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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА 

по дисциплинам «Общая социология», 

«Теория и практика управления в социальной работе», 

«Объективно и субъективно ориентированные CASE-технологии в 

социальной работе » 

Контрольные вопросы по дисциплине «Общая социология»  

 

1.Социологиянын объектиси жана предмети. 

Объект и предмет социологии. 

2.Социологиянын коомдук турмуштагы мааниси жана ролу. 

Значение и роль социологии в общественной жизни. 

3.Байыркы доордогу социалдык ойлор. 

Социальные мысли Древности. 

4.Кайра жаралуу жана Жаңы доордогу социологиянын интеллектуалдык 

башаты. 

Интеллектуальные истоки социологии эпохи Возрождения и Нового 

времени. 

Социальные роли и поведение личности Общество как социокультурная 

система.  

9 Коом жана маданият: маданияттын социалдык касиеттери жана кызматтары 

Культура и общество: социальные свойства и функции культуры 

10 Социологиядагы инсан теориялары 

Теории личности в социологии. 



11 Социалдык статус түшүнүгү жана статустардын иерархиясы  

Понятие социального статуса и иерархия статусов 

12 Инсандын социалдык ролдор жана жүрүш-турушу 

Социальные роли и поведение личности 

13 Инсандын социалдашуусу процесс катары  

Социализация личности как процесс.  

14 Социалдык жалпылыктар жана социалдык топтор  

Социальные общности и социальные группы.  

15 Социалдык теңсиздик  

Социальное неравенство.  

16 Социалдык стратификация теориясы  

Теория социальной стратификации.  

17 Социалдык мобилдүүлүк: маңызы, түрлөрү, каналдары 

Социальная мобильность: сущность, виды, каналы.  

18 Ортоңку тап жана анын коомдун туруктуулугундагы ролу 

Средний класс и его роль в стабильности общества 

19 Социалдык институттар: маңызы, ролу, белгилери, түрлөрү 

Социальные институты: сущность, роль, признаки, виды.  

20 Социалдык изилдөөлөрдүн түрлөрү  

Виды социологических исследований.  

21 Социалдык изилдөөнүн баскычтары жана өткөрүү процедуралары  

Этапы и процедуры проведения социологического исследования 

22 Социалдык изилдөөнүн программасы. 

Программа социологического исследования.  

23 Тандап алууга программалык талаптар. 

Программные требования к выборке.  

24 Социологиялык маалыматтарды топтоо ыкмалары. 

Методы сбора социологической информации.  



25 Социалдык изилдөөнүн жыйынтыктарын кайрадан иштетүү, жалпылоо 

жана талдоо. 

 

Контрольные вопросы по дисциплине «Теория и практика управления в 

социавльной работе» 

 

1.Башкаруунун ыкмалары» түшүнүгүнүн мааниси. 

Значение понятия «методы управления». 

2 Башкарууга карата илимий мамилелердин эволюциясы.  

Эволюция научных подходов к управлению. 

3 Социалдык башкаруунун үч модели: субординация, реординация, 

координация. 

Три модели социального управления: субординация, реординация, 

координация. 

4 Социалдык ишти башкаруунун уюштуруу усулдары: курамы жана 

мүнөздөмөсү 

Организационные методы управления социальной работой: состав и 

характеристика. 

5 Социалдык ишти башкаруунун экономикалык усулдары 

Экономические методы управления социальной работой. 

6 Башкаруунун социалдык жана социалдык-психологиялык усулдары. 

Социальные и социально-психологические методы управления. 

7 Социалдык башкаруунун эффективдүүлүгүнө /эффективдүүсүздүгүнө 

усулдардын тийгизген таасири. 

Влияние методов на эффективность/неэффективность социального 

управления. 

8 “Жөнгө салуу” жана “көзөмөл” түшүнүгү, алардын мүнөздөмөсү. 

Понятия «регулирование» и «контроль», их характеристика. 

9 Социалдык иштер системасындагы жөнгө салуу багыттары. 

Направления регулирования в системе социальной работы. 

10 Социалдык башкаруу процессинде колдонулуучу көзөмөлдүн түрлөрү 

жана усулдары. 



Виды и методы контроля, используемые в процессе социального управления. 

11 “Кызматкер”, “адам ресурстары”, “эмгек ресурстары” түшүнүктөрү 

Понятия «персонал», «человеческие ресурсы», «трудовые ресурсы». 

12 Социалдык мекемелердеги кызматкерлерди башкаруу системасынын 

негизги курамдары. 

Основные составляющие системы управления персоналом в социальных 

учреждениях. 

13 Негизги түшүнүктөр: «стимулдар », “стимулдоо”, “мотив”, 

“мотивдештирүү» жана алардын мүнөздөмөлөрү. 

Основные понятия: «стимулы», «мотивы», «стимулирование», «мотивация» и 

их характеристика. 

14 Мотивдештирүү теориясынын мазмуну 

Содержательные теории мотивации. 

15 Мотивдештирүүнүн процесстик теориялары. 

Процессуальные теории мотивации. 

16 Кызматкерлердин жумуштан канаатанышына таасир кылуучу факторлор. 

Факторы, влияющие на удовлетворенность персонала работой 

17 Социалдык мекемелердеги кызматкерлердин мотивдештирүү 

системасынын айырмалоочу өзгөчөлүктөрү. 

Отличительные особенности системы мотивации персонала в социальных 

учреждениях. 

18 Социалдык иштердеги кесипкөйлүк: маңызы, калыптануу факторлору. 

Профессионализм в социальной работе: сущность, факторы формирования. 

 

19 «Профессиография» жана «профессиограмма» түшүнүктөрү. 

Профессиограмманын түрлөрү. 

Понятия «профессиография» и «профессиограмма». Виды профессиограмм. 

 

20 Социалдык иште кызматкерлердин профессоналдык компетенттүүлүгүн 

жогорулатуу жолдору . 

Пути повышения профессиональной компетентности персонала в 

социальных службах. 

 

21 «Социалдык иштерди башкаруунун эффективдүүлүгү» түшүнүгү. 



Понятие «эффективность управления социальной работой». 

 

22 Социалдык мекемелерде башкаруунун эффективдүүлүгүн жогорулатуу 

жолдору. 

Пути повышения эффективности управления в социальных учреждениях. 

 

23 Кызматкерлерди башкаруудагы чыр-чатак түшүнүгү. 

Понятие конфликта в управлении персоналом 

24 Чыр-чатактардын кыймылдаткыч күчтөрү жана мотивдери. Инсандык 

ички, инсандар ортосундагы, топтор ичиндеги, уюмдар ичиндеги чыр-

чатактар. 

Движущие силы и мотивация конфликтов. Внутриличностный, 

межличностный, внутригрупповой, внутриорганизационный конфликты. 

 

25 Кызматкерлерди башкаруудагы чыр-чатактарды  чечүү жолдору.    

Способы разрешения конфликта в управлении персоналом. 

 

 

 «Объективно и субъективно ориентированные CASE-технологии в 

социальной работе » 

1.Улгайган жалгыз бой адамдардын көйгөйүн чечүүдө – кейс 

технологияларды колдонуу 

Кейс –технологии  в решении проблем одиноких пожилых людей 

 

2.Улгайган адамдарга кепилденген социалдык тейлөөлөрдү көрсөтүүгө 

багытталган Кейс-технологиялар 

Кейс –технологии ориентированные для  предоставления гарантированных 

социальных услуг для пожилых 

 

3.Конкреттүү кырдаалды талдоо ыкмасы менен чечим кабыл алуу көйгөйү 

байланышы 

Связь метода анализа конкретной ситуации с проблемой принятия решений. 

 

4. Кейс технологияларын колдонуунун натыйжалуулугун камсыздоо 

шарттары 

Условия для  обеспечения эффективности применения кейс-технологий 

 

5. Кейс менеджменти  социалдык иштин модели катары сүрөттөңүз 

Опишите кейс-менеджмент как модель социальной работы. 

 



6. Адис менен кардардын өз ара аракеттешүүсүнүн субъективдүүлүгү 

Кейс менедженти  социалдык иште колдонуунун  шарттары  

7. Кейс менедженти  социалдык иште колдонуунун  шарттары 

Условия применения кейс-менеджмента в социальной работе Условия 

применения кейс-менеджмента в социальной работе 

8. Кейс менеджментти аныктоочу  факторлорду жана өнүгүү баскычын 

сүрөттөңүз. 

Опишите определяющие факторы и цикл развития кейс-менеджмента. 

9. Кырдаалды башкаруунун эффективдүүлүгүн баалоо 

Оценка эффективности ведения случая? 

10. CASE-ыкманын куруу технологиясынын маңызы 

Суть технологии конструирования CASE-метода? 

11. Окуу процессинде кейс менен иштөө технологиясынын өзгөчөлүктөрү 

Особенности технологии работы с кейсом в учебном процессе? 

12. Социалдык  иште кейс менен иштөө технологиясынын өзгөчөлүктөрү 

Особенности технологии работы с кейсом в социальной работе? 

13. CASE ыкмасын технологиясын колдонуп социалдык кызматтардын 

кардарларынын көйгөйлөрүн сүрөттөңүз. 

Опишите проблемы клиентов социальных служб с помощью технологии 

CASE-метода. 

14. Социалдык иштер теориясында кырдаалдык мамиленин маңызы 

Социалдык иштер теориясында кырдаалдык мамиленин маңызы 

Суть ситуационного подход в теории социальной работы. 

15. Социалдык иштин практикасында кырдаалдык ыкма. 

Ситуационный подход в практике социальной работы. 

16. Кырдаалдык талдоо социалдык иштин теориясында жана практикасында 

Ситуационный анализ в теории и практике социальной работы. 

17. “Кырдаал" түшүнүгүнүн маани-маңызын аныктоого дисциплиналар 

аралык мамиле. 

Междисциплинарный подход к определению сущности понятия «ситуация». 



18. Социалдык иштин объектке багытталган технологиялары социалдык 

маселени чечүүнүн натыйжалуу каражаты катары . 

Объектно  ориентированные  технологии  

 социальной  работы  как эффективные  средства  решения  социальной  

проблемы 

19. Чукул социалдык жардамда жана үй-бүлөдөгү зомбулук учурларында 

колдонулуучу CASE-технологиясынын мүнөздөмөсү 

Характеристика  CASE–технологии,  используемых  в экстремальной  

социальной  помощи и в случаях жестокого насилия в семье 

20. Асоциалдык үй-бүлөлөр менен иштөө учурундагы CASE-технологиянын 

мазмуну 

Содержание  CASE–технологии  при  работе  с  асоциальными семьями. 

21. Майып балдардын көз карандысыз жашоо ишмердигин уюштуруудагы 

технологиялар 

Технологии  в  организации  независимой  жизнедеятельности детей-

инвалидов 

22. Көйгөйлүү кырдаал түшүнүгү. 

Понятие проблемной ситуации. 

23. Жөнөкөй жана татаал тапшырмалар 

Простые и сложные задачи. 

24. Кырдаалдын түрлөрү жана типтери. Стандарттык кырдаал. Кескин 

кырдаал. Чукул кырдаал 

Типы и виды ситуаций. Стандартная ситуация. Критическая ситуация. 

Экстремальная ситуация 

 


