырғанын білдіреді. 

Екіншіден, соғыстан кейінгі жылдары әлеуметтік нарықтық 
экономикасы бар әлеуметтік мемлекет (немесе «Жалпыға ортақ 
әл-ауқатты мемлекет») құру жолына түскен және соның ар-
қасында жоғары өмір сүру стандарттары мен техникалық-эко-
номикалық өрлеуге жеткен Германия, Испания, Франция, Шве-
ция сияқты көптеген Еуропа елдерінің тәжірибесі сарапталды. 

Үшіншіден, кеңінен етек жайып келе жатқан жаһандану, 
еліміздің әлемдік экономикалық, әлеуметтік және гуманитарлық 
байланыстарға интеграциялануы жағдайында, 1948 жылғы 
Жалпыға ортақ адам құқығы декларациясында, 1966 жылғы 
Халықаралық адам құқығы пактісінде, ХЕҰ (МОТ), Еуропалық 
әлеуметтік хартия, Еуропалық әлеуметтік қамтамасыз ету кодексі 
және т.б. құжаттардың конвенциялары мен ұсыныстарында 
көрсетілген өмір сүру деңгейі мен сапасы стандарттарына ұмтылу 
қажеттілігі ескерілді. 

VI бөлім

6.1. Қазақстанда 
әлеуметтік мемлекет 

құрудың алғышарттары
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«Әлеуметтік мемлекет» ұғымы мықты әлеуметтік саясатты 
жасау және оны өмірге енгізу дегенді білдіреді. Бұл саясаттың 
негізгі басымдығы, сапалы білім мен денсаулық сақтауды, қарт 
адамдар, ана мен бала, жарлы-кедейлерді қолдауды, жұмыс-
бастылық пен еңбектік қатынастарды реттеуді қамтамасыз етуді 
білдіретін тұрғындардың өмір сүру деңгейін біртіндеп арттыру 
болып табылады. 

Әлеуметтік мемлекетті мұқтаждарға қаражат бөлумен ай-
налысатын мемлекеттік қамтамасыз ету органдары ғана емес, 
сонымен қатар мықты әлеуметтік саясаттың идеологтары, 
ұйымдастырушылары мен жүргізушілерінің әлеуметтік нарықтық 
шаруашылықты дамытуымен кешенді түрде құрастырады. 
Сондықтан бұлар әлеуметтік мемлекеттің әлеуметтілігінің эконо-
микалық шегін анықтады, атап айтқанда әлеуметтік мақсаттарға 
жұмсалатын шығындар шамасының капитал жұмсау көлемінен 
және басқа да жағдайлардан тікелей тәуелділігін орнатты. 

Қоғамдық қатынастардағы 
бас ты терминдердің бірі − «әлеу-
мет тік» деген ұғым. «Әлеуметтік» 
− әлеуметтанулық ғы лымдардың 
бастапқы категориясы. Бұл тер-

мин осы ғылым дарды байланыстырушы буын. «Әлеуметтік» 
қоғамдыққа (барлық қоғамға қатысты) қарағанда ерекше 
қасиеттер мен белгілермен сипатталады. Олардың ішіндегі 
негізгілері болып табылатындар:

– әрбір индивидтің, әлеуметтік топтың, қауымдастықтың 
қоғамдық іс-әрекеттің мақсатты тұжырымдалуын жете түсінуі; 

– әртүрлі әлеуметтік құрылымдар мен қауымдастықтардың 
өзара әрекеттесуі барысында маңызды әлеуметтік заңдылық-
тардың, тенденциялар мен сапалардың қалыптасуы;

– әртүрлі таптар мен қабаттардың әлеуметтік иерархиясын-
да үстемдік ететін әлеуметтік статустарды бекіту, өмір сүру 
жағдайын жақсартуға күресті ұйымдастыру, мүдделер мен 
қажеттіліктерді қанағаттандыру;

– қоғамның материалдық және рухани игіліктерін әділ бөлу 
принципін дамыту және бекіту (әлеуметтік әділеттік);

6.2. Әлеуметтік 
мемлекет ұғымы 

мен мәні
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– азаматтық қоғамның нақты құқықтық демократиялық 
негіздерін жетілдіру және нығайту, өмірге еркіндік, теңдік және 
бауырмалдық принциптері мен басқада оның қырлары мен 
ерекшеліктерін іске асыру. 

«Әлеуметтік» термині әлеуметтік типтегі сөзтіркестерін  
(...саясат, ...мемлекет, ...даму, ...байланыс, т.б.), құрастырудың 
негізі болып табылады. 

«Әлеуметтік мемлекет» ұғымы алғаш ғылыми әдебиетте 
ХІХ ғасырдың ортасында Гегель философисының ықпалымен 
және Германиядағы капитализм мен таптық күресті сараптаудың 
нәтижесінде неміс ғалымдарының еңбектерінде пайда болды. 
Әлеуметтік мемлекет теориясының негізін қалаушылардың бірі – 
Лоренц фон Штейннің пікірінше, мемлекеттің міндеті қоғамдық 
теңдік пен жеке еркіндікті қалыптастыру, төменгі, ғаріпті бай 
және күштіге көтеру. Мемлекет өзінің барлық мүшелерінің 
экономикалық және қоғамдық прогресін қамтамасыз етуі тиіс. 

Интервенционистік әлеуметтік мемлекеттің радикалды 
теориялық негізін 1879 жылы неміс экономисты, мемлекеттік 
және христиандық социализмді жақтаушы А. Вагнер ұсынды. 
Оның тұжырымдамасы буржуазиялық мемлекетті жалпыға ортақ 
берекелік мемлекетке (welfare state) айналдыру болды. Әлеуметтік 
мемлекет мәселесіне айтарлықтай үлес қосқандар А. Абендрот,  
Г. Геллер, Т. Маршалл, Ф. Нойманн болды. 

Мемлекеттердің конституцияларында «әлеуметтік мемлекет» 
ұғымы Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін пайда болды, атап 
айтқанда, 1949 жылы Германия Федеративті Республикасының 
Негізгі заңында, 1958 жылы Франция Конституциясында, 1978 
жылы Испания Конституциясында. Мемлекеттік қайраткерлер 
мен ғалымдар еңбек пен капитал арасында кірісті әділетті бөлуді 
реттеудегі, азаматтардың теңдігі мен еркіндігін қайта құрудағы, 
қоғамның әлеуметтік ынтымақтастығын және ауқаттылар мен 
жұмысбастылардың ауқатсыздар мен жұмыссыздарға қам-
қорлығын қамтамасыз етудегі, мемлекеттің барлық мүшелерінің 
экономикалық және қоғамдық прогресін іске асырудағы мем-
лекеттің рөлі мен орнын табуға және анықтауға міндеттер қойды, 
өйткені бірінің дамуы екіншісінің дамуының шарты мен нәтижесі 
болып табылады.
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Кейінірек, ХХ ғасырдың басында мемлекеттің болмысы 
сұрақтарына қатысты басқа да теориялар пайда болды: элита, 
технократиялық, плюралистік демократия теориясы, конвер-
генция, тарихи-материалистік және т.б. Екінші дүние жүзілік 
соғыстан кейін, әлеуметтік мемлекет теориясының сапалы түрдегі 
жаңа кезеңі басталды. Бірқатар Батыс еуропалық мемлекеттердің 
Конституциясында әлеуметтік мемлекет формуласы жазылды. 
XX ғасырдың 60-жылдар шамасында, алғашқы әлеуметтік мем-
лекеттер, мысалы, Францияда, Германияда, Швейцария мен Ан-
глияда, т.б. елдерде құрыла бастады. Олардың негізгі өмір сүру 
шарты – қоғамдағы жағдайы нашар топты қолдау үшін, халықтық 
табыстың белгілі бір бөлігін бөле алатын экономикалық дамудың 
ең жоғарғы деңгейі болып табылады. 

Көптеген шетелдік және отандық зерттеушілер «әлеуметтік 
мемлекет ұғымымен қатар оның синонимі ретінде «жалпыға 
ортақ берекелі мемлекет», «әл-ауқаттылық мемлекет» ұғым-
дарын қолданады. Бірқатар авторлар мемлекеттің әлеуметтік 
мәселелерін әлеуметті бағытталған экономика немесе әлеуметтік-
нарықтық шаруашылық шеңберінде қарастырады (шетелдік ав-
торлар – К. Ватрин, Г. Вильгеродот, Х. Ламперт, т.б., ресейлік 
авторлар – Н. Волгин, Н. Гриценко, М. Дмитриев, Е. Жильцов,  
А. Котляр, Ю. Одегов). 

Теориялық тұрғыдан, жалпыға ортақ берекелі мемлекет 
тұжырымдамасы, кезінде мемлекеттің экономикаға белсенді 
араласуының қажеттілігін негіздеген ағылшын экономисі Дж. 
Кейнстің тұжырымдасынан бастама алады. Жалпыға ортақ 
берекелі мемлекет тұжырымдамасын қуаттаушылар өз үміттерін 
жеке және мемлекеттік секторлардың қиыстырумен, аралас эко-
номиканы дамыту перспективасымен байланыстырады. Бұл кон-
цепцияда мемлекетке қоғамдағы бейбітшілік пен татулық үшін 
жағдай жасайтын, әлеуметтік серіктестік институттарын дамыта-
тын, еңбекшілерге әділетті де лайықты еңбекақы төлеу құқығына 
және қауіп-қатерден қорғауға кепілдеме беретін бейтараптық, 
«таптан үстем» күш-қуат беріледі. 

Нақты бір таңдалып алынған даму моделінен шығатын 
«әлеуметтік мемлекет» ұғымының өзінің анықтамасын жасауда 
өзге әлеуметтік-экономикалық жағдайғаа жасалған батыстық та, 
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ресейлік те үлгілерді көшіруге болмайды. Тарихи, әлеуми-мә-
дениеттік, геосаяси және басқа да ерекшеліктерді ескерген жөн [1].

Бүгінгі таңда әртүрлі авторлар «әлеуметтік мемлекетті» 
әртүрлі ұғындырады. Ғалымдардың мемлекет туралы берген 
анықтамаларында бұл − әрбір азаматтың лайықты өмір сүруіне, 
өндірісті басқаруға, азаматтарды әлеуметтік жағынан қорғауға 
ұмтылған мемлекет. Әлеуметтік мемлекет – әр азаматтың жақсы 
ортада тіршілік етуіне, әлеуметтік жағынан қорғалуына, талант-
тары мен шеберліктерін толық дамыту үшін барлық азаматтарға 
мүмкіндік жасайтын мемлекеттік биліктің формасы болып та-
былады. Мұндай мемлекет адам мен қоғамға қызмет етеді және 
әлеуметтік әділеттілік, әлеуметтік бітім мен әлеуметтік келісім 
принциптеріне негізделген адамдар арасында жаңа типті бай-
ланыстарды қалыптастырады. Әлеуметтік мемлекет дегеніміз 
– барлық байлығын, ішкі мүліктерін ұстанып отырған саяси 
және экономикалық қағидаларын ел тұрғындарының тұрмысын 
жақсартуға, қоршаған ортаны қорғауға, білім алуға керек 
мүмкіндік жасауға, денсаулық сақтау жүйесін жоғары деңгейде 
қалыптастыруға жұмсап отырған мемлекет.

 
Шетел мемлекеттерінің әлеу-

меттік қорғау жүйесінің дамуына 
«Жалпыға ортақ әл-ауқат мем-
лекеті» тұжырымдамасы үл кен 
әсерін тигізді. Аталған тұжы-

рымдаманың негізгі қағидаларын алғаш рет 1942 жылы ағылшын 
экономисі У. Беверидж ұсынған еді. Бұл тұжырымдаманың 
негізгі идеясы – азаматтарға белгілі өмір деңгейін, денсаулық 
пен білім алу құқығын қамтамасыз етуге кепілдік беретін мем-
лекет. Осы тұжырымдама Батыс Еуропаның барлық елдерінде 
таралған. Мысалға, АҚШ-та әлеуметтік әл-ауқат мемлекеті 
идеологиясының пайда болуына либералдық орта әсер етті. Ал 
олардың нығаюына кішігірім ұлттардың (әсіресе, негрлердің) 
азаматтық құқықтарын қорғау қозғалысы өз әсерін тигізді. Бұл 
қозғалыс тек «мүмкіндіктер теңдігі» ғана емес, «нәтижелер 
теңдігін де» талап етті. АҚШ-тың билік басындағы демократтары 
көмек бағдарламаларын кеңейту үшін аянбай ат салысты. 

6.3. Жалпыға ортақ 
әлауқат мемлекеті 
тұжырымдамасы
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1960-жылдардың басында АҚШ пен Ұлыбританияда «жалпыға 
ортақ әл-ауқат мемлекеті» және ГФР, Австрияда «әлеуметтік 
қоғам» жобаларын орындау қабылданды. Экономикалық өсім 
жағдайында ұлттық табысты қайта бөлу, капитализмге табысты 
теңестіріп, кедейшілікті жоюға мүмкіндік береді деп болжанды. 

Зерттеушілер ХХ ғасырдың 70-жылдарының ортасын әлеу-
меттік саланы мемлекеттік реттеудің бетбұрысты кезеңі деп 
санаған. Экономикалық дағдарыс көптеген Батыс елдерінің 
консервативті саясатқа оралуына себеп болды. Халықтың 
қар таюы себебінен халықтық сұраныстың артуы әлеуметтік 
қамсыздандыру жүйесіне салмақ түсірді. Экономикалық өсім 
қарқынының баяулауынан бюджеттік салық түсімі қысқара ба-
стады, сәйкесінше әлеуметтік бағдарламаларды қаржыландыру 
көлемі де азая бастады. Қайта құрулар қажет болды. Ба-
тыс сарапшыларының пікірінше, «жалпыға ортақ әл-ауқат 
мемлекетінің» идеологиясы шынайы өмірмен сәйкес келмеуіне 
орай ескірген болып саналады. Ұлыбританияның халықты 
әлеуметтік қорғау министрлігінің баяндамасында алдыңғы 
ұрпақтың сұраныстарына негізделіп жасалған қамсыздандыру 
жүйесі қазіргі жағдайға сәйкес келмейтіндігі атап көрсетілген. 
Америка авторлары «мемлекеттің нарықтық экономикаға 
белсенді араласу технологиясы дұрыс қызмет атқара алмайтын 
секілді» деген пікірлер жазды. Бұл араласу көмек көрсетуге 
қарағанда, көптеген мәселелерді туындатады. АҚШ-тағы жал-
пыға ортақ әл-ауқат мемлекеті тұжырымдамасының пайда 
болу мен қолдану тәжірибесі, ұзақ уақыт бойы көмек көрсетуге 
негізделген, «нәтижелер теңдігі» қағидасына көп көңіл бөлінуінің 
негативті аспектілерін айқындады. Әлеуметтік жүйеде туындай-
тын әлеуметтік қиындықтарды түсіну өріс алып келеді. Жүйе 
еңбектенуге қабілетті адамдарға қиын кезеңді жеңіп шығуға 
мүмкіндік береді. Сонымен қатар еңбекке жарамсыздардың да 
жеңілуіне жол бермейді. Бірақ, барлық ауқымды құбылыстар 
сияқты әлеуметтік көмектің де жағымды және жағымсыз жақтары 
бар: бір жағынан ол кедейшілікті тоқтатуға қабілетті болса, екінші 
жағынан, өз қамқорлығындағыларды әлеуметтік құлдыратуы 
мүмкін. Егер АҚШ-та осыдан он шақты жыл бұрын кедейшілікке 
төмен жалақы себеп болса, қазір кедейшілік жұмыссыздардың 
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мәселесі болып табылады. Қазіргі кезде кедейлердің құрамы 
өзгерген: олардың көпшілігі еңбекпен қамтылмағандар. Осын-
дай жағдайлардың моральд рттарын күшейту ұсынылып отыр. 
Мұндай мысалдар өте көп. 

Көптеген елдер үкіметі әлеуметтік қамсыздандыруға бөліне-
тін мемлекеттік қаржыны қатаң бақылау орнатуға, сондай-ақ 
осы жемқорлық пен қағазбастылықтыққа байланысты қаржылық 
жоғалтуды қысқарту шараларын қолға алған. Мемлекеттік емес 
зейнетақы қорларын құруға салықтық жеңілдіктер ұсынылады. 
Барлық елдерде жәрдемақы тағайындау кезінде, оны алуға 
мұқтаждық толықтай тексеріледі. Бұрын тегін көрсетілген 
әлеуметтік қызмет түрлері ақылы түрде жүзеге асырылады. 
Көптеген елдерде зейнеткерлікке шығу жасын ұзарту туралы 
ұсыныстар қарастырылуда. Ресейлік және отандық авторлардың 
ойынша, бірде-бір батыс еуропалық мемлекет «жалпыға ортақ 
әл-ауқат мемлекет» тұжырымдамасынан толық бас тарта ал-
майды, себебі, мемлекеттің мұқтаждарға қамқорлық көрсетуі 
қажет деген пікір халықтың санасында қалыптасып қалған. 
Мемлекеттің әлеуметтік шығындарды қысқартуға бағытталған 
кез келген әрекеті халық наразылығын туындатары анық. Алай-
да, солшыл саясаткерлердің өзі, Батыс Еуропа елдеріндегі 
әлеуметтік қамсыздандыру жүйесіндегі реформалардың жалғасу 
қажеттілігін мойындайды.

Халықты әлеуметтік қолдау саласында жылдар бойы 
жинақталған тәжірибе нарықтық экономика елдеріндегі іс-
тәжірибенің жалпы және ерекше тұстарын анықтауға мүмкіндік 
береді. Барлық елдердің қарттық, ауру, мүгедектік, жұмыссыздық 
секілді әлеуметтік тәуекел жағдайларында әлеуметтік 
сақтандыруға жүгінуі және кедейшілік шегіндегі адамдарға 
әлеуметтік көмек көрсететіндігі байқалып отыр. 

ХІХ ғасырдың екінші жар-
тысында кайзерлік Германияда 
бірқатар әлеуметтік реформа-
лар жүргізудің алғашқы тал-
пынысы жасалды. 1871 жылғы 

импе риялық конституциясында мемлекеттің неміс халқына 

6.4. Әлеуметтік 
мемлекеттің Еуропа 

елдерінде дамуы
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қамқорлығы идеялары болды. Кейінірек, Отто фон Бисмарк тың 
тұсында әлеуметтік мәселелер туралы заңдылықтар қалып таса 
бастады. Әлеуметтік кепілдіктер одан әрі Ұлыбритания, Шве ция 
және Италияда пайда бола бастады. 

Соғыстан кейінгі Германия әлеуметтік мемлекет идея-
сы мен құндылықтарына қайта оралды. 1949 жылы Германия 
Федеративті Республикасы Конституциясының 20-бабы Гер-
манияны «демократиялық және әлеуметтік федеративті мем-
лекет» ретінде жариялады. 23-бабында «Біріккен Еуропа құру 
үшін демократиялық, құқықтық, әлеуметтік және федеративтік 
мемлекет принциптерін ұстанған Германия Федеративті Респу-
бликасы Еуропа одақтастығын дамытуға қатысады» делінген. 
«Әлеуметтік мемлекет» ұғымы басқа да баптарда еске алынады, 
соның ішінде 28-бабында «жерлердегі констиутциялық құрылым 
әлеуметтік, құқықтық мемлекет принциптеріне сай келуі тиіс» 
деп көрсетілген1.

1958 жылдан бері Франция Конституциясының 1-бабын-
да «Франция бөлінбейтін, зайырлы, әлеуметтік демократиялық 
Республика»; 1978 жылдан бері Испания Конституция бойын-
ша «құқықтық, демократиялық, әлеуметтік мемлекет» болып 
қалыптасты. 1948 жылғы Италия Конституциясында әлеуметтік 
мемлекет туралы ереже жанама түрде бекітілген. Бұл туралы 2-бап 
куәлендіреді: «Республика адамның – жеке адам және тұлғалық 
бейнесі көрінетін қоғамдық ұйымдардың мүшесі ретіндегі 
бөлінбес құқығын мойындайды және кепілдік береді – оның сая-
си, экономикалық және әлеуметтік ынтымақтастықтардан туын-
дайтын бұлжымайтын міндеттерін орындауын талап етеді»2. 

Әлеуметтік мемлекетті бекіту тәжірибесі елдердің конституци-
яларында одан әрі таралды. Португалия 1975 жылы өз мақсатында 
еркін, әділетті және ынтымақтас қоғам қалыптастыруды қоятын 
тәуелсіз мемлекет болды. Мемлекеттің азаматтардың әл-ауқатын 
қамтасыз етуі мен әлеуметтік құқығы саласындағы қызметтері 
мен міндеттері Швеция Конституциясында3 жазылған. Өзінің 

1 Германия Федеративті  Республикасының Негізгі Заңы. – Бонн, 1998.
2 Еуропа одақтастығы мемлекеттерінің Конституциясы. – М., 1997 – С. 187.
3 Шығыс Еуропа елдерінің Конституциясы. – М.., 1996.– С. 8.
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Конституциясына сай Румыния – құқықтық демократиялық және 
әлеуметтік мемлекет, ал Польша Республикасы – әлеуметтік 
әділеттілік принципін жүзеге асырушы демократиялық, құқықтық 
мемлекет4. Греция Конституциясының 22-бабының 1-пунктінде 
«Еңбек құқық болып табылады және ол мемлекеттің қорғауында, 
ол барлық азаматтардың толық жұмысбастылығына жағдай жа-
сайды». 

Бүгінгі таңда әлемнің дамыған елдерінің көпшілігі консти-
туцияларында әлеуметтік мемлекетке жататындығы туралы 
ереженің болуынан тәуелсіз, өзінің әлеуметтік-экономикалық 
саясатын әлеуметтік мемлекет ретінде де-факто жүргізеді. 
Әлеуметтік мемлекет принципі әртүрлі шамада Түркия, Нидер-
ланды және Дания конституцияларында бар. 

Әлеуметтік мемлекеттің қыз-
меттері – ол әлеуметтік мемле-
кет іс-әрекетінің мән-мағынасын 
көрсететін негізгі бағыттары. 

Әлеуметтік мемлекеттің та-
бысты өмір сүруі – қоғамның барлық топтары мүддесіне қыз-
мет ететін дамыған экономика негізінде ғана қалыптасады.  
Соған қарамастан, белгілі сипаттамасы бар әлеуметтік мем-
лекет туралы ереже Қазақстан Республикасы Конституция-
сында көрсетілуге тиіс, ол өкімет билігіндегі және қарапайым 
азаматтардың өз міндеттерін есіне салатындай болуы керек. Ол 
мемлекеттің негізгі қызметін мүқият қарастыруды қажет ететін 
маңызды мәселе болып табылады. Әлеуметтік мемлекеттің пай-
да болуы мен қалыптасу тарихын саралап талдау, әлеуметтік 
қамсыздандыру қызметінің кезек күттірмейтін мәселе екендігін 
дәлелдеді. Ол – мемлекеттің алғаш заңдастырылған міндеттері 
болғандықтан және әлеуметтік сапаға жетуге жасаған қадамы 
болғандықтан, қоғам және тұлға қатынастарының өзгеруінің 
бастамасы болды. Сондай-ақ, әлеуметтік қамсыздандыру өнді-
рістегі материалдық игілік – жасына, жынысына, денсаулық, т.б. 
жағдайына қарамастан қоғамның барлық мүшесіне тиісті бол-

4 Шетел мемлекеттерінің Конституциялары. – М., 1996. – С. 295. 
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уы  керек. Әлеуметтік қамсыздандыруды қалыптастыру кезеңі 
құқықтық негіздің пайда болуы мен әлеуметтік процестерді 
құқықтық реттеу қызметін мемлекеттің өз міндетіне алуы-
мен тікелей байланысты. Одан әрі бұл қызмет әлеуметтік 
бағдарламаны бюджеттік қаржыландыру арқылы және әлеуметтік 
қамсыздандырудың мемлекеттік құрылымын құру барысында 
жүзеге асырылады. Осындай мемлекеттің басқа да атрибутта-
ры – әлеуметтік сақтандыру, әл-ауқат деңгейі үшін мемлекеттің 
жауапкершілігі, әлеуметтік қолдау мүмкіндігін алуы – әлдеқайда 
кейінірек жүзеге асады. Әлеуметтік мемлекеттің екінші қызметі 
– білім және денсаулық сақтау мүмкіндіктерін қамтамасыз 
ету. Бұл екі қызмет тек әлеуметтік мемлекетке ғана тән еместігін 
айта кеткен жөн. Адамдардың физикалық және экономикалық 
өмірінің маңызды алғы шарттары болғандықтан олар кез келген 
мемлекеттің типіне қарамастан жүзеге асырылады. Ал әлеуметтік 
мемлекетке келетін болсақ, онда олар адамдардың ажырамас 
құқығы болып қалыптасады да, сол құқықты қамтамасыз ету – 
мемлекеттің маңызды міндетіне (мемлекеттік қаржыландыру, 
әлеуметтік қамсыздандыру жүйеісн құру) айналады. 

Әлеуметтік мемлекеттің үшінші қызметі − әлеуметтік 
қорғау. Оның пайда болуы, ең алдымен, азаматтардың әл-
ауқатының деңгейі мемлекет жауапкершілігінің қалыптасуынан 
байланысты екедігін білдіреді. Әлеуметтік мемлекеттің төртінші 
қызметі − әлеуметтік теңсіздікті бәсеңдету. Оны жүзеге асыру – 
барлық адамдардың бірдей әлеуметтік қолдау табу атрибутының 
пайда болғанынан бастап мүмкін болды. Әлеуметтік қорғау мен 
әлеуметтік қамтамасыз етудің ертеректе қалыптасқан механизмі 
мен жалпыға бірдей әлеуметтік қолдау принциптерін жүзеге асы-
ру – теңсіздікті толығымен жоюға мүмкіндік береді.

Әлеуметтік мемлекеттің бесінші қызметі – еңбекпен қам-
тамасыз ету. Германияда Веймар Республикасы кезінде мем-
лекеттік қызмет ретінде пайда болған және Ф. Рузвельттің «Жаңа 
курс» саясатында маңызды рөл атқарған бұл қызмет тек қана 
Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін, шын мәнінде, мемлекеттің 
ажырамас қызметі бөлігіне айналған.

Әлеуметтік мемлекеттің қалыптасуы өте күрделі және қарама-
қайшылыққа толы – ұзақ процесс. Қоғамдық-экономикалық және 
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ғылыми-технологиялық дамудың нәтижесіндегі билік пен жеке 
тұлғаның арасындағы қатынастың өзгеруі мемлекеттің әлеумет-
тік мемлекетке өтуін жылдамдатты. «Әлеуметтік экономика» 
ұғымын құрайтын басты принциптер дүниежүзі қауымдастығы 
мен Қазақстан таныған бірнеше құжаттарда көрсетілген. 
Әлеуметтік мемлекеттің басты идеясы – гуманизм принциптері 
негізінде қоғам өмірін саяси және құқықтық жағынан жетілдіру, 
кешенді қызметін жүзеге асыру, азаматтық қоғам дамуына 
жағдай жасау... Бүгінгі таңда, әлеуметтік мемлекеттің мәні тура-
лы ғылыми зерттеулерде әртүрлі тұжырымдама жасалынған. 

Әлеуметтік мемлекеттің мәнін терең түсіну үшін оның 
белгілерін ажырата білу қажет. Бірінші белгісіне – әлеуметтік 
саясатты жүзеге асырудағы құқықтың табиғаты, мемлекеттің 
әлеуметтік процестерді бақылау және бағыттау міндеті жатады, 
екінші – әлеуметтік сақтандыру жүйесінің жасақталуын айтуға 
болады, үшінші – бюджеттік-әлеуметтік төлемдер, төртінші 
– әлеуметтік қамсыздандыруды, жұмыспен және мемлекеттік 
қорғауды қамтамасыз ететін мемлекеттік жүйенің болуы, бесінші – 
қоғамның әрбір мүшесіне мемлекеттің әлеуметтік қолдау көрсетуі 
жатады, алтыншы – өз азаматтарының әл-ауқатының жоғары 
деңгейі үшін жауапкершілігін арттыруы.

Әлеуметтік мемлекеттің пайда болуы – құқықтық мемле-
кет құру принциптерінің рөлін төмендеткен немесе әлсіреткен 
жоқ. Жеке тұлғаның азаматтық құқығы мен бостандығының 
басымдылығы – демократиялық мемлекеттің де, әлеуметтік 
мемлекеттің де өмір сүруінің негізі болып қала береді. Дегенмен, 
әлеуметтік мемлекет өзінің өркендеу жолында, қоғамның әрбір 
мүшесінің тіршілік етуіне лайықты жағдай жасау үшін заңды 
түрде жарияланған азаматтық құқық пен бостандық мазмұнының 
шынайы кеңеюіне ұмтылады. 

Ерекше айтатын жағдай, халықтың тіршілік ету деңгейінің 
жоғары болуы, яғни әлеуметтік жағынан қамтамасыз етілмеген 
жағдайда, адам құқығы мен бостандығының құрылымы 
өзгереді, адамдардың саяси белсенділігі төмендейді, мемле-
кетке сенімсіздік пайда болады, саясатқа селқостығы ұлғаяды, 
құқық пен бостандықтың заңды кепілдіктері әрқашан мүмкін 
емес деген ұғым қалыптасады. Әлеуметтік мемлекеттің өмір 
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сүруі құқықтың мемлекетпен бірлікте екенін атап көрсету қажет. 
Өйткені әрі құқықтық, әрі әлеуметтік мемлекет те жеке тұлғаның 
дамуы мен игілігі үшін тиімді жағдайлар жасауға тырыса-
ды. Сонымен, құқықтық мемлекеттің тұжырымдамасы негізгі 
құрал болғандықтан тиімсіз құқықтар санын мейлінше азайтып, 
мемлекеттің жеке тұлға өміріне қол сұғуына заңды түрде шектеу 
қойып, нақты ережелер белгіленуі қажет. Әлеуметтік мемлекет 
болса, бәрінен бұрын адамдарды заңдастырылған (негізделген) 
құқықтармен, адам дамуына қажетті материалдық жағдаймен, 
ұлттық табыстың әділ және ұтымды бөлінуін қалыптастырумен 
қамтамасыз етуге ұмтылады. Нақты айтқанда, тұлғаның жеке 
өмірін қорғауға және қолдауға тырысу – әлеуметтік және 
құқықтық принциптердің тұтастығының негізін құрайды. Со-
лай десек те, құқықтық мемлекет тұжырымдамасы мемлекеттік 
органдардың ұлттық табысты, әлеуметтік, экономикалық, мәдени 
және басқа да игіліктерді бөлу процесіне қатыспауын да мой-
ындайды. Бірақ әлеуметтік мемлекет әр адамды материалдық 
жағынан қамтамасыз етуге, нақты айтқанда, ұлттық табысты 
бөлумен айналысуға міндетті, осы процесті ұтымды түрде жүзеге 
асыру арқылы қоғамда пайда болатын теңсіздіктерді болдырмауға 
тырысады. Әлеуметтік мемлекет өзінің қызметін азаматтардың 
қоғамдық белсенділігімен байланыстыруға, қысымшылық 
көрсету тәсілдерінен аулақ болуға, жеке бастың мәртебесін 
қорғауға, сөз бостандығы құқығына кепілдік беруді қамтамасыз 
етуге міндетті. 

Алдыңғы бөлімшеде көрсеткеніміздей, әлеуметтік мемлекет-
тің мәні мен мақсаты – қоғамдағы бейбітшілік пен татулық үшін 
жағдай жасау, әлеуметтік серіктестік институттарын дамыту, 
еңбекшілерге әділетті де лайықты еңбекақы төлеу құқығына және 
қауіп-қатерден қорғауға кепілдеме беру. Осындай мемлекетті 
құрудың міндетті шарты – саяси және экономикалық билік бөлісі 
болып табылады. Бұл меншік түрінің әр алуандығына байланы-
сты. Әрбір адам нақты қандай да болсын кәсіпорын қызметін 
пайдалануға ерікті: мемлекеттік, кооперативтік немесе жеке 
меншіктік... 

Қазіргі кезеңде демократиялық мемлекет бәекелестікті 
шектеу мен оны қайта қалпына келтіру арасындағы тәсілді 
ұстануға, өз іс-әрекеттерінде құқылық және әлеуметтік прин-
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циптердің тиімді мөлшерін табуға ұмтылуда. Кез келген қоғам 
тіршілік құрылымының ғылыми тұрғыда дәлелденген үлгісіне, 
нақты белгіленген мақсатқа сүйене отырып, дами алады.  
Қазақстан Республикасының Конституциясында – біздің елі-
міз  дің әлеуметтік мемлекет қатарында екендігі ерекше көрсе-
тілген. Алайда, әлеуметтік құқықтық мемлекеттің идеясын конс-
титуциялық бекітуден оны шын мәнінде жүзеге асыруға дейінгі 
аралықта ұзақ та қиын жол жатыр. Сол үшін де саяси рефор-
малар жасау, қажетті әлеуметтік-саяси базаны құру, мәдениетті 
өркендету және басқа да алғы шарттарды дамыту қажет. 

Қазақстан алдында сапасы мен саны әлемдік нарыққа сай 
келетін жалдамалы еңбекке жалақы төлеуді ұйымдастыру міндеті 
тұр. Сонда ғана реформаның жағымды нәтижесі туралы сөз 
қозғауға болады. Мемлекеттік биліктің қандай түрі болғанына 
қарамастан, жуық арада өндірістік процестер мен қажеттіліктерді 
үйлестіре алмайды, сондықтан да біздің елімізде әлеуметтік 
мемлекеттің құрылуы өте баяу жүруде. Әлеуметтік мемлекеттің 
жемісті өмір сүруі – қоғамның барлық топтары мүддесіне қызмет 
ететін, дамыған экономика негізінде ғана қалыптасады. 

Конституциялары бойынша  
құ  қықтық әлеуметтік болып та-
былатын көптеген еуро па мем-
лекет терінің тәжіри бесі, өзде-
рінің әлеуметтік-эконо ми ка лық 

сая са  тын төмендегідей маңызды принциптерге бағыттағанын 
көрсетеді: 

– адамның экономикалық еркіндігі және оның жалданып 
жұмыс істеу мен кәсіпкерлігі саласындағы заңдылықтарға қарама-
қайшы келмейтін кез келген іс-әрекетті еркін таңдауындағы оның 
құқығын мойындау принципі;

–  нарықтың сұраныс, ұсыныс, баға құру, салықтау, бәсе ке-
лестік және т.б. сияқты реттеушілік рөліне сенім білдіру прин-
ципі, сонымен қатар, мемлекеттің нарықтық күштердің ойынына 
және өз азаматтарының әл-ауқатын қамтамасыз етуге бағытталған 
экономикалық және әлеуметтік өмірдің ағымын реттеуге жағдай 
жасауына жауапкершілігі де принципі;

6.6. Әлеуметтік 
мемлекет 

принциптері
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– әлеуметтік нарықтық шаруашылықтың дамуы мен эконо-
микалық тиімділігі принципі; 

– акционерлік жеке меншікті дамыту негізінде, сонымен 
қатар байлардан кедейлерге салықтық кірістерді қайта бөлуі 
арқылы, жұмысқа жарамсыздарды еңбектік процестерге тар-
ту мен еңбекке қабілеттердің жұмыс істемейтін азаматтарға 
әлеуметтік жауапкершілігін арттыруын қамтамасыз етуі ар-
қылы қалыптасатын қоғамның әлеуметтік әділеттілік пен 
ынтымақтастық принципі: 

– ерлер мен әйелдердің гендерлік теңдігі принципі; 
– қызметкерлердің өндірісті басқару мен бөлуге, қоғамдық 

және мемлекеттік өмірге, тарифтік автономия мен әлеуметтік 
серіктестікті дамытуға қатысуы принципі.

Адамның экономикалық еркіндігі принципі, нарықтық эконо-
мика жағдайында, жеке меншіктің жеке және ұжымдық түрлерінің 
басымдығына және өндіруші мен тұтынушының арасындағы 
тікелей байланысына негізделген. Нарықтық жағдайда қазіргі 
экономиканың қозғаушы күші болып табылатын кәсіпкерлік іс-
әрекетке неғұрлым жайлы жағдай қалыптасады.

Адам табиғатына шығармашыл инновациялық іс-әрекет 
тән. Еңбекке мотивация мен өз қажеттіліктері мен отбасының 
қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін өмірлік құралдарды алу 
қажеттілігі туралы қамқорлықпен үйлесе отырып, адамның бұл 
шығармашыл инновациялық іс-әрекеті оның ұмтылыстарын 
жүзеге асыратын экономикалық еркіндікке тапшы.

Әлеуметтік мемлекет заңды түрде экономикалық еркіндікке 
жағдай жасайды. Бұл, ең алдымен, экономиканың бастауыш 
ұйымдарында – әртүрлі ұйымдық-құқықтық түрдегі өндірістер 
мен ұйымдарда жүзеге асуы тиіс: мемлекеттік, жеке, кооперативті, 
ашық және жабық акционерлік қоғамдарда. 

Әлеуметтік мемлекетте нарықтың реттеушілік рөліне 
сенім принципі абсолютті. Мемлекет – құқықтық шаралардың 
экономикалық рычагтары (бағалар, тарифтер, салықтар, суб-
венциялар, субсидиялар, т.с.с.) және басқа да құралдар арқылы 
әлеуметтік өмір мен экономиканың жағдайын, оның әлеуметтік 
бағыттылығы мен тиімділігін, әлеуметтік салалардың тұтастай 
коммерциялануына жол берілмеуі мен тиісті шаралардың дер 
кезінде қолданылуын қадағалап отыруы тиіс. 
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Экономиканың осы кезеңінде, ең алдымен, мемлекеттік 
қолдауды тауарлар мен қызметтермен қамтамасыз ететін 
салаларға – әлеуметтік қоржынға – азық-түлік, азық-түлік 
емес тауарлар, баспана, байланыс, көлік және т.б. беру қажет. 
Және бұл жерде әлеуеметтік нарықтық экономика үшін жа-
салатын әлеуметтік тапсырыстың негізі болатын әлеуметтік 
нормативтердің нормалық-құқықтық жасалуы маңызды. 

Келесі әлеуметтік әділеттілік және қоғамның ынтымақтастығы 
принципі өз мазмұндары бойынша өзара шартталған және 
оның жүзеге асуы нарықтық күштер мен институттардың іс-
әрекеттеріне мемлекеттік қадағалау жүргізу механизмдерін 
жасауды талап етеді. Бұл заңды түрде елдің конституциялық 
мақсаттарын қамтамасыз етуге бағытталған институттар мен 
экономикалық күштерді көтермелейді және адамдардың өмірінің 
нашарлап кетуі мен мемлекеттің әлсіреуіне тосқауыл болады. 

Әлеуметтік әділеттілік және қоғамның ынтымақтастығы 
принципі механизмін жүзеге асыру біршама күрделі. 
Ынтымақтастық және адамдардың өзара көмегі олардың 
ұжымдық іс-әрекетінің табиғатынан пайда болады, сонымен 
қатар генетикалық деңгейде де қалыптасады. Мемлекет рефор-
ма барысында жіберілген әділетсіздіктерді жоюы тиіс. Егер 
халық оның осы іс-әрекетті жасай алмайтынына көзі жетсе онда 
олардың әлеуметтік және экономикалық талаптары әдеуметтік 
және экономикалық өзгерістерді алу құралы ретінде саяси 
әрекеттерге ауысады. Мемлекеттік органдардың парызы мен 
міндеті – қақтығыстардың себептерін құқықтық жолмен жою 
және әділетті әлеуметтік әлемге жағдай жасау.

Әлеуметтік серіктестік  қалыптасқан ұғымда – жалданып 
жұ   мыс жасаушылар мен жұмыс берушілер арасындағы өзара 
қа тынас жүйесі болып табылады, яғни еңбектің капиталмен өз-
ара әрекеттесуінде туындайтын қызығушылықтарды үйлестіру 
әдістерінің бірі ретінде. Кең мағынада әлеуметтік серіктестікті 
қоғамда бар барлық өмірлік әрекеттер салаларының істестігі 
идеологиясы ретінде қарастыруға болады. Және осы мағынада 
әлеуметтік серіктестік демократиялық адамдық әлеуметтік мем-
лекеттің негізгі бір принциптері ретінде болады. Бүгінгі таң-
да әлемдік цивилизация еңбек пен капитал, қоғамда өзара 
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әрекеттесуші әртүрлі қабаттар, топтар арасын үйлестіру жолы-
мен жылжуда.

Әлеуметтік мемлекеттің қызмет етуі сүйенетін маңызды 
принцип болып әйелдер мен еркектердің гендерлік теңдігі табы-
лады. Бұл теңдік, ең алдымен, экономикалық салада қамтамсыз 
етілуі тиіс: бірдей жұмыс үшін бірдей ақы, мемлекеттік билік, 
басқару органдары мен жергілікті басқарудағы тең өкілеттілік,түй 
шаруашылығын жүргізуде, бала тәрбиелеу мен отбасының 
мұқтаж мүшелеріне қамқорлық жасауда міндеттерді біркелкі бөлу 
және т.б. Әрине, әйелдердің физикалық және физиологиялық 
мүмкіндіктері ескерілуі тиіс, бірақ ең бастысы теңдік принципі 
сақталуы тиіс. 

Әлеуметтік мемлекеттің маңыздылығы жағынан кем түс-
пейтін принциптерінің бірі – азаматтардың биліктің барлық 
деңгейлеріндегі басқаруға және шаруашылық өмірге қатысуы.

Оның жүзеге асуы тек шынайы демократиялық мемлекет-
те ғана жүзеге асады. Көптеген батыстық саясаткерлер мен 
ғалымдардың пікірінше, қызметкерлердің басқаруға қатынасы 
олар үшін жеке меншікке қатынасынан әлдеқайда маңыздырақ 
болып табылады. Азаматтардың басқаруға көлденең түрде 
ғана емес, сонымен бірге, тік те нақты қатысуын қамтамасыз 
ету үшін, әлеуметтік мемлекеттің принциптері, талаптары мен 
мақсаттарына толық сай келетін нормативті-құқықтық базаны 
дұрыстау қажет. 

Аталған принциптердің соңғысын жүзеге асыруда әлеуметтің 
серіктестік негізіне сүйенетін жұмысшылардың, жұмыс беру-
шілердің, мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық және еңбектік 
қарым-қатынастарды реттеудегі қызығушылықтарының өзара 
қолайлы балансына қол жеткізу есебінен қоғамдағы азаматтық 
бейбітшілік пен жарастықты сақтаудың өркенитетті механизмі 
ретіндегі маңызды рөлді кәсіподақтар атқарады. Кәсіподақтардың 
ерекше назар аударатын саласы мемлекеттің әлеуметтік саяса-
ты, оның жалданып жұмыс істеушілер мен олардың отбасының 
жағдайына нақты әсер етуі. 

«Әлеуметтік серіктестік» мемлекеттің делдал рөлі арқылы 
жалданып, жұмыс істеушілер мен жұмыс берушілер арасындағы 
өзара қатынас жүйесі ретінде заңдарда және ғылыми салада 
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қалыптасты. Біртіндеп, мемлекет өзінің таптық сипатын жоғал-
тып, әлеуметтік мемлекетке айналғанда, таптық күрестің орнына 
келетін әлеуметтік серіктестік идеясы кең тарайды. Әлеуметтік 
серіктестік жүйесінде мемлекеттің рөлі реттеудің қажетті 
құқықтық негіздер мен әлеуметтік-еңбектік қатынастарды шек-
теу жүйесімен ғана шектеліп қалмайды. Әлеуметтік рөлді орын-
даушы мемлекет одан басқа қарсы жақтардың іс-әрекеттерінің, 
олардың өздеріне алған жауапкершілігінің сақталуының га-
ранты, келісімдердің заңдық статусын анықтаушы, келіссөздер 
жүргізу процедурасын жасаушы және оның бақылаушысы болуы 
тиіс. Мемлекеттік органдар қарсы жақтардың үйлеспеушілігін 
өздерінің өкілдерін қатыстыру арқылы арбитраждық қызметін 
орындау, келістіру комиссияларының жұмысына септесу арқылы 
тегістейді. 

Қоғам деңгейінде әлеуметтік серіктестік саласында толықтай 
келіссөздер пәні ретінде әлеуметтік-экономикалық саясаттың, 
мемлекет масштабында қолданылатын әлеуметтік кепілдіктер 
жүйесі мен әлеуметтік-еңбектік қатынас субъектілерінің мүд-
делерін қорғаудың негізгі бағыттары болады. 

Әлеуметтік саясаттың бұл негізгі принциптері көбінесе, өзара 
шарттасқан және әлеуметтік мемлекеттің өзінің принциптеріне 
трансформацияланады. Әлеуметтік мемлекетте осы принцип-
тер мен талаптардың жүзеге асуын қамтамасыз ету үшін нақты 
бір механизмдер қозғалысқа келтіріледі. Олардың біріншісі – 
әлеуметтік серіктестік негізінде болатын жұмыс берушілер мен 
қызметкерлер арасындағы және олардың бірлестігінің толық 
тарифтік автономиясы. 

Екі жақта еңбекті ақылау, еңбек жағдайы, жұмыс режимі, 
демалыс т.с.с. бойынша, өз беттерінше келісе алуы үшін белгілі 
бір қажетті жағдайлардың болуы қажет – қарсы жақтар заңды 
түрде уәкілдіктермен қамтылуы тиіс және алған міндеттеріне 
жауапкершілікте болуы. Оларға басқа да өндірістің баға 
құрастырушы элементтері тәрізді еңбектің нарықтық құны, 
ұйымның қаржылық жағдайы, кіріс-табыстар мен пайдаларды 
бөлу саясаты белгілі болуы тиіс. Бірінші принципті қамтамасыз 
етуші – құқықтық негіз болып, жұмыс берушілердің бірлестігі ту-
ралы, әлеуметтік серіктестік туралы, еңбекті ақылау мен жалда-
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нып жұмыс істеуші қызметкерлер мен кәсіпкерлердің кірістерін 
реттеу бойынша, мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттары тура-
лы заңдар табылады. 

Осылайша, әлеуметтік серіктестік бүгінгі таңда, бір жағынан, 
жалданып жұмыс істеуші қызметкерлер мен жұмыс берушілер 
өзара қатынастарының жүйесі; қарама-қарсы мүдделерді келіс-
тіру тәсілдері, әлеуметтік-экономикалық мәселелерді шешу 
және жалданып жұмыс істеуші қызметкерлер мен жеке мен-
шік иелері арасындағы қақтығыстарды реттеу әдістері. Кең 
мағынада әлеуметтік серіктестік – бұл қоғамдағы қандай да бір 
әлеуметтік топтардың мүдделерін көрсету тәсілдерінің бірі мен 
әлеуметтік мемлекет принципі. Аталған өзара қатынас жүйесінің 
тиімділігі – әлеуметтік серіктестіктің үшінші белсенді субъектісі 
– мемлекеттің болуында ғана қалыптасады және осылайша 
әлеуметтік серіктестік өз жүйесіне мемлекетті міндетті субъект  
ретінде қосып қана қоймайды, сонымен қатар, мемлекеттің 
принциптерінің бірі ретінде көрінеді. Тұтастай алғанда, әлеу-
меттік мемлекетте бұл принцип оның өзінің «әлеуметтілігін» 
күшейтетін бастапқы негіздерінің бірі болып табылады. 

Әлеуметтік мемлекеттің негізгі қағидалары мен принциптерін 
жүзеге асыру механизмі ретінде мемлекетік стандарттар, 
әлеуметтік аудит, әлеуметтік-экономикалық дамуды жоспар-
лау мен болжаудың мақсаттық-бағдарламалық әдістері, заң 
шығарушы база да болып табылады. 

Қазіргі әлем индустриалды  
қоғамнан постиндустриалды қо  -
ғам ға қаржылық және эко но   -
ми калық дағдарыстарды өт ке  ре 
отырып, кезеңдік дамумен өту 

жағдайында өмір сүруде. Бұндай жағдайда әлеуметтік-эконо-
микалық реттеудің іргелі механизмдері өзгереді. 

Әлеуметтік-экономикалық саясаттың жаһандық мәселелері 
экономиканың экологиялық және әлеуметтік бағдары, ұлттық 
және халықаралық қауіпсіздікті нығайту, қазіргі және болашақ 
ұрпақтар мүдделерінің теңдігін қамтамасыз ететін тұрақты даму 
үлгісіне өту ретінде қалыптасады.

6.7. Әлеуметтік сая
сат үлгілері және оны 
құрастырудың негізгі 

принциптері
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Тұрақты даму тұжырымдамасы индивидтің өзінің де, қоғам-
ның барлық институттарының да іс-әрекеттері даму ретінде 
қарастырылатын қоғамның өзгерістеріне мақсаттылығын біл-
діреді. Экономика бұрынғыдай әлеуметтік шешімдердің жүзеге 
асуының негізі бола тұрса да, экономикалық өсу мәселелерін ше-
шуде әлеуметтік саясаттың рөлі үнемі артуда. Көптеген дамыған 
елдерде әлеуметтік-бағытталған аралас экономиканың үстемдігі 
қоғамдық дамудың мақсаты ретінде азаматтардың жоғары 
деңгейде қорғалуы, «жалпыға ортақ әл-ауқат мемлекет» идеясын 
жариялауға мүмкіндік берді. 

1970-жылдардың ортасында Батыс елдерінің экономика-
лық бәсеңсуі жағдайында мемлекеттік әлеуметтік кепілдік беру 
жүйесін сынау кең етек ала бастады. Көпшіліктердің пікірі 
бойынша, тұрғындарды әлеуметтік қызметпен экстенсивті 
қамтамасыз ету экономика үшін, шамадан тыс ауыртпалық бола 
бастады. Сондықтан, көптеген елдер әлеуметтік саясат жүйесінің 
жетілдіруге кірісті, олар негізінен әлеуметтік салалар іс-
әрекеттерін реформалау, зейнетақы реформалары, қаржыландыру 
принциптерін өзгерту, мемлекеттік құрылымдардың әлеуметтік 
мәселелер үшін жауапкершілігін өзгертуден көрінді. 

Әлеуметтік саясат жүйесі жеткілікті түрде құрылымданған 
гипержүйе, оның құрамына жүйешелері ретінде әлеуметтік 
өрістің салалары ғана емес, сонымен қатар еңбек пен еңбектік 
қарым-қатынастар саласындағы саясат та, демографиялық сая-
сат та, тұрғындардың еңбекке қабілетсіз және жарлы қабаттарын 
әлеуметтік қорғау да және т.б.да кіреді. Қазіргі уақытта әлеуметтік 
саясат әлеуметтік қарым-қатынастардың төменгі 15 негізгі сала-
ларында жүзеге асады: 

•	  еңбекті, еңбектік қатынастарды ақылау, жұмысбастылықты 
қамтамасыз ету және жұмыссыздарға көмек; 

•	  кірістерді және бұқаралық сұраныстарға ие тауарларды 
тұтынуды реттеу; 

•	  зейнетақымен қамтамасыз ету; 
•	  әлеуметтік күту; 
•	  әлеуметтік қайырымдылық және адресті көмек; 
•	  міндетті әлеуметтік сақтандыру; 
•	  баспанамен, коммуналдық және тұрмыстық қызметтермен 

қамтасыз ету;
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•	  білім беру және кәсіби дайындық; 
•	  ғылым;
•	  денсаулық сақтау; 
•	  мәдениет; 
•	  дене тәрбиесі, спорт және туризм; 
•	  демография, отбасы, ана болу, әке болу, балалық шақ және 

жастар; 
•	  экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету; 
•	  азаматтардың әлеуметтік құқығын қамтамысз ету. 
Әлеуметтік саясаттың құрылымдық тұтастығы төмендегідей 

факторлармен анықталады: 
•	  әлеуметтік дамудың, әлеуметтік басымдылықтардың қо-

ғам дық стратегиялық мақсаттары мен міндеттерін таңдау; 
•	  барлық тұрғындар үшін тұтастай әлеуметтік кеңістік 

құрастыратын ортақ заңдылықтар; 
•	  әлеуметтік саланы қаржыландыруды қамтамасыз етудегі 

мемлекеттің және әлеуметтік саясаттың басқа да субъектілерінің 
қолдаушылығы; 

•	  ортақ әлеуметтік инфрақұрылым, ортақ кадрлік және 
ақпараттық қамтамасыздандыру. 

«Әлеуметтік саясат» жүйесінің іс-әрекетінің нысанасы 
ретінде қандай да бір әлеуметтік топқа қатыстылығынан тәуелсіз 
бүкіл тұрғындар болып табылады. 

Бұл жүйенің іс-ірекетінің субъектісі ретінде мемлекеттік билік, 
жергілікті өзін-өзі басқару органдары, бизнес-қауымдастықтар, 
қоғамдық ұйымдар мен азаматтардың бірлестігі болады. 

Өзінің іс-әрекетінде жүйе ресурстарды қолданады. Оларды 
құқықтық, материалдық-техникалық, қаржылық, кадрлік және 
ақпараттық деп бөлуге болады. 

Жүйенің тұрақты қызмет етуіне қоршаған орта факторлары 
айтарлықтай әсер етеді. Сыртқы орта факторларына келесілерді 
жатқызу тиіс:

•	 Елдің халықаралық заңдық және экономикалық келісім-
шарттары.

•	 Әлемдегі қоғамдық-саяси жағдай. 
•	 Әлемдегі экономикалық жағдай. 
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•	 Жақын шетелдердегі экономикалық және қоғамдық-саяси 
жағдай. 

•	 Саяси билік органдарының әлеуметтік саясат сұрақтарына 
қатысты іс-әрекеттеріне тұрғындардың реакциясы.

•	 Қоғамдық-саяси ұйымдардың (партиялар, қозғалыстар, 
кәсіподақтар) биліктік іс-әрекеттерге реакциясы. 

•	 Биліктік іс-әрекеттердің салдарынан пайда болған жағ-
дайларға бұқаралық ақпарат құралдарының реакциясы. 

•	 Елдегі ұлттық ерекшеліктер мен ұлтаралық қарым-
қатынастар. 

Әлемдегі әлеуметтік саясат сараптамасы екі негізгі бағытты 
көрсетеді: патерналистік және либералды. Патерналистік 
модель әлеуметтік саясатты жүзеге асыруда мемлекеттік құ-
рылымдардың толықтай жауапкершілігін қарастырады, ал 
азаматтардың әлеуметтік салада болып жатқан өзгерістер ба-
ғыттарын таңдау мүмкіндіктерін және әлеуметтік саясат 
принциптерін жүзеге асыруға қатысуы мен жауапкершілігін 
толықтай аластатады. Осы модель негізіндегі әлеуметтік саясат 
билікті орасан мықты субъект ретінде, ал қоғамды оның объектісі 
ретінде қарастырылады.

Мемлекеттік патернализм мемлекеттің қаржылық-бөлу қыз-
меті мен қоғамдық өзін-өзі ұйымдастыруы процесінің арасын-
дағы орталықтанған оптималды тепе-теңдігінің сақталуы 
жағдайында ғана тиімді болады. «Осындай баланстың табылуы 
− нарық жағдайындағы әлеуметтік саясатты оптимизациялау, 
әлеуметтік мемлекет идеясын шынайы нарықтық тиімділікпен 
байланыстыру мәселесі ретінде шешуге тырысушы қазіргі 
қоғамдағы аса маңызды мәселелердің бірі болып табылады. 
Осы жағдайлардағы мемлекеттік патернализм тұрғындарды 
әлеуметтік қорғаудың тиімді жүйесін қалыптастырумен байла-
нысты – қоғамның өзін-өзі ұйымдастыру механизіміне (нарық) 
кірігуі қиын немесе мүлде мүмкін емес іс-әрекет салалары (фун-
даменталды ғылымдар, қорғаныс және т.б), әлеуметтік қабаттар 
(зейнеткерлер) және жеке тұлғаларға (мүгедектер, уақытша 
еңбекке жарамсыздар) адрестік әлеуметтік қолдау көрсетуде. 

Осындай жағдайларға келесілер тән: халық жұмыс істейді, 
материалдық игілікті өңдейді, ал билік оның игілігі үшін не 
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қажет екенін ғана анықтап қоймайды, сонымен қатар барлық 
қажетті мәселерді шешеді, басымдықтарды анықтайды. Адам-
дар өз мәртебелерін анықтауда көп жағдайда өздерінен тікелей 
ешнәрсе тәуелді болмайтын жағдайларға қойылады. Ресурстар-
ды тек қана жүйе субъектісі қолданады, ал сыртқы орта фактор-
лары, жүйенің жабықтығына байланысты және оған ғана белгілі 
болуы нәтижесінде, тағы да жүйе субъектілерімен ескеріледі. 
Осындай модельде жүйе әрекетінің объектісі енжар (пассивті) 
болады, ол өз кезегінде жеткілікті жүйенің қызмет етуінің негізгі 
принциптерін бұзады. 

Әлеуметтік саясаттың жүзеге асуының басқа бағыты – шартты 
түрде либералды деп аталатыны, қазіргі таңда, ол – экономикалық 
ынтымақтастық және даму ұйымының мүшесі елдерінде 
байқалады. Олар негізгі үш модельге бөлінеді: әлеуметтік-
демократиялық, консервативті және өзіндік либералдық. «Ли-
берализм принциптеріне негізделген нарықтық экономика және 
мемлекеттік жүйенің негізі болып табылатын либералдық демокра-
тия, әлеуметтік қорғаудың тиімді механизімдерін құрастырумен 
және мықты әлеуметтік саясатты жүзеге асырумен әбден тиімді 
үйлеседі.... тіпті ертеректегі «классикалық либерализм» кезіндегі 
оның неғұрлым дұрыс ойлаушылары (практикалық саясаткер-
лер), яғни оның принциптерін жетекшілікке алушылар, біртіндеп 
қоғамның өзі өндірген өмірлік игіліктердің қандай да бір бөлігі 
ортақ мұқтаждықтар мен қоғамның кедей қататтарына көмекке 
жұмсалуы қажет екендігі туралы ой-пікірге келе бастады. 

Осындай идеяларды Дж. Милль және И. Бентамнан табуға 
болады. Осыдан өткен ұзақ жылдарда әлеуметтік мемлекет 
тұжырымдамасының негізгі идеясы ретінде қарастыруға болатын 
бұл мотивтер либерализм теориясы мен саяси практикасында 
қатты дамыды және басқа да ойлармен байыды. 

Қазіргі либерализм, неолиберализм қоғамдық пікір арқылы 
жапсырылған оған деген жасалған карикатурамен ешбір байла-
нысы жоқ («мемлекеттің экономикалық рөлінен бас тарту» және 
«халықтың қажет бөліктеріне көмектен бас тарту» және т.б.). 
Практика жүзінде қоғамдық құрылымның либералды моделі 
міндетті элементі ретінде, азаматтардың аса ірі масштабтағы және 
жоғарғы тиімді әлеуметтік қолдауы мен мұқтаждарды әлеуметтік 
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қамсыздандыру жүйесін қамтитын демократиялық әлеуметтік 
мемлекеттің қызмет етуін қамтиды»5.

Әлеуметтік-экономикалық 
сая сат тың бағыттамасы ретінде 
өл  шемдер немесе индикатор-
лар жүйесін атайды: төменгі, 
шекті мағынасы, одан төмен тү-
сіп кету әлеуметтік ширығуды 
көретеді, одан әрі экономикалық 
және қоғамдық қауіпсіздікке 

қауіп-қатер төндіруге әкеледі; оның жоғарғы деңгейі, соның 
ішін де рационалды әлеуметтік стандарттардың деңгейіне және 
азаматтардың өмір сапасына біртіндеп шығаратын минимал-
ды шек. Әлеуметттік нормалар мен материалдық игіліктер мен 
ақылы қызметтерді рационалды деңгейде тұтыну нормативтері 
елде 20 жыл бұрын жүзеге асқан.

Осындай төменгі және жоғарғы индикаторлар немесе 
халықтың өмір сүру деңгейі стандарттарындағы бағыттаманы 
анықтай отырып, берілген нәтижелерге жалпы немесе басқа 
келісімдер мен ұжымдық келісімшарттар, заңдар мен басқа да 
нормативтік актілер, бюджеттер мен экономикалық рычагтар 
арқылы жетуге болады. Осындай әлеуметтік өлшемдерге кірістер 
шамасын (оның ішінде жалақы мөлшері, зейнетақы, стипендия, 
жәрдемақы, күнкөріс минимумы), тұтынушылар бағасының 
индексі, жалақы бойынша қарыздар, жұмыссыздық деңгейі, 
халық жоғары қамтылған бөлігі мен төмен қамтамасыз етілген 
бөлігінің кірістерінің ара салмағы және т.б.

Әлеуметтік конфликтілердің пайда болуы мүмкіндігін тір-
кейтін шекті мөлшер, әлемдік тәжірібе көрсетіп отырғандай, 
халықтың 30%-ының (мұнда халықтың күнкөріс минимумынан 
төмен кіріс алатын 10%-ы, кірісі минимумнан 40-50%-ға асатын 
20%-ы кіреді, олар бірігіп әлеуметтік наразы деп аталатын топты 

5 Волков Ю.Е. Либеразизм и социальное государство / Ю.Е. Волков // 
Социальная политика: энциклопедия / Н.А. Волгин мен  Т.С. Сулимованың 
ортақ ред. – М.: Альфа-Пресс, 2006. – 159-160-б. 

6.8. Лайықты 
(сапалы) өмір деңгейінің 

халықаралық және 
отандық терминдері, 
критерийлері және 

өлшемдері
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құрайды) өздерінің өмірлік деңгейіне наразылығы. Сондықтан, 
бүкіл елде және оның жеке аймақтарында осы шекті мөлшерді 
үнемі өлшеп отырған маңызды. 

Орташа айлық кіріс бойынша, өмір сүрудің шекті мөлшері 
күнкөріс минимумына қатысты 2,5%-ды құрайды; ал зейнетақы 
өлшемінің шекті мөлшері күнкөріс минимумына – 1,5%-ды 
құрайды. Қазақстанда бұл шектер өтілген. Сонымен бірге 10% 
байлар мен 10% кедейлердің кірістері арасындағы шекті мөлшер 
анықталуы тиіс, әлемдік тәжірибе көрсетіп отырғаныдай, бұл 
айырмашылық 8-10:1 аспауы қажет. Қазіргі біздің елімізде бұл 
айырмашылық екі есе артқан. 

