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1. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде ӘЗІРЛЕНГЕН ЖӘНЕ 

ҰСЫНҒАН. 

 

2. Типтік оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 

министрі міндетін атқарушының 2013 жылғы 16 тамыздағы №343 

бұйрығы    негізінде бекітілген типтік оқу жоспарына сәйкес әзірленген (63 

қосымша). ҚР Білім және ғылым министрлігі 2016 жылғы 05 шілдедегі №425 

бұйрығымен өзгертулер енгізілген.   

 

3. Республикалық оқу-әдістемелік жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім беру кеңесінің 2016 жылғы 30 маусымындағы №2 мәжіліс хаттамасының 

шешімімен БЕКІТІЛДІ  

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің рұқсатынсыз осы 

типтік бағдарламаларын көбейтуге және таратуға болмайды. 

1. РАЗРАБОТАНЫ и ВНЕСЕНЫ Казахским национальным университетом 

им. аль-Фараби. 

2. Типовая учебная программа разработана в соответствии с типовым 

учебным планом, утвержденным приказом исполняющего обязанности 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 16 августа 2013 

года № 343 (Приложение 63).   Внесены изменения приказом Министра 

образования и науки РК от 5 июля 2016  № 425. 

3.УТВЕРЖДЕНЫ протокольным решением №2 заседания Республиканского 

учебно-методического совета высшего и послевузовского образования от 30 

июня 2016 года. 

Настоящие типовые учебные программы не могут быть тиражированы и 

распространены без разрешения Министерства образования и науки 

Республики Казахстан 

 

@ КазНУ им. аль-Фараби, 2017 
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KKT 2201 - КӘСІБИ ҚАЗАҚ ТІЛІ 
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Авторлар: 
Иманқұлова С.М. – филология ғылымдарының кандидаты, доцент 

Егізбаева Н.Ж. – филология ғылымдарының кандидаты, доцент 

Садырова М.С. – әлеуметтану ғылымдарының докторы, профессор 

 

Пікір жазғандар: 

Абдикерова Г.О. – әлеуметтану ғылымдарының докторы, әл-Фараби 

атындағы Қазақ Ұлттық университетінің әлеуметтану және әлеуметтік 

жұмыс кафедрасының профессоры 

Иманбекова Б. И. – саяси ғылымдарының докторы, Қазақ мемлекеттік 

қыздар педагогикалық университеті қоғамдық-гуманитарлық пәндер 

кафедрасының меңгерушісі 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Қазіргі таңда қызмет етудің барлық саласында белгілі бір білімге, 

шеберлік пен дағдыға, жеке адами қасиетке ие, өзінің кәсіби қызметін 

жоғары деңгейде атқаратын, бәсекеге қабілетті білікті мамандарға сұраныс 

артып келеді. Мұндай сұраныс жоғары кәсіби білім мақсатын анықтауға  

себепші болды.  

Қоғамдағы тілдік жағдай еңбек нарығының нақты сұраныстарына сай 

мамандардан тек қазақ тілінде сөйлеу дағдысын  талап етіп қана қоймай, 

таңдаған қызмет саласында табысты жұмыс істеп, жеке әлеуметтік 

қасиеттерін (азаматтық, мақсатқа талпынушылық, ұйымдастырушылық, 

еңбекқорлық, коммуникативтілік, төзімділік, әлеуметтік бейімделушілік) 

қалыптастыру мен дамытуды мақсат етеді. Сондай-ақ алған тілдік білімін 

қарым-қатыстарда (іскерлік кездесулерде, қызмет барысында, мәжіліс, 

жиындарда және т.б.) ұтымды пайдалана алу дағдыларын көздейді.  

Бүгінгі студент – болашақ маман өзінің алға қойған мақсатына жетуі 

үшін үнемі ізденіп, білімі мен біліктілігін арттырып, бірнеше тілді жетік 

меңгеруге, әсіресе қызметіне қатысты кәсіби қазақ тілін үйренуге 

қызығушылығы артуда. Бұл типтік оқу бағдарламасы өз кезегінде қазіргі 

студенттің кәсіби қазақ тіліне деген сұранысының артуына ықпалын тигізіп, 

тілдік тұлғаның сөздік қорын, кәсіби лексикасын дамытуға жол ашады 

Студенттердің тілдік білімін, сөйлеу мәдениеті мен тілдік құзіреттілік 

деңгейін жетілдіру «Кәсіби қазақ тілінің» жалпы білім беру 

бағдарламасының басты мақсаты. 

Кәсіби қазақ тілі оқу пәні ретінде төмендегідей сипатқа ие: 
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 пәнаралық (қазақ тіліндегі сөйлеу мазмұны түрлі білім 

салаларынан: әлеуметтану, әлеуметтік жұмыс, тарих, экономика, 

ақпараттану, химия, физика, биология, география, математика, және т.б. 

хабар береді); 

 сан салалы (бір жағынан – сан алуан тілдік құралдарды тілдің 

түрлі аспектілерімен: фонетика, лексика, грамматикамен байланысты 

меңгеру, екінші жағынан – сөйлеу әрекетінің төрт түрлі әрекетін (тыңдалым, 

оқылым, жазылым, айтылым ) жетілдіру қажеттілігі; 

 сан алуан қызметтілігі (оқыту мақсатында және түрлі білім 

саласынан, соның ішіндң әлеуметтану саласынан  ақпарат алу құралы). 

Кәсіби қазақ тілін меңгеру студентті әлеуметтану саласында 

шығармашылық ойлауға, көзқарасын кеңейтуге, өзінің жеке қасиеттерін жан-

жақты ашуға, яғни кәсіби білімін дамытуға әсерін тигізеді. Студент өзіндік 

жұмыс орындаудың дағдысын қалыптастырады, шығармашылық дербестікке 

қол жеткізеді, сол арқылы тілдік түсініктерді, логиканың барлық түрлерін 

(талдау, синтездеу, салыстыру, тұжырымдама жасау) жетілдіреді.     

Бұл айтылғандардың бәрі кәсіби білімді жетілдіруге әсерін 

тигізетінін, жоғары білікті мамандарды даярлау міндетін шешудің 

жолдарын көрсетеді.    

«5B050100-Әлеуметтану» мамандығы бойынша «Кәсіби қазақ тілі» 

пәнін оқытуда студенттердің «Қазақ тілі», «Әлеуметтануға кіріспе», «Жалпы 

әлеуметтану», «Әлеуметтанулық зерттеулердегі әдіснама мен әдістеме» 

пәндерін меңгеру барысында алған тәжірибелері пәнді меңгеруде ескеріледі. 

Аталған курсты терең меңгеру студенттердің «Тұлға әлеуметтануы», 

«Тіл әлеуметтануы» және «Социолингвистика» пәндерін  оқу барысында 

қолданылады.  

Пәнді оқытудың міндеттері:  

«Кәсіби қазақ тілі» пәні қазақ тілін меңгерудің негізгі В1 және В2 

деңгейлері игерілген жағдайда  жүзеге асырылады. Болашақ маманның тілдік 

біліктілігін жетілдіріп, мемлекеттік тілді мамандық деңгейінде 

коммуникация құралы ретінде қолдану дағдыларын қалыптастыруды 

көздейді. Болашақ маманның кәсіби дағдыларды қолдану салаларына 

байланысты арнаулы тілдік білім жиынтығы өте кең болуы керек. Себебі 

кәсіби міндеттерді атқару барысында арнаулы терминдерді қолдану жиілігі 

артады, осылайша кәсіби тілдік дағдысы дамиды, жетіледі.  

«Кәсіби қазақ тілі» пәнін оқыту тіл үйренушілердің белгілі бір тілдік 

құзыреттіліктерін қалыптастыруға бағытталған. Кредиттік білім беру 

бағдарламасы бойынша модульдік технологияға негізделген талаптарға сай 

«бакалавр» төмендегідей құзыреттілік талаптарын меңгеруі тиіс: 

А – құралдық құзырет: әлеуметтану саласына қатысты түрлі 

дереккөздерден алынған, ақпараттармен жұмыс істей алу, алған мәліметтерді 

кеңейту; өз көзқарасын дәлелдеу мақсатында немесе түрлі әлеуметтік 

мәселелерді шешуде қолдана алу. Пайымдау түрлерін логикалық тұрғыдан 
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талдай алу, көпшілік ортада сөйлеу дағдысын меңгеру, дәлелдер келтіру, 

пікірталас жүргізе білу.  

В – тұлғааралық құзырет: жеке және ұжымда жұмыс істей алу 

қабілеті, ұлтаралық, мәдениетаралық қарым-қатынас ережелерін сақтай 

білуге қабілеттілік. 

С – жүйелілік құзырет: кәсіби қазақ тілін Қазақстандағы, әлемдегі 

әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдайлармен, ҚР 

конституциялық-құқықтық негіздерімен үйлестіруге бейімділік. 

D – пәндік құзырет: қазақ тілінің даму тенденциясы мен қазіргі 

жағдайын, Қазақстандағы тарихи-мәдени және тарихи-әдеби үдерісті 

меңгеруге қабілеттілік; кәсіби бағдарлы қазақ тілінің жүйесін пысықтау, 

қазақ тіл бірліктерінің құрылымы мен қолданылуын халықтың тарихы мен 

мәдениетімен байланыстыру; ауызша және жазбаша мәтіндерді 

құрастырғанда берілген коммуникативтік жағдаяттарға байланысты 

әлеуметтанулық іргелі білімдерді қолдана алу қабілеті; жаңа терминдерді 

әлеуметтану мамандығына бейімдеп тиімді меңгеруге дайындық. 

 «Кәсіби қазақ тілі» пәнін оқытудағы құзыреттілік дағды төмендегідей 

негізгі міндеттер бойынша анықталады:  

лингвистикалық құзыретті қалыптастыру – тақырыпқа қатысты 

лексикалық бірлікті дамыту дағдысы; негізгі терминдер мен ұғымдардан 

тұратын пәрменді сөздіктердің дамуы; грамматикалық дағдыларды 

жетілдіру; 

прагматикалық құзыретті қалыптастыру – әлеуметтану саласы 

бойынша кәсіби мазмұндағы мәтіндер негізіндегі сұқпаттық және монологтік 

айтылымдарды қалыптастыру шеберлігі, жазылым дағдыларын жетілдіру, 

коммуникативтік стратегияны өңдеу шеберлігі (белгілі бір сөйлесім 

жағдайына бейімделу); 

когнитивтік құзыретті қалыптастыру – әлеуметтану мамандығы 

бойынша мәселелік тапсырмалар, ойын тапсырмалары, мәтіндер бойынша: 

мәтінді біріздендіру дағдысы (мазмұнның мәнін анықтау, сыни қабылдау, 

негізгі және қосымша ақпараттарды айыра білу); мәтіннің мазмұнын ұғыну 

(сәйкестендіру, түсіндіру, жинақтау) дағдысы; мәтіннің мазмұнын өзгерту 

(толықтыру, қайта құру, қажетті мазмұнды таңдау); 

ақпараттық құзыретті қалыптастыру – тілдік тұлғаның білім алу 

шеңберіндегі, сондай-ақ қоршаған әлем туралы әлеуметтанулық ақпаратты 

қолдана білу дағдылары. Түрлі нысандар (теледидар, үнтаспа, телефон, 

компьютер) және ақпараттық технологиялар (бейне, электрондық почта, 

әлеуметтік желілер, Интернет т.б.) көмегімен ізденімпаздық біліктері 

қалыптасып, әлеуметтанулық ақпаратты талдау, саралау, сараптау, сақтау 

және оны тарата білуге үйренеді. 

Курс соңында студент: 

1. Әлеуметтану мамандығы саласындағы белсенді қолданылатын қазақ 

тіліндегі терминологияны білуі және оны кәсіби ортада тиімді қатынас жасау 

үшін ұтымды қолдана алуы;  



6 

 

2. Кәсіби-іскери қарым-қатынас  кезіндегі әлеуметтану саласы 

бойынша «маманданған» сөздерді (ұйғару, мақұлдау, сенім білдіру, келіспеу, 

негіздеу, дерек келтіру, бағалау, қорытынды) логикалық жүйемен құра білуі;  

3. Мәтіннен қажетті әлеуметтанулық ақпаратты сұрыптап, оны кәсіби 

мақсатта сипаттай, қорыта білуі; 

4. Мәтіннің түзілу тәртібіне көңіл аудару, оның логикалық 

құрылымдық негізін құра білу.  

5. Әлеуметтану мамандығы бойынша тақырыпқа сай өзіндік ой-пікір 

білдіре білу құзіретін қалыптастыра білуі керек. 

Пәнді меңгерудің болжамды нәтижесіне жету үшін СТУДЕНТ 

төмендегідей жүйелі, саналы және тұрақты білім, білік пен шеберлік 

қалыптастыруы қажет:  

 Негізгі кәсіби әлеуметтанулық лексиканы білу (сағат санына 

байланысты оқу бірлігі көлеміндегі жалпы және терминологиялық сипаттағы 

лексикалық минимум) шеберлігі;  

 Әлеуметтану мамандығына қатысты белсенді терминдердің 

мағынасын білу және оны кәсіби мақсатта қолдана білу дағдысы; 

 Әлеуметтану мамандығына қатысты тақырып бойынша өз ойын 

дұрыс, жүйелі түрде жеткізе білу және мәтінге талдау жасай алу шеберлігі; 

 Әлеуметтану мамандығы, елтанымдық, жалпы өз саласына 

қатысты тақырып аясында,  диалог пен монолог құрап пікірсайыстарға 

қатыса алу дағдысы; 

 құжаттардың жеке түрлерін (қызмет бабындағы хат-хабар, іскери 

байланыс, келіссөздер, сұраныс жіберу, ұсыныс, сервистік қызмет көрсету, 

тезис, хабарлама және т.б.) сауатты жаза алу дағдысы; 

 түрлі жағдаяттық сұхбаттарға орынды араласа алу;  

 қазақ тіліндегі дереккөздерден әлеуметтану мамандығына 

қатысты аутентикалық ақпараттарды алып, қызмет саласында ұтымды 

пайдалана білу және т.б білік пен шеберлікті қалыптастыру. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

р/с Тақырыптың атауы 

1 Әлеуметтану мамандығы бойынша кәсіби лексика. Терминдік норма   

2 Әлеуметтану мамандығы бойынша кәсіби тілдің термин жүйесі. 

Термин жасам 

3 Әлеуметтану мамандығы бойынша кәсіби тілдегі грамматикалық 

нормалардың қолданысы 

4  Әлеуметтану мамандығы бойынша кәсіби мәтіннің грамматикалық-

стильдік ерекшеліктері. Кәсіби саладағы іскери хат-хабар 

5 Әлеуметтану мамандығы бойынша кәсіби саладағы іскери қарым-

қатынас. Диалог. Монолог 

6 Әлеуметтану мамандығы бойынша  кәсіби мәтін – ауызша қарым-

қатынас құзіретінің негізі. Жоспар құру 
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7 Әлеуметтану мамандығы бойынша кәсіби тілдің функционалды-

мағыналық ерекшеліктері. Сипаттау. Хабарлау 

8 Баяндау. Баяндаудың құрылымы және ерекшеліктері 

9  Әлеуметтану мамандығы бойынша кәсіби мәтінді құрылымдық-

мағыналық талдау негіздері. Аннотация.  

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Пәннің мақсаты – студенттердің қатысымдық құзыреттілік деңгейін  

көтеріп, қазақ тілін кәсіби әлеуметтанулық (іскери және ғылыми) қызметте, 

сондай-ақ өз білімін жетілдіру мақсатында пайдалана алуына бағыттау. 

Болашақ маманды таңдаған әлеуметтану саласына қатысты терминдермен 

жұмыс істеуге, грамматикалық құрылымдарды дұрыс қолдана білуге 

дайындау.  

Бағдарламаның мазмұны студенттердің ғылыми-кәсіби саладағы 

қажеттіліктерімен, қазақ тілін ғылыми салада қолдана алу мүмкіндіктерімен 

анықталады. Тілді практикалық жағынан меңгерудегі коммуникативтік 

мақсаттар пен міндеттер ең  басты тұжырымдама болып табылады. Бакалавр 

студенттері ғылыми ортаға байланысты жаңа әлеуметтанулық тілдік дағды 

мен білімін жетілдіре отырып, терең әрі сапалы тілдік білімін 

қалыптастырады.  

Пәннің міндеті бірқатар қатысымдық (коммуникативтік) және 

танымдық (когнитивтік) міндеттердің орындалуы барысында жүзеге 

асырылады. Атап айтқанда: 

 кәсіби әлеуметтанулық мазмұндағы орта көлемді мәтіндерді, 

нұсқаулықтарды, анықтамалықтарды,  БАҚ өнімдерін жатық оқу;  

 Аударма, кәсіби бағыттағы әлеуметтанулық сөздіктерді 

пайдалана білуге үйрету; 

 кәсіби әлеуметтанулық аяда жиі қолданылатын белсенді (актив) 

сөздер мен сөз тіркестерін, кәсіби лексика, салалық ұғым, атаулар мен 

терминдердің мән-мағынасын  еркін түсіну;  

 Әртүрлі стильде жазылған мәтін, әлеуметтану мамандықтарына 

сәйкес еңбектер мен ғылыми зерттеулерді оқып, негізгі ақпараттарды ала 

білу дағдысын қалыптастыру; 

 кәсіби әлеуметтанулық аяда ауызша  монолог, диалог түрінде 

(хабарлама, таныстырылым  (презентация), баяндама, дискуссия және т.б.) 

әңгіме құру, сұхбат жүргізу;   

 кәсіби әлеуметтанулық аяда жазба жұмыстарын (эссе, аннотация, 

түйіндеме, жоспар, тезис, мәлімдеме, пресс-релиз, өтініш, хат, аударма, 

аннотация, реферат және т.б.) орындау; 

 кәсіби әлеуметтанулық аяда қолданылатын қалыпты сөйлеу 

(этикет) үлгілерін  қолдану және белгілі бір кәсіби қатынас саласындағы 

танымдық-қатысымдық міндетті шешуге керекті ақпарат тыңдау арқылы 

түсіне білуге дағдыландыру;  
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 Әлеуметтану мамандығы бойынша ғылыми мәтіндерге пікір 

беруге, ғылыми мақала, баяндама жазуға машықтандыру; 

 Сонымен қатар, кәсіби әлеуметтанулық бағыттағы тақырыптар 

бойынша тіл үйренушіні қазақ тілінде жүйелі талдау жасауға, өз ойын еркін 

жеткізуге және ұсынылған материалдар бойынша сипаттама,  салыстырма, 

қорытынды жасай білу сияқты т.б. тілдік біліктілікті жетілдіруші әрекеттерге  

дағдыландыру.        

Білім беру технологиясы 

 «Кәсіби қазақ тілі» пәнін жүргізу  барысында тіл үйретудің заманауи 

үлгілері, отандық және шетелдік ғалымдардың авторлық озық  әдіс-тәсілдері  

басшылыққа алынады. Жұмыс барысында уақыт көлемі, тақырып ерекшелігі, 

тіл үйренушінің қабілет-қарымы, оқытушының шеберлігі сияқты т.б. 

маңызды факторлар есепке алынып, соған сәйкес белсенді оқыту әдісі, жеке-

бағдарлы оқыту әдісі, сыни ойлау әдісі, жобалық оқыту әдісі, ақпараттық 

әдіс, түсіндіру әдісі, практикалық әдіс, кейс әдісі, ізденіс әдісі, іскери ойын 

әдісі сияқты т.б. әдіс түрлері мақсат-міндетке сәйкес қолданылады.  

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Әлеуметтану мамандығы бойынша кәсіби лексика. Терминдік 

норма    
Әлеуметтану мамандығы бойынша кәсіби лексика – табысты жұмыс 

істеу кепілі. Әлеуметтану мамандығы, тақырыптары саласында әңгімелесу, 

пікірлесу. Әлеуметтану ғылымындағы терминдік норма. Оған тән белгілер. 

Әлеуметтану  ғылымындағы терминдерді қолдануға қойылатын нормативті 

талаптар. Әлеуметтану мамандығы бойынша кәсіби қазақ тіліндегі 

«әлеуметтік», «әлеуметтік қатынас», «әлеуметтік жүйе», «әлеуметтік 

құрылым және стратификация», «әлеуметтік мобильділік» терминдері. 

 

Әлеуметтану мамандығы бойынша кәсіби тілдің термин жүйесі. 

Әлеуметтанулық термин жасам.  
Әлеуметтану саласына қатысты кәсіби термин жасам. Оның негізгі 

шарттары. Жасалу жолдары. Әлеуметтану мамандығы бойынша кәсіби тіл 

сапасы. Әлеуметтану мамандығы бойынша ғылыми тіл лексикасы. 

Әлеуметтанудағы ғылыми тілдің лексикалық құрылымы: терминология, 

жалқы, жалпы мәндес сөздер және т.б. Әлеуметтану мамандығы бойынша 

терминдерді қолданудағы даулы мәселелер. Әлеуметтану мамандығы 

бойынша мәтіндегі  латын және грек элементтері. Халықаралық 

қолданыстағы әлеуметтану мамандығы бойынша терминдердің аударылу 

мәселесі. Әлеуметтану мамандығы бойынша тіл қызметінің жалпы 

сипаттамасы. Әлеуметтану мамандығы бойынша ғылыми тіл ерекшеліктері.  
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Әлеуметтану мамандығы бойынша кәсіби тілдегі грамматикалық 

нормалардың қолданысы.  

Әлеуметтану мамандығы бойынша кәсіби тілдегі грамматикалық 

нормадан ауытқу. Әлеуметтану мамандығы бойынша кәсіби мәтіннің 

грамматикалық-стильдік ерекшеліктері. Әлеуметтану мамандығы бойынша 

кәсіби қазақ тілі композициясының ерекшеліктері. 

 

Мәтін - ауызша қарым-қатынас құзіретінің негізі. 

Мәтіннің негізгі белгілері. Күрделі синтаксистік тұтастық мәтіннің 

негізгі құрамдас бөлігі. Мәтін сөздерін байланыстыру әдістері: жалғаспалы 

және параллель байланыс. Мәтін арқылы автордың  ұстанымын анықтау.  

 

Әлеуметтану мамандығы бойынша кәсіби саладағы іскери қарым-

қатынас. Диалог. Монолог. 
Кәсіби әлеуметтану саласындағы диалогтік қатынастар. Қарым-қатынас 

жасаушылардың тіл табыса алу/алмауы. Диалог – сөздің коммуникативтік 

сапасын айқындаудағы негізгі құрал. Монологтің оқырманға арналуы. 

Әлеуметтанудағы өзекті мәселелер бойынша дискуссия өткізу. 

«Әлеуметтанулық терминологиялық сөздіктегі» әлеуметтанулық мәтіндерді 

баяндау. Қазақ тіліндегі «Әлемдік әлеуметтану антологиясын» қолдана 

отырып әлеуметану классиктері Э. Дюргеймнің, М. Вебердің, П. Сорокиннің, 

П. Штомканың еңбектерінің мазмұндарын қазақ тілінде презентация жасау. 

 

Әлеуметтану мамандығы бойынша кәсіби мәтіннің 

морфологиялық ерекшеліктері. Іскери хат-хабар.   
Әлеуметтану мамандығы бойынша кәсіби мәтіннің морфологиялық 

құрылымы: атаулық сипаты, етістіктердің қолданылу ерекшеліктері. Іскери 

хат-хабардағы тілдік құрылымдар. Іскери хат-хабарда жиі кездесетін сөз 

орамдарының қызметі мен мағынасы. 

 

Әлеуметтану мамандығы бойынша кәсіби тілдің функционалды-

мағыналық ерекшеліктері. Сипаттау. Хабарлау.  

Сипаттау мен хабарлау әлеуметтану мамандығы бойынша кәсіби тілдің 

функционалды-мағыналық ерекшеліктері ретінде. Әлеуметтану мамандығы 

бойынша кәсіби тілдік ерекшеліктері, құрылымы. Қатынастың әр 

сатысындағы сипаттау. Қоғамдық байланыстағы хабарлау. Әлеуметтану 

мамандығы бойынша ғылыми хабарлау ерекшеліктері. «Әлеуметтанулық 

зерттеулер» журналындағы мақалалар мазмұның аудару және баяндау. 

Ғылыми публикация дайындау. Мақала композициясы. Публикацияның 

көмекші аппараты. Құжаттардың библиографиялық сипаттамалары. 

Баяндау. Баяндаудың құрылымы және ерекшеліктері.  
Баяндаудың құрылымы және ерекшеліктері. Баяндау түрлері: баяндау-

түсіндіру, баяндау-дәлелдеу және баяндау-ойлау. Баяндаудың логикалық 

құрылымы.  
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Реферат. Әлеуметтану мамандығы бойынша ғылыми мәтінге 

реферат жасау. Реферат түрлері. Құрылымдық және тілдік ерекшеліктер. 

Әлеуметтану мамандығына сәйкес ғылыми мақалаға ғылыми реферат жазу. « 

Әлеуметтану мамандығы бойынша кәсіби мәтінді құрылымдық-

мағыналық талдау негіздері. Аннотация 

Әлеуметтану мамандығы бойынша кәсіби мәтінді құрылымдық-

мағыналық талдау негіздері. Әлеуметтану мамандығына сәйкес тақырыпты 

анықтау. Тақырып – мәтін негізі. Тақырыптың түрлі септіктердегі зат есімдік 

мәні. Мәтін тақырыбын есімдікпен немесе синоним сөздермен алмастыру. 

Әлеуметтану мамандығы бойынша ғылыми тақырыпшалардың мәтін 

мазмұнын ашудағы орны. Әлеуметтанулық зерттеулердегі тіл. 

Әлеуметтанулық зерттеулердегі нақты материалдардың объект түсінігін 

интерпретациялаудың ерекшеліктері. Әлеуметтанулық зерттеулерді жүргізу 

үшін құралатын инструментарийлердің тілдік спецификасы.  

  

СӨЖ түрі 
Ұсынылған лексика-грамматикалық тақырыптар аясында төмендегідей 

өзіндік жұмыс түрлерін ауызша және жазбаша орындауға болады:    

 Сөздік  

 Эссе  

 Резюме 

 Аннотация 

 Жоспар 

 Реферат  

 Сөзжұмбақ 

 Аударма жұмысы 

 Сұрақ-жауап  

 Тест тапсырмалары 

 Сканворд 

 Іскери ойындар 

 Рөлдік ойындар 

 Мақала  

 Жарнама  

 Пресс релиз  

 Анықтамалық  

 Нұсқаулық  

 Шолу  

 Сұхбат 

 Сауалнама  

 Бейнебаян  

 Таныстырылым  

 Комментарий және 

т.б.   

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. Әлеуметтану мамандығы бойынша ғылыми тіл лексикасы. 

2. Әлеуметтану мамандығы бойынша кәсіби қазақ тілі 

композициясының ерекшеліктері. 

3. Әлеуметтану мамандығы бойынша кәсіби тіл мәдениеті 

4. Кәсіби тілді  әлеуметтану мамадығы бойынша деректерді баяндауда 

қолдану тәсілдері  

5. Кәсіби қазақ тіліндегі қолданыстағы негізгі категориалды-мағыналық 

аппарат. 
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6. Қолданбалы әлеуметтану категорияларын сараптаудағы кәсіби тілді 

қолдану ерекшеліктері 

7. Әлеуметтану мамандығы бойынша  әлеуметтік ақпаратты кәсіби 

қазақ тілінде баяндау жолдары 

8. Әлеуметтанулық зерттеулерді жүргізу үшін құралатын 

инструментарийлердің тілдік спецификасы. 

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Әлеуметтану мамандығы бойынша кәсіби тіл және оның негізгі 

ерекшеліктері. Әлем тілдері. Тілдің түрлері: ауызша, жазбаша, 

монологикалық, диалогикалық, активті, ішкі және сыртқы.  

2. Әлеуметтанудағы базалық категорияларды, яғни, жазба, 

презентациялық және аудару мазмұндамаларын қазақ тілінде жеткізу 

жолдары.  

3. Өзіндік монолог құру (ауызша, жазбаша). Әлеуметтану 

мамандығына сәйкес сипаттау, хабарлау мәтіндерін даярлау.  

4. Ауызша баяндама, тақырыпқа байланысты эссе жазу: 

«Әлеуметтану саласындағы ғылыми тілі», «О. Конт пен Э.Дюркгейм – 

әлеуметтанудың негізін салушылар », «Әлеуметтнау ғылымы саласындағы 

жетістіктер», «Әлеуметтанулық тілдің өзіндік ерекшеліктері», «20-21 

ғасырлардағы  әлеуметтанулық  терминдердің дамуы мен қалыптасуы».  

5. Әлеуметтану мамандығы бойынша белгілі-бір тақырыпқа 

құрылымдық-мағыналық талдау жасау.  

6. Әлеуметтану мамандығы бойынша дәйексөз келтіру. 

Дәйексөздерді рәсімдеу ережелері. 

7. Әлеуметтану мамандығы бойынша кәсіби мәтіннің құрылымдық 

ерекшелігі. Тақырыптың мәнін ашуға арналған жоспар.  Әлеуметтанулық 

мәтіннің қысқаша мәнін ашуға арналған жоспар. Конспект жасау. Дәрісті 

конспектілеу – шығармашылық үдеріс. 

8. Әлеуметтану мамандығы бойынша мәтінге түйіндеме жасау. 

9. Әлеуметтану мамандығы бойынша тақырыпқа реферат жасау: 

рефератты презентациялау, таңдалған тақырыпты рефераттау-сипаттау.  

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 
1. Иманқұлова С.М. Кәсіби бағдарлы қазақ тілі: оқу құралы. – 

Алматы: Қазақ  университеті,  2014.  –  218  б. 

2. Жұмағұлова А.Ж. Кәсіби қазақ тілі: оқу құралы. – Алматы: Қазақ  

университеті,  2011.  – 227  б. 

3. Тымболова А.О.  Кәсіби экономика тілі: оқу құралы. – Алматы: 

Қазақ  университеті, 2009. – 160 бет 
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4. Омарова Б.А. Кәсіби қазақ тілі (тарих мамандығына арналған). 

Алматы: Қазақ  университеті, 2011. –  153  б. 

5. Аширова А.Т. Кәсіби қазақ тілі (география факультетіне 

арналған). Алматы: Қазақ  университеті, 2011. –  140  б. 

6. Ақбұзауова Б. Кәсіби қазақ тілі: оқу құралы. – Алматы, Қазақ  

университеті,  2011.  – 177  б. 

7. Тұрсынова Г.Т. Кәсіби қазақ тілі: оқу құралы. – Алматы, 2011 

8. Сматаев Т.Х., Айтказина Т.Д. Кәсіби қазақ тілі : оқу құралы 

(биология, экология, география, туризм мамандықтарының студенттеріне 

арналған) – Павлодар: Кереку, 2012. –102 б. 

9. Ақжанова А.К., Утегенова К.Б. Кәсіби қазақ тілі: оқу құралы. 

Астана, 2010. –128 б  

10. Сейтбекова А.А. Кәсіби қазақ тілі: оқу құралы («Заңтану» 

мамандығына арналған ) – Алматы, 2015. –164 б.  

11. Қожабаева Х. Ш. Кәсіби қазақ тілі.: оқу құралы (автомобильді 

жөндеу және оған қызмет көрсету мамандығына арналған) – Алматы, 2010. –

304 б. 

12.  Шүленбаева Ұ., Тұрсынова Г., Мұсаева Ә. Кәсіби қазақ тілі: 

оқулық. (тау-кен саласындағы мамандықтар үшін) – Алматы: Қазақ  

университеті, 2008. –302 б.  

13. Мұхамадиева Н.Қ. Кәсіби қазақ тілі. І оқу кітабы, ІІ оқу кітабы. –

Алматы, 2013. 

14. Чеснокова В. Ф. Язык социологии. Курс лекций. М.: ОГИ, 2010. 

215с. 

15. Биекенов К.У., Садырова М.С. Әлеуметтанулық 

терминологиялық сөздік. Алматы, «Сөздік», 2007. 290 б. 

 

Қосымша: 

1. Тоқсанбай С.Р., Тоқсанбай Г.С., Тоқсанбаев А.С. Іскер адамдарға 

арналған орысша-қазақша тілашар. – Алматы, 2007. – 160 б.  

2. Белғара Б., Жүнісбеков Б., Қаюпова Ұ., Жүсіпова Г. Банк саласы 

(есеп айырысу, төлемдер жасау) қызметкерлеріне арн. орысша-қазақша тілашар. 

– Астана, 2010. – 254 б. 

3. Белғара Б., Жүнісбеков Б., Жүсіпова Г., Салықбаева А. Кәсіпкерлік, 

іскерлік қарым-қатынас салалары қызметкерлеріне арн. тілашар. – Астана, 2010. 

– 266 б. 

4. Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. – 

Алматы, 2014. Т: 1-30. 

5.  Шарков Ф.И. Социологи: теория и методы. М.: «Экзамен», 2007. 

478с. 

6.  Антология социологической мысли. 1-10 т. Алматы, 2009.   

7. Абсаттаров Р.Б., Дакенов М. Әлеуметтану. Алматы, 2007. 295б. 

8. Смехнова Г.П. Основы прикладной социологии. М.: «Вузовский 

учебник», 2008. 240с. 
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9. Тезаурус социологии: Тематический словарь-справочник / Под 

ред. Ж. Т. Тощенко. М.: Юни-ти-Дана, 2009. 360с. 

10.  Биекенов К.У., Садырова М.С. Әлеуметтану: түсініктер мен 

баламалар. Алматы, «Эверо», 2012. 320б.  

11.  Николаев В. Г. Социология и ее естественно-языковые среды // 

Междисциплинарность в социологическом исследовании: Материалы 

Методологического семинара памяти Г. С. Батыгина (2007 - 2009 гг.) / Отв. 

ред. Л. А. Козлова. М.: Изд-во РУДН, 2010.  

 

Интернет - ресурстар: 

terminkom.kz. 

tilalemi.kz.   

emle.kz.  

atau.kz  

www.sozdik.kz 

www. soylem.kz 

til.gov.kz 

anatili.kz 

http://www.sozdik.kz/
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KBShT 2202  – КӘСІБИ БАҒЫТТАЛҒАН ШЕТ ТІЛІ 

 

Көлемі 2 кредит 

 

Авторлар: 

Шеденова Н.У. – әлеуметтану ғылымдарының докторы, әлеуметтану 

және әлеуметтік жұмыс кафедрасының доценті 

Мәдиева Г.Б. – филология ғылымдарының докторы, профессор, жалпы 

тіл білімі және еуропа тілдері кафедрасының меңгерушісі 

Таева Р.М. - филология ғылымдарының кандидаты, шетел 

филологиясы және аударма теориясы кафедрасының профессор м.а. 

Исмайлова Н.А. – PhD докторы, жалпы тіл білімі және еуропа тілдері 

кафедрасының доцент м.а. 

 

Пікір жазғандар: 

Абдикерова Г.О. – әлеуметтану ғылымдарының докторы, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің әлеуметтану және әлеуметтік жұмыс 

кафедрасының профессоры 

Ногайбаева З.А. – әлеуметтану ғылымдарының кандидаты,  

Асфендияров С.Ж. атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінің 

доценті 

Окушева Г.Т. – филология ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің шет тіл кафедрасының доценті 

Сарыбаева М.Ш. – филология ғылымдарының кандидаты Абылай хан 

ат. ХҚӘТҚУ университетінің доценті 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Кәсіби бағытталған шет тілі» курсы «5В050100 - Әлеуметтану» 

мамандығы бойынша бакалавр академиялық дәрежелесін  алу үшін Қазақстан 

Республикасының Мемлекеттік жалпыға білім беру стандартына сәйкес 

басты кешеннің кәсіптік пәні болып табылады. Бұл оқу пәні студенттердің 

шет тілін өздерінің кәсіби қызметтерінде пайдалана алуы үшін оны жетік 

меңгеруге үйретеді. 

Әлеуметтік-гуманитарлық мамандықтарда кәсіби шет тілі бойынша 

тілдік дайындық инновациялық үлгідегі қазіргі заманғы ЖОО түлегінің 

кәсіби бағдарланған білім бағдарламасының ажырамас компоненті болып 

табылады. Шет тілін білу – халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырудың 

және ғылыми-зерттеу университетінің даму принциптерімен сәйкес 

академиялық мобильділік аясындағы біліктілікті арттырудың ең негізгі 

шарттарының бірі. Кәсіби-бағытталған шет тілі студенттердің кәсіби 

білімдерін қолдануда және тілді жан-жақты игеруде кәсіпке бағытталған 

материалды қолдану мен іріктеу арқылы көрініс табады. 
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Пәнді оқыту барысында басқа тілде қарым-қатынас жасаудың базалық 

біліктілігін ары қарай жетілдірумен қатар тілді кәсіби қарым-қатынас 

мақсатында қолдану үшін жүйелі, пәндік және тұлғааралық құзыреттердің 

кәсіби бағдарлы деңгейіне қол жеткізіледі. Кәсіби-бағытталған тіл – жалпы 

білім беретін мектеп бағдарламасында оқытылатын пәндерінің базалық 

ағылшын тілі курсының жалғасы болып табылады. Релеванттық студентті 

оқыту траекториясының жалпы кәсіби және мәдениаралық бағытталуының 

күшеюін, болашақ мамандыққа, туған мәдениеттің семантикалық және 

құндылықты қорын өзге мәдениетпен салыстырудағы феноменге шынайы 

қызығушылықты қалыптастыру болып табылады. Курстың оқу материалын 

таныстыру кезінде қарым-қатынас аясының және оқытылатын 

тақырыптардың мазмұнын анық көрсететін түпнұсқалық мәтіндерді, аудио 

және бейне материалдарды, оқытылатын тіл елінің мемлекеттік 

құрылымымен және экономикасымен, мәдени-тарихи қауымдастығымен, 

қоғамдық-саяси өмірдің ерекшеліктерімен, маңызды тарихи оқиғалармен 

байланысты реалийлерді білдіретін тілдік бірліктерді  қолдану 

қарастырылады. Бағдарлама В2-С1 деңгейдегі тіл туралы білімді беруге; 

мәдениаралық қарым-қатынас құзыреттілігін дамытуға; кәсіби ортада тілді 

қолдану дағдасын қалыптастыруға бағытталған. 

«Кәсіби бағытталған шет тілі» пәнін оқу нәтижесінде студент келесі 

құзыреттерге ие болуы қажет: 

жүйелі құзыреттер:  

білуі тиіс: 

 ауызша және жазбаша кәсіби бағытталған мәтіндердің 

функционалды ерекшеліктерін білу;  

 кәсіби қарым-қатынаста қабылданған құжат жүргізудің 

(бағдарлама аясында) негіздерін практикалық түрде білу;  

 халықаралық кәсіби қарым-қатынас жағдайларындағы 

(бағдарлама аясында) қарым-қатынасының жосықтардың стратегиясы мен 

әдістерін білу;  

пәндік құзыреттер: 

жасай алуы тиіс: 

 кәсіби тақырып аясында ауызша (монолог, диалог) сөздерді 

түсіну;  

 мамандыққа байланысты тақырыптарды талқылауға қатысу;  

 кәсіби тақырыптарға ауызша хабарламаларды өз бетімен 

дайындау, соның ішінде мультимедиялық технологияларды қолданып жасау;  

 кәсіби-іскерлік қарым-қатынастың типтік жағдайларында түрлі 

таңбалық жүйелерде (мәтін, кесте, график, диаграмма, аудиовизуалды қатар 

және т.б.) қалыптасқан ағылшын тілді деректерден қажетті ақпараттарды алу; 

 қажет болса сөздікті қолданып ана тілінен мамандық бойынша 

мәтіннің негізгі мазмұнын ана тіліне аннотациялау, қысқаша мазмұндау және 

баяндау;  

дағдылану тиіс: 
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 кәсіби тақырыптарға хабарламалар, мақалалар, тезистер, 

рефераттар жазу; 

 ауызша және жазбаша пікір айтқанда кәсіби сөйлеуге тән негізгі 

грамматикалық бірліктерді тану және қолдану; 

 ауызша және жазбаша пікір айтқанда терминологиялық 

сипаттағы белсенді және пассив лексикалық минимумды қамтыған өзінің кең 

және тар мамандығының негізгі терминологиясын тану және қолдану; 

 кәсіби қызметте коммуникативті міндеттерді орындауға қажетті 

ақпаратты сыни тұрғыдан бағалау және ақпараттық дерек көздерін іріктеу; 

 оқу және коммуникативті міндеттерге қойылған жетістікке жету 

тәсілін өз бетінше анықтау. 

Әлеуметтік-мәдени құзыреттер: 

 меңгерілетін шет ел тілінің мәдениеті тұрғысында іс-әрекет 

нормасына бағытталған сөйленіс әрекетін құрастыра алу қабілеттілігі; 

 қазіргі маманның (іздеу сайттарымен, шетелдік ЖОО-дары мен 

кәсіби қоғамдастықтардың беттерімен, электрондық энциклопедиялармен 

және т.б. шет тіліндегі электрондық пошталармен жұмыс істеу) іскерлік 

қарым-қатынас саласында кәсіби құзыретті қалыптастыратын маңызды құрал 

ретінде ақпараттық технологияларының мүмкіндіктерін мақсатты және 

белсенді қолдануда; 

 жобалық қызметте, оқу және ғылыми-зерттеу жұмысын 

ұйымдастыру мен жүргізуде (конференцияларда баяндама жасау, 

академиялық мобильділік және т.б. бағдарламалар бойынша гранттар мен 

машықтануларға өтініштерді рәсімдеу).  

Пререквизиттер: Әлеуметтану тарихы, Қоғамдық пікір әлеуметтануы, 

Саяси әлеуметтану.  

Постреквизиттер: Әлеуметтанулық зерттеулерді жоспарлау және 

ұйымдастыру, Әлеуметтану әдіснамасы мен әдістері, Қақтығыс 

әлеуметтануы, Жастар әлеуметтануы. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№

№ 

Тақырыптардың атауы 

 

 Шет тіліндегі әлеуметтанудың кәсіби тілінің негіздері 

1 Қарым-қатынастың оқу-кәсіби аясы: кәсіби бағытталған шет тілі 

(ағылшын және басқа тілдер) «Әлеуметтану» мамандығына кіріспе  

2 Әлеуметтануының заманауи жағдайындағы шет тілде мәтіндермен 

жұмыс жасау  

3 Әлеуметтану мамандығы аясында қолданылатын метатіл: қазақ (орыс) 

және шет тілдеріндегі сәйкестілігі. Шет тіліндегі (ағылшын және басқа 

тілдер) кәсіби бағытталған термин 

4 Кәсіби бағытталған шет тіліндегі (ағылшын және басқа тілдер) 
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«Әлеуметтану» мамандығының пәндік аясы. «Әлеуметтану» 

мамандығы бойынша арнайы мәтіндермен жұмыс жасау 

5 Шетел тіліндегі әлеуметтанушының кәсіби коммуникация  

6 Бизнес-коммуникациядағы шет тілі (ағылшын және басқа тілдер). 

Іскерлік қатынас хаттары (хаттар, факстар, баяндама жазбалары). 

Мәлімет, жазба, есептеме 

7 Кәсіби коммуникациядағы шет (ағылшын және басқа тілдер) тілі. 

Келіссөздер, кәсіби дебаттар, презентациялар, конференциялар 

8 Мәдениаралық қарым-қатынас: шет тіліндегі (ағылшын және басқа 

тілдеріндегі) «Әлеуметтану» мамандығы бойынша дискурсивті 

тәжірибе 

9 Оқу үдерісіндегі академиялық қатынас (ағылшын және басқа 

тілдеріндегі кәсіби бағытталған пәндер бойынша дәрістер және 

семинