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Контрольные вопросы по дисциплине «История и теория  социальной работы»  

 

1. Социалдык иштердин пайда болушу жана өнүгүшү. 

Возникновение и развитие социальной работы.  

2. Социалдык иштердин объекти жана предмети. Объект и предмет социальной работы   

3. Азыркы Кыргызстандагы социалдык иштер.  Социальная работа в современном 

Кыргызстане. 

4. Маргиналдык жана маргиналдашуу, тообокелдик түшүнүгү. 

Маргинальное и маргинализация, понятие риска.  

5. Жарандык коомдун калыптанышы социалдык иштердин институтташуусунун өбөлгөсү 

катары. 

Становление гражданского общества как предпосылка институционализации социальной 

работы.  

6. Социалдык иштердин маңызы жана чектери: адам көйгөйлөрүн чечүүгөмамилелердин көп 

түрдүүлүгү 

Сущность и границы социальной работы: многообразие подходов к решению проблем 

человека.  

7. Социалдык иштердин башка илимдер менен байланышыш. 

Связь социальной работы с другими науками 

8. Адамдын психикалык ден соолугу социалдык иштердин маанилүү теориялык негизи 

катары. Психикалык ден соолуктун нормалары жана патологиялары. 

 Психическое здоровье человека как важная теоретическая основа социальной работы. Нормы и  

патологии психического здоровья. 

9. Социалдык иштердин объекти боюнча багыттары: жаштык, социалдык жана маргиналдык 

топтор. Направления социальной работы по объекту: возрастные, социальные и маргинальные 

группы.  

10. Социалдык иштерсоциомаданий баалуулук катары. 

Социальная работа как социокультурная ценность.  

11. Калкты социалдык коргоонун формаларын типтештирүү.  

Типология форм социальной защиты населения. 

12. Үй-бүлө социалдык иштердин объекти катары. 

Семья как объект социальной работы 

13. Аялдарга карата социалдык иштер: өзүн өзү аныктоо, ролдук конфликт, энеликти коргоо. 

Социальная работа с женщинами: самоопределение, ролевой конфликт, защита материнства. 

14. Өзгөчө балалуу үй-бүлө жана социалдык реаблитация маселелери. 

Семья с нетипичным ребенком и проблемы социальной реабилитации. 

15. Турмуш жолу жана социалдашуу. Жизненный путь и социализация. 

16. Балдар жана өспүрүмдөргө карата социалдык иштердин деңгээлдери.  

Уровни социальной работы с детьми и подростками 

17. Азыркы кыргызстандык жаштар: социалдык статус жана социалдык ден соолук. 

Современная кыргызстанская молодежь: социальный статус и социальное здоровье.  

18. Жаштар социалдык топ жана коомдогу субмаданият катары. 

Молодежь как социальная группа и как субкультура общества.  

19. Жалгыздарга, ооруулуларга, абактагыларга жана андан бошогондорго, аскер 

кызматкерлерине карата социалдык иштер. 

Социальная работа с одинокими, больными, заключенными и освобожденными из заключения, 

военнослужащими.  

20. Геронтология социалдык иштердин түзүлүшүндө. 

Геронтология в структуре социальной работы 



21. Улгайгандарга жана карыларга карата социалдык иштердин чет элдик тажырыйбасы. 

Зарубежный опыт работы с пожилыми и престарелыми.  

22. Иш менен камсыз кылуу чөйрөсүндөгү социалдык иштер. 

Социальная работа в сфере занятости 

23. Инсандык тандоолор жана комплекстик социалдык диагноздоо ийгиликтүү кесиптик 

багыт берүүнүн негизи. 

Личностные предпочтения и комплексная социальная диагностика как основа успешной 

профориентации.  

24. Мигранттарга карата социалдык иштер. Социальная работа с мигрантами. 

25. Инвайронменталдык жана инсандык өзгөрүүлөрдүн социалдык-экологиялык негиздери. 

Социально-экологические основы инвайронментальных и личностных изменений 

 

Контрольные вопросы по дисциплине «Методика и технология социальной работы» 

1. Социалдык иштердин технологиялары илим тармагы жана окуу тартиби катары. 

Технологии социальной работы как отрасль научного знания и учебная дисциплина 

2. Технологиялык процесстин маңызы жана негизги мүнөздөмөлөрү. 

Сущность и основные характеристики технологического процесса.  

3. Социалдык көйгөйлөр: өзгөчөлүгү, деңгээлдери, чечилүү өлчөмдөрү. 

Социальные проблемы: специфика,  уровни, критерии разрешимости. 

4. Максат коюу, технологиялык процесстеги анын орду жана ролу.  

Целеполагание, его место и роль в технологическом процессе  

5. Социалдык диагностика: максаты, баскычтары жана жүргүзүү усулдары. 

Социальная диагностика: цели, этапы и методы проведения.  

6. Кеңеш берүү жана ортомчулук социалдык иштердин кызматы катары. 

Консультирование и посредничество как функции социальной работы.  

7. Социалдык иштердеги социалдык моделдөө жана прогноздоо. 

Социальное моделирование и прогнозирование в социальной работе.  

8. Адамдын жашоо кырдаалдарын кайра өзгөртүү усулдары. 

Методы преобразования жизненных ситуаций человека. 

9. Социалдык адаптация жана анын социалдык иштин түзүлүшүндөгү орду. 

Социальная адаптация и ее место в структуре социальной работы.  

10. Социалдык терапия жана аны жүргүзүүнүн усулдары. 

Социальная терапия и методы ее осуществления. 

11. Социалдык профилактика: анын өзгөчөлүктөрү жана өткөрүү усулдары. 

Социальная профилактика: особенности и методы ее проведения. 

12. Социалдык иштер системасындагы социалдык экспертиза. 

Социальная экспертиза в системе социальной работы. 

13. Өндүрүш чөйрөсүндөгү социалдык иштердин технологиялары.  

Технологии социальной работы в сфере производства. 

14. Жашаган жери боюнча социалдык кызматтардын жана социалдык мекемелердин 

системасы,  алардын милдеттери жана кызматтары. 

Система социальных служб и социальных учреждений по месту –жительства, их задачи и 

функции.  

15. Билим берүү жана социалдык жактан коргоо органдарынын өз ара аракеттешүүсү. 

Взаимодействие органов образования и социальной защиты.  

16. Саламаттыкты сактоо системасындагы социалдык иштердин технологиялары. 

Технологии социальной работы в системе здравоохранения 

17. Аз камсыз болгондорго карата социалдык иштердин технологиялары. 

Технологии социальной работы с малообеспеченными. 

18. Аз камсыздуулук жана жакырчылык социалдык көйгөй катары. 

Малообеспеченность и бедность как социальная проблема.  

19. Качкындарга жана аргасыз көчкөндөргө карата социалдык иштердин формалары жана 

усулдары. 

Формы и методы социальной работы с беженцами и вынужденными переселенцами.  

20. Жашоо ишмердик мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдарга карата социадык иштердин 

технологиялары. 



Технологии социальной работы с лицами с ограниченными возможностями   

жизнедеятельности. 

21. Алкоголдук ичимдиктерди жана баңгизаттарды колдонууга жакын адамдарга карата 

социалдык иштердин технологиялары. 

Технологии социальной работы с лицами склонными к употреблению алкоголя и 

наркотических средств. 

22. Пенитенциардык мекемелер системасындагы социалдык иштердин технологиялары. 

Технологии социальной работы в системе пенитенциарных учреждении. 

23. Зордук-зомбулукту башынан кечирген адамдарга жардам көрсөтүү формалары жана 

усулдары. 

Формы и методы оказания помощи лицам, испытавшим насилие.  

 

Контрольные вопросы по дисциплине «Методика исследований   в социальной работе» 

1. Социалдык иштердеги изилдөө усулдары окуу тартиби катары. 

Методика исследований в социальной работе как учебная дисциплина. 

2. Социалдык иштердеги изилдөөлөрдүн өзгөчөлүктөрү. 

Специфика исследований в социальной работе. 

3. Илимий изилдөөдөгү объект жана предмет. Объект и предмет в научном исследовании. 

4. Социологиялык атайын теориялар жана эмпирикалык изилдөөлөр. 

Специальные социологические теории и эмпирические  исследования. 

5. Социологиялык изилдөөдөгү усулдардын орду жана кызматтары.  

Место и функции методики в социологическом исследовании.  

6. Усулдун методология жана техника менен байланышы. 

Взаимосвязь методики с методологией и техникой.  

7. Социологиялык изилдөөлөрдү уюштуруу жана технологиясы. 

Организация и технология социологических исследований. 

8. Социалдык изилдөөлөрдүн түрлөрү, алардын максаттары жана милдеттери. 

Виды социологических исследований, их цели и задачи.  

9. Изилдөө программасынын жалпы максаты жана милдеттери. 

Общее назначение и задачи программ исследования.  

10. Тандоону негиздөөнүн статистикалык жана социологиялык өңүттөрү. 

Статистические и социологические аспекты обоснования выборки. 

11. Социалдык иштеги сурамжылоо усулдары. Опросные методы в социальной работе. 

12. Суроолордун тизмегин (анкета, интервью) проектилөө.  

Проектирование вопросника (анкеты, интервью).  

13. Социалдык иштердеги изилдөөлөрдүн түрлөрү. Виды исследований в социальной работе. 

14. Социалдык изилдөөлөрдөгү өлчөө. Измерение в социальных исследованиях. 

15. Социалдык изилдөөнүн жыйынтыктарын кайра иштетүү жолдору. 

Способы обработки результатов социального исследования.  

16. Алынган маалыматтарды талдоо. Анализ полученных данных.  

17. Изилдөөлөрдүн жыйынтыктары боюнча отчетту даярдоого негизги талаптары.  

Основные требования к оформлению отчетов о результатах исследований.   

18. Социалдык иштердеги изилдөөлөрдүн этикалык маселелери. 

Этические проблемы исследований в социальной работе. 

19. Интервью алууну уюштуруу жана өткөрүү усулдары. 

Методика организации и проведения интервьюирование. 

20. Код менен белгилөөнүн эрежелери. Правила кодировки.  

21. Социалдык изилдөөлөрдү жүргүзүүдөгү тандоону түзүү усулдары. 

Методика составления выборки при проведении социальных исследований. 

22. Социологиялык байкоонун маалымат чогултуу усулу катары өзгөчөлүктөрү, анын 

артыкчылыктары. 

Особенности социологического наблюдения как метода сбора информации, его достоинства. 

23. Байкоо усулунун субъективдүү кемчиликтери. 

Субъективные недостатки  метода наблюдения. 

24. Кейс-стадини колдонуу усулу. Методика применения кейс-стадии. 

25. Эксперимент усулу. Метод эксперимента. 



 