Халықтың өмірлік деңгейі (өмір сүру деңгейі)6 − аса маңызды 
жалпылаушы көрсеткіш, мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық 
саясатының тиімділігін бағалауға мүмкіндік беретін қоғамның, 
негізгі демографиялық топтардың немесе жекелеген азамат-
тар мен олардың отбасыларының игілігі жайлы жалпы көрініс 
беретін көрсеткіш. Өмір сүру деңгейі азаматтардың материалдық, 
рухани және әлеуметтік игіліктерінің жағдайы мен дамуын 
және осы қажеттіліктерімен қанағатануы дәрежесін сипаттай-
ды. Адамдардың қажеттіліктері әртүрлі. Олар адамның жасы-
на, жынысына, әлеуметтік мәртебесіне, мәдени деңгейі мен 
басқа тұлғалық қасиеттеріне, сонымен бірге табиғи-климаттық 
шарттарға, тарихи және ұлттық ерекшеліктер мен дәстүрлерге, 
экономикалық ресурстарға, өмір сүріп отырған территориядағы 
әлеуметтік жағдайларға тәуелді болады.

Адамның қажеттіліктерінің қанағаттандырылуын бағалауда, 
индикаторлардың интегралды және жеке, табиғи және құндылық 
жүйелері қолданылады. Мысалы, олар тұрғындар басы-
на шаққандағы шынайы кірістер (жалақы, кәсіпкерлік кірісі, 
жекеменшіктен кіріс, әлеуметтік трансферттер –зейнетақы, 
жәрдемақылар, стипендия және т.б.) және олардың құрылымдық 
құрастырушылары, адамдар қолданатын азық-түлік өнімдерінің 
саны мен ассортименті, азық-түлік емес тауарлар, қызмет көрсету 
(олардың ішінде білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет), тұрғын-
үй жағдайы және т.б.

6 Терминдер «Әлеуметтік мемлекет» сөздік-анықтамалардан алынған.  −  
М.: АТиСО, 2002. 
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Өмір сүру деңгейінде болып жататын өзгерістер мен олар дың 
динамикасы өмір сүру деңгейі көрсеткішері олардың алдындағы 
кезеңдегі мәнімен салыстыру жүйесі арқылы анықталады. Не-
месе осы индикаторларды елдің әртүрлі аймақтарында немесе 
шетелдерде салыстыруда, нақты өмір сүру деңгейін адамдар дың 
нормативті формадағы (мысалы, тұрғындардың негізгі әлеуметтік-
демографиялық топтарының тұтынушылық бюджеттері жүйесі 
түрінде – күнкөріс минимумы, минималды тұтынушылық бюд-
жет, рационалды тұтынушылық бюджет және ең соңында ең 
жоғары молшылықтағы тұтынушылық бюджет) сұраныстарымен 
қанағаттануы деңгейімен салыстыру арқылы жасалынады. Өмір 
сүру деңгейінің көрсеткіші әлеуметтік мемлекеттің дамығанын 
білдіруші критерийлерінің біріне жатады.

Өмір сүру сапасы – тауарлар мен қызметтерді тұтыну деңге йін 
көрсететін көрсеткіштер жиынтығы ғана емес, ол сонымен бірге 
мемлекеттің экономикалық дамуының әлеуметтік нәтижелері 
– туу деңгейі мен өлім, орташа өмір сүру ұзақтығы, халықтың 
денсаулығы, еңбек шарттары мен қорғалуы, ақпараттың қол-
жетімдігі, адам құқықтарының қамтамасыз етілуі, әлеуметтік 
қорғау деңгейі, кірістер бойынша оның дифференциациялануы. 
Осы аталған көрсеткіштерден басқа өмір сүру сапасы халықтың 
жұмыспен қамтылу деңгейі мен еңбек ету сапасы, азаматтардың 
бос уақытының саны және демалыс пен бос уақытын өткізу 
мүмкіндіктері, қоғамдағы қылмыс деңгейі, экологиялық жағдай 
көрсеткіштермен де сипатталады. Әр елдердегі тұрғындардың 
өмір сүру сапасын салыстырғанда БҰҰ мамандары жасап 
шығарған және 1991 жылы практикаға енгізілген интеграл-
ды көрсеткіш – өмір сүру ұзақтығы, білім алу деңгейі (25 жас 
және одан жоғары жастағы) және биржалық өнім курсы бойын-
ша есептелмеген ел ол АҚШ долларымен есептегендегі жанға 
шаққандағы ішкі жалпы өнім көрсеткіші болды. 

Білім сапасы – білімді игерудің, икемділіктің және дағ-
дылардың дәрежесін көрсететін білім берудің негізгі сипат та-
маларының бірі. Білім сапасына қойылатын талаптар өндірістің 
қажеттіліктерімен, қоғамдық қатынастардың, ғылым, техника 
мен мәдениетпен шартталған. Сапалы білімнің болуы адамның 
өмірге және еңбекке дайындығының қажетті шарты. Оны 
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алудың негізгі тәсілі – оқу орындарында білім алу және өзіндік 
білім алу. Білім сапасы алынған білімдердің, икемділіктің 
және дағдылардың толықтығымен, қазіргі заманғы ғылымның, 
экономиканың, әлеуметтің саланың, техниканың талаптарына 
сай болуымен, адамның белгілі бір іс-әрекеттерге, мамандыққа 
дайын болуымен бағаланады. Ол тұлғаның қалыптасуының 
қажетті шарты, еңбектің қоғамдық және өндірістік-техникалық 
бөлінуінің алғышарты. Оның жоғарылауына әсер ететіндер 
білім беру жүйесінің иілгіштігі, оқыту әдістерінің көп түрлілігі 
және тұрғындардың өмір сүру үлгісіндегі аймақтық және ұлттық 
ерекшеліктерін ескере отырып тәрбие беру, олардың жеке 
ерекшеліктерін ескеру, қазіргі таңдағы білім беру бағдарламалары 
мен оқу құралдарының әртүрлі нұсқаларын қолдану, адамның 
өмір бойы білімдері мен дағдыларын жаңартуы мен толықтыруы 
мүмкіндіктері. Әлеуметтік мемлекеттер міндеттерінің бірі – 
Қазақ станнның барлық азаматтарының сапалы білім алуын 
қамта масыз ету және оны ғылыми және практиалық өмірде тиімді 
қол дану.

Халыққа әлеуметтік қызмет көрсету сапасы – азамат-
тардың қиын жағдайға тап болғанда, олардың негізгі өмірлік 
қажеттіліктерін қанағаттандырудағы конституциялық құқық-
тарының жүзеге асуының деңгейі. Осы құқықтардың жүзеге асуы 
келесілерге тәуелді: 

1) қызмет көрсету сапасы фактілі түрде бекітілген заңдармен 
және нормативті құқықтық актілермен, қызмет көрсетудің 
мемлекеттік стандарттарымен байланысты; а) көрсетілетін 
қыз  мет түрлері бойынша: медициналық, тұрмыстық, мәдени-
ағартушылық және т.б.; б) қызмет көрсету мөлшері бойынша 
(азық-түліктің, медикаменттердің, баспаналарды жылыту үшін 
қолданатын отын мен көмір және т.б.); в) олардың көрсетілу 
тұрақтылығы; г) қызмет көрсету ережелерін сақтау (санитарлық-
гигиеналық, қызмет көрсету мәдениеті және т.б.); 

2) көрсетілетін қызмет түрлері мен деңгейінің (әлеуметтік 
қызмет көрсету стандарттары) қоғамдағы тұтыну деңгейіне сай 
келетін мұқтаж тұрғындардың қалыпты өмір тіршілігінің талап-
тарын қанағаттандыруы. 
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Сапалы әлеуметтік қызмет көрсетуді практикалық тұрғыдан 
қамтамасыз етуде әлеуметтік мемлекет ретінде Қазақстанда да 
әлеуметтік қызметтер жүйесі дамуда.

Джинни коэффициенті (Джини индексі) – макро эко-
номикалық көрсеткіш, ел халқының арасында кірістерді нақтылы 
бөлудің абсолютті түрде тең бөлуден ауытқу деңгейі түріндегі 
тұрғындардың ақшалай кірістерінің дифференциациясын сипат-
тайды. 

Ақшалай кіріс дифференциациясын сипаттайтын басқаша 
көрсеткіштерге аса байлар мен аса кедейлер 10 (20) % кірістерінің 
арасалмағы жатады. Басқа көрсеткіштер дифференциациялық 
ақшалай кірістерді көрсетеді. Джинни коэффициенті Қазақстанда 
соңғы уақытта 2001-2009 жылдар аралығында 0,366-0,278 шама-
сында толқыды, ал 10% аса байығандар мен 10% аса кедейлердің 
кірістерінің қатынасы сәйкесінше 1:5 пен 1:15. Ауқаттылар дың 
кірістерін кедейлер есебіне қайта бөлу, қоғамдағы тұрғындардың 
кірістерінің шамадан тыс полярлануын төмендететін мемлекеттік 
әлеуметтік саясаттың міндеттерінің бірі. Еуропалық әлеуметтік 
мемлекеттер аталған кірістер арасалмағының 1:5-7-ден аспауын 
қадағалайды. Швецияда бұл арасалмақ 1:4 құрайды. 

Туу коээфициенті – жаңа туылған балалар саны халықтың 
санына сәйкес қатысымен анықталады. Оларды жалпы, арнайы 
(ер, әйел) және жеке (жасына байланысты, кумулятивті және т.б.) 
коэффициенттерге бөледі. Туудың жалпы коэффициенті – белгілі 
уақытта туылған балалардың саны тұрғындар орташа жылдық 
санына қатынасы ретінде анықталады және әдетте промиллмен 
есептеледі. Арнайы туу коэффициенті – туылғандардың санының 
репродуктивті жастағы әйелдер санына қатынасы. Қосынды туу 
коээфициенті – барлық жастағы итнервалдар үшін есептелген 
туу коэффицентінің қосындысына тең. Некелік құрылымның 
элиминациясы үшін некелік туу коэффициенті қолданылады, ол 
некеде туғандардың санының тұрмыс құрған әйелдердің санына 
қатынасымен есептеледі.

Некеден тыс туу коэффициенті де осыған ұқсас есептеледі 
немесе тіркелген некеден тыс туылғандардың саны тұрмыс 
құрмаған әйелдер санының қатынасына қарай келеді. Туу 
коээфициентінен басқа бір белгісі бойынша есептелетін (ана 
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жасы, оның некелік жағдайы, балалардың туылу реті және т.б.) 
қажеттілері берілгендер жеке туу коэффициенті ретінде бір 
уақытта қатарынан бірнеше белгілермен есептеледі: жастық 
некелік коэффициент және некелік емес туу, неке ұзақтығы мен 
туу реті бойынша некелік туу коэффициенті, әкесі мен анасының 
жастарын сәйкестенуі бойынша некелік туу коээфициенті және 
т.б. туудың әртүрлі көрсеткіштерінің сараптамасы қазіргі және 
болашақтағы демографиялық жағадайды бағалауда қолданылады. 
Әлеуметтік мемлекеттер жалпы туу коэффициенті 10-15 % мөл-
шерінде болуын қадағалайды. 

Өлім коээфициенті – жалпы түрде белгілі уақыт аралығында 
қайтыс болғандар санының белгілі территорияда тұрушылардың 
санына (жылдық, жарты жылдық, он күндік) қатынасы. Демо-
графияда өлімнің әртүрлі коээфицентері анықталынады. Өлім 
коэффиценті жалпы қайтыс болғандардың санының есептелген 
кезеңдегі ағымындағы тұрғындардың орташа санына қатынасымен 
анықталады және ереже бойынша промиллмен өл шенеді. Аса 
нақты қорытындылар жынысы және жас мөлшеріне байланы-
сты сараптама жасауға мүмкіндік береді. Жасына қарай өлім 
коэффиценті өлім деңгейін жеке жас топтары бойынша есептейді. 
Ол берілген топта белгілі бір мерзімде (әдетте 1 немесе 2 жыл) 
қайтыс болғандардың абсолютті санының оның орташа санына 
қатынасымен есептеледі. Сәбилердің өлім коээфициенті олардың 
бір жасқа дейінгі шетінеу көрсеткіші. Сәбилердің шетінеудің жал-
пы өлім көрсеткішіне ықпалын алып тастау үшін бір жастан 
асқан тұрғындардың өлім коэффициентін қолданады. 

Қорлар коээфициенті (халықтың ақшалай кірістері бойынша 
дифференцациясы) – халықтың кіріс көлемі бойынша әлеуметтік 
бөлінуі және 10%-дық өте төмен кірісі бар тұрғындар мен 10%-
дық аса жоғары кірісі барлардың орташа ақшалай кірістері 
деңгейлерінің ара салмағы ретінде сипатталады. 

Теңсіздіктің нақты көрінісін халықтың 10%-дық топтарының 
кірісін бөлу көрсетеді. Әлемнің әртүрлі елдерінде дециалды диф-
ференцация әртүрлі қалыптасты, мысалы, 2003 жылы қорлар 
коэффициенті АҚШ-та − 16, Жапонияда − 4,5, Германияда − 7, 
Арменияда − 11, Грузияда − 12, Ресейде – 15-ке тең болды. Алай-
да, осы көрсеткіштер адам басына шаққандағы орташа кірістің 
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әртүрлі абсолютті көрсеткіштерімен анықталады. Мысалы, АҚШ-
та бұл көрсеткіш орташа жан кірісінің жоғары децилі − 78170 
доллары болғанда 16-ға тең, Ресейде 12474 l доллар болғанда − 
15. Осылайша, кірістердің (қорлардың) жан басына шаққандағы 
децилді дифференциациялану көрсеткішін бағалау салысты-
ру бойынша жан басына шаққандағы кірістердің абсолютті 
өлшемі көрсеткішінен дара қолданыла алмайды. Кедейлік пен 
теңсіздіктің барлық көрсеткіштерін аса кедей топтардың жан 
басына шаққандағы кірістерінің аймақтық өлшемімен тығыз 
байланыстыра қарастырған жөн, кері жағдайда олар қарама-
қайшылықты қорытындыларға алып келуі мүмкін.
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ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫСТЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ 
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУІ

Әлеуметтік жұмыстың құ-
қықтық қамтамасыз етілуінің 
негіздері. Әлеуметтік жұмыстың 
құқықтық қамтамасыз етілуі ұғы-
мы, әлеуметтік қызмет көрсетуді 
құқықтық реттеу механизмі ұғы-
мымен байланысты. Ал бұл ұғым 

өз кезегінде әлеуметтік қызмет көрсетуді құқықтық реттеу-
ге қатысатын барлық заңдық құралдарды қамтиды. Қоғамның 
гуманистік тұрғыдан даму перспективасы адам декларациясы 
деңгейін қабылданған құқықтарының заңды жүзеге асуымен 
тікелей байланысты. ҚР өз азаматтарының заңдық тұрғыдан 
бекітілген құқықтарын жүзеге асыруда БҰҰ Бас Ассамблеясының 
1948 жылы 10 желтоқсанда қабылданған Жалпыға ортақ адам 
құқығы туралы Декларациясын басшылыққа алады. Халықаралық 
қауымдастықты адам құқығын қорғайтын, оның еркіндігіне қауіп 
төндіретін әрекеттерге қарсы қызмет ететін жалпыға ортақ норма-
ларды жасау қажеттігі Екінші дүниежүзілік соғыстың салдарынан 
соң ойландыра бастаған еді. Оның негізінде жалпыадамзаттық 
құндылықтарға негізделген Декларация қабылданды. Әрбір мем-
лекет өзінің әлеуметтік табиғатына, адамға қатысты ұстанған са-
ясатына байланысты, бұл құжатты басшылыққа алуға құқығын 
өздері анықтайды. 

Әлеуметтік жұмыс саласында қызмет етуші мамандар, өз 
клиенттерінің заңды құқықтарын қорғауда мемлекетаралық 
және мемлекеттік деңгейде қабылданған құжаттарды: Адам 
құқығы туралы жалпы декларацияны (1948), Адам құқығы мен 
еркіндіктерін қорғау туралы конвенцияны (1950), ҚР конститу-
циясын (1995), ҚР мемлекеттік емес ұйымдарды мемлекеттік 

VII бөлім
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тұрғыдан қолдау концепциясын (2002), ҚР еңбек кодексін (2007) 
тағы басқа көптеген заңдық құжаттарды басшылыққа алады. 

«Неке мен отбасы», «Бала құқығы туралы», «Білім туралы», 
«Еңбек туралы», «Халықтың денсаулығы және денсаулық сақтау 
жүйесі» және тағы басқа да заңдар кешені әлеуметтік жұмыстың 
клиенттерін құқықтық тұрғыдан қорғауда қажетті маңызды 
құжаттар.

Құқықтық қамтамасыз етілудің негізгі белгілері:
– халыққа әлеуметтік қызмет көрсету туралы келісілген тұтас 

заңдар жүйесінің болуы;
– әлеуметтік қызмет көрсетудің жүйелерін және жүйелерге 

бағынатын элементтерді басқару тәртібін белгілейтін заңға 
негізделген нормативтік актілердің болуы;

– жеке әлеуметтік қызмет мекемелерінің және мекемедегі 
мамандардың категорияларына сай қызметтерін нормативті түрде 
реттеудің болуы;

– әлеуметтік қызмет көрсету мекемелерінің клиенттерінің 
құқығын қорғайтын құқықтық актілердің болуы;

– әлеуметтік қызмет көрсету мекемелерінің қызметкерлері 
мен халықтың құқықтық санасының белгілі бір дәрежесі.

Әлеуметтік тәжірибеге сүйенсек, құқықтық қамтамасыз 
етуді жүзеге асыру құқықтық кеңістікті қалыптастырудан, 
заңдық талаптарды бекітуден, нормативтік актілерді жасау 
мен қабылдаудан, әлеуметтік қызмет көрсетуді құқықтық және 
нормативтік реттеуден, тұтасымен алғанда халықтың түрлі ка-
тегорияларымен жұмыс істеуден, әлеуметтік қамтамасыз етуді 
құқықтық нормативтік реттеуден басталады.

Әлеуметтік жүйелерді қалыптастырудың, халыққа қызмет 
көрсету жүйесін басқарудың басты принципі − жүйелілік.

Әлеуметтік қызметтерді басқарудың негізінде құқықтық 
нормативтік актілер кіруі тиіс. Олар әлеуметтік қызмет көрсету 
жүйелерінің барлық жақтарының келісімін, қабылданған шешім-
дердің заңдылығын қамтамасыз етеді. Халыққа әлеуметтік 
қызмет көрсетуде басқару жүйесін құқықтық-нормативтік реттеу, 
әлеуметтік қызмет көрсету орындарының үлгісін жасау, стандарт-
тау, лицензиялау және талаптар жүйесін енгізу, ақпараттандыру 
арқылы жүзеге асырылады. Әлеуметтік жұмысты құқықтық 
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қамтамасыз ету курсының келесі категорияларын бөліп қарас-
тыруға болады. 

 Құқықтық кеңістік − әлеуметтік қызмет көрсету саласында 
нақты әлеуметтік-экономикалық жағдайға сай құқықтық әсер ету 
кеңістігін анықтау.

Құқықтық технология − әлеуметтік қызмет көрсету меке-
мелерінің рационалды және тұрақты дамуына мүмкіндік беретін 
құқықтық құрылымдарды, құралдарды іріктеу.

Құқықтық әлеуметтену − тұлғаның қоғамда қалыптасқан 
құқықтық қатынастарды бейнелейтін көзқарастарды, түсініктерді, 
құндылықтарды, мінез-құлық үлгілерін меңгеру дәрежесін 
бейнелейді. Құқықтық әлеуметтенудің соңғы нәтижесі құқықтық 
мәдениеттің қалыптасуы болып табылады.

Құқықтық мәдениеттің құрамдас бөліктері:
– мемлекеттің бағытын бейнелейтін талаптар жүйесі ретіндегі 

– құқық;
– құқық арқылы реттелетін қоғамдық қатынастар жүйесі, 

яғни құқықтық қатынастар;
– құқықтық бақылауды, реттеуді және құқықтық орындау-

ды қамтамасыз ететін мемлекеттік органдар мен қоғамдық 
ұйымдардың жүйесі ретіндегі құқықтық мекемелер;

– құқықтық іс-әрекеттің барлық жүйесін рухани бейнелейтін 
құқықтық сана;

– құқықтық немесе құқыққа қарсы бағыталған мінез-құлық 
(іс-әрекет).

Қоғамда құқықтық институттарға қатысты нигилистік көз-
қарастардың орын алуы маскүнемдік, нашақорлық, жез өкшелік 
сияқты әлеуметтік аурулардың көбеюіне алып келеді. 

Құқықтық мінез-құлық – заңға сай жүзеге асырылатын мінез-
құлық.

2002 жылы Қазақстан Республикасы Президентінің қау-
лысымен Қазақстанда адам құқығын қорғауға бағытталған ин-
ститут – омбудсмен құрылды. Бұл институттың негізгі мақсаты 
адамдардың арыз-шағымын тыңдап, көмектесу ғана емес, соны-
мен бірге олардың белсенді субъект ретінде өздеріне көмектесе 
білу қабілеттерін дамыту және өз өмірлеріне жауапкершілікпен 
қарауын қалыптастыру.



479 

Халықты әлеуметтік қорғау 
әлеуметтік саясаттың ма ңызды 
аспектісі ретінде. Қазақстан 
әлеу меттік-экономикалық жаңару 
мен саяси демократияландыру дың 
жаңа кезеңіне қадам басты. Қазақ-

станның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына 
кіру стратегиясында халықтың неғұрлым «әлжуаз» топтарын 
қорғайтын және экономиканың дамуына қолдау көрсететін осы 
заманғы әлеуметтік саясатты ұстану мәселелері көтерілді. 

Мемлекет халықтың неғұрлым «әлжуаз» топтарын қорғайтын 
саясатты ұстана отырып, қаражатты молынан жұмсауға, жеке 
сектордың әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін қамтамасыз ету-
ге, әсіресе білім алу мен жаңа мамандықтарды игеру саласында, 
сонымен қатар бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін күшейтуге 
ерекше көңіл бөліп отыр.

Ең күшті әлеуметтік саясат − бұл халықты жұмыспен 
тұрақты қамту саясаты. Сондықтан, мемлекет қоғамның шын 
мәнінде көмекке зәру мүшелеріне қолдау жасау мақсатында 
толық жауапкершілікті өз мойнына алуға міндетті. Осыған 
орай, әлеуметтік көмек көрсету саясаты «әлеуметтік топтардың 
мұқтаждықтарымен» емес, «еңбекке қабілетті азаматтарды 
жұмысшылар сапына қосуға даярлау» міндеті бағытында жүзеге 
асырылуы тиіс екендігін елбасы Қазақстанның алдында тұрған 
стратегиялық басымдықтардың бірі ретінде атап өтті.

Білім − адам дамуы индексінің маңызды компоненті. ҚР 
Президентінің 2005 жылдың 18 ақпанындағы «Қазақстан же-
дел экономикалық, әлеуметтік және саяси жаңару жолында» 
атты жолдауында әлемдік стандартқа сай білім беру үлгісін 
қалыптастыру, әрбір қазақстандықтың жоғары білім алуына 
мүмкіндік беру, білім гранттарын кредиттердің есебінен 50 %-ға 
көбейту, екінші деңгейдегі банктер арқылы студенттерге кре-
диттер беру, мемлекеттің бұл кредиттерді қайтаруға кепілдік 
беруімен қамтамасыз ету, студенттік отрядтарға жазғы уақытта 
жұмыс істеуге мүмкіндіктер беру, жасыл ел бағдарламасын жүзеге 
асыру мәселелері туралы айтылды. Бұл айтылған ұсыныстардың 
барлығы іс жүзінде жүзеге асырылып, Қазақстан қоғамында 

7.2. Әлеуметтік 
жұмыс объектілерін 
әлеуметтік қорғау 

мәселелері



480 

азаматтардың құқықтарының сақталынуына аса мән беріліп 
отырғандығын көрсетті. 

Халықаралық талаптар мен жалпы принциптер негізінде 
Қазақстанда тұлғаның қалыптасып, дамуына, ана мен отбасының, 
баланың құқығы мен мүддесін қорғауға құқықтық жағдайлар 
жасалынған. 

ҚР азаматтарын зейнетақымен қамтамасыз ету. «Ынты-
мақтық» зейнетақылық жүйе Қазақстанда 1998 жылға дейін 
орын алды. Бұл жүйе кәсіпорындардың өз жұмысшыларына 
бөлетін зейнетақы төлемдері арқылы жүзеге асырылды. 
Экономикалық дағдарыс басталған кезеңде жаңа жинақтаушы 
зейнетақы жүйесіне көшу жүзеге асырылды. Мұның тағы да 
бір себебі Қазақстанда жұмыс істеушілердің санының азаюы 
және туу деңгейінің төмендеуі. Жинақтаушы зейнетақылық 
жүйе 1998 жылдан бастап енгізілді. Мұндай жүйеде әрбір адам 
зейнетақысын жеке жинап, өзінің табысынан өтем төлеп отыра-
ды. Осылайша, зейнетақылық жинақ оның меншігі болып табы-
лады. Жинақтаушы жүйеде төлемдерге пайыз (инвестициялық 
кіріс) қосылады. Осылайша, жинақтың тез өсуіне және оны ин-
фляциядан қорғауға мүмкіндік береді.

СИК ( әлеуметтік жеке код) – бұл әрбір адамның жеке нөмірі. 
Ол 16 цифрдан және латындық әріптерден тұрады. Бұл әрбір 
адамның аты-жөні, фамилиясы және туылған күні негізінде жа-
салады. СИК-ті жеке зейнетақылық есептің нөмірімен шатас-
тыруға болмайды. Есептің нөмірі жинақты бір жинақтаушы 
жүйеден екіншісіне аударғанда өзгеріп отыратын болса, СИК 
бір-ақ рет беріледі және өзгермейді. СИК-ті мекеменің есепшісі 
береді. Бухгалтерия әлеуметтік жеке кодтың енгізілгені тура-
лы анықтама береді. Өз бетінше жұмыс істейтіндер СИК-ті өз 
бетінше зейнетақы төлеудің мемлекеттік орталығының аудандық 
бөлімдерінен алады.

Зейнетақы қоры үш бөліктен тұратын жүйенің негізгі түйіні.  
Ол салымшылармен жұмыс жүргізіп, міндетті және ерікті 
зейнетақы төлемдерін жинауды жүзеге асырады. Зейнетақылық 
келісім шартты бекітіп, зейнетақылық нөмір бойынша есеп 
жүргізіп, мемлекеттік органдармен өзінің жеке салымшыла-
ры алдында есеп беріп отырады. Сонымен бірге, алушыларға 
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зейнетақыны төлеп отырумен айналысады. Қор – зейнетақылық 
активке басшылық ететін компаниялармен және банк-касто-
дианмен келісім шарт жасауы тиіс.

Зейнетақылық активке басшылық ететін компаниялар − 
екінші түйін. Мұндай компаниялар қормен бірлесе отырып, 
зейнет ақылық қорлардың активтерін инвестициялау мүмкіндігін 
зерттеп, құнды қағаздар жөніндегі Ұлттық комиссияның рұқсаты 
шегінде активтерді алу жөнінде шешім қабылдайды. Олар 
өздерінің іс-әрекеті туралы жинақтаушы зейнетақылық қор мен 
құнды қағаз жөніндегі Ұлттық комиссия алдында есеп беріп 
отырады. Сонымен бірге олар әрбір жұмыс күні соңында қор 
активтерінің дұрыс нарықтық құнын анықтауға жауап береді.

Банк – кастадион – үшінші түйін. Ол зейнетақылық қорға 
клиент тердің ақшалары мен құнды қағаздарын есепке алып және 
жауапкершілікпен сақтау жөнінде қызмет көрсететін сақтаушы 
банк. Сонымен бірге бұл банк басқарушы компанияның 
нұсқауларына сәйкес сатылымға қатысып, қордың активтерін ин-
вестициялап отырады. Бұл үш ұйымның әрқайсысы бір-бірінен 
заңды тәуелсіздікке ие. Қор зейнетақылық активке басшылық 
ететін компанияларды да дұрыс жұмыс жүргізбеген жағдайда, 
банк-кастадионды да келісімшартты бұзып ауыстыра алады.

Қазіргі кезеңде Қазақстанда зейнетақының орташа көлемі 
21,5 мың теңгені құрайды. 2010 жылдың қарашасында «Қазақстан 
республикасында зейнетақымен қамтамасыз ету туралы» заңға 
түзетулер енгізу туралы заң қабылданды. Бұл заң жобасы халықты 
зейнетақымен қамтамасыз ету деңгейін көтеру мақсатында жаса-
лып отыр. 

Мемлекеттің әлеуметтік жауапкершілігінің негізгі өлшем-
дерінің бірі зейнеткерлердің өмір сүру сапасы мен деңгейі болып 
табылады. Қазіргі уақытта зейнеткерлер қоғамның әлеуметтік 
тұрғыдан әлсіз қорғалған тобы болып отыр.

ҚР мемлекеттік әлеуметтік төлемақылары. Қазақстан Рес-
публикасындағы арнаулы мемлекеттік жәрдемақы туралы 1999 
жылғы 5 сәуірдегі заңын (2005 жылғы 15 желтоқсандағы берілген 
өзгерістер мен толықтырулар негізінде) алып қарайтын болсақ 
жәрдемақыға құқығы бар азаматтар қатарына: 

– Ұлы Отан соғысына қатысушылар мен мүгедектері және 
оларға теңестірілген адамдар;



482 

– Ұлы Отан соғысында қаза тапқан (қайтыс болған, хабар-
сыз кеткен) жауынгерлердің ата-аналары және екінші рет некеге 
тұрмаған жесірлері;

– қаза тапқан әскери қызметкерлердің отбасылары, атап 
айтқанда: Ауғанстанда немесе соғыс қимылдары кезінде қаза 
тапқан (хабарсыз кеткен) немесе жаралану, контузия алу, мертігу, 
ауру салдарынан қайтыс болған әскери қызметшілердің отбасы-
лары; бейбіт уақытта әскери қызмет атқару кезінде қаза тапқан 
әскери қызметкерлердің отбасылары, қаза тапқандардың, қайтыс 
болғандардың, хабарсыз кеткендердің) балалары, асыраудағылар; 
қызмет міндеттерін атқару кезінде қаза тапқан ішкі істер орын-
дары қызметкерлерінің отбасылары; ата-аналары; Чернобыль 
АЭС-ындағы апаттың, азаматтық немесе әскери мақсаттағы 
объектілердегі және басқа да апаттар мен авариялардың зардап-
тарын жою кезінде қаза тапқан адамдардың отбасылары және т.б.;

– қайтыс болған соғыс мүгедектерінің және соларға теңес-
тірілген мүгедектердің әйелдер (ерлер);

– бірінші, екінші үшінші топтағы мүгедектер;
– он алты жасқа дейінгі мүгедек балалар;
– «Алтын алқамен», «Күміс алқамен» марапатталған неме-

се бұрын «Ардақты ана» атағын алған, сондай-ақ бірінші және 
екінші дәрежелі «Ана даңқы» орденімен марапатталған көп ба-
лалы аналар;

– саяси қуғын сүргін құрбандары;
– Қазақстан Республикасына сіңірген ерекше еңбегі үшін 

зейнетақы тағайындалған адамдар, т.б.
2006 жылдан бастап, аз қамтамасыз етілген жанұяларға – 

балалары 18-ге толғанға дейін ай сайын төлемақы беріледі. 
Көп балалы аналарға төленетін арнайы мемлекеттік төлемнің 
көлемі жоғарылап, төрт балалы және кәмелетке толмаған бала-
ларымен тұрып жатқан аналарға , «Алтын алқа» және «Күміс 
алқа» немесе 1-және 2-дәрежелі «Ана даңқы» медальдарымен 
марапатталғандарға 4000-ға дейін қосылды.

2006 жылдың 1 маусымынан бастап, бала бір жасқа толғанға 
дейін мемлекеттік жәрдемақы беріледі. 

Тұрғын-үй бағдарламасы шеңберіңде бюджеттік құралдардың 
негізінде әлеуметтік қорғалған топтарға арнап квартира салу 
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және қымбат емес халықтың алуына мүмкіндігі жететін кварти-
ралар ипотекалық бағдарлама бойынша беріледі.

Жыл сайын республикандық бюджеттен мүгедектер мен 
ардагерлердің денсаулығын жақсартуға қаражат бөлініп отырады. 
Еңбек етуге қабілетсіз, жалғыз қалған қарт адамдарға арналған 
интернат-үйлер (75) салынған. Оларда 16 мыңнан астам адам 
мемлекеттің қамтамасыз етуінде.

Тұрғын-үй жәрдемақысы тұрғын-үй, коммуналдық қызметке 
30 немесе одан сәл ғана көбірек пайыз төлеуге ғана мүмкіндігі 
бар отбасыларға берілді. Адрестік әлеуметтік көмек отбасы 
мүшелеріне орта жанға шаққандағы табысына сәйкес мемлекеттік 
бюджеттің мүмкіндігін ескеру арқылы бекітілген кедейшіліктің 
төменгі деңгейінен де аз келетін отбасыларға беріледі.

Балалықты қорғаудың құ-
қықтық негіздері. Балалықты 
қор ғаудың негізі құқықтық базасы  
ретінде балаларды қорғаудың ха-
лықаралық заңын, балалар хартия-
сын, бала құқығы Декларациясын 

алуға болады. Қазақстанда балалықты қорғаудың құқықтық негізі 
ретінде ҚР конституциясын, отбасы туралы заңды, білім туралы 
заңдарды атауға болады. 

Қазақстанда «ҚР баланың құқығы туралы заң», «Жанұялық 
типтегі балалар селосы мен жасөспірімдер үйлері», «Мүмкіндігі 
шектеулі балаларды әлеуметтік, медикалық-педагогикалық 
түзету арқылы қолдау заңдары» ауыл мектептерінің мәселесін 
шешу мақсатында «ауыл мектебі» салалық бағдарламалары қолға 
алынды.

1994 жылы Елбасы Н.Ә. Назарбаев «Бала құқығы тура-
лы конвенцияға» қол қойды. 2006 жылы ҚР Білім және ғылым 
министрлігінде бала құқығын қорғау комитеті құрылды. 2006-
2011 жылдарға бағытталған «Қазақстан балалары» Мемлекеттік 
бағдарламасы қабылданды. 

Елімізде 5 миллионнан астам бала болса, оның 3 миллионы  
мектеп жасындағылар. Заңдық механизм балаларға зорлық көр-
сетуге, оларды сатуға, экономикалық тұрғыдан қанауға тиым салады. 

7.3. ҚРдағы түрлі 
топтарды әлеуметтік 
қорғаудың құқықтық 

негіздері
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Мемлекет тарапынан әлеуметтік жетімдікке ерекше көңіл 
бөлінген. Қазақстанда жетім балалар саны 40 мың, олардың әр 
бесеуі тірі ата-аналары тұрғанда жетім болып отыр. Балалар 
құқығын қорғау мақсатында мемлекеттің қолдауымен балалар үйі 
мен интернаттар, отбасы типіндегі балалар үйі, отбасы типіндегі 
балалар селосы, жеке балалар үйі, «SOS – балалар селосы», жас 
жеткіншектер үйі жұмыс жасауда. Отбасылық тәрбиелеудің жаңа 
түрі патронаттық отбасында тұру болып табылады. 

Патронат – баланы тәрбиелеп алуға тілек білдірген жақ 
пен қамқорлық пен қолдау көрсетіп отырған органның арасын-
да келісім-шарттың жасалуы негізінде баланы тәрбиелеудің 
түрі. Бұл келісім-шартта көрсетілген мерзім бойынша баланың 
патронаттық тәрбиеші отбасында уақытша тұруын білдіреді. Па-
тронат көп жағдайда қамқорлық пен қолдауға ұқсас, патронаттық 
тәрбиешінің міндеттері де оларға ұқсайды. Олардың ба-
сты айырмашылығы патронатта баланы асырау мемлекеттің 
құралдарының негізінде жүзеге асырылады. Қазақстан Республи-
касында «Неке мен отбасы туралы» заң қабылданып болғаннан 
кейін және патронат институты енгізілгеннен соң ҚР үкіметінің 
қаулысымен 1999 жылы 9 қыркүйекте «Патронат туралы тұ-
жырымдар» қабылданды.

 Әйелдерді әлеуметтік қорғаудың құқықтық негіздері. 
Әйелдердің биологиялық негізі бала туу қызметі болуынан олар 
ерекше әлеуметтік-демографиялық топқа жатқызылып, әлеуметтік 
жұмыс клиенттерінің ерекше тобы ретінде қарастырылуда. Ол өз 
кезегінде мәдени және әлеуметтік түрлі салдарларға әкелуде.

Ерлер мен әйелдер теңдігін қалыптастырудың негізгі 
жақтары − еңбекке, білім алуға, сайлауға дауыс беру, билікке 
араласу, мәртебесін көтеріп, тұлғалық мүддесін қорғауда көрі-
неді. Әйелдер мәселесін шешудің алғашқы бастамасы 1918 
жылдан басталды. Осы жылы ерлер мен әйелдердің теңдігі 
принципі қоғамдық өмірдің барлық салаларында айтылып қана 
қоймай, кеңес өкіметінің Конституциясында бекітілді. 1918 
жылы алғашқы бүкілресейлік әйелдер съезі өтті. «Крестьянка», 
«Работница», «Коммунистка» журналдарының шыға бастауы 
әйелдердің қоғамдық өмірге араласуының көрінісі еді. 1934 жыл-
дан бастап, әйелдер мәселесі саласында бірталай қиындықтар 
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басталды. Ұжымдастыру әйелдерді еркектермен қатар ауыр, 
ақысы аз жұмыстарға шығуға мәжбүр етті. Мұндай еңбек әйелге 
«еңбек құқығын» беруден гөрі, экономикалық тәуелсіздігін 
алуға мүмкіндік бермейтін құралға айналды. Өйткені дәстүрлі 
отбасыдағы қызметінен басқа, әйел адамға тағы да еңбек ету 
міндеттері қосылды. 

ХХ ғасырда әйелдердің қоғамда алатын орнының, оларға 
қоғам тарапынан болатын қарым-қатынастардың демократиялық 
өзгерістерге ұшырауына қарамастан, әйелдердің ең басты 
мәселесі − отбасылық және отбасынан тыс, аналық және кәсіби 
міндеттерінің өзара үйлесім табуы болып отыр. 

Әйелдердің қоғамдағы белсенділігін көтеру, олардың кәсіп-
керлік саласындағы іс-әрекеттерінің дамуына қолдау көрсету 
− мемлекеттің әлеуметтік саясатының маңызды бағыттарының 
бірі. Әйелдер республикадағы 8,5 млн. экономикалық белсенді 
халықтың 4,2 млн-ын құрайды. Олардың дәстүрлі құндылықтар 
мен жаңа жаһандық құндылықтарды диалектикалық түрде 
меңгеріп, өмірден өз орындарын табуына, іскерлік сапала-
ры мен ұлттық ізгілік ұстанымдарын өмірде тиімді қолдана 
алуына әлеуметтік қызметкерлер көмектесе алады. Олар ҚР 
Конституциясындағы 27-бапты басшылыққа ала отырып, неке 
мен отбасын, балалықты қорғауға белсене араласады. 

Мигранттар мен қашқындарды әлеуметтік қорғаудың 
құқықтық негіздері. ҚР-ның 2010 жылға дейінгі демографиялық 
және миграциялық саясатының бағдарламасы. Соңғы 10 жыл-
да 40 мемлекетте тұрып жатқан 5 млн-ы қазақтардың (1,5 
млн Өзбекстанда, 1,3 млн-ы Қытайда, 1 млн-ы Ресейге) 200 
мыңы оралды. Оралмандардың ішінде экономикалық жағынан 
әлсіз дамыған елдерден келгендердің саны көп. Олар барлық 
келгендердің 86%-ын құрайды. Оралмандардың балабақша және 
оқу жасындағы балалары 46%-ын құрайды. Бұл білім жүйесінде 
біраз қиындықтар туғызуда. Бірқатар аймақтарда мемлекеттің 
бөлген қаржысы дұрыс игерілмей квота бойынша келген оралман-
дар тиесілі ақшаны ала алмай отыр. Оралмандардың ішінде кво-
тасыз келгендер де көп. Азаматтық алу мәселесін қалай шешуге 
болады? Оралмандарды тұрғын үймен қамтамасыз ету мәселесін 
шешуде тұрғылықты халықтың да мүддесіне нұқсан келтірмеу 
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қажет. 1 млн-нан астам адам Қазақстанда баспанасыз. Билік пен 
мемлекеттік емес ұйымдардың, кәсіподақтардың бірігіп жұмыс 
жүргізуі өте қажет.

ҚР Жер туралы кодексінде репатрианттарға, шет елдіктерге 
және азаматтығы жоқтарға жер учаскелерін берудің жолдары да 
қамтылған. Атап айтатын болсақ, жер учаскелері репатрианттарға 
(оралман) уақытша (арендаға) ауылшаруашылық өнімді 
өндіру үшін 10 жылға беріледі. Жерлер ауылшаруашылық 
өнімдерін өсіруге арналған жерлерден, арнайы жерлік қордан, 
иммиграциялық жер қорынан және запастағы жерлерден беріледі.

Жеке үй алдындағы өнімдерді өсіруге, дача салуға ауылдық 
жерлерден, ауыл шаруашылығына арналған, арнайы жерлік 
қордан, иммиграциялық жер қорынан және запастағы жерлерден 
беріледі. ҚР азаматтығын алған соң берілген жер учаскелері оның 
жеке меншігі ретінде есептеліп, Жер кодексі бекіткен тәртіп бой-
ынша құқыққа ие болады.

Шетелдіктерге және азаматтығы жоқтарға жер учаскелерін 
ауыл шаруашылығына арналған жерлерден уақытша пайдалануға 
10 жыл мерзімге беру залогтан басқа аренда алу құқығының 
барлық түрлеріне тиым салу арқылы жүзеге асырылады.

Жастарды әлеуметтік қорғаудың құқықтық негіздері. 
Мемлекеттік-әлеуметтік саясат – бүкіл қоғамның игілігі үшін 
жастарды дамытып, олардың потенциалын көтеру мақсатында 
жүзеге асырылуға бағытталған әлеуметтік-экономикалық, сая-
си, ұйымдастыру және құқықтық шаралар жүйесі. Мемлекеттік 
әлеуметтік саясаттың объектісі 14 және 29 арасындағы жа-
стар, жас отбасылар және жастар ұйымдары. Бұл саясаттың 
субъектілері мемлекеттік органдар, жастар ұйымдары мен ассо-
циациялар және жастардың өзі.

ҚР мемлекеттік жастар саясатының негізгі принциптері ҚР 
«Мемлекеттік жастар саясаты туралы» заңның жобасында бей-
неленген.

Бұл атап айтқанда:
– ҚР тарихи және мәдени құндылықтарының басты болуы 

және дене мен рухани денсаулықты бекіту, патриотизм мен 
азаматтықты қалыптастыру принципі;
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– теңдік және адамның, азаматтың құқығы мен еркіндікте-
рін мемлекеттік қорғау, еркін дамуға және игілікті өмір сүруіне 
жағдайлар жасау принципі;

– мемлекеттік органдардың және жергілікті өзін-өзі басқару 
органдарының ҚР мемлекеттік жастар саясатын жүзеге асырудағы 
іс-әрекеттерінің заңдылығы принципі;

– Мемлекеттік жастар саясатының негізгі бағыттары:
– жастардың құқығының қорғалуын қамтамасыз ету;
– еңбек және жұмыспен қамтамасыз ету сферасында кепіл-

діктердің қамтамасыз етілуі; 
– жастардың кәсіпкерлік әрекетіне қолдау көрсету; 
– кепілдік берілген әлеуметтік көмек көрсету; 
– талантты жастарды қолдау;
– жастар бірлестіктерінің іс-әрекеттеріне қолдау жасау және 

халықаралық айырбасқа мүмкіндік жасау;
1999 жылы сыртқы миграцияға 61891 (жасөспірімдер мен 

қыздар 15-29 жас аралығындағы) жастар қатысты. Оның 49326-
сы Қазақстаннан сыртқа кеткендер. Кеткен жастардың жалпы 
пайызы − 25,1. Ауылдан қалаға кеткендердің арасында да жастар 
өте көп кездеседі. 

Азаматтардың денсаулығын қорғаудың құқықтық негіз-
дері. Халықтың денсаулығын қорғау – Қазақстан-2030 бағдар-
ламасының негізгі бағыттарының бірі. Бұл саладағы негізгі 
мақсат – медициналық көмектің сапасы мен қолжетімділігін 
қалыптастыру.

ҚР «Азаматтардың денсаулығын қорғау туралы» заң 
2006  жылдың 7 шілдесінде қабылданды. 2004-2006 жылдары 
республикалық бюджеттің есебінен 34 денсаулық сақтау объек-
тісін салыну жоспарланды. Халыққа ақысыз медициналық көмек 
көрсетудің кепілдік берілген көлемі анықталды. Осы мақсатқа 
республикалық бюджеттен 2003 жылы 89,9 млрд теңге бөлінді. 

Медициналық көмектің қол жетерлік деңгейде болуының 
нәтижесінде жас балалар мен аналар өлімі, туберкулез ауруының 
саны төмендеді.

ҚР Президентінің 2004 жылғы «Бәсекелестікке қабілетті 
Қазақстанға, бәсекелестікке қабілетті экономикаға, бәсекелестікке 
қабілетті ұлтқа» атты жолдауында мемлекеттік медицинаның 
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жеке меншіктен бөлек болуы тиіс екендігі айтылды. Сонымен 
қатар мемлекеттік медициналық мекемелерде жеке кабинеттерді 
ашуға тиым салынуы тиіс, − деп атап көрсетілді. Негізгі мәселелер 
ретінде: 

біріншіден, алғашқы санитарлық-медициналық көмекке көңіл 
бөлу, станционарлық емдеуден амбулаториялық емдеуге көшу;

екіншіден, жүйелі түрде денсаулықты сақтаудың әлемдік 
стандарттарына көшуді бастау, жаңа технологияларды қолдану 
және емдеудің және медициналық қызмет көрсетудің жаңа мето-
дикаларын қолдану;

үшіншіден, бала мен ананың денсаулығын сақтау;
төртіншіден, тәуелсіз медициналық экспертиза жүйесін жа-

сау, тексеру процесіне тәуелсіз эксперттерді қатыстыру;
бесіншіден, 2005 жылдан бастап, медицина саласының ресур-

старын және қаржыларын басқаруды жүзеге асыратын денсаулық 
сақтау саласының менеджерлерін дайындауды бастау;

алтыншыдан, туберкулез, диабет, астма, жүрек-қан тамырла-
ры және басқа да әлеуметтік маңызды аурулардың алдын алуға, 
диагностика жасау мен емдеуге көңіл бөлу;

жетіншіден, үкімет пен әкімдердің жаңа ауруханалар мен 
медициналық мекемелер ашуға және ескілеріне ремонт жасауға 
көңіл бөлулері тиістігі атап көрсетілді.

Азаматтардың денсаулығын қорғау мәселелері Президенттің 
жыл сайынғы халыққа арналған жолдауларында жаңа сапалық 
деңгейге көтеруге бағытталған іс-әрекеттермен толықтырылып 
отырады. 

Халықтың денсаулығын қорғауға бағытталған мемлекеттік 
саясаттың негізгі принциптері:

– медициналық көмектің көрсетілуінің қолжетімділігі мен 
сапалылығы;

– мемлекеттің, жұмыс берушілердің және азаматтардың 
жеке және қоғамдық денсаулықты сақтауға және нығайтуға 
ынтымақтастық жауапкершілігі;

– Қазақстан Республикасы азаматтарына кепілдік берілген 
ақысыз медициналық көмектің көлемін көрсетуді қамтамасыз 
ету;

– денсаулық сақтау жүйесінде көрсетілетін медициналық 
көмектің профилактикалық бағытталғандығы;
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– сектор аралық өзара байланыстар;
– пациенттердің құқығын қорғау.
Үкіметтік емес ұйымдар іс-әрекеттерінің құқықтық негіз-

дері. Мемлекеттік құрылымдар, кәсіпкерлік ұйымдар және 
мемлекеттік емес ұйымдардің өзара серіктестігі қазіргі уақыттағы 
ең өзекті мәселелердің бірі. Үшінші сектор − мемлекеттің 
әлеуметтік көмек көрсету сферасындағы маңызды серіктесі.

Мемлекет − мемлекеттік емес ұйымдардан жаңа идеялар-
ды, инициативаларды күтеді. Әлеуметтік салаға бюджеттен тыс 
құралдар мен ресурстарды тартуды мақсат ете отырып, мемле-
кет өз алдына бөлек жұмыс істейтін ұйымдармен емес, жоғары 
ұйымдастырылған және заңмен жүретін азаматтық қоғамның 
құрылымымен жұмысты бірлесіп атқарғысы келеді. Өз кезегінде 
үшінші сектор нормативті-құқықтық базаның жетілдірілуін, 
салық төлеудің әділетті болуын, әлеуметтік инвестицияның 
бәсекелестікке негізделген механизмдерін (әлеуметтік тапсы-
рыс, грант, лицензия, т.б) қалыптастыруды, билік қабылданған 
шешімдерге тең дәрежеде қатыстыруды талап етеді.

Қазақстанда үкіметтік емес ұйымдар мен биліктің өзара 
қарым-қатынасының үш түрін көрсетуге болады. 

Біріншісі, азаматтар мен биліктің өзара қарым-қатынасының 
квазикеңестік механизмі. Билік барлық мемлекеттік құрылымдар 
арасынан қандайда бір себептердің көмегімен бірқатар 
«элитарлық» құрылымдарды бөліп алып, жергілікті бюджет-
тен оларға мақсатты түрде көмек көрсетіп отырады. Үкіметтік 
емес ұйымдар арасындағы бәсекелестік туралы ешқандай сөз 
жоқ. Элитарлық құрылымдар қатарында, негізінен ардагерлер 
бірлестіктері. Бұл билікке белсенді әлеуметтік көмекті сырттай 
көрсету үшін ғана керек.

Екіншісі, аралас тип. Бұл кеңестік дәуірдегі және қазіргі 
заманғы механизмдерді біріктіреді. Мемлекеттік және муни-
ципалдық органдар қоғамдық ұйымдарды құрады. Осылайша 
биліктің бақылауында болатын құрылымдар қалыптасады. Сырт-
тай олар тәуелсіз сияқты көрінеді.

Үшіншісі, өзара әрекеттесудің инновациялық механизмдері-
нен құралады: 1) бәсекелестік; 2) әлеуметтік-технологиялық; 3) 
ұйым дастыру-құрылымдық; 4) процедуралық; 5) кешендік.
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Бәсекелестік – үкіметтік емес ұйымдардың жарысқа түсуі 
негізінде ұтып алуына негізделеді.

Әлеуметтік-технологиялық – қоғамға әсер етудің жаңа тех-
нологияларын қолдану, мысалы, маскүнемдер мен нашақорларды 
психологиялық оңалту, т.б.

Ұйымдастыру-құрылымдық − биліктің қоғамдық ұйымдармен 
бірлесе отырып жаңа заңдық тұлғаны жасауы, оған азаматтарды 
және ұйымдар мен бірлестіктерді мемлекеттің қаржылық көмегі 
арқылы тарту.

Процедуралық – белгілі бір топтағы міндеттерді орындау-
да билік пен үкіметтік емес ұйымдардың өзара қызмет етуінің 
ережесі анықталады. Мұндай процедуралар арнайы келісімдер 
арқылы қабылданады. 

 Кешенді − жоғарыда аталған түрлердің қандай да бір 
екеуінің бірігуінен құралады. Мысалы: Ерікті орталықтар, ҮЕҰ 
базары, т.б.

Адамды дамытуда әлеу мет-
тік жұмыстың әдіс намалық, 
әдістемелік және заңдық тұр-
ғыдан жетіліп, қамтамасыз 
етілуі.  Қоғамның гуманистік пер-
с пективасы әлеуметтік сфераны  
тұрақты дамытумен байланы-

сты. Қазіргі кезеңде қоғамда адамды дамыту концепциясының 
рөлінің жоғарылауы туралы айтқан жөн. Адамды дамытудың 
негізгі мақсаты – олардың ұзақ, салауатты өмір сүруіне мүмкіндік 
беретін саяси, экономикалық, әлеуметтік және экологиялық орта-
ны қалыптастыру. 

Гуманистік дүниетанымдық көзқарастардың негізінде: 
Біріншіден, адамның бақыты, игілігі, еркіндігі және рухани 

дамуы туралы көзқарас. 
Екіншіден, қоғамның экономикалық өмірінде либералдық 

идеялардың жүзеге асуы, өндіріске мемлекеттің билік етуін шек-
теу, нарықты мемлекеттік және қоғамдық реттеу, меншіктің көп 
түрлілігі, экономиканың адамдар игілігіне қызмет етуі, оның 
әлеуметтік бағытталуы.

7.4. Адам потенциа
лы − мемлекеттің 

әлеуметтік тұрғыдан 
жетілуінің көрінісі 

ретінде
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Үшіншіден, әлеуметтік сферада ынтымақтастық пен бірлесу 
принципінің жүзеге асуы, жоғары адамгершілік құндылықтарға, 
білімге ие тұлғаны қалыптастыру.

Төртіншіден, заң алдында барлық азаматтардың теңдігін 
қалыптастыру, жеке адамның, аз ұлттардың құқықтарын құрметтеу, 
қоғамдық қатынастардың барлық субъектілерінің жоғары 
деңгейдегі құқықтық және саяси мәдениетін қалыптастыру.

Бесіншіден, жалпы адамдық моральдық универсалдық 
принциптерін қалыптастыру. 

Алтыншыдан, жаһандану жағдайында ұлттық мүддеге нұқсан 
келтірмей, басқа елдер мен қоғамдардың ең жақсы жетістік терін 
басшылыққа алу принциптері жатыр. 

Тарихи тұрғыдан гуманизм адамның қажеттіліктерін 
қанағаттандыру, оның потенциалын, мүмкіндіктері мен қабі-
леттерін толығымен ашуға бағытталған құндылықтар жүйесі 
ретінде түсіндіріледі. Осы мағынасында гуманизм – адамгершілік, 
адамға деген сүйіспеншілік ұғымдарымен сәйкес келеді. 

Гумандылық – адам болмысының онтологиялық түрлерінің 
бірі ретінде, адамгершілік, адамды сүйе білу, адамға құрметпен 
қарау ретінде түсіндіріледі. Гуманистік құндылықтар адамның 
өмірлік позициясынан, дүниетанымдық көзқарасынан, басқа 
адамдарға қарым-қатынасынан көрінеді. 

Адам өзін қоршаған ортамен үздіксіз қарым-қатынасқа түсу 
арқылы өмір сүре алады. Адамның интенционалдығы – қоршаған 
ортамен араласуы. Ортаға ену, араласу субъектінің мотиваци-
ясымен, мүддесімен, мақсаттарымен және құндылықтарымен 
байланысты. Қоршаған ортамен үздіксіз өзара байланыс оның 
дамуына, жетілуіне көмектеседі. Қоршаған ортаның гуман-
дандырылуы түрлі топтармен кәсіби тұрғыдан жүргізілетін 
белсенді іс-әрекеттермен байланысты. Тұлға аралық, топ аралық 
қарым-қатынастардағы гумандылық деңгейі тарихи тұрғыдан 
қарағанда көтеріліп келеді. Альтруистік және эгоистік өмірлік 
принциптердің үзіліссіз диалектикасы гуманизмнің негізін са-
лады. Мұнда сүю, сыйлау, құрметтеу, ойлау, түсіне білу сияқты 
сезімдер − «өзім» және «басқалар» сияқты ұғымдарға қатысты 
ортақ деңгейде көрінеді. 
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Қоғамды гумандандырудың бірден-бір жолы – білімді 
Қазақстанның стратегиялық дамуын маңызды тұғыр ретінде 
қарастыру. Қоғамның жаңару жағдайларында білім беру жүйесін 
жетілдіру, жүргізіліп отырған реформалардың әлеуметтік салдар-
ларын жұмсартып, қоғамның тұрақты дамуына, қазіргі адамның 
өмір сүру жағдайларын үйлестіруге мүмкіндік береді. Қоғамдық 
ғылымдардың ішінде гумандылық, азаматтық құндылықтардың 
кеңінен таралуына, қалыптасуына және және дамытылуы-
на тікелей мүмкіндік жасайтын ғылымдардың қатарына әлеу-
меттік жұмысты жатқызуға болады. Қиын жағдайдағы топ-
тармен жұмыс жүргізетін әлеуметтік жұмыстың теориялары 
мен технологияларының сан түрлілігіне қарамастан, олардың 
барлығына ортақ нәрсе – көмек көрсету мен қолдау. Бұл әлеуметтік 
жұмыстың гуманистік мазмұнының айғағы.

Әлеуметтік жұмыстың теориясы мен практикасы үшін 
адамның мәселелерін тұтасымен ойластыру үлкен маңызға ие бо-
лады. Адамды тұтасымен ( толығымен) түсіну тек ғылыми білімде 
ғана емес, сонымен бірге күнделікті тәжірибеде, адамдардың 
тұрмыстық деңгейдегі саналарында да қалыптасып отырады. 
Әлеуметтік жұмыстың теориясында адамды таным объектісі 
ретінде көмек қажет ететін, әлеуметтік қорғалуының практикалық 
іс-әрекеттерінің түрлі модельдерін ұстану, жарымжандар-
ды әлеуметтік қолдау технологиясын ұсыну секілді мәселелер 
қарастырылады. Яғни практикалық, технологиялық аспектілерге 
көп көңіл бөлінеді. Әлеуметтік жұмыста қолданылатын гуманистік 
психология жүйесі маңызды философиялық-социологиялық 
негізі ретінде адамды қоғамдық өмірдің құбылысы, субъектісі 
ретінде қарап түсіндіреді.

Әлеуметтік жұмыстың теориялық модельдерінің көпшілігі, 
негізінен, технологияға бағытталған. Қазіргі кезеңде әлеуметтік 
жұмыстың феноменологиялық аспектісінің жеткіліксіз дамы-
тылу жағдайларына баса назар аудару қажет. Яғни әлеуметтік 
қызметкердің маман және адам ретіндегі (шындықты өздігінше 
қабылдайтын өзіндік іс-әрекеті мен ниеті, өзіндік өмір сүру 
стилі бар адам ретіндегі) іс-әрекеті есепке алынбай жата-
ды. Әлеуметтік жұмыстың түрлі теориялық модельдерінде 
технологиялық акценттің негізгі орын алуы белгілі бір дәрежеде 
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дұрыс та болып табылады. Бұл жағдай халықтың түрлі топтары-
на әлеуметтік көмек көрсетудің тиімділігін анықтап, әлеуметтік 
қызметкерлердің кәсіби дайындықтарын көтеруге мүмкіндік 
береді. Алайда, әлеуметтік жұмыстың мәндік жағын есепке ал-
мау, оның стратегиясын жасауда түрлі қиыншылықтарға, со-
нымен бірге адамның субъективті рөлін түсінуді елемеуге де 
алып келуі мүмкін. Яғни адам өз өмірін өзі жасаушы ретінде тек 
қана технологиялық әсерлердің нәтижесі емес, саналы, ғылыми 
негізделген іс-әрекеттердің нәтижесі. Адамның өмір сүру 
әлемінде тәжірибе мен ғылым, рационалдық пен эмоционалдық, 
психологиялық пен биологиялық, әлеуметтік, шаруашылық-
экономикалық, саяси және рухани-мәдени жақтарға назар ау-
дару оның өмір сүруіне феноменологиялық тұрғыдан қарауды 
білдіреді. Бұл адамға көп жағдайда, оның өзіндік қайталанбайтын 
тәжірибесінің маңызы екендігін сезінуге мүмкіндік береді. 

Адамның белсенді, творчестволық табиғаты әлеуметтік 
жұмысты ұйымдастырудың теориялары мен практикаларының 
түрлі модельдерінде түрліше түсіндіріледі. Шетелдік ғылыми 
әдебиеттерде әлеуметтік жұмыстың психоәлеуметтік түсіндірілуі 
кеңінен таралып отыр. 

Әлеуметтік жұмыстың психологиялыққа бағытталған модель-
дерінің ішінде кеңінен таралған дәстүрге бихевиоралдық-ког-
нитивтік тәсілді жатқызуға болады. Бұл тәсіл ең алғаш рет 
әлеуметтік жұмыстың психодинамикалық моделіне қарсы тұрды. 
Бихевиоралдық концепция сыртқы әсерлердің рөліне назар ау-
дарып, адамның мінез-құлығын түрлі стимулдардың әсерімен 
түсіндіруге тырысты.

Әлеуметтік-психологиялық модель түрлі әлеуметтік топ 
өкілдерінің психологиялық бейнесіне, тұрмыстық санасына ба-
сты назар аударады. Клиентпен жұмыс жүргізгенде әлеуметтік 
қызметкер оның белгілі бір әлеуметтік топқа жататынын есепке 
алады.

Соңғы жылдары батыстың теориялық дәстүрлерінде әлеу-
меттік жұмыстың гуманистік теориясы қалыптасты. Мұны көп 
жағдайларда экзистенциалды-гуманистік деп те атайды. Бұл 
бағытты К. Роджерстің, А. Маслоудың гуманистік психология-
сынан, А. Камю, Ж. Сартр, В. Франкельдің философиядағы 
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және психологиядағы экзистенциалдық мәселелермен айналы-
суынан да көруге болады. Француз экзистенциалисі Ж.-П. Сартр 
өзінің «Экзистенциализм ‒ бұл гуманизм» деген еңбегінде: 
«Адам субъективтілігінен, адам әлемінен басқа әлем жоқ», ‒ деп 
көрсетеді (Сартр Ж.П., 1990.). 

Бұл жеке адамның әлемге, басқаларға деген субъективтік 
көзқарасының өте маңызды екендігін көрсететін философиялық 
бағыт. 

Әлеуметтік жұмыстың гуманистік моделінің негізгі жағ-
дайлары адамды қоршаған ортамен байланыста болатын тұтас 
тұлға ретінде түсіну. Бұл тұтастық адамға құндылық ретінде 
қарап, оның әлемді өздігінше қабылдап, өзінің өмірлік страте-
гиясын қалыптастыра алатындығын көрсетеді. Мұндағы негізгі 
құндылық ‒ тұлғаның «өз-өзіне құндылық ретінде қарауы». Бұл 
модельде әлеуметтік қызметкер мен клиенттің қарым-қатынасы 
серіктестік сипатқа ие болады. Клиенттің өз-өзіне көңіл бөлуіне 
көбірек назар аударылады.

Әлеуметтік жұмыстың социологиялыққа бағытталған 
тео рияларының қалыптасуына классикалық позитивизмнің  
(О. Конт, Дж. Милль, Г. Спенсер) әсері зор болды. Бұл жерде 
математикалық әдістердің шексіздендірілуі, теориялыққа эм-
пирикалық әдістердің қарсы қойылуы орын алды. 

Әлеуметтік жұмыс пен социологиядағы позитивизм қоғам 
мен адамның қалыптасып дамуын табиғи процестерінің жалғасы 
немесе бөлігі ретінде түсіндіреді. 

 Әлеуметтік жұмыс теориясының қалыптасып дамуына әсер 
еткен концепциялардың қатарына құрылымдық функционализмді 
(құрылымдық-функциялық талдау және жүйелік социологиялық 
білім) жатқызуға болады. Бұл теория әлеуметтік жұмысты үлкен 
әлеуметтік жүйенің бөлігі ретінде түсіндіреді. Әлеуметтік жұмыс 
бірқатар мекемелердің, әлеуметтік іс-әрекеттің, идеялардың, 
қоғамдық байланыстар мен қатынастардың, сонымен бірге өзіндік 
даму логикасы бар әлеуметтік институттардың барлығының іс-
әрекеттер жүйесін құрайды. 

Батыс елдерінде әлеуметтік жұмыстың жүйелік теорияла-
ры 1970-1980 жылдары орын алды. Оның басты негізі адамды 
қоғамның, үлкен жүйенің бөлігі ретінде қарастыру. 
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Әлеуметтік жұмыстың радикалды марксистік моделі адам-
ды зерттеу объектісі ретінде қарап, әлеуметтік көмекті ұйым-
дастыруда негізінен алғанда тұлғаның әлеуметтік сапасын, 
тұрақты байланыстарын, қандай да бір әлеуметтік таптық топқа 
жататындығын есепке алады. Осы тұрғыдан қарағанда халыққа 
көмек көрсетуге дифференциалдық тұрғыдан қарастыру маңызды 
орын алады.

Виталистік тұрғыдан келу адамның өмірлік күшіне сүйенетін 
социологиялық концепцияны басшылыққа алады. Адамның 
өмірлік күшін қолдау әлеуметтік қызметкерлердің басты қам-
қорлығы ретінде қарастырылады. Адамның өмірлік күші 
адамның жекелік және әлеуметтік субъектілігінің тұтастығы 
ретінде, барлық сфераларда биофизиологиялық, психикалық 
және әлеуметтік мүмкіндіктің жиынтығын білдіреді. Бұл іс-
әрекет тек қана тікелей көмекке ғана емес, сонымен бірге оның 
болмысының өмірлік кеңістігін «жақсартуға» көңіл бөлумен де 
байланысты. 

Қиындыққа кездескен адамдармен жұмыс жүргізу көп 
уақытты және рухани күшті талап етеді. Сенімді климатты 
қалыптастыру оңай емес. Қиын жағдайға кездескен адамдармен 
жұмыс жүргізгенде олардың жан күйзелісін азайтуға тырысу 
қажет. Мұндай адамдарға кеңес бергенде бірқатар жағдайларды 
басшылыққа алуға тура келеді. Қайғырудың дұрыс немесе дұрыс 
емес тәсілі жоқ екендігі әркімге де мәлім. Сондықтан да қайғырып 
отырған адамды тыңдап, түсінуге тырысу қажет. Олардың 
қайғысын бөлісіп жанында болу, тыңдау маңызды. Клиент шын 
мәнінде қосыла қайғырып отырғаныңды сезінуі тиіс. Агрессияның 
көрінуіне де дайын болуың қажет. Бұл қайғырған адамның күйі. 
Дистанцияны сақтаудың да мәні зор. Әлеуметтік жұмыс маман-
дары клиенттерге кәсіби көмек көрсетудің пәнаралық теорияла-
ры мен технологияларын жақсы меңгеріп, этика мен моральдың 
талаптарына сай кәсіби сапаларын жетілдіріп, қоғамда азаматтық 
құндылықтардың таралып бекітілуіне жағдай жасайды. 

Аристотель өз заманында адам мен қоғамның өзара 
қатынасының антропоцентристік үлгісін ұсынған еді. Осы үлгіге 
байланысты қоғам – тәуелді, ал адам – тәуелсіз айнымалы ретінде 
қарастырылды. Қоғамдағы орын алып отырған жағдайлардың 



496 

барлығы адам табиғатына тікелей қатысты. Тарихи әрбір қоғам 
адам табиғатындағы потенциалдарды жүзеге асырып отырады. 
Қоғам адамның потенциалының толығымен жүзеге асырылуына 
жағдай жасап отыруы тиіс.

Қоғам дамыған сайын адамдардың қажеттіліктері де жо-
ғарылап отырады. Егер мұндай жағдай жасалмаса қоғамда даму 
жоқ, ол тоқырауда деп есептелінеді. Әлеуметтік даму адамның 
материалдық қажеттіліктерінің толығымен қанағаттандырылып, 
материалдық емес түрлеріне жол ашылуын талап етеді. Егер 
материалдық қажеттіліктердің табиғатына эгоизм тән болса, онда 
рухани қажеттіліктердің табиғатына гуманистік сипат тән.

Адам ойлауының гуманистік табиғатын «таңдау еркіндігі», 
«зорлыққа белсенді түрде қарсылық көрсету» сияқты прин-
циптер арқылы көрінетін қоғамның демократиялық тұрғыдан 
ұйымдастырылуы бейнелейді. Гуманистік дүниетанымдық көз-
қарас жекелік, жыныстық, этникалық, діни әлеуметтік айыр-
машылықтарына қарамастан, барлық адамдардың бақытты өмір 
сүруге құқығы бар екендігіне негізделеді. Әлеуметтік жұмыс 
гуманистік менталитеттің жүзеге асырылуын практикалық 
тұрғыдан қамтамасыз етеді. 

Тарихта радикалды гуманистердің көзқарастарының әртүр-
лілігіне қарамастан олардың позициялары::

– өндіріс экономикаға емес, адамға қызмет етуі тиіс;
– адам мен табиғаттың қарым-қатынасы қанауға емес серік-

тестікке негізделуі қажет;
– антогонистік қарама-қайшылықтар ынтымақтастық қатына-

сымен алмастырылуы қажет;
– барлық әлеуметтік іс-әрекеттердің басты мақсаты адамның 

игілігі мен күйзелістерін болдырмау;
– максималды тұтыну емес, ақылға сай тұтыну дұрыс;
– әрбір адам басқа адамдардың игілігі үшін белсенді қызметке 

дайын болуы тиіс деген көзқарастарға негізделеді.
Әлеуметтік жұмыстың құндылық негіздері оның гуманистік 

табиғатымен тікелей байланысты, өйткені көмектің қандай да 
бір үлгісінің көрсетілгендігіне қарамастан, әлеуметтік жұмыстың 
басты құндылығы – тұлға. Практика жүзінде әлеуметтік қызмет-
керлер өздерінің клиенттеріне, қызметтес жолдастарына, 
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кәсібіне, қоғамда алған міндеттеріне байланысты этикалық 
мәселелермен және дилеммалармен кездесіп отырады. Бұлардың 
бірқатарына: конфеденциалдық және хабарлардың жекелік 
сипаты, патернализм және өз бағытын өзі таңдау, жеке және 
кәсіби құндылықтар, заңдар және клиенттің игілігі, т.б. жатады. 
Әлеуметтік қызметкердің маңызды тұлғалық сипаттамасын оның 
кәсіби қызметінің «гуманистік потенциалы» анықтайды. 

Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар

1. Қазіргі әлеуметтік-экономикалық саясаттың жаһандық мәселері.
2. Қоғамның тұрақты дамуы концепциясы нені ұсынады?
3. Әлеуметтік саясат жүйесін неліктен құрылымдалған гипер жүйе 

ретінде көрсетеді?
4. Әлеуметтік саясаттың жалпылығы қандай факторлармен анықталады?
5. Әлеуметтік саясаттың патерналистік және либералдық моделінің 

орындалуы нені көрсетеді? 
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ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫСТАҒЫ 
ҰЙЫМДАСТЫРУ, ӘКІМШІЛІК  
ЖӘНЕ БАСҚАРУ

«Әлеуметтік жұмыстағы ұйым-
дастыру, басқару және әкім шілік» 
бөлімінің мақсаты – студенттерді 
әлеуметтік басқару теорияларымен 
таныстыру, әлеуметтік жұмыстың 
ұйымдастырушылық құрылымын 
және әкімшілік әдістерін көрсету. 

Әлеу меттік басқарудың теориясы, методологиясы және меха-
низмдерін игеру болашақ әлеуметтік қызметкерлерге халықты 
әлеуметтік қорғау жүйесі ұйымдарында басқарушылық, ұйым-
дастырушылық және әкімшілік жұмыс жүргізулеріне септігін 
тигізеді. 

Әрбір ұйым жалпы бөліктердің біркелкі орналасуымен, 
олардың тігінен және көлденеңінен өзара байланысымен 
шартталған тәртіпті білдіреді және оның құрылымы, мақсаты 
және мәдениеті болады.

ХХ ғасырдың басында капитализмнің дамуымен қатар түрлі 
басқару және ғылыми менеджментке қомақты үлес қосқан, 
әртүрлі менеджмент мектептері де қатар дамыды. 

Ұйымда ақпарат алмасу процесіне көп уақыт жұмсалады. 
Ақпарат алмасу барлық басқару әрекеттерінде қолданылады. 
Сондықтан да коммуникация мен қабылданған шешімдерді 
байланысқан процестер деп атайды. Әлеуметтік жұмыстағы 
басқару әлеуметтік жұмысты ұйымдастыру әрекеттерінің жиын-
тығы болып табылады.

Жоспарлау өзіндік түсіністік пен шешімді қабылдауда нені 
істеу керектігін, ол үшін не қажеттігін, қашан, қалай істейтінін, 
алынған нәтижеге кім жауап беретінін қадағалайды.

VIII бөлім

8.1. Әлеуметтік 
жұмыстағы 

ұйымдастыру, 
әкімшілік және 

басқаруға кіріспе
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Субъектінің жүріс-тұрысы сөз арқылы жеткізгенге қара-
ғанда, басқада құндылықтарға бағдарлануына байланысты 
құндылықтар әртүрлі және қарама-қарсы болады. Басқарушылық 
тәжірибеде ішкі айнымалылар өзара байланысты екендігін білу 
керек. Ішкі айнымалылар әлеуметтік бөлікті иеленуіне байла-
нысты әлеуметтік-техникалық жүйеаралық (ұйымдарда жұмыс 
істейтін адамдар тобы мен олардың жұмысының координация-
сы) пен техникалық (демалыс күндері сол ұйымға кіретін ауы-
стыру кезінде қолданылатын материалдар, құралдар, машиналар, 
жұмыс шаралары). Ұйым әлеуметтік және техникалық жүйенің 
бір-бірінің қажеттілігіне қызмет көрсетуінің құрылуына байла-
нысты қалыптасады.

Қаржылық қорларды ала отырып, әлеуметтік сала ұйымы 
өзінің іс-әрекетін жүзеге асыра алады. Мысалы, денсаулық сақтау 
ұйымы қорларды құрал-жабдықтар және дәрі-дәрмектер сатып 
алу үшін қолданады, кәсіби медициналық ұжымды еліктетеді, 
пациенттерге керекті көмек көрсетеді. Оның нәтижесі – емдел-
ген науқастар. Егерде үдерістердің біреуі бұзылса, онда ұйымның 
қалыптасуы мүмкін болмайды. Алайда, әлеуметтік саланың 
ұйымы бюджеттің қаржыландыруына сене бермеуі керек және 
бұл ұйымдардың тапсырмасы – қаржыландырудың қосымша 
көздерін іздеу.

Барлығына белгілі, әлеуметтік жұмыс ‒ тәжірібелік қыз-
мет тердің жас түрі. Халықты әлеуметтік қорғау жүйесінде 
әлеуметтік қызмет көрсету ұйымы бар. Әлеуметтік қызмет 
көрсету меке мелері бұл меншік түріне тәуелсіз әлеуметтік қызмет 
көрсететін ме кемелер және құқықтық білімі жоқ осы саладағы 
кәсіпкерлікпен айналысатын азаматтар. Ұйымдастырушылық-
құқықтық қалыптағы қызмет көрсету мекемелері: мемлекеттік, 
коммерциялық, аралас, қайырымдылық, діни және қоғамдық.

Олар келесідей қызмет атқарады:
1) материалдық көмек;
2) үй ішіндегі көмек;
3) стационар жағдайындағы көмек;
4) уақытша баспана беру;
5) әлеуметтік қызмет көрсету мекемелеріне күндізгі уақытта 

келуді ұйымдастыру;
6) кеңес беру;
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7) балалар мен отбасыларға әлеуметтік патронаж;
8) әлеуметтік бейімделу мен сауықтыру және т.б.
Әлеуметтік қызмет көрсету мекемелерінің түрлері: халыққа 

әлеуметтік қызмет көрсету орталығы, кәмелетке толмағандарға 
арналған әлеуметтік қалпына келтіру орталығы, балалар мен 
отбасыларға арналған әлеуметтік көмек көрсету орталығы, арда-
герлерге арналған интернат, балалар үйі, мүмкіншілігі шектеулі 
балаларды қалпына келтіру орталығы, жедел әлеуметтік көмек 
көрсету орталығы, тұрақты тұратын жері жоқ адамдарға арналған 
қалпына келтіру орталығы, әлеуметтік пана, дағдарыстық 
орталық, жедел психологиялық көмек көрсету орталығы және т.б.

Ұйымды толық түсіну үшін, ал-
дымен, жалпы жүйенің не екенін 
білген жөн. Ұйымның сипаттамасын 
білу маңызды, өйткені олар ұйым 

құрылымының спецификалық бөлігі болып табылады. Мұндай 
сипаттамалар ұйымды жеке адам немесе тұлға ретінде сипаттай-
ды. Ұйымның жалпы сипаттамасы:

1. Ресурстар. Ұйым қолданатын негізгі ресурстар: еңбек, 
қаржылық, материалдық, технологиялық және ақпараттық.

2. Сыртқы ортадан тәуелділік. Қоршаған ортамен әрекет 
етпейтін бірде бір ұйым жоқ. Ұйым ресурстары мен тұтынушылық 
қатынастары жағынан сыртқы ортаға тәуелді.

3. Еңбектің көлденең бөлінісі. Барлық жұмыс компоненттерге 
бөлінеді. Мұны әдетте еңбектің көлденең бөлінісі дейді.

4. Бөлімшелері. Еңбектің көлденең бөлінісінің нәтижесінде 
арнайы мақсаттарға жететін және спецификалық міндеттерді 
орындайтын бөлімшелер құрылады.

5. Еңбектің тігінен бөлінісі. Жұмысты құрамдас бөліктерге 
бөлу ісі қызметтің координациясын талап етеді. Топтың жұмысы 
жемісті болу үшін оның жұмысын әлдекім бақылап отыруы 
қажет. Басқарудың бар мазмұны да басқалардың әрекеттерін 
бақылаумен сипатталады. 

Ішкі өзгерістер дегеніміз – ұйым ішіндегі жағдайлық фак-
торлар. Негізгі ішкі өзгерістерге мыналар жатады: мақсаты, 
құрылымы, міндеттері, технологиясы және адамдар. 

8.2. Ұйым және 
оның сипаттамасы
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1. Мақсаттар – бірге жұмыс істей отырып топтың жетуге 
мақсатталған қорытындысы немесе жағдайы. Мақсаттар ұйым 
қызметінің негізгі бағыттарын және қызметінің әр кезеңіне бай-
ланысты жұмысын нақтылап көрсетеді. А.И. Пригожин мақсат-
міндет, мақсат-бағдар, мақсат-жүйе деп бөледі. Мақсат-міндеттер 
– жоғарғы ұйымдық жүйемен (мемлекетпен) берілетін бұйрықтар, 
тапсырмалар, жоспарлар және нарықтың объективті сұраныстары. 
Мысалы, федералды қамту қызметінің аймақтық басқармасына 
запасқа кеткен әскерилерді демеумен қамтамасыз ету мақсаты 
қойылған. Мақсат-бағдар ұйым арқылы іске асатын (марапат алу, 
нарықта жақсы жетістіктерге жету) қызметкерлердің жалпы және 
жекешеленген қызығушылықтарын бейнелейді. Мақсат-жүйелер 
бәсекелес пен басқа да сыртқы өзгерістер жағдайында ұйымның 
қызмет атқаруын қамтамасыз етеді. 

2. Ұйымда әртүрлі мақсаттар болады және олардың әрқайсысы 
әртүрлі қызмет атқарады. Ең басты айырмашылығы – ұйымның 
стратегиялық міндеттері немесе ресми мақсаттары және күнделікті 
қызметіндегі оперативті (жедел) мақсаттары арасындағы айыр-
машылық. Әлеуметтік салада мұндай мақсаттар мыналар бола 
алады: азаматтарды әлеуметтік-тұрмыстық қызметпен қам-
тамасыз ету, кәмелетке толмағандар қаңғыбастығының профи-
лактикалық жұмысы, балалар мен отбасын қорғау құқығы, 
азаматтардың денсаулығын қорғау, білім беруді нығайту, рухани 
және материалдық сұраныстарды қанағаттандыру, құқын қорғау, 
қақтығыстар мен келеңсіздіктерді шешу, құқықтық көмек беру 
және т.б. Ұйым құрылымы – ұйымның мақсатқа барынша тиімді 
қол жеткізуге мүмкіндік беретін функционалды аумақтар мен 
басқару деңгейінің өзара қатынасы. Ресми ұйымдар бірнеше 
басқару деңгейлері мен бөлімшелерден тұрады. Мысалы, 
халықты әлеуметтік қорғауды басқарудың құрылымы бірнеше 
функционалды аумақтардан тұрады, яғни халықты әлеуметтік 
қорғауды қамтамасыз ететін бөлімшелер. Ұйымдағы еңбектің 
тігінен бөлінісі басқару деңгейлерінің иерархиясын білдіреді, әр 
деңгейдегі адамдардың ресми бағынуы.

3. Міндеттер – алдын ала қойылған мерзім ішінде белгілі 
бір әдіспен орындалатын жұмыс немесе жұмыс бөлігі. Әрбір 
қызмет ұйымның мақсатқа жетуі үшін қажетті үлес ретінде 
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қарастырылатын бірқатар міндеттерден тұрады. Айқын міндеттер 
қызметкерлердің қызметтік нұсқаулықтарында көрсетіледі. 

4. Технология – физикалық материалдарды, адамдарды, 
ақпаратты немесе затты қалаулы қорытындыға айналдыратын 
әдіс, құрал. Технология – бұл қалаулы айналулар үшін қажетті 
білім, құрал-жабдық, инфрақұрылым және кәсіби дағдылар 
үйлесімі немесе жиынтығы. Әлеуметтік жұмыста қолданылатын 
технологиялар – бейімдеу, қалпына келтіру, қамтамасыз ету, 
сақтандыру, көмек, демеу және т.б.

5. Адамдар. Қызметтің сәтті іске асуына және жеке жүріс-
тұрысқа әсер ететін факторлар: 

1. Қабілеттілік. Ұйым нақты жұмысшының қандай қызметті, 
жұмысты орындайтындығы туралы сұрақтарды шешу барысын-
да, қабілеттердің айырмашылығын әрқашан қолдана бастайды.

2. Алдын ала қалыптасу. Алдын ала қалыптасу арнайы бір са-
лаларда нақты іс-әрекетті тиімді қолданудағы қабілеттіліктерді 
игеруді жеңілдетеді.

3. Қажеттіліктер – бір нәрсенің жетіспеушілігіндегі психо-
логиялық немесе физиологиялық ішкі күйлер.

4. Күту – бұрынғы тәжірибе мен қазіргі жағдайлардың 
бағалауына сүйене отырып, адамдар өздерінің жүріс-тұрыс-
тарының нәтижесіне сәйкес күтуді қалыптастырады.

5. Қабылдау – бұл түйсіктен алатын ынталылықты интел-
лектуалды сезіну. Адамдар айналасындағы шынайылыққа емес, 
керісінше шынайы болып жатқанды қабылдауға көңіл аудара-
ды. Қабылдау адамның қажеттілікті сезінуі мен сол жағдайдағы 
күтудің қандай екендігін анықтайды.

6. Әлеуметтік бағдарлар. Бағдарлар біздің жиі өзара әрекет-
тесуіміздегі адамдардың әсері арқылы қалыптасады.

7. Құндылықтар – бұл ненің жақсы, ненің жаман екендігі ту-
ралы жалпы сенім. 

Қазіргі ұйымдарға сыртқы ортаның өзгеруі мен өзгерулердің 
ішкі айнымалыларда жүзеге асыруға бейімделуі қажет. Сыртқы 
әсерлер: ұйымға тікелей және жанама әсер ету болып 2 топқа 
бөлінеді. Тікелей әсер ету ортасының факторлары ұйымдастырудың 
операцияларына тікелей әсер ету мен ұйымдастыру операциясы-
на үздіксіз әсер етуді қосады. Оларға: қорларды тасушы, еңбек 
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қорлары, мемлекеттік реттеудегі заңдылықтар мен органдар, 
қолданушылар мен бәсекелестер, кәсіподақтар жатады. Жана-
ма әсер ету факторларына тікелей ұйымдарға әсер етпейтіндер 
жатады, олар: экономиканың күйі, ғылыми-техникалық өзгеріс, 
әлеуметтік-мәдени және саяси өзгеріс, халықаралық жағдайлар. 
Ұйымға тікелей әсер ету ортасының схемасы өзіне:

1. Материалдық, еңбектік, қаржылық және ақпараттық 
қорларды жеткізушілер. Әлеуметтік саланы ұйымдастыру, 
негізінде, бюджетті болып келеді. Бюджетті ұйым ақылы емес 
базалық белгіге жауап береді (негізгі іс-әрекет кіріс алуға мақсат 
қоймайды). Әлеуметтік саланың ұйымы негізгі іс-әрекетке зиян 
келтіруге емес, керісінше, кәсіпкер іс-әрекетінің көмегі арқылы 
ұйымның мақсатына жетуіне байланысты кәсіпкерлік іс-әрекетті 
жүзеге асыруы мүмкін. Бюджеттік ұйым нормативті-құқықтық 
база негізінде құрылады. Бұл азаматтардың ерікті бірігуіндегі 
бюджеттік ұйымды қоғамдық және діни ұйымдардан ерекшелейді 
(алайда олардың іс-әрекеттері сәйкес заңдармен реттеледі).

Қойылған мақсаттарға жетуге байланысты тапсырмалардың 
жүзеге асуы ұйымдарға сәйкес еңбектік қорлар қажет.

Әлеуметтік қорғау жүйесінің еңбектік қорларының негізі 
сапаларына біліктілік пен кәсібилік кіреді. Жұмысшылардың 
біліктілігі келесілерді көрсетеді: 

1) білім деңгейі мен мазмұнының сәйкес келуі нақты 
жұмысшының міндетті тапсырмаларын орындауы; 

2) жұмысшының алдында тұрған тапсырмаларды орын-
дауындағы құқы мен міндеттері;

3)   жұмысшының тәжірибие жүзінде әрекет етуі.
Кәсібилілік әлеуметтік қорғау жүйесіндегі басқару ұжымы-

ның іс-әрекетіндегі ең маңыздысы болып табылады. Кәсібилілік 
– бұл жоғарғы еңбек сапасы мен нәтижелеріне сәйкес қамтамасыз 
ететін жоғарғы деңгейдегі іскерліктер мен білімдерді әркез ұстану.

Біліктілік пен кәсібилік базалық, өзіндік біліммен және 
практикалық іс-әрекет негізіндегі оқытумен қамтамасыз 
етіледі. Әлеуметтік қызметтер басқада ұйымдар сияқты жаңа 
ақпараттарды қажет етеді. Ақпараттың жоқ болуы немесе арт-
та қалуы орнатылған уақытта қойған тапсырманы орындауға 
мүмкіндік бермейді.
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2. Заңдар мен мемлекеттік органдар.
Әлеуметтік саладағы ұйымның негізгі іс-әрекеті заңнамалық 

актілері болып табылады. Олар Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік органдары мен өзіндік басқару органдары арқылы 
құрылады. Негізгі құжаттарды атап өтейік. Қазақстан Респуб-
ликасының заңдары: «Халыққа әлеуметтік қызмет көрсетудің 
негізі туралы», «Жетім балаларды әлеуметтік қорғау», «Қаң-
ғыбастар мен еріксіз көшірілгендер» және т.б. Әлеуметтік са-
лалар ұйымы басқада ұйымдар сияқты сәйкес заңдар аясында 
сақтандыру салығын бюджеттен тыс қорларға аударулары ке-
рек. Мемлекеттік органдар келесі тапсырмаларды орындай-
ды: экономика құрылымының құқықтық негізін реттейді және 
құрады; бекітушілік және қаржылай саясатты өткізеді, пайда-
ларды орналастыру саласындағы іс-әрекет саласында қорларды 
орналастыруға әсер етеді.

3. Тұтынушылар. Ұйымның жандануы оның тұтынушылар-
ды табу қабілетімен және оның сұраныстарын қанағаттандыруға 
байланысты. Ақылы емес және мемлекеттік ұйымдарды осын-
дай тұтынушыларды иеленеді. Билік пен оның аппараты 
азаматтардың қажеттілігін қамтамасыз ету үшін қалыптасады. 
Әлеуметтік сала ұйымының тұтынушыларының клиенті – 
Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылады, қиын 
өмірлік жағдайдағы азаматтығы жоқ адамдарға немесе шетелдік 
мемлекетке әлеуметтік көмектер көрсетіледі.

4. Бәсекелер. Көптеген жағдайларда тұтынушылар емес, 
бәсекелестіктер нені қандай бағаға сату керектігін анықтайды. 
Ұйымдар тұтынушылардың қатынасымен ғана емес, сонымен 
бірге еңбектік қорларға, материалдарға, техникалық инноваци-
яларды қолдану құқықтарымен де бәсекелеседі. Қазіргі уақытта 
барлық әлеуметтік қызметтердің барлығы құрылымданғандықтан, 
бәсекелестік сезінбейді деп нақтылайды. Әлеуметтік көмектердің 
жоғары болғаны соншалықты, мемлекеттік, муниципалды 
әлеумет тік қызметтерге енгізілген кепілдемелер бірге орындал-
майды. Сондықтан қоғамдық және діни ұйымдардың өздерінің 
клиенттері болады, олар бір-бірімен бәсекеге түспейді.

Әлеуметтік сала ұйымы үш өзара байланысқан процестерден 
тұрады:
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1) сыртқы ортадан қорларды алу;
2) қорларды ұйымның мақсатқа жетуі үшін қолдану;
3) сыртқы ортаға нәтижелерді жіберу.
Ұйымға жанама әсер етуші негізгі факторлар: технология, 

экономиканың күйі, әлеуметтік-мәдени, саяси және халықаралық 
қатынастар.

1. Технологиялар. Ұйымдар жаңа өңдеулерді енгізуге тез 
мән беру керек. Әлеуметтік сала ұйымы өзінің тәжірибелік іс- 
әрекетінде шетелдік әріптестердің технологиялық өңдеулерін, 
зейнеткерлік моделдерін, медициналық кепілдемемен танысады 
және қолданады.

2. Экономиканың жағдайы. Әлемдік эканомиканың күйі 
мемлекеттің әлеуметтік саясатына әсер етеді. Мемлекеттің 
мүмкіндігінше әлеуметтік саясатты жағдайды жеңілдету үшін, 
әлеуметтік қолдаулар көрсету мен көмекті қажет ететіндерге 
және жалпы ортақ деңгейде әлеуметтік қажеттерді қамтамасыз 
ету үшін (білім, денсаулық сақтау және т.б) қажет.

3. Әлеуметтік-мәдени факторлар. Бағдарлар, құндылықтар 
және дәстүрлер ұйымның іс-әрекетінің нәтижесі болып табыла-
тын өнімі мен көмегіне әсер етеді (артық салмақтан арылудағы 
сән, жаттығу залдары, сәнді модельдердің киімі, «рахмет айту» 
тәжірибиесі және т.б.). 

4. Саяси факторлар. Саяси көңіл-күй салық жеңілдіктерімен 
орнатылған салық салу пайдаларымен, айналадағы ортаның 
барлық стандарттарына сәйкес тұтынушылардың құқын қорғау 
заңдылығымен, кейбір тауарларға бақылаушылық баға қою мен 
еңбекақының көлемі, әлеуметтік төлемдер, реформацияланған 
жеңілдіктер жүйесі биліктің әрекетіне әсер етеді. Саяси 
жабдықтың басқа элементі – бұл ерекше қызығушылық тобы.

5. Халықаралық жағдайлар. Мәдениет, экономика, заңды-
лықтар мен мемлекеттік реттеушіліктер, саяси жабдықтар халық-
аралық ортаның факторы ретінде ішкі жағдайға әсер етеді. 
Экономикалық реформалардың жүзеге асуы қазіргі уақытта ХВҚ, 
Еуроодақ қабылдайтын шешімдерге байланысты.

Сыртқы орта факторларына келесі сипаттамалар тән: сыртқы 
орта факторларының өзара байланыстылығы, сыртқы ортаның 
қиындығы және анықталмағандық. Сыртқы орта факторлары 
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екі топқа бөлінеді. Ұйымға үздіксіз әсер ететіндер тікелей әсер 
етуге жатады. Басқалары жанама әсер етуге жатады. Әлеуметтік 
қызметтерге келесі факторлар әсер етеді: қорларды жеткізуші, 
заңдар мен мемлекеттік органдар, тұтынушылар, технологи-
ялар, экономика жағдайы, саяси және мәдени факторлар мен 
халықаралық қатынастар.

Әлеуметтік қызметкерге әсер етуші факторларды ашып 
көрсете отырып, әлеуметтік жұмыстағы коммуникация үдерісінің 
мақсатын қарастырып өткен жөн.

Әлеуметтік жұмыста коммуникациялық үдерістің негізгі фа-
заларына тоқталып өту керек:

1. Клиентпен өзара түсінушілікті орнату.
2. Мәселені және күтілетін нәтижені анықтау.
3. Әлеуметтік көмек көрсетудің мақсатын анықтау.
Әлеуметтік жұмыста коммуникациялық үдерістің мақсаты 

жағдайды шешуде және анықтауда ақпарат алмасу, адам өмірінің 
сапасын жақсартуға бағытталған. Әдетте ақпарат алмасу сұхбат 
түрінде болады. 

Әдетте ұйымдағы сұхбат 3 фазада жүреді:
1. Өзара түсінушілікті орнату. Сұхбат неғұрлым жақсы бо-

луы үшін, диалог ашық болуы керек және екі адам арасында өзара 
түсінушілік және байланыс болуы керек. Байланыстың табысты 
болуы үшін клиент әлеуметтік қызметкердің мейірімділігіне 
және жақсы көңіліне сенуі керек, сонда клиент жеке істерімен 
кейде қайғысымен де бөліседі. Өзара түсінушілік орнату таны-
судан басталады. Танысу кезінде клиенттен тегін айтуды неме-
се өзінің қалай атағанын қалайтынын сұрайды. Кейбір клиент-
тер ресми емес есімдерді қалайды, ал кейбіреуіне тегі бойын-
ша айтуы маңызды болып саналады. Клиенттердің көпшілігі 
әлеуметтік қызметкермен қалай қарым-қатынас жасау керектігін 
біледі немесе білмейді. Сондықтан сауалнамаға қорқынышпен, 
сенімсіздікпен қарайды. Көбісі жағдайын шешуде көмектесуді 
өтініш ретінде бағалайды, ал кейбірі мұны төмендетілгендік деп 
бағалайды (әдетте басқа адамдарға сенбейтіндер). Клиенттер 
өзінің жеке машақаты қоғамға қарсы келетін іс-әрекеттер сәйкес 
келгенде әңгімені ашық жүргізеді, онда балаларға қатал қарау, 
жыныстық ауытқулар, моральдық нормаларды сақтағанда және 
қылмыстық іс-әрекеттерде.
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Өзара түсінушілікте қол жеткізудің тиімді түрі «жаттығулар» 
жүргізу. Қосымша маңызды және таласты сұрақтар қойылмайды. 
«Жаттығу» жеткіншектермен қарым-қатынас жасауда өте қажет. 
Жеткіншектер әлеуметтік қызметкерлерді дос ретінде санамай-
ды, себебі оларды жазалайды немесе өзінің билігін жүргізеді деп 
қауіптенеді.

Өзара түсінушілікке қол жеткізудің тағы бір маңызды факторы 
клиенттің сөзіне жан ашушылық сезімін білдіру. Бұл серіктестің 
келелі мәселесін түсінгені және сұхбаттар: «Мен сізбен біргемін, 
сенің не айтып отырғаныңды және қандай сезімде екеніңді 
түсінемін» деп растайды. Аяушылық адамдардың сезімін түсінуге 
көмектесіп қана қоймай, оның жан толғанысын, ойын анықтауға 
мүмкіндік береді.

Әлеуметтік қызметкер жан ашушылық кезінде бірнеше жауап 
қолданады:

1. «Сіз шынымен болған жағдайға қатты еңсеңіз түсіп отыр».
2. «Барлық жағдайда сіздің жағдайыңыз шынымен жағымсыз».
3. «Сізде сезіп отырған шығарсыз, мен өзім сасып қалдым, 

алдымен анықтап алуым керек, ал сосын әрекет етуге болады».
Өзара түсінушілікке қол жеткізудің басқа әсерлері бұл 

табиғилылық және адалдық, қарым-қатынаста ашық болу. 
Адалдылық бұл алдын ала ойластырылған сөздерді қолдануға 
мүмкіндік бермейді. Ол өзінің айтқандарында тұрып қалмауы 
тиіс, оған жұмсақ болуы қажет және өзінің қатесін мойындауы ке-
рек. Клиенттің дәл қазіргі жағдайынан бастау керек. Мейірімділік 
қарым-қатынасты жақсартуға мүмкіндік береді және әлеуметтік 
қызметкерлерді құштар және көреген адам ретінде қабылдайды. 

2. Проблеманы зерттеу. Клиент жұмысқа дайын болған 
сәттен кейін, жағдайды зерттеу басталады. Әдетте әлеуметтік 
қызметкерлер әңгімені ескертпелер арқылы, мысалы, айтатын 
болсақ: «сізді не алаңдатып отырғанын маған айтасыз ба, сіздің 
ойыңызша мен сізге көмектесе аламын ба?» немесе «Екеуміз 
бірге ойласу үшін сіз өзіңіздің қиыншылығызды менімен бөлісе 
аласыз, ба?» Бұған жауап ретінде клиент өзінің мәселесін айта 
бастайды. Әлеуметтік қызметкердің міндетті – бұл әңгімелесуші 
адамдарды «сөйлеттіру», түсінушілікті орнату және ақпарат 
алу болып табылады. Проблеманы зерттеуді жеңілдету үшін 
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әлеуметтік қызметкер бірнеше амал-тәсілдер қолданады. Сон-
дай амал-тәсілдердің бірі «мадақтау сөзі», ол әңгімелесушіні әрі 
қарай әңгімені жалғастыруға мүмкіндік береді. Мысалы, әңгімені 
жалғастыру үшін: «ия», «түсінікті», «бірде» немесе «соны-
мен», «әрі қарай не болды?» деген сияқты сөздер қолданылады. 
Әлеуметтік қызметкер айтылып жатқан әңгімені қабылдағанын 
және тыңдап отырғанын сөзбен емес, бас изеуменен, бет-әл-
петімен немесе ишарат арқылы білдіреді. 

Ақпараттың қүрылымдылығы. Әлеуметтік қызметкер мәсе-
лені зерттеу процестерінде алынған ақпараттың маңыз дылығын 
бағалайды. Әлеуметтік қызметкер сұхбат алдында келешекті 
зерттеу үшін мәселенің аспектілер тізімін құрып алуы керек. 
Әлеуметтік қызметкердің рөлі, ең алдымен, әңгімелесушіні ын-
таландыру арқылы еркін түрде өзінің проблемасын талдауға 
мүмкіндік беру және терең зерттеу жүргізу үшін жағдай туғызу 
болып табылады. 

Түрткі болатын және анықтайтын сөздер. Келелі мәселені 
зерттеу үшін және таңдап алынған аспектілер қатарына зерт-
теу жүргізу үшін әдетте түрткі сөздер қолданылады. Соның 
көмегімен тақырыбын анықтайды, бірақ клиент жауап беру түрін 
өзі таңдайды. Мұндай алдын ала тексерілген сөздер әңгімені 
белсендіреді және сенімді әрі толық ақпараттарды алуға жағдай 
туғызады. Төменде түрткі болатын сөздерге мысалдар келтірілген:

1. Сіз аяғыңызды кесіп алып тастау операциясына келісу 
жағдайында қандай жағдайда болғаныңыз туралы толығырақ ай-
тып беріңізші?

2. Сіз екеуіңіз ерлі-зайыптылық терапиясына қалай келіс-
кеніңіз туралы айтып бере аласыз ба?

Анықтаушы сұрақтар тақырыпты анықтап қана қоймай, 
клиенттің жауаптарын бірнеше сөздермен шектейді немесе 
жауап тармен «ия» және «жоқ». Әдетте мұндай сұрақтар нақты 
ақпарат алу үшін қолданылады. Мысалы анықтаушы сұрақтар 
төмендегідей:

1. Сіздің ата-анаңыздың қанша бала-шағасы бар?
2. Сіз қандай да бір дәрі қолданасыз ба?
Жаңадан жұмыс істеген әлеуметтік қызметкерлер ереже бой-

ынша анықтаушы сұрақтарды көп қояды, бұл көбіне нәтижесіз 
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болады, қарым-қатынас жасауда қиындық туғызады. Мұндай 
жағдайда сұхбат тергеуге ұқсап кетеді, әлеуметтік қызметкер 
әңгімелесушіге сұрақтарды жаудырады. Жаңадан жұмыс істеген 
әлеуметтік қызметкерлер түрткі болатын ескертулерге қарағанда 
анағұрлым жиірек қолданады. Тәжірибелі әлеуметтік қызметкер 
керісінше істейді.

Нақтылықты іздеу. Көпшілік адамдар сияқты клиенттер де 
келелі мәселе туралы жалпы түрде сипаттайды. Өзінің сезімі ту-
ралы айтып жатқанда, түсініксіз бірнеше мағынаны білдіретін 
сөздер қолданылады. Жағдайды тура түсіну үшін нақтылыққа 
жете білуі керек. Ол үшін жауаптың нақты болуы тиіс. Мысалы, 
клиент: «менің жұбайым қатал» деп айтуы мүмкін. Тәжірибелі 
сұхбатшы өзі жеке «қатал» сөзіне қорытынды жасамайды, 
әртүрлі сұрақтар қою арқылы нақтылыққа көз жеткізеді: «Оның 
қаталдығы қайдан көрінеді?» «Оның қаталдығы туралы соңғы 
жағдайды айтып бере аласыз ба?» Осы арқылы әлеуметтік 
қызметкер қатал сөзін анықтап, нақтылыққа жете алады.

Күтуді зерттеу. Клиенттің көмек күтуі сұхбат барысын-
да түрлі қорытынды бойынша түрленеді. Кейде әлеуметтік 
қызметкердің нақты мүмкіндіктері ерекшеленеді. Егер әлеуметтік 
қызметкер нақты емес күтілімдерді біле тұра сұхбат барысында 
басқара алмаса, клиенттің көңілі қалып, келесі күні келмей қоюы 
мүмкін. 

 3. Мақсат қою. Мәселені толық меңгергеннен кейін, егер ол 
әлеуметтік қызмет түрлеріне сәйкес келсе және клиент жұмысты 
жалғастыру даярлығын көрсетсе мақсат қойылады. Мақсат 
қою көмек көрсетуге бағыт беру үшін қажет, сонымен қатар 
оның жетістігінің өлшемі болып табылады. Мақсатты бірлесіп 
талқылау керек, клиент оның жауапкершілігін сезіне білу керек, 
ол оның мәселелеріне сәйкес болу керек, әйтпесе ол бірлесіп 
жұмыс жасамайды. Мақсат талқыланып болғаннан кейін назар 
рөлдерді бөлуге аударылады.

 Біріншісі – сұхбат, мұнда қойылған мақсатқа жету үшін, кез-
десу ұзақтығы мен жиілігін, қатысушылар санын, келесі кездесу 
күнін, келісімді қайта қарау шарттарына қажетті құралдарды, са-
ясатты, әдістеме және басқа да сұрақтар қамтылады. Қиын және 
қызу процесс кезінде қойылған мақсаттарға жету үшін назар-
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ды біреуіне ғана аудару керек. Сонымен басқару және бағыттау 
процесі бойынша барлық күш әлеуметтік қызметкерге жүктеледі. 
Егер көмек көрсету процесін өзгерту үшін қажеттілік туындаса, 
әлеуметтік қызметкер қосымша тәсілдерді қолданады. Негізгілері 
– жан ашу, түсіндіру және тайталасу. Қосымша жан ашу ескерту-
лермен түсіндіріледі және әлеуметтік қызметкерлердің пайым-
дауларына негізделеді. Әлеуметтік қызметкерлер әдейі болсын 
болмасын интерпретациялық қызметті атқарады. Интерпретация 
клиентке мәселені басқа жағынан көруге көмектеседі, яғни жақсы 
нәтиже әкеледі. Конфронтация сұхбат беруші үшін мәселенің 
маңыздылығын немесе мақсатқа жетудегі кедергілерді анықтау 
үшін қолданылатын тиімді тәсіл болып табылады. Конфронта-
ция клиенттер өздерінің әлсіз жақтарын көрсеткен кезде орынды, 
яғни бұлар ‒ пікірлер, көңіл күйлер және қылықтардың қарама-
қайшылығы және тиянақсыздығы. Конфронтация, интерпретация 
және қосымша жан ашу клиенттердің мінез-құлқына әсер ететін 
психодинамикалық әсер туралы түсінігін кеңейту үшін пайдаланы-
лады. Тиімді конфронтация жаны ашудың жалғасы болып табыла-
ды. Бірақ конфронтация клиентке мінез-құлығын көру және өзгерту 
үшін қолданылады. Сонымен қатар алға басуға көмек көрсету 
процесіне кедергі келтіреді. Конфронтация әлеуметтік қызметкер 
мен клиенттің қарым-қатынасына да әсер етуі мүмкін, яғни кли-
еттер конфронтацияны сын, қысым және жақтырмаушылық ре-
тінде түсіндіруі мүмкін. Нәтижесінде олар реніштерін білдіруі, 
өшпенділікпен қарауы немесе сөйлемей қалуы да мүмкін. Соңында 
олар келесі сұхбатқа келмеуі мүмкін. Конфронтация тәсілін 
қолданғанда мұқияттылық қажет және әлеуметтік қызметкерлерге 
сұхбат жүргізудің бұл тәсіліне үйреніп қалмауы керек.

Тиімді конфронтациялар 4 элементтен тұрады: 1) қызығушы-
лық таныту; 2) сұхбат берушінің мақсаты үшін сілтеме, пікірлер 
және міндеттемелер; 3) мінез-құлықтың тиянақсыздығына сілтеме;  
4) тиянақсыз мінез-құлықтың мүмкін болатын жағымсыз сал-
дары. Әлеуметтік қызметкер: а) конфронтацияға әсер ететін 
жағымсыз реакцияларға сақ болуға; б) дұшпандылықты азайту 
және өзінің жақсы ниеттерін түсіндіру үшін аяушылықпен жауап 
беруге міндетті. Осы екі маңызды ережені сақтау конфронтация-
ны тиімді пайдалану үшін қажет.
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Мақсатқа жеткен соң адам ұйым 
сияқты әртүрлі мәселелерге кезігеді. 
Кез келген мәселе шешімдердің және 
альтернативтердің бірнеше әдіс те-
рінен тұруы мүмкін. Адам өзінің 

өмі рінде әрдайым әртүрлі шешімдер қабылдайды, оның салда-
ры оның болашағына әсер етуі мүмкін. Шешім қабылдау үшін 
келесілер қажет:

1) жағдайдың мәселесін білу;
2) нақты тұжырымдалған мақсаттың болуы;
3) көптеген шектеулерді білу;
4) альтернативтердің тізімі;
5) алтернативтерді таңдау ережесінің болуы;
6) қабылданған шешімді жүзеге асыру натижесіне әсер 

ететін факторларды білу.
7) шешімді қабылдау үшін уақыт қорының болуы. 
Ұйымдарда қабылданатын басқарушылық шешімдер әртүрлі 

белгілері бойынша жіктеледі. 
1. Мазмұны бойынша әлеуметтік, экономикалық, ұйым-

дастырушылық, техникалық, техналогиялық және т.б. болып 
бөлінеді.

2. Әрекеттің ұзақтығы бойынша келесі шешімдер болады: 
– стратегиялық, ұйымның негізгі мәселелеріне қатысты ұзақ 

уақытқа арналған;
– тактикалық, стратегиялық шешімдерді орындауды қамта-

масыз етеді және уақыт бойынша бір жылдан аспайды;
– оперативті, күнделікті мақсатқа жетумен байланысты және 

уақыт бойынша бір айдан немесе тоқсаннан аспайды.
3. Шешім қабылдаушылар:
–  жекеленген, басшының өзі қабылдайды;
– алқалық, басқарудың ұйымдық органымен қабылданады 

(мысалы, директорлар кеңесі);
–  ұжымдық, ұйымның барлық ұжымы қабылдайды.
4. Шешімде қолданылатын ақпараттың анықтық дәрежесі 

бойынша бөлінеді: 
– анықтық деңгейінде қабылданатын шешімдер;
– белгісіздік деңгейінде қабылданатын шешімдер.

8.3. Шешім, си
паты және оған 
қатысушылар
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5. Бірегейлік дәрежесі бойынша шешімдер мынадай болып 
бөлінеді: 

– ескішіл, яғни басшымен автоматты түрде қабылданады;
– бірегейлік, басшы өзінің тәжірибесінде бірінші рет қабыл-

дайды.
6. Шығармашылықтың туындауының деңгейі бойынша 

шешімдер келесідей болады:
– бағдарламаланған шешімдер – бұл логикалық және матема-

тикалық операциялардан тұратын басшыға белгілі қадамдарды 
жүзеге асыру;

– бағдарламаланбаған шешімдер – мұндай шешімдер құры-
лымданбаған жағдайға кезіккенде қажет.

7. Шешімдердің күрделілігі бойынша: жай және күрделі бо-
лып бөлінеді. Күрделі шешімдер ұйымды басқаруда кеңінен 
таралған.

8. Басқару объектісін қамту бойынша жалпы шешім, бүкіл 
объектіні қамтиды; жеке, қызметтің кейбір жақтарын қамтиды; 
локальды, басқару объектісінің кейбір элементтерін ғана қамтиды.

Шешімдерді үдеріс ретінде қарастыра отырып, интуитивті 
шешімдер, пікір кезінде пайда болған шешімдер, тиімді шешімдер 
деп бөлуге болады.

Интуитивті шешімдер – бұл шешімнің дұрыс екендігінің 
негізінде жасалған таңдау. Бұл кезде шешім қабылдаушы адам 
«жақтаушы» және «даттаушы» жақтарын саналы түрде шешпейді, 
ал кейде жағдайды саналы түрде талдауға да тырыспайды. Әдетте, 
бұлай үлкен тәжірибесі бар мамандар істейді.

Пікір кезінде жасалған шешімдер. Бұл білімдерге және 
тәжірибелерге негізделген саналы таңдау. Бұл жағдайда маман 
саналы түрде нақты жағдайды бұрынғыға ұқсас жағдаймен салы-
стырады, қабылданған шешімнің салдарын болжауға тырысады 
және әдетте бұрын жетістік әкелген альтернативтерді таңдайды.

Рационалды шешімдер объективті сарапты үдеріс және 
объективті ресми әдістердің көмегімен түсіндіріледі. Сонымен 
қатар қабылданатын шешім күрделі, кең көлемді және оның сал-
дары көп адамға маңызды болған сайын оның ғылыми дәлелдігі 
маңыздырақ бола түседі. 
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Мәселелерді шешу жүйелі бір-бірімен байланысты қадамдар 
үдерісін құрайды. Мәселені шешу үдерісі 6 кезеңді қамтиды. 

Бірінші кезең – мәселенің мәнін анықтау. Бірінші кезеңде 
келесі операциялар жүгізіледі:

1. Мәселенің объективтілігін анықтау.
2. Жағдай мәселесінің жаңашылдық деңгейін анықтау.
3. Мәселенің туындау себептерін анықтау, бұл үшін ішкі 

және сыртқы ақпаратқа талдау жүргізіледі. Бұл жерде 2 нәрсені 
ескере кеткен жөн: а) ақпараттың көбеюі шешім сапасының 
жоғарылауына апара бермейді, сондықтан барлық ақпараттың 
ішінен негізгісін таңдай білу керек; б) басшы жалған ақпараттарды 
да алуы мүмкін, әсіресе, оны ресми емес әдістермен жинау 
кезінде.

4. Қарастырылып отырған мәселенің басқа мәселелермен 
өзара байланысын анықтау.

Екінші кезең – шешімді қабылдауда шектеулер мен кри-
терийлерді қалыптастыру. Кез келген шешімді жүзеге асы-
ру үшін қорлар қажет, ал олар болмауы да мүмкін немесе ішкі 
орта мүмкін болатын альтернативтер санын төмендетуі мүмкін. 
Жасалған альтернативтер шынайы болуы керек, яғни шектеулерді 
қанағаттандыру керек. Бұл стандарттар шешім қабылдаудың 
критерийлері және тиімділік көрсеткіштері деп аталады.

Үшінші кезең. Альтернативтерді анықтау. Альтернативтер 
көп болған сайын дұрыс шешім қабылдау мүмкіндігі көбірек. 
Үлкен көлемді альтернативтер былықпаларға әкелуі мүмкін. 
Сондықтан, алдымен, бірнеше шынайы альтернативтерді іріктеп, 
сосын оларды талдау керек.

Төртінші кезең – альтернативтерді бағалау. Шешім қабыл-
даудың критерийлері бойынша әрбір идеяның артықшы лықтары 
мен кемшіліктері анықталады. Белгілі бір қиындықтар туындауы 
мүмкін:

1. Жеке бір альтернативті таңдау үшін бағалау кри-
терийлерінің жеткіліксіздігі.

2. Қолданыстағы альтернативтер бір-бірімен аз салыстырма-
лы.

Альтернативтерді бағалау үдерісінде келесі операцияларды 
атап өтуге болады:
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1) альтернативтерді таңдау кезінде шешуші фактор болып 
табылатын шешімнің альтернативті нұсқаларын; 

2) жүзеге асыру мүмкіндіктерін бағалау;
3) шешімнің альтернативті нұсқаларының артықшылықтары 

мен кемшіліктерін сипаттау;
4) шешім нұсқаларын салыстырмалы бағалау.
Альтернативті тәжірибелік тексеру процедурасы әрқашан 

қалаулы, бірақ егер ол мүмкін болса ғана жүргізіледі.
Бесінші кезең – жеке альтернативті таңдау. Өзінің мағынасы 

бойынша тікелей шешім қабылдау болып табылады. Егер мә-
селе дұрыс анықталса және жақсы құрылымдалған болса, ал 
альтернативті шешімдер дұрыс бағаланса, онда шешім қабылдау 
ешқандай қиындық туғызбайды. Бірақ егер мәселе күрделі 
және ақпарат көбіне субъективті болса, басшының дұрыс ой-
лауы, тәжірибесі, батылдығы өседі. Мәселені шешу үдерісі 
альтернативті таңдаумен аяқталмайды.

Алтыншы кезең – шешімді жүзеге асыру. Біріншіден, шешімді 
орындауды ұйымдастыру керек, яғни ішкі орта әсерінен және 
әрекетті атқарушылар келіспеушілігінен туындаған кедергілерді 
анықтап жою керек. Екіншіден, шешімді жүзеге асыру барысын-
да ойламаған жағдайлар туындаса, шешімді түзету керек.

Шешімді атқаруға қатысушылардың әрекетінің келіспеушілігі 
келесі факторлармен анықталады:

1. Шешімнің дұрыс екендігін мойындату; басшы өзінің қол 
астындағыларды өзінің көзқарасының дұрыс екендігіне, оның 
таңдауы ұйымға да, әрбір адамға да пайда әкелетіндігіне сендіру 
керек.

2. Шешімді жүзеге асыру олардың жеке мақсаттарына жетуге 
әсер ететініне сендіру.

3. Атқарушылардың құқықтары мен міндеттерін белгілеу, 
оларды қажетті ақпаратпен қамтамасыз ету.

Әлеуметтік жұмыстағы шешімді жүзеге асыру, оның басқару 
түсінігі мен деңгейлерінің анықталуымен байлансты.

Басқару процесі әрбір басшы орындауға міндетті функ-
цияларды жүзеге асырудан тұрады. Басқару – ұйымның мақ-
саттарын тұжырымдауға және оған жетуге қажетті жос парлау, 
ұйымдастыру, мотивациялау және бақылау процесі. Басқару 
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әлеуметтік өзгерістердің ынталандырушы элементі және әлеу-
меттік үзілістердің үлгісі болып табылады.

Басқарушылық жұмыс басқару деңгейлерін қалыптастырады. 
Басшыларды дәстүрлі 3 дәрежеге бөледі: техникалық, басқару-
шылық және институционалдық деңгейлер. Басқару деңгейлерін 
сипаттаудағы кеңінен қолданылатын әдіс төменгі, орта және 
жоғары буындағы басшыларды анықтау. 

Төменгі буындағы басшылар немесе кіші басшылар немесе 
операциялық басшылар – бұл тікелей жұмысшылардың үстінде 
тұратын техникалық, ұйымдастырушылық деңгей. Бұл басшылар, 
негізінен, өндірістік тапсырмалардың, сонымен қатар әлеуметтік 
қызмет көрсетудің орындалуына бақылау жасайды. Бұл буынның 
басшылары оларға бөлінген ресурстардың тікелей қолданылуына 
жауап береді. Бұл деңгейде әдеттегі лауазым атауы шебер, ауы-
сым мастері, бөлім, кафедра меңгерушісі, медбике.

Орта буындағы басшылар төменгі буындағы басшылардың 
жұмысын үйлестіреді. Мұнда лауазым атаулары мынадай: бас-
тықтың орынбасарлары, бөлімше директоры, факультет деканы.

Жоғарғы буын басшылары шағын топтан құралады. Олар 
бүкіл ұйым үшін және ұйымның негізгі бөлігі үшін маңызды 
шешімдер қабылдауға жауапты. Әдеттегі лауазымдар, бизнесте – 
директорлар кеңесінің төрайымы, компания президенті, әскерде 
– генерал, университетте – ректор, әлеуметтік жұмыста – басқару 
және әлеуметтік қызмет бастығы.

Әлеуметтік жұмыстағы басқару – бұл қоғамдық өмірге 
қатысушылардың әлеуметтік жағдайын тиімді реттеуге бағыт-
талған қоғамдағы икемді басқарудың жүйесі. Әлеуметтік 
басқарудың өзіндік спецификлық ерекшеліктері, қиындықтары 
мүмкіндіктері бар. Жалпы әлеуметтік басқарудың субъектісінің 
және объектісінің саналы, жоспарлы ұйымдастырылған жүйелік 
өзара әрекеті болып табылады.

Әлеуметтік жұмыстағы басқарудың субъектісі әлеуметтік 
қорғау мекемелері мен қызметтерінің басшылық құрамы және 
басқарушылық функцияларға ие басқарудың қалыптастырушы 
органдары болып табылады.

Әлеуметтік жұмыстағы басқарудың объектісі әлеуметтік 
жұмыскерлер, қызметкерлер, сонымен қатар халыққа әлеуметтік 
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көмек көрсету кезінде қалыптасатын адамдар арасындағы қарым 
қатыныстардың барлық жүйесі болып табылады.

Басқарудағы субъект, объект және олардың арасындағы 
әртүрлі байланыстар әлеуметтік жұмысты басқарудың жүйесін 
құрайды. Әлеуметтік жұмысты басқару – бұл мақсаттар, мін-
деттер қою және оларға жету үшін адамдардың тәжірибелік 
қызметін ұйымдастыру үдерісі.

Институционалды деңгейде әлеуметтік жұмысты ҚР Еңбек 
және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі жүзеге асырады, ол 
әлеуметтік қамсыздандыру, еңбек салаларын нормативті-құқықты 
реттейді және мемлекеттік саясатты қалыптастырады.

ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 
құрылымы мынадай департаменттерден тұрады.

1. Ішкі бақылау департаменті
2. Еңбек және серіктестік департаменті
1) еңбекті басқару;
2) еңбекті нормалау және еңбекақыны басқару;
3) әлеуметтік серіктестікті басқару
3. Халықты жұмыспен қамту және халық миграциясы де-

партаменті
1) халықты жұмыспен қамтамасыз етуді басқару;
2) миграцияны басқару.
4. Әлеуметтік қамсыздандыру және әлеуметтік сақтандыру 

департаменті
1) базалық әлеуметтік қамсыздандыруды басқару;
2) жинақтаушы зейнетақы жүйесін және әлеуметтік сақ-

тандыруды басқару.
5. Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қызмет көрсету 

департаменті
1) мүгедектерді оңалтуды және дәрігерлік-әлеуметтік сарап-

таманы басқару;
2) әлеуметтік көмекті басқару;
3) әлеуметтік қызмет көрсетуді басқару.
6. Қаржы департаменті
1) бюджеттік бағдарламаларды басқару;
2) мекеме қызметін үйлестіруді және қаржылық талдауды 

басқару.
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7. Заң департаменті
Заңдық басқару
8. Ақпараттық қамтамасыз ету департаменті
1) құрама талдаулық басқару;
2) халықаралық ынтымақтастықты және ұйымдастырушылық 

жұмысты басқару.
ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 

негізгі міндеттері еңбек, еңбекті қорғау, жұмыспен қамту, 
халықты әлеуеметтік қорғау, зейнетақылық және әлеуметтік 
қамсыздандыру, міндетті әлеуметтік сақтандыру және халық ми-
грациясында мемлекеттік саясатты қалыптастыру болып табыла-
ды. Осыдан біз жұмыспен қамту мен әлеуметтік бағдарламаларды 
басқарудың мақсаты мен міндеттерін ашып көрсеткен дұрыс. 

Басқару қызметтерінің мақсаттары мен міндеттері:
1) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар саласын-

да мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын жүзеге асыруды 
қамтамасыз ету;

2) жұмыссыздық деңгейін төмендету, кедейшілікті жою және 
халықтың өмір сүру деңгейін көтеру бойынша мемлекеттік сая-
сатты жүзеге асыруға қатысу;

3) әлеуметтік серіктестік саласында мемлекеттік саясатты 
жүзеге асыру;

4) зейнеткерлерді, жұмыссыздарды, мүгедектерді, кәмелетке 
толмаған балалары бар көп балалы отбасыларын және әлеуметтік 
қолдауды қажет ететін еңбекке қабілетсіз халықтың басқа да 
топтарын қолдау үшін ұйымдардың, мекемелердің, қоғамдық 
бірлестіктердің және қайырымдылық қорлардың өзара қарым-
қатынасын үйлестіру;

5) жұмысбастылық және әлеуметтік бағдарламалар сала-
сында халықаралық байланыстарды және ынтымақтастықты 
ұйымдастыру.

көрсетілген мақсаттарға жету үшін басқару қызметтің келесі 
түрлерін жүзеге асырады:

1) қала халқын әлеуметтік қолдау бойынша іс-шараларды жа-
сау және оны жүзеге асыру;

2) халыққа адрестік әлеуметтік көмек көрсету бойынша 
мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын жүзеге асыру, мем-
лекеттік адрестік әлеуметтік көмекті тағайындау және төлеу;
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3) ҚР заңнамаларында көрсетілген тәртіппен мемлекеттік са-
тып алуларды жүргізу;

4) Семей ядролық полигонынан зардап шеккен азаматтарды 
әлеуметтік қорғау бойынша шараларды жүзеге асыру;

5) ҚР-ның «Жаппай саяси репрессия құрбандарын оңалту ту-
ралы» заңына сәйкес жеңілдіктерге құқық беретін төлқұжаттарды 
беру;

6) интернат үйлерде тұратын қарттарға, мүгедектерге, 
мүгедек балаларға, сонымен қатар әлеуметтік тұрғын үйде және 
ардагерлер түйінде тұратын адамдарға материалдық-тұрмыстық, 
медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру, осы мекемелердің 
жұмысын бақылауды жүзеге асыру;

7) мүгедек балаларға үйде әлеуметтік қызмет көрсетуді 
ұйымдастыру;

8) әлеуметтік қолдауды қажет ететін адамдарға жеңілдіктер, 
кепілдіктер беру мақсатында еңбек және соғыс ардагерлерінің 
кеңесі, мүгедектер қоғамы, қоғамдық қорлар, бірлестіктермен 
жұмыстың өзара әрекеттестігі, бұл жұмысқа қоғамдық бір-
лестіктерді және ұйымдарын тарту;

9) Зейнеткерлерді, мүгедектерді, соғыс мүгедектерін сани-
тарлық-курорттық санаторийлерге жолдама беру;

10) мүгедектерді протезді-ортопедиялық көмекпен және 
техникалық қосалқы құралдармен, арнайы арбалармен қамта-
масыз ету және есепке қою;

11) аз қамтамасыз етілген зейнеткерлерге, мүгедектерге, 
көп балалы отбасыларына және басқа азаматтарға бірыңғай 
коммерциялық және көмектің басқа түрлерін көрсету;

12) ҚР заңнамаларына сәйкес көпбалалы аналарды марапат-
тау;

13) мүгедек балаларды үйде тәрбиелейтін және оқытатын 
отбасыларға төлемақы тағайындау және төлеу;

14) арнайы қалалық төлемақы тағайындау және төлеу;
15) 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік төлемақы 

тағайындау және төлеу;
16) тұрғын үймен көмектесу;
17) еңбек нарығының жағдайын талдау және болжау: 

халықты жергілікті атқарушы органдарды, еңбек және халықты 
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әлеуметтік қорғау министрлігін еңбек нарығының жағдайы тура-
лы ақпараттандыру;

18) мақсатты топтарды жұмыспен қамтамасыз етуге көмек-
тесетін бағдарламаларды, арнайы іс-шараларды жасау және 
жүзеге асыру;

19) жұмыссыздарды жұмысқа тарту мүмкіндіктері тура-
лы, ал жұмыс берушілерді жұмыс күшімен қамтамасыз ету 
мүмкіндіктері туралы ақпараттандыру;

20) жұмыссыздарды жұмысқа орналастыруға көмектесу;
21) жұмыссыздарды тіркеуге қою;
22) жұмыссыздарға жұмыссыздығы туралы анықтама беру;
23) жұмыссыздарды олардың келісімімен қоғамдық жұмыс-

тарға бағыттау; 
24) уәкілетті  орындарда тіркелген мақсатты топтардағы 

жұмыссыздар жұмыс берушілерге жұмысқа орналасу үшін, 
әлеуметтік жұмыс орындарын ашқан жұмыс берушілермен өзара 
шарт жасасу;

25) бос жұмыс орындарын (бос қызмет) туралы анықтама 
беретін автоматтандырылған деректер қорын құрастыру, осы 
негізде жұмыс берушілер мен халықты еңбек нарығы туралы 
мәліметтермен қамтамасыз етіп отыру және де жұмысқа орнала-
стыру және кәсіптік білім алуына мүмкіндіктер жасау;

26) жұмыс берушілерге жұмыскерлерді дұрыс таңдауда көмек 
беру;

27) еңбек нарығы қажет ететін және жұмыссыздардың квали-
фикациясын ескере отырып, оларға кәсіптік білім беру;

28) жергілікті басқару органдарына мынадай өзгерістер 
енгізу:

a) халықтың мақсатты тобын анықтау және оларды қорғау 
туралы ұсыныс беру;

b) қалалық ұйымдарда қоғамдық жұмыс ұйымдастыру және 
өткізілуі туралы ұсыныс беру;

29) билік орындарындағы ұйым өкілдері, жұмыссыздар одағы 
мен кәсіподақтардан құралған топтардың кеңес беру комиссия-
сына және жұмыс тобына қатыса отырып, халықтың жұмыспен 
қамтамасыз ету туралы сұрақтарын қарастыру;

30) ақы төленетін қоғамдық жұмыс ұйымдастыру үшін 
ұйымды таңдау, қоғамдық жұмыс жүргізу үшін шарт жасасу, 
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жұмыссыздарға кәсіптік білім беру, атқарған жұмысы үшін ақы 
төлеу;

31) ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қамсыздандыру 
министрлігінің бөліп беруінше, жұмыс берушілердің шетелдік 
күшін тартуға байланысты ұсынған құжаттарды, комиссия 
мүшелерінің қарастыруы, комиссия мүшелерінің белгілі шарт 
негізінде рұқсат беру. Мысалы, шетелдік жұмыс күшін тарту-
да тек қана жұмыс орындары бос болған жағдайда және ішкі 
нарықтың еңбек квотасы шеңберінде қанағаттандыру мүмкіндігі 
болғанда;

32) Шетелден шақырылған жұмскерлерге кәсіпке дайындау, 
сондай-ақ әлеуметтік қамсыздандыру мекемелерінде, медико-
әлеуметтік басқармаларда, мемлекеттік емес медико-әлеуметтік 
ұйымдарда және де қарттарға, мүгедектерге көмек беру үшін 
кәсіпке дайындау;

33) Халық арасында түсіндірме жұмыстарын жүргізу, аза-
маттардан келіп түскен хаттарды, жеке басына байланысты 
сұрақтарды, шағымдарды басқару орнатқан ретпен қарап шығу,

34) Республиканың өзге аймақтарындағы өкілетті органдары-
мен консультация жүргізілу Басқарудың компетенциясына кіреді;

35) Жұмыспен қамтамасыз ететін жеке меншік қамсыздандыру 
агенттіктерімен келісім жасасу, жұмыс берушілерге жаңа жұмыс 
орындарын республикаларда және аймақтарда қамсыздандыру 
бағдарламасы бойынша іске асыру;

36) еңбек жөніндегі мемлекет тарапынан өкілетті орган 
орнатқан еңбек нормаларының үйлесуін және мемлекет тарапынан 
қадағаланып отыратын тариф бойынша ұйым жұмыскерлерінің 
төлеу жүйесі;

37) мемлекеттің компетенциясына қатысты азаматтар мен 
ұйымдарды сұрақтар бойынша консультациялық жұмыстарын 
жүргізу;

38) әлеуметтік серіктестік жөнінде коллективтерде, ұйымдар 
мен басқармаларда түсіндірме жұмыстарын жүргізу;

39) жергілікті бюджеттік бағдарламаны жүзеге асыратын 
администратордың міндетін атқару;

40) басқармаға бірыңғай ақпараттық бағдарлама еңгізу, 
әлеуметтік бағдарламалар аясында мәліметті жүйелік қайта қарау.
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Жұмыспен қамту мен әлеуметтік бағдарламаларды басқарумен 
қатар халықты әлеуметтік қамсыздандыру бөлімінің кәсібіне 
тоқталып өтер болсақ, бөлімнің ең негізгі мақсаты болып:

1) әлеуметтік бағдарламалардың мемлекеттік саясатының 
негізгі бағыты ол жұмыссыз халықты жұмыспен қамту.

2) мемлекеттің жұмыссыздықты азайту туралы және 
кедейлікті, халықтың жағдайын жақсартудағы іс-шараларын іске 
асыру.

3) әлеуметтік серіктестік аумағындағы мемлекеттегі саясат-
ты іске асыру.

4) жұмыссыздардың, мүгедектердің, көп балалы отбасы-
лардың және басқа да еңбекке жарамсыз халықтың, яғни әлуметтік 
қолдауды қажет ететін үйлестіруші ұйымдарға, мекемелерге, 
қоғамдық ұйымдарға және зейнеткерлерді қолдау мақсатындағы 
қайырымдылық қорларға беру.

5) бөлімнің құзыреттілігіне мемлекеттік қызмет көрсету 
кіреді. Іске асыру мақсаттарын ұйым келесідей түрлерге бөледі:

1. Бөлімнің компетенциясына халық арасында және заңды 
тұлғалардың сұрақтары бойынша түсіндірме жұмыстарын 
жүргізу.

2. Әлеуметтік іс-шара және жұмыспен қамту бағдарламаларын 
іске асырудағы қабылданған мақсатты топтарға қолдану іс шара-
ларын іске асыру.

3. Еңбек делдалдығы мен айналысатын, жұмыс берушілерге 
жұмыспен қамту жайында, жаңа жұмыс орындарын ашу жөнінде 
үш пайыздық көлемде мүгедектер үшін тағайындалатын жұмыс 
орнына байланысты жұмыссыздықпен қамту агенттіктермен 
қарым-қатынас жасау.

4. Жұмыс берушілерге қажетті жұмысшыларды таңдау.
5. Бос жұмыс орындары (бос қызмет) туралы анықтама 

беретін автоматтандырылған деректер қорын құрастыру, осы 
негізде жұмыс берушілер мен халықты еңбек нарығы туралы 
мәліметтермен қамтамасыз ете отырып жұмысқа орналастыру 
және кәсіптік білім алуына мүмкіндіктер жасау.

6. Жұмыссыздарды жұмыспен қамту және жұмыс берушіні 
жұмыс күшімен қамту туралы ақпараттандырып отыру.
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7. Қабылдауды ұйымдастыру, көмекке мұқтаж адамдар және 
жұмыссыздарды тіркеу, оларды жұмысқа орналасуға, оқуға бағыт 
беру, оларға тегін қызмет көрсету.

8. Жұмыссыз азаматтарды сұраныс берген күннен кейін он 
күн ішінде тіркеуге алу. Оларға жұмыссыз ретінде тіркелгені 
жөнінде анықтама беру.

9. Бөлімде тіркелген мақсатты топтардағы жұмыссыздарды 
әлеуметтік жұмыс орындарына жіберу.

10. Жұмыссыздардың келісімімен қоғамдық жұмыстарға 
жіберу.

11. Бос жұмыс орындар жәрмеңкесін ұйымдастыру және 
өткізу.

12. Жұмыссыз азаматтарды, мүгедектерді жұмыспен қамтуда 
көмек беру, қоғамдық жұмыстарға бағыттау. Кәсіптік білім алуын 
және де өзге де жұмыстармен айналысуын ұйымдастыру.

13. Еңбек нарығы туралы анықтама орталығын құрып, 
жұмыссыздарды оқытатын мекемелерді ұйымдастыру. Ақпаратпен 
қамтамасыз ету және халықты тегін оқу мүмкіндіктері бар екені 
жөнінде хабардар ету.

14. Жұмыссыздық туралы жұмыс берушілер мен жұмыссыздар 
арасында сауалнама жүргізу.

15. Жұмыссыздардың біліктілігі бойынша еңбек нарығының 
қажеттілігіне байланысты оларды тегін оқыту және мамандануды 
тегін жүзеге асырды.

16. Қоғамдық жұмыста, сондай-ақ әдеуметтік қызмет орын-
дарында жұмыс атқарған жұмыссыздарға еңбек ақысын төлеу, 
сонымен қатар жолақысын, медициналық көмекті қаржылай 
қамтамасыз ету үшін басқару орындарына сұраныс жіберу. Ұлттық 
банк бөлімшелерімен өзара жұмыс істеу, жұмыссыздардың жеке 
шоттарына еңбекақыларының түсуін қамтамасыз ету. Зейнетақы 
қорына белгілі бір пайызын аударуды ұйымдастыру.

17. Еңбек нарығында сараптама жасау, статистикалық есеп 
беру және де еңбек нарығында болып жатқан мәліметтерді дай-
ындап, белгіленген уақытта жұмыссыздардың құрамы туралы 
Басқару органдарына тапсыру.

18. Еңбек ұжымдарына, ұйымдар мен мекемелерге методи-
калық көмек көрсету, ұжымдық келісімнің қорытындысын жасау-
да, семинар жиналысын өткізуде көмек беру.
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19. Халықтың өмір сүру деңгейінің сараптамасын жасау, аз 
қамтамасыз етілген отбасыларды анықтау.

20. Әлеуметтік мұқтаж адамдарға, көп балалы отбасыларға 
мемлекет тарапынан жәрдемақы тағайындау.

21. Арнайы қалалық жәрдемақы тағайындау.
22. Баспанамен қамтамасыз ету.
23. Үйінде мүгедек балаларды оқытатын, тәрбиелеп отырған 

отбасыларға жәрдемақы тағайындау.
24. Аудандағы көмекке мұқтаж адамдардың өтініштерін 

қабылдау, олардың материалдық жағдайы жөнінде акт түзу, қажет 
құжаттарды Басқару орындарына өткізу. Сонымен қатар азамат-
тарды қорытынды туралы құлағдар етіп отыру.

25. Жұмыс берушілердің шетелдік жұмыс күшін қажет 
ететіндіктері туралы сұраныс беру, құжаттарды қабылдау және 
дұрыстығын тексеру. Оларды комиссия мүшелері шығарған 
қорытындысы туралы ескертіп отыру. Рұқсат етілген құжаттарды 
Басқару орындарына өткізу.

26. Жұмыс беруші тарапынан берілетін жұмыс орындарына 
жұмыссыздардың берген өтініштеріне байланысты кандидат-
тарды таңдау. Жұмыс берушілердің қатысуымен кандидаттарды 
қарап шығу, қорытындысын шығарып отыру.

27. Жұмыс берушінің келе жатқан жылға шетелдік жұмысшы 
күшінің саны бойынша квотаға қосылуына өтініш тапсыру. Сол 
құжаттарды Басқару орындарына өткізу.

28. Аз қамтамасыз етілген зейнеткерлер, мүгедектер, көп ба-
лалы аналардың тізімін жасау, өмір сүруіне қолайлы жағдай жа-
сау. Әлеуметтік көмекті қажет ететіні туралы тиісті орындарға 
хабарлау.

29. Семей полигонындағы жарылыс нәтижесінде зардап шек-
кен халыққа әлеуметтік көмек көрсету шараларын жүргізу.

30. Мүгедек жандарға арнайы арбалар, протезді-ортопедтік 
және тағы басқа мүгедектердің реабилитациялық бағдарламасына 
байланысты техникамен қамтамасыз ету.

31. Ұлы Отан соғысына қатысушылар мен мүгедектерге, со-
нымен қатар олардың туысқандарына, белгіленген дәрежедегі 
адамдар тобына жол жүру билеттерін беру.
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32. Зейнеткерлердің, соғысқа қатысушылар мен мүгедектер-
дің, аудандарда тұратын мүмкіншілігі шектеулі балалардың 
қажетті мәліметтерін базаға жинақтау.

33. Қазақстан Республикасының халықты әлеуметтік қорғау 
және еңбек министрлігіне еңбек майданына қатысушылардың 
әрайлық есебін шығару.

34. Әрбір ҰОСҚ, ҰОСМ, ТФҚ сауалдама толтыру және 
ҰОСҚ, ҰОСМ, ТФҚ қажетті мәліметтерін базаға енгізу.

35. Әлеуметтік көмек көрсетуде сұрақтарды шешу үшін 
зейнеткерлердің, мүгедектердің, мүгедек-балалардың, белгілі 
бір күтімге мұқтаж, балалары жоқтардың, бекітілген тәртіп 
сұрақтарын үйлерінен, интернаттан, ардагерлер үйінен, аз 
қамтылған адамдардан анықтау, олардың материалдық жағдайын 
зерттеп акт жасау. 

36. Қабылдауды іске асыру мен құжаттарды жинақтауда 
үйлерде, интернаттарда, ардагерлер үйі мен әлеуметтік үйлердегі 
зейнеткерлерді, мүгедектерді, мүгедек-балаларды жалғызбасты 
азаматтар мен отбасылық жұптарды, белгілі бір күтімге мұқтаж, 
балалары жоқтарды анықтап, әлеуметтік көмектерін нақтылау.

37. Соғыс және еңбек ардагерлерінің кеңесімен, мүгедектер 
қоғамымен, қоғамдық қорлармен тығыз қарым-қатынаста жұмыс 
істеуде, біріккен мақсатта көмек беру, әлеуметтік қорғауға 
мұқтаждарды қалалық кәсіпорындар мен қоғамдық бірлестіктер 
жұмыстарына қызықтыру.

38. Ардагерлерді, аз қамтылған отбасыларды, мүмкіншілігі 
шектеулі балаларды қолдау мақсатында қызығушылығы бар 
кәсіпкерлер мен қалалық ұйымдармен бірлесе отырып, қайы-
рымдылық акцияларын өткізу мен ұйымдастыру.

39. Қазақстан Республикасының бекітілген заңнамасы талап-
тарына азаматтардың жазба және ауызша қарым-қатынастарын 
қарастырып, қабылдау.

40. Бөлім жұмысшыларын заңнамалық және нормативтік-
актілік сұрақтарға оқытуы ұйым біліктілігіне кіреді.

41. Басқа аудандық бөлімдермен жұмыс тәжірибесі туралы ал-
масу, әлеуметтік бағдарламалар мен жұмыспен қамту сұрақтарына 
байланысты семинарлар мен кеңес сабақтарын өткізу мен қатысу.
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42. Халыққа қызмет көрсету қажеттілігіне жаңа ақпараттық 
технологиялар мен ақпараттық бағдарламаларды меңгеру.

43. Келісімге келу және шаруашылық келісімшарттарын 
орындауға байланысты басшылықтың өткізген жұмыстарына 
қатысу.

44. Қабылдаушы туралы ақпарат және жәрдемақы мен 
әлеуметтік көмектің барлық түріне төленген соманың айлық және 
тоқсан сайынғы есебін басқарма бөліміне сай дайындау мен та-
ныстыру.

45. Бекітілген уақытқа келісілген мемлекеттік көмек көрсету.
46. Қазақстан Республикасының қарастырылған заңына 

сәйкес түрлі іс-әрекеттерді дайындау.
Әлеуметтік жұмыста басқару үдерістерімен қатар бақылау 

да қатар жүреді. Бақылау үдерісі келесі кезеңдерге бөлінеді: 
нормативтерді, тиімділікті анықтау ауытқушылықтарды түзету.

1. Нормативтерді анықтау, бір жағынан қызметтің тиімділігін, 
ал бір жағынан жоспардың нәтижесін анықтау. Басшылар 
қорытынды көрсеткішті анықтауға тиіс: олар нақты өлшем және 
уақытша қалып. Бұл көрсеткіштер басшының алдына қойған 
мақсаттарын сипаттайды. Яғни бұл көрсеткіштер алдына қойған 
мақсатқа жету үшін не істеу керектігін анықтайды.

2. Тиімділікті анықтау нормативтер мен шындыққа қол 
жеткізу арқылы орындалады. Нормативтердің қаншалықты 
қауіпсіз екеніне байланысты бұл кезеңде басшы маңызды шешім 
қабылдайды.

3. Ауытқушылықтарды түзеу, жоспар және нормативтігі. 
Түзету: мақсат пен жоспарды өзгерту; тапсырманы өзгерту; 
қосымша қызметкер бөлу; қызметкерлердің білімін жетілдіру; 
қызметкерді жұмыс орнынан шығару.

Әлеуметтік жұмыстағы бақылаудың өзгешеліктері бар. Әлеу-
меттік жұмыс дәстүр бойынша әлеуметтік қорғау функциясын 
атқарып қана қоймай, өзінің басты функциясы, клиенттерге не-
месе отбасыларға әлеуметтік қызмет көрсетеді.

Әлеуметтік қызметкерлер бейберекет отбасылармен жұмыс 
жасаған кезде, әр отбасыға өзінше, жарамды жұмыс атқару 
жолын тапқан. Әлеуметтік жұмыскерлер оларды бақылауын 
жақтырмайды, керісінше оларды кәсіби маман ретінде қарауын 
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сұрайды. Мысалы, АҚШ-та Әлеуметтік жұмыс академиясын, 
магистратура дәрежесін бітіргеннен кейін, кем дегенде 2 жыл 
бақылауда жүргендерін қалайды. Мұндай бақылау клиенттің 
мүддесін қорғауға көмек береді. Бірақ әлеуметтік қызметкерге 
дербес кәсіби болуға кедергі жасайды. Бақылау қызметкердің 
қызмет атқаруы үшін қолданылады. Тәжірибе кезінде бақылаудың 
тиімділігі оның клиентпен атқарған жұмысынан байқалады. 
Әлеуметтік жұмыста қызметкердің сенімді әрекет етуін және 
әр клиентпен жеке жұмыс атқарғанын сұрайды. Бақылаудың 
тиімділігі басқа адамдарға пайда алып келеді деп есептейді.

Ұйыммен бақылау жүргізу жеке бақылау жасаудан өзгеше 
болып келеді. Ұйымдағы болып жатқан құбылыстар тек қатысу-
шыларды емес, мекеменің басқа адамдарына да байланысты 
болады. Ұйымдағы адамдар өз ойларын өзінше қалыптастыру 
үшін ұйымнан тыс адамдармен әңгімелеседі. Ұйымның тағы бір 
өзгешелігі, олардың әлеуметтік қызметкердің алдындағы билігі. 
Әлеуметтік қызметкер өзінің атқарған жұмысының тиімділігі 
үшін ұйымдағы клиенттердің талап еткен ұсыныстарын атқаруға 
тырысу керек.

Әлеуметтік жұмыстың кейбір қызмет көрсету ерекшеліктері 
бақылаудың моделіне ықпал етеді. Бір-бірімен қарым-қаты нас-
тағы клиенттер, өздерінің әлеуметтік жүйесін және субмәде-
ниетін құрайды. Клиенттер жиі-жиі емдеу жолының тиімділігін 
төмендетеді. Сол кезде емдеу кезіндегі бақылау мақсатына 
қолданған сценарийлер жазуға көмекке келеді.

Әлеуметтік жұмыста жетістіктер болмаған кезде, ұйым ішінде 
өзара әрекеттесу басталады. Сол кезде семинарлар, кеңестер, 
әлеуметтік қызмет кеңестері және т. б. өткізіледі. Мұндай жина-
лыстар ұйымның рухын көтеруге көмек береді.

Ұйымдардағы маңызды, бірақ тұжырымдалмаған өзара әрекет 
билік және қайта бөлу болып табылады. Бірақ бұл әрқашан пай-
да алып келмейді. Әлеуметтік қызметкер өзінің клиентін бірінші 
орынға қойып, оны қорғауына толығымен сенімді болмау керек. 
Қызметкердің өз қызығушылықтары да болуы мүмкін. Меке-
ме әкімшілігі толығымен бір топқа сенімді болмауы қажет, олар 
қарсыластарымен тепе-теңдікке жетіп, заң жүзінде қолдану ке-
рек. Әлеуметтік жұмыскердің қызметін ұйымдастыруда мотива-
ция қажет.
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Мотивация – өзін және басқаларды мақсатқа жетелейтін 
үдеріс. Қандай да бір сыртқы әсердің адамды еңбектенуге итер-
мелейтін құлшынысы (стимул) дейді. Егер стимул байқалса, оны 
алдын ала жоспарлауға немесе шегеруге болады, себебі онда мо-
тив жасырылған, ол қажеттілікке тәуелді.

Әлеуметтік жұмыста қызметкердің қызығушылығын ояту 
маңызды, яғни психологиялық түрде жұмыстың сапалы болу-
ын орнықтыру. Стимул жасау өзіне мінез-құлықты таңдауда тек 
сыртқы жағдайды қарастырып қоймай, сонымен қатар тұлға мен 
әлеуметтк жұмыскердің құрылымдық сәйкестілігін қарастырады. 
Сыртқы стимулмен бірге, бұл ішкі құрылым іс-әрекет мотивін 
қалыптастырады. Әлеуметтік жұмыстағы мотивациялық жүйе-
ні құруда экономикалық мәселе ғана емес, сонымен бірге 
психологиялық та ұсынылады. 

Себебі мотивациялық теорияның 2 категориясы белгілі: маз-
мұндылық және процессуалдық. Мотивациялық мазмұндылық 
теориясы ішкі қажеттіліктердің орнықтылуының негізінде. 
Процессуалдық теория адамдардың бір нәрсені қабылдауы, та-
нуы, мадақтауына негізделеді. Ішкі мадақтаманы жұмыстың өзі 
береді. Мысалы, орындалатын жұмыстың нәтижесі, мазмұны мен 
маңыздылығы, өзін-өзі сыйлау. Сыртқы мадақтауды ұйым арқылы 
көреді. Бұл табыс табу, қызметтегі көтерілу, қызмет мәртебесі, 
қолпаштау, т.б. 

Г. Мюррей, З. Фрейд, К. Левинның теориясын қарастырып, 
адам тек күнделікті жағдайлардың қысымында емес, сондай-
ақ жаңа дүниелерді жасаумен болып табылатынын айтады. 
Адам әрқашан жағдайдың өзгеру салдарын өздерінің қызығу-
шылықтары арқылы қабылдайды. Г. Мюррей мотивті былайша 
жіктеді: алғашқысы, екінші, позитивті және негативті, латенттік 
және нақты. 

Мотивацияның мазмұндылық теориясына А. Маслоудың,  
Д. Макклелландтың қажеттілік теориясы, Ф. Херцбергтің 2 фак-
торлы мотивация теориясы, ERG теориясы жатады.

Маслоудың қажеттілік теориясы. Алғашқы психологтардың 
бірі болып қажеттіліктің мотивацияға әсеріне А. Маслоу на-
зар аударған. Біріншіден, ол адамды қажеттілік емес, оның 
қанағаттанбау деңгейін (яғни индивид үшін өзектілігі) қозғайды. 
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Екіншіден, Маслоу қажеттіліктерді иерархиялық жолмен қою 
критерийлерін көрсетті. Бұл қанағаттандырылмаған қажет-
тіліктің қанағаттандырылғанды басқаруы. Маслоу бойынша бұл 
қажеттіліктерді иерархиялық құрылым түрінде көрсетуге болады. 

Маслоу қажеттілікті 5 критерийге бөлді: 
1. Физиологиялық қажеттілік (тағам, су, ауа, тұрғын үй, киім- 

кешек).
2. Қауіпсіздік және болашаққа деген сенім, яғни сыртқы 

ортаның шабуылындағы физиологиялық және психологиялық 
қажеттілік. 

3. Әлеуметтік қандай да бір қоғамдық ортаның мүшесі ретінде 
әлеуметтік қатынасқа түсу, қолдау күту секілді, т.б.

4. Сыйласу қажеттілігі.
5. Өзін реттеу жеке адамның мүмкіндіктерінің шыңдалуына, 

тұлға болып қалыптасу.
Маслоудың теориясына сәйкес, адамда әртүрлі деңгейдегі 

2 қажеттілік болады. Ең төменгі деңгейдегі қажеттіліктер 
барлық адамдарға ортақ. Егер адам өз қажеттілігінің маңызын 
қанағаттандырмаса, онда ол агрессияға рационализацияға, ре-
прес сияға ұшырайды. Қажеттілік деңгейі жоғарылаған сайын, 
оның өмір сүруі үшін төмендейді, оның қанағаты ысырылып, одан 
уақытша арылуға оңай болады. Адамның интеллектуалдық және 
рухани дамуының қажеттілігі жоғары деңгейде әрдайым кеңейіп 
отыратын болғандықтан, олар ешқашан толық қанағаттана ал-
майды, сондықтан мотивация мінез-құлқы қажеттілік арқылы 
шексіз. Бірақ эксперименталды зерттеу, нақты қажеттіліктің 
құрылымы жоқ екенін көрсетті. Негізгі сын, теорияның индиви-
дуалды қажеттілікті есепке алмағандығына тоқталды.

Ұйым өкілдерінің тәрбиесіне әсер ететін нәрсе – гигиеналық 
және мотивациялық гигиена теориясы немесе екі факторлы моти-
вация теориясын Ф. Херцберг бөліп көрсеткен. Мотивтендіретін 
Херцбергтің факторы мәні жағынан Маслоудың жоғары қажет-
тіліктермен сәйкес келеді, ал гигиеналық факторлары – төменгі 
қажеттіліктермен сәйкес келеді. Теориялар арасындағы айыр-
машылық мынада, Маслоу теориясына сай жұмыскерге өзінің 
алғашқы қажеттілігін қанағаттандыру, оның жұмысқа деген 
шығармашылығын арттырады. Херцбергтің теориясы бойын-
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ша, жұмысшы тек қана әділетсіздік орындалғанда ғана назар 
аударады. Гигиеналық фактор жұмыскердің қоршаған ортасына 
қатысты, ал жұмысқа деген сыртқы қарым-қатынас «Жұмыс гиги-
енасы» адамның жұмысына деген қанағаттанбауды алып келеді, 
бірақ өздігінен қанағаттануға себеп бола алмайды. Гигиеналық 
факторларға – басқару тәсілі мен ұйымның саясаты, еңбек ету шар-
ты үздіксіз жұмысты тексеру, жұмыстың жеке өміріне қатынасы 
жұмыс орнындағы өзара қарым-қатынас, тапқан табысы жатады. 
Мотивтендіруші факторларға – жұмыстың қанағаттануына жет-
кен жетістіктері және оны мойындау, кәсіпке деген қызығушылық, 
жауапкершілік, қызметте алға басу, профессионалды мансаптық 
өсуі болып табылады. Жұмыста жасалған жағдайлар (гигиеналық 
факторлар) жұмыскерді сол жұмыс орнына бекітеді және жұмыс 
тобын тұрақтандыру, бірақ жұмысқа деген құлшынысты арт-
тырмайды. Өзге сөзбен айтқанда кәсіпкерліктің шектеуін 
жұмыстың тоқтауын алдын алса да, гигиеналық фактор табысты 
ұлғайтпайды. Мотивтендіру мен факторға жұмыстың мазмұны 
жатады. Осыдан кәсіпкерлік артады және жұмыспен қанағаттану 
жатады. Сондықтан қанағаттану – еңбек шарты функциясы емес, 
ол Херцберг бойынша, жұмыстың мазмұнының функциясы. Осы-
дан келіп, еңбектің өнімділігіне қанағаттанудың жоғарылауымен 
байланысырады, бірақ қанағаттанбаудың деңгейін төмендетпейді.

Д. Макклелландтың қажеттілік теориясы. Макклелланд 3 
түрлі жоғары деңгейдегі қажеттіліктерді бөліп көрсетті: билік, 
жетістік, қатыстылық. Билік қажеттілігі өзге адамдарға әсер 
ету көрінісін табады. Осындай қажеттіліктерді сезініп отыру-
шы, өзін энергетикалық күйде сезінеді, өз ұстанымында тұрады. 
Олар жақсы шешендер, өзіне өзгелерді қарата тыңдата ала-
ды. Сәттіліктің қажеттілігі сәттілікті қанағаттандырумен емес, 
ал оның жұмысты нәтижелі өткізілуінде. Адамдар жетістікке 
жеткенімен, көптеген мәселелермен жұмыс жасайды. Сонымен 
қатар бұл мәселелерді шеше отырып, өзіне жауапкершілікті ала-
ды, бірақ бұл мәселелер нақты шешілуі қажет, сонымен жетістік 
нәтижесі нақты және сенімді болуы қажет. Қажеттілік көбіне 
мынадай адамдарға келеді. Жолдастарының ұйымына деген 
қызығушылық достық қатынасты жақсарту, басқаларға көмек 
көрсету. Бұл адамдарға кең мағынада әлеуметтік қарым-қатынас 
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беру жұмысы қажет. Альдерфером 1972 жылы ERG теориясын 
жалғастыра отырып мынадай теория ұсынды: «Тіршілік ету, 
қатынастық және даму», «Адамның мекемедегі қажеттілігі». 
Альдерфер мынадай қажеттіліктің 3 деңгейін көрсетті:

– Е (existence) – тіршілік етудің қажеттілігі, яғни қажеттілік, 
өмір сүру мен адамды қайта құрумен байланысты. 

– R (relatedness) – қатынастықтың қажеттілігі, сонымен қатар 
адамдармен қарым-қатынасқа түскенде қанағаттану және олар-
дан сыйластықты сезіну. 

– G (grouth) – жеке дамудың қажеттілігі, мысалы, жаңа білім 
алудағы қажеттілік, өзін-өзі сыйлағанда.

Маслоумен салыстырғанда Альдерфер иерархиялық қажет-
тілікті қанағаттандыру, яғни әр деңгейдегі қажеттілік бірдей 
дәрежеде және бір уақытта адамның мінез-құлқына әсер ету. Егер 
қажеттілік деңгейі бір мәселелер бойынша қанағаттандырылмаса, 
онда әлеуметтік қажеттіліктер маңызды болады. Егер өзін-өзі 
дамыта алмаса, онда тіршілік ету қажеттілігі жоғарылайды. 
Процессуалдық теорияны анықтай отырып, нақты адам өзінің 
мақсаттық жетістіктеріне жету және өзінің нақты мінез құлқын 
таңдайды.

Әділдік теориясын Дж. Хоманс, К. Арджирис, С. Адамс 
көрсеткен. Мұнда жұмыскерлер өзінің субъективті негізін 
маңызды бағалайды, кетірген күштері үшін мадақталады. Соны-
мен қатар жұмыскердің мотивациясын көтеру үшін әділетсіздікті 
тоқтату және дисбалансты жою және жұмыс істеу санын 
өзгерту, және мадақтау деңгейін өзгерту. Жұмыс барысында 
жұмыскер өзінің іс-әрекетіне баға беріп және басқаларымен 
қалай бағаланғанын салыстырады. Өзінің қанағаттануын салы-
стыра отырып, адам мінез-құлқын модифициялайды. Кей ком-
панияларда бұл мәселелерді құпиялы түрде сақтайды, бірақ 
бұл техникалық күрделілікке алып келеді, сондықтан да әділет-
сіздіктің қағидалануына әкеледі. Бұл қалыпты мотивацияға әсер 
етеді.

Д.Х. Голтропа, Д. Локвуданың жұмысқа деген теориясы. 
Мұнда ұйым мүшелерінің өз жұмыстарын жүргізу барысында 
мақсатқа жетуін қарастырады. Мақсатқа бағытталған диапазон 
кең ауқымды – еңбек мазмұнының ішкі қанағатының құндылықты 
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қайнар көзінен бастап, қаржыны көтеретін таза инструменталды 
құралға дейін. Жұмысқа деген 4 бағдарды бөліп көрсетеді: 

1. Инструменталдық бағдар жұмысшы өз жұмысын өзінің 
өмір сүру деңгейін көтеру үшін қажетті қаржылық сыйақы 
ретінде қарастырады.

2. Бюрократиялық бағдар ұйымның нормаларына деген 
адалдық (лояльность).

3. Ынтымақтастыққа негізделген бағдарда жұмыс топтық іс-
әрекет ретінде айқындалады. 

4. Кәсіби бағдар жұмысшы арнайы білімді қажет екендігін 
және еңбектің мағыналығын сезінеді.

Осы бағдарлардың пайда болуын жұмыс орнынан тыс жерден 
іздеу керек – жұмысшыға әсер ететін әлеуметтік жағдайда, сондай-
ақ отбасы, ұжымның және күнделікті әлеуметтік жағдайларда.

В. Вруманың күту теориясы. Күту ұғымында адамның ба-
сында бір уақиғаның болатындығын түсіндіреді. Күту теориясы 
екі өткізілімнен тұрады:

1. Кез келген іс-әрекет адамға мақсаттандырылған.
2. Мақсатқа жету, мадақтауға тәуелді, яғни қызметкер өз 

қажеттілігін қанағаттандыру үшін.
Еңбек мотивациясын талдау барысында 3 ауыспалылықты 

ескеру керек: қызметкерді күтуі, сыйақы күтуі (құралдық) және 
сыйақының құндылығы (валенттік). 

Дж. Хоманс, К. Арджирис, С. Адамстың әділеттілік теори-
ясы. Бұл теория бойынша, қызметкерлер субъективті түрде алған 
сыйақылары мен күш жұмсағандарының мәні мен маңызын 
бағалайды. Ал, бұл бағалауды дәл осы берілген жұмыстың басқа 
қызметкерлермен теңестірілуіне көңіл бөледі. Қызметкердің 
еңбек мотивациясын арттыру үшін әділетсіздік сезімін бейтарап-
тап және дисбалансты жою керек. Қызметкер жұмыс барысында, 
өз еңбегінің және басқалардың еңбегін бағалау дәрежесін салы-
стырып отырады.

Партисипативтік басқару теориясының екі бағыты болады:
1. Қызметкерлер өз бетінше, жұмысының калай іске асаты-

нын, өз жұмыс уақытын белгілеуге құқы алады – жұмыс уақытын 
анықтайды немесе алынған тапсырманы орындауда тәсілдерді 
таңдайды.
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2. Қызметкер өз ісінің аяқталу мерзіміне, жұмыстың орында-
лу ерекшілігіне жұмылдырылады.

Әлеуметтік қызметтерді басқару тәжірибесінде берілген 
бағыт нақты қиыстыруларда қолданады, себебі олар бір-бірімен 
тығыз байланысты және бір-бірін толықтырып отырады. Егер 
жұмысшы ішкі шараларға қызығушылықпен араласса, онда олар 
ләззат ала отырып, бар ынтасымен жұмыс жасайды.

Мақсаттарды қою теориясы (Тейлор, Эдвин, Лок). Адам-
дардың іс-әрекеті олардың алдына қойған мақсаттарымен 
анықталады. Ол өз мақсатына жету үшін белгілі бір әрекеттерді 
орындайды. Мақсат қою бұл – саналы түрдегі үдеріс, ал мақсатты 
жете сезіну мен ниет бұл – адам әрекетінің негізінде жатыр. 
Жұмысты орындау деңгейі 4 сипаттамаға байланысты:

Мақсаттың қиындылығы кәсіби дәрежесін және орындалу  
деңгейін көрсетеді. Егер адам неғұрлым қиын мақсат қойса, 
соғұрлым ол жақсы нәтижеге жетеді.

Ерекше мақсат – мақсаттың жарқындығын нақтылығын 
көрсетеді. Тым нақты және анықталған мақсат жұмыстың жақсы 
орындалып, нәтижелі болуына әкеледі.

Мақсаттың жарамдылығы – адамның мақсатын өзінің 
жекеменшік дәрежесін бейнелейді. Егер адам мақсатты қа-
былдамаса, онда мақсаттың қиындылығы мен маңыздылығы 
жұмыстың орындалуына өте аз әсер етеді. Мақсаттың жарам-
дылығы мақсатқа жету барысында қандай пайдаға жете 
алатындығына байланысты; 

Мақсаттың бұлжымастығы мақсатқа жету үшін бар күш-
жігерін шашуға дайын екендігін көрсетеді. Бұлжымастық, егер 
мақсатты қою деңгейінде қалай көрсетілгеніне байланыс ты 
жұмыста нақты қиындықтар туындаса, орындау деңгейі де шешуші 
рөл атқаруы мүмкін. Мақсаттың шынайы берілгіштігі жұ мысты 
орындау барысында жоғарылауы немесе төмендеуі мүмкін.

Барлық жерде, сонымен қатар әлеуметтік жұмыста жасалған 
еңбек нәтижесіне бағалау және мадақтау жүріп отыруы қажет.

Мадақтау әрқашан ұжымның немесе адамның жетістіктеріне 
байланысты болады.

Мойындау бірнеше тапсырманы орындайды:
1. Белсенді жұмыскерлерді шабыттандыру.
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2. Басшылардың жоғарғы жетістіктерді жақсы бағалауы.
3. Ұжым арасында нәтижелердің дамуы.
4. Іскерлік белсенділікті дамыту.
6. Процестің іскерлігін дамытуына мол үлес қосу.
Қызметкерлердің еңбегін бағалау және мойындаудың бір неше 

формасы бар.
Біріншіден, еңбекке жұмсалған ақының нормадан асуын ком-

пенсациялау. Егер мәселе айлық туралы болса, ол қызметкердің 
өтіліне байланысты емес, оның жұмысты жақсы, тиянақты орын-
дауына байланысты болу керек. Ал тәжірибе кезіңінде басшымен 
оның жұмысты атқару уақытына байланысты төлейді.

Материалдық компенсация түрлері: оқу ақысы, тамақ ақысы, 
дәрігерлік көмек ақысы және т.б.

Екіншіден, еңбек нәтижесінің деңгейі жоғары болғандықтан 
ақылай марапаттау. Бұл ақыны марапаттаудың көлемі көп болуы 
тиісті емес, бастысы ол күтпеген кезде болу керек.

Үшіншіден, мойындау формасы мансаптың асуынан көрінеді. 
Бірақ ол тек мансап қуып жатқан қызметкерлерде ғана болады. 

Төртіншіден, мойындау формасы бос уақыт берумен көрінуі 
мүмкін, яғни демалыс уақытын беріп, жұмыс күнін қысқарту.

Бесіншіден, ұжымның немесе қызметкерді қоғамның мой-
ындауы және сол ұжымдар мен қызметкерлердің нәтижелерін 
көрсету, яғни қабырға қағаздарында олар туралы мәлімет іліп, 
мадақтау қағазын беріп, туристік сапарға жіберу.

Алтыншыдан, басшы қызметкердің нәтижесін мойындауы 
және құттықтау. Бұл құттықтау мерекелерге немесе жетістіктерге 
байланысты болуы мүмкін және ол кей кезде болады. 

Ғалымдардың зерттеуі бойынша мадақтау – басшы мен 
қызметкердің қарым-қатынасын жақсартудағы ең маңызды 
құралы болып табылады. Мадақтау кезінде оның формасы мен 
мазмұнын құрастыру керек. Олар: сенімділік, достық түрінде 
көрінуі мүмкін. Мадақтау үстем ақы түрінде болуы мүмкін.

Сондықтан жетекші өз қарамағындағыларды мадақтап оты-
руы тиіс. Ол үшін жетекші мынадай ережені ұстануы тиіс. 

1. Өз қарамағындағыларды не үшін мақтап отырғанын білу.
2. Мадақтау «көлемін» алдын ала білу және оған үзіліс жа-

сап отыру.
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3. Қызметкердің кез келген жақсы немесе пайдалы ісі үшін, 
олар көзге көрінбейтін болса да, бірақ нақты әрі қажетті бағытта 
болуы керек.

4. Мадақтау өте жиі болмауы керек, бірақ өз ретімен болу 
керек.

Еңбекті бағалау – еңбектің атқарылуы қызметінің уақы-
тына және нәтижесіне байланысты болады. Еңбекті бағалау; 
қызметкерлердің потенциалын оқу ақысын қысқарту, қызмет-
керлердің барлық жұмыс әділетті жүріп жатқандарын көрсету.

Ұйымдар үшін қызметкерлердің еңбегін дұрыс бағалау үшін:
1) әр жұмыс орнына стандартты енгізу; 
2) еңбек нәтижесін бағалау саясатын енгізу;
3) бағалауды қызметкерлермен шешу;
4) шешім қабылдау.
Қызметкерлердің еңбегін бағалауда мынандай әдістер белгілі. 

Ең бірінші индивидуалдық бағалау әдісін қарастырайық.
1. Бағалау сауалнамасы (салыстырмалы сауалнама және 

берілген таңдау сауалнамасы).
2. Тәрбиелік ұстанымдардың рейтингтік шкаласы.
3. Сипаттау әдісі.
4. Шешілетін жағдайды бағалау әдісі.
5. Тәртіпті бақылау шкаласы.
Бақылау сауалнамасы – стандарттық сұрақтардың немесе 

сипаттамалардың жиынтығы. Бұл әдіс бағаланып отырған адамның 
ерекшелігі немесе қандайда бір қасиетті белгілейді және оның си-
паттамасына қарсы белгі қояды. Осындай сауалнаманың нәтижесі 
бойынша жасалынған жалпы рейтингтің мөлшері белгіленеді. 
Бағалау сауалнамасының өзгеруі салыстырмалы сауалнама.

Бақылаушылар немесе мамандар қызметкерді басқаруда 
жұмыс орнындағы дұрыс немесе дұрыс емес тәртіптердің тізімін 
анықтайды. Бағалаушылар мен бақылаушылар бұл сипаттама-
ларды шкала бойынша «өте жақсы»-дан «нашарларға» дейін 
шкала бойынша топтастырады. Нәтижесінде сауалнама «кілті» 
пайда болады. Бағалаушылар нақты орындаушылардың қажетті 
сипаттамаларын белгілейді. Сондай-ақ, берілген таңдау әдісі 
мінездемелер мен бағалаушылардың тәртіптік нұсқауларына 
негізделеді.
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Тәрбиелік ұстанымның рейтингтік шкаласы: бланкта шеші-
летін жағдайлардың кәсіби іс-әрекетін сипаттайды. Сауалнама 
рейтингісінде еңбек нәтижесінің арнайы мінездемелері 6-дан 10-
ға дейін бағаланады. Бағалаушы бағаланушы жұмыскердің сипат-
тамасын квалификациялық деңгейіне сәйкес көрсетеді.

Сипаттамалық әдісте бағаланушының артықшылығы мен 
кемшіліктерін маман белгілейді.

Шешілетін жағдайды бақылау әдісінде мамандар бағалау 
бойынша әртүрлі жағдайдағы жұмыскерлердің тәртібіндегі 
«дұрыс» немесе «дұрыс емес» тізімдерін жасайды. Маман әрбір 
жұмыс бойынша бағалайтын журнал дайындайды, сосын бұл 
журнал еңбек нәтижелілігін бағалауда қолданылады. 

Мінез-құлықты бақылау шкаласы бұл шешілетін жағдайды 
бағалау әдісі секілді, іс-әрекеттерді тіркеуге бағытталған. Тәртіпті 
анықтауды бағалаушы шкала бойынша жұмыскердің кез келген 
жағдайындағы үлгісін тіркеп отырады.

Топтық әдістердің бағасы жұмыскерлерді салыстыру кезінде 
топтағы жұмыскерлердің тиімді жұмыс істеуін салыстырмалы 
түрде жүргізуге мүмкіндік береді. Классификациялық әдіс бағалау 
жүргізіп жатқан жүз жұмыскерді белгілі бір критерийлерге бай-
ланысты жақсыдан жаманға қарай барлығын кезекке тұрғызады. 
Егер топтағы адам саны 20-дан асса, бұл бір жағынан қиынырақ 
болады. Одан жетістікке жеткен және жетпеген адамды таңдап 
алған жақсы. Егер классификациялық балама әдісті қолданса, 
онда шығу жолы табылуы мүмкін. Бағалау жүргізіп жатқан жүз 
адамға ең бастысы жақсы және нашар жұмыскерді таңдап, одан 
соң басқаларын қарау және т.б. 

Жұбымен салыстыру классификациясы оңайырақ және 
дұрысырақ.

Қызметкерлерді аттестациялау – кадрлы іс-шаралар, жұмыс 
дәрежесін бағалау, іс-әрекетті орындаудағы сапасы және адам ның 
дарындылығы. Аттестацияның ең басты мағынасы бақылаусыз 
жүргізу, резервті жоғары дәрежелі жұмысты беру.

Аттестация элементі. Мақсатты аттестацияны жүргізудегі 
екі тіркеулі бөлшегін айтуға болады. Еңбекті және қызметкерді 
бағалау. Еңбекті мазмұнның тура келуіне сапаны сәйкестендіру 
және деректі еңбек ауқымына, жоспарлап қойған еңбек 
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нәтижесіне, яғни технологиялық картада көрсетілгендей 
жекеменшіктің жоспарына және жұмыс бағдарламасы арқылы 
бағалайды. Еңбек көлемін бағалауға сапасы мен қарқындылығы 
мүмкіндік береді. Қызметкерді дайындық дәрежесі, іс-әрекет 
түрін орындау және деңгейін анықтау арқылы бағалайды. Ме-
кеме бір мезгілде екі бағалаудың түрін де жұмыскердің іс-
әрекетін анықтауда қолданады, еңбекті бағалау, сапаны анықтау 
белгілі бір дәрежеге жетуге әсер етеді. Аттестациялық үдеріс бұл 
қол астындағылармен жеке талқылауды қорытып, бақылауды 
жүргізеді, яғни қол қоюмен дәлелдейді. Басшымен келіспеушілік 
әрекеттері де табылады. Аттестацияда бірнеше дайындық кезең-
дерінен өтеді, өзін-өзі аттестациялау және қорытынды. 

Қызметкерді бағалауда мынадай себептерге сүйенеді:
– Диагностикалық дәрежедегі басты кәсібилік сапасын дамы-

ту.
– Жекеленген нәтижелерді стандартты жұмыстарға сәй-

кестендіру. 
– Стандартты сапалардан ауытқушылығы бар жұмыскерлерді 

анықтау.
– Өсу барысында болашақ іс-әрекетті тиімді бағалау. 
Әлеуметтік жұмыста кадрларды басқаруда еңбек ресурстары 

қалыптасады. Кәсіпорын қызметкерлерін түрлі өлшемдер арқылы 
саралайды. Мысалы, атқаратын қызметіне, білім дәрежесіне, 
мамандығына, жыныс пен жас белгісіне және т.б. Ең бастысы 
жұмысты қызметіне қарай топтастырып қарастыруға болады. 
Қызметкерді жұмыс орнындағы көзқарасына қарай тәрбиелеп 
басқарады. Өндіруші қызметкер өз кезегімен басқарушылық-
жетекшілікке, техникалық орындауларға және мамандарға 
бөлінеді. Қызметкерлерді басқарудағы ең басты мақсат қарқынды 
тиімді кадр ұйымы. Қызметкерлерді басқарудағы ең басты жүйе 
олармен жұмыс атқару болып табылады. Ұстанымдары жақсы 
кадрларды жинау және іскерлік сипатына қарай нақты құқықты 
анықтау кез келген жұмыскердің міндеттері мен мақсаттары, 
кадрларға кәсіптік және қызметтік шарттарының өсуін қамта-
масыз ету. 

Басқарушы қызметкерлердің негізгі қағидаларын кадрлық 
 саясат қалыптастырады, яғни олар:
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o жұмысбастылық саясаты (жұмыс орнын талдау, әдістер, 
іріктелген тәсілдер, жұмыс тәртібі және еңбек демалысы);

o оқыту саясаты (жоғары біліктілік);
o еңбекақы саясаты (жалақы жүйесі);
o өндірушілер қатынасы саясаты (жай еңбек мәселелерін 

шешу үдерісін анықтау);
o жақсы тұрмыс саясаты (зейнетақы, жәрдемақы, дәрігерлік 

көмек, әлеуметтік көмек). 
Еңбек ресурстарын басқару келесі кезеңдерге бөлінеді:
1) жоспарланған еңбек ресурсы;
2) қызметкерлер жиынтығы;
3) таңдау; 
4 еңбекақы және жеңілдікті анықтау;
5) бейімделу мен ұйымдастыру; 
6) оқыту;
7) еңбек әрекетін бағалау;
8) жетекші кадрды дайындау.
Ұйымның еңбек ресурстарын қалыптастыру 4 кезеңнен 

тұрады. Әрқайсысына жеке тоқталайық.
Еңбек ресурстарын жоспарлау:
1. Қызметкерге деген қажеттілікті жоспарлау – мекемедегі 

жалпы жоспарлаудың бөлігі. Ұтымды кадрлық жоспарлау келесі 
сұрақтарға жауап іздеуге негізделген: жұмысшылар саны, кәсіби 
деңгейі, қашан және қайда қажет болуы.

– керекті жұмысшыларды қалай қызықтыруға болады, керек 
емес қызметкерлерді қысқарту жолдары;

– қасиеттеріне байланысты қызметкерді қалай тиімді пайда-
лану керек;

– қызметкер дамуын ұйымдастыру үшін қандай шарт болуы 
керек;

– жоспарланған іс-шаралар қандай шығындарды қажет етеді.
Мекемеде қызметкер қажеттілігі сандық және сапалық сипат-

тамаға ие болады. Сандық қасиет қанша деген сұраққа жауап бер-
се, сапалық кімді деген сұраққа жауап береді.

2. Қызметкер жинақтау. 
Қызметкерді жинақтау мақсаты – болашақта болуы мүмкін 

өзгерістерге байланысты: зейнетақыға шығу, келісімшарт мер-
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зімінің аяқталуы және т.б. барлық жұмыс орындарына үміткерлер 
қорын ұйымдастыру. Жинақтау ішкі және сыртқы қордан 
ұйымдастырылады. Ішкі қор әдістері – ішкі байқау, кәсіпті бірік-
тіру, ротация, ал сыртқы – жұмысбастылық орталықтары, жалда-
ма агенттіктер, БАҚ арқылы іздеу.

3. Таңдау. 
Ұйым күтіп отырған нәтижеге жеткізетін жұмысшыны 

таңдап алу қажет. Бағалау әдістерінің үлкен кемшілігі бар. Ол 
– субъективтілік. Бұл эксперт боп таңдалған адамға және оның 
әдістеріне байланысты. Ұйымның жұмысқа алу туралы шешімі 
қабылданар алдында үміткер келесі таңдау сатылардан өту керек:

 1. Таңдау алдындағы алдын ала әңгімелесу – үміткердің білім 
деңгейін, сырт келбетін және жеке қасиеттерін анықтау.

2. Өтініш бланкін толтыру – бұрынғы жұмысы туралы ақпарат 
алу.

3. Жолдама бойынша әңгімелесу – алдын ала дайындап қойған 
сұрақтар бойынша сарап-сұхбат. 

4. Тестілеу – үміткердің кәсіби қасиеттері.
5. Ұсыныстарды тексеру – мінездемелері, іс-қағаздар, сипат-

тамалар.
6. Дәрігерлік тексерілу – үміткер денсаулығына ерекше талап-

тар кезінде.
7. Шешім қабылдау – үміткерлерді салыстыру, басшылыққа 

нәтижелерді көрсету, шешім қабылдау.
4. Еңбекақыны белгілеу.
Еңбекақының құрылымы – негізгі ставкалар, әлеуметтік 

бағдарламалар, сыйақы төлемдері. Негізгі ставка – қажетті кәсіби 
маманданған, дайындалған жұмысшыларды қызықтыратындай 
болуы керек, бірақ жұмысшы алатын кірістің 70-80%-нан аспау 
керек. Негізгі ставканың көбеюі – жұмысшы тобының немесе 
түгел ұйымның өндіріс дәрежесі ұлғайған кезде ғана болуы ке-
рек. Әлеуметтік бағдарламалар – төленген мерекелік күндер, 
түскі уақыт, жыл сайын берілетін демалыс, уақытша еңбекке жа-
рамсыз күндер, медициналық сақтандыру, қосымша зейнеттік 
сақтандыру.

5. Бейімделу және кәсіби бағдар.
Кәсіби бағдар – жаңа жұмысшыға жалпы стандарттарға жету 

мүмкіндігін береді. Бейімделу – жаңа жұмысшылардың ұйым 
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өміріне тез сіңуіне көмектеседі. Бейімделу процесін 4 кезеңге 
бөледі:

1-кезең. Жаңа жұмысшының дайындық дәрежесін бағалау.
2-кезең. Бағдарлау. Жаңа жұмысшының өзінің міндеттерімен 

танысу. 
3-кезең. Жаңа жұмысшының өз статусына бейімделуі мен 

басқа жұмысшылармен қарым-қатынасы
4-кезең. Функционалдық-өндірістік және жеке мәселелерді 

шешіп, тұрақты жұмысқа көшу.
6. Кадрларды даярлау немесе оқыту.
Жоғары оқу орындарында алынған білім алғашқы 3-5 

жұмыс жылына ғана жетеді. Осыдан кейін қайта даярлау керек. 
Зерттеушілер қазіргі таңда даярлаудың 2 жолын көрсетеді: 1) жұ-
мысынан бөліп оқыту; 2) жұмысынан бөлмей оқыту.

7. Еңбек қызметін бағалау.
Еңбекті бағалау – өндіріс технологияларына тән еңбек сапасы 

мен көлеміне сәйкес келу шарасы.
Қызмет нәтижесін бағалаудың 3 негізгі мақсаты бар:
1 − әкімшілік;
2 − ақпараттық;
3 − мотивациялық.
Әкімшілік функциялар – еңбек келісімшартын бұзу, ауысты-

ру, қызметі бойынша көтеру немесе төмендету. Ақпараттық функ-
циялар – жұмысшыларға олардың жұмыс дәрежесін анықтап, 
жеткізу. Мотивациялық функция – жақсы жұмысшыларды таңдап 
алып, мекеме оларды қосымша марапаттауы керек.

8. Басшы кадрларын даярлау.
Даярлаудың басты мақсаты – зейнеақыға шығатындарды ал-

мастыратын және т.б. жағдайларға байланысты кадрлар қорын 
жинақтау. Басшылар мен кәсіби мамандардың арасындағы 
басқаруға қабілеті бар қызметкерлерді мекеме белгілейді. Соны-
мен мекеме өз кадр қорын жинақтайды, олар уақыт пен қызметіне 
байланысты бөлінеді.

Қызметіне қарай: 
– даму қоры – жаңа бағыт шекарасында жұмыс істейтін кәсіби 

мамандар мен басшылар тобы;
– функционалдық қор – мекеменің болашақта жұмысын 

жақсартатын кәсіби мамандар мен басшылар тобы.
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Уақытқа қарай: 
– А тобы – осы уақытқа басшылар орнын тағайындала алатын 

үміткерлер.
– В тобы – алдыңғы 1-3 жылдың аралығында басшылар орны-

на тағайындала алатын үміткерлер. 
Әлеуметтік жұмыстағы бағалаумен және даярлаумен қатар 

басқару әдістері де қатар жүреді.
Басқару әдістері – мекеме мүддесіне сай нақты қызмет атқару 

үшін өндіріс ұйымына немесе жеке жұмысшыға мақсатты-
бағдарлық әсер етудің әдістерінің жиынтығы. Басқару әдістері 
бір-бірінен мотивациялық сипаттамасымен ерекшеленеді. Әдіс-
тер: әкімшілік, экономикалық, әлеуметтік-психологиялық болып 
бөлінеді.

Әкімшілік әдістер адам өзіне нақты міндеттерді алады және 
жұмыстың сапалы орындалуына, ұйым жұмысының нәтижесіне 
жауапты болады. Әкімшілік әдістердің ерекшелігі:

1) қол астындағылардың еркіне тікелей әсер етеді;
2) іске асыруды бақылайды;
3) ынталандыруды қарастырмаумен сипатталады;
4) мәселелерді жақсы жағынан шешуді қарастырмайды, нақты 

қатаң шараларды қолдануды талап етеді.
Әкімшілік әдістердің жағымды жағы олар оңай жағдайларда 

пайдалы болып келеді, қатаң тәртіп орнатуға көмектеседі, 
таңдалып алынған басқару мен өндіріс технологияларының 
пайдалы жағын ұйымдастырады. Ал келешекте адамның 
шығар машылық дамуын тежейді, биліктің шоғырлануына әке-
леді, барлық қабылданған шешімдерді міндетті түрде бекіту, 
әкімшілік әдістер келесідей бөлінеді: ұйымдастырушылық, 
тәртіптік. Ұйымдастырушылық әдістер күнделікті жағдайларға 
қолданылса, тәртіптік әдістер өндіріс пен билік процесіне арала-
сып, пайда болған кемшіліктерді жоққа шығару үшін пайдалана-
ды. Тәртіптік әдіс жұмысшы өз функцияларын орындай алмаған 
кезде пайданалынады.

Экономикалық басқару әдістері – материалдық мотивация, 
еңбек сапасы мен көлеміне берілетін материалдық марапаттау 
немесе материалдық санкциялар, мұнда еңбек сапасы төмен 
болумен немесе сандық көрсеткіштерінің төмендігі. Сонымен 
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бірге мекемеде жеке және ұжымдық қызықтыру пайдаланады. 
Сол себепті экономикалық әдістер меншік формасынан тәуелсіз 
өндіріс қызметін ынталандырады, бұл тұрғындар қажеттіліктеріне 
бағытталады. Бір жағынан өндіріс қызметкерінің өз ынталығы 
болуы керек. 

Басқарудың әлеуметтік-психологиялық әдістері ұйымда 
әлеуметтік-психологиялық ахуалды сақтап, тұрақтандыруға 
ықпал жасайтын жүйе. Бір жағынан, бұл әдістердің мақсаты – 
жұмысшы ұйымының мақсаттарына қолжеткізу үшін бәрін жасап, 
екінші жағынан, өзі таңдап алған бағытына сәйкес өзіндік даму. 
Әлеуметтік-психологиялық әдістердің ішінен кәсіпорынның 
әлеуметтік инфрақұрылымының дамуы, әлеуметтік зерттеу, сай-
ыс, жанжалды қолдану, ұсақ топтарды құрамдау әдістері, әсер 
ету, моральдық ынталандыру әдістерін атап көрсетуге болады.

Әлеуметтік саладағы ұйымдардың өндірісі олардың қыз-
меттеріне байланысты. Әр ұйымның қызметі дұрыс іс-қағаздар 
жүргізуге тәуелді. Іс-қағаздарды дұрыстау келесі бағыттар бой-
ынша іске асады: стандарттау, үйлестіру.

Нақты қызмет аясында басқару үшін, жиналған ақпараттары, 
бәріне ортақ ережелер мен талаптары бар іс-қағаздарды 
үйлестірілген жүйе жасалады. Өндірістің үйлестірілген жүйесі 
іс-қағаздарды қалыптастыру үшін төмендегі қосымша жүйелерді 
орнықтырады: 

– жоспарлық;
– есептік-статистикалық;
– алғашқы тіркеулік;
– қаржылық және бухгалтерлік есеп;
– ақша;
– тәртіп пен ұйымдастыру;
– салықтық;
– құрылыстық;
– сыртқа сауда;
– техникалық;
– қауіпсіздік ережелері мен еңбекті қорғау;
– баға орнату;
– кадрлық сұрақтар бойынша;
– тұрғындардың тұрмыстық қызмет көрсету бойынша.
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Басқарушы құжаттар мәжіліс хат негізінде шығарылады және 
дайындалады. Мәжіліс хат дегеніміз отырыс немесе жиналыс тағы 
болған оқиғалардың барлығы тіркелген құжат. Алқалық орган-
ның отырысы келесідей түрде өткізіледі: дайындық жұмысы, 
сосын күн тәртібіндегі жұмыстар, отырысқа қатысушылар 
мен шақырылғандар тізімі жасалады, талқыланатын сұрақтар 
анықталады, негізгі сұрақтарды шешу жобалары. Мамандар-
ды басқару процесіндегі туындайтын мәселелер: жұмысқа алу, 
еңбек шартының өзгеруі, төлемақының тағайындалуы және оның 
өзгеруі, демалыстардың бекітілуі, тегінің өзгеруі және т.б. заңды 
жағдайлар – осының барлығы жеке құрамның бұйрықтарына бай-
ланысты жүзеге асырылады. Бұйрық мәтінімен аталған бұйрыққа 
қатысты жақтардың барлығы таныс болуы міндетті болып табы-
лады. Бұйрықтың жасалған күні оның күшіне енген күнмен қол 
қойылған күнге сәйкес келуі керек.

Ұйымдасқан құжаттар құрамына үкім, ереже және нұсқау 
жатады. Нұсқаумен танысу үшін, сол нұсқау бағытталған ма-
ман қол қояды. Ақпаратты- анықтамалық құжаттар құрамына 
акт, анықтама, баяндама, түсіндірме хаттар, жеделхат және теле-
фонограммалар жатады. Акт деп бірнеше тұлғалардан жасалған 
және бекітілген дерек, оқиға, іс-әрекеттерді растайтын құжатты 
айтады. Ұйымның өндірістік-шаруашылық әрекеттерін бей-
нелеу үшін немесе оның жұмысшылары туралы ақпарат беру 
үшін анықтамалар жасалады. Баяндама жазба – бұл орындалған 
жұмыс жөнінде, қалыптасқан жағдай туралы және т.б жөнінде 
мәліметтерді басшыға хабарлап жазатын документ. Сондай-ақ, 
түсіндірме жазбалардың екі түрі болады. Алғашқысы көбіне 
негізгі құжаттармен (жоспар, есеп) бірге жүреді және оның 
мазмұнын жеке жағдайлармен түсіндіреді.

Ұйымдардың құжаттармен жұмысы келесілерден тұрады: 
құжаттарды тіркеу, оның орындалуын бақылау, жұмыстарды 
жүйелеу, безендіру, бір қалыпқа келтіру, мұрағаттағы жұмыстарды 
дайындау және оны тапсыру. Құжаттардың жеке және типтік 
қолданылу мерзімі болады. Жеке орындалу мерзімі құжаттарда 
анықталады, ал қалғаны типтік мерзіммен бақыланады. 
Типтік мерзім, ереже бойынша он күнге есептелген, одан көп 
мерзімдегілер қиын дәрежедегі құжаттарға жатқызылады. 



Ұйымдағы жұмыстар есебімен олардың орындалу тәртібінің 
қамтамасыз етілуі үшін істелінетін жұмыстар тәртібі жасала-
ды: ұйымдарға енгізілген істелінетін жұмыстар жүйесі, олардың 
сақталынуы мен мерзімі көрсетіледі.

Өзiн-өзi бақылау сұрақтары

1. Әлеуметтiк қызметке ортаның тікелей әсерлерін келтiрiңiз. 
2. Әлеуметтік қызметке сыртқы ортаның қандай жанама әсерлері 

ықпал етеді?
3. Ұйымдық құрылымды құру негiзi қандай ұстанымдарға негізделген? 
4. Әлеуметтік жұмысты басқаруда қандай ұйымдастыру құрылымдары 

қолданылады? 
5. Әлеуметтік жұмыстағы коммуникациялық үдерісті ашыңыз.
6. Тұлғааралық қарым-қатынас кезінде туындайтын кедергілерді және 

оларды шешу жолдарын атаңыз.
7. Ұйымдастырушылық қарым-қатынас кезінде туындайтын кедер-

гілерді және оларды шешу жолдарын атаңыз.
8. Әлеуметтік жұмыс менеджментінің берер мағынасын түсіндіріңіз?
9. Әлеуметтік жүмысты басқарудағы объекті мен субъектінің түсінігін 

ашыңыз?
10. Әлеуметтік қызмет көрсету мен әлеуметтік кепіл беру органдарын 

кім іске асырады? Қызметтерін көрсетіңіз?
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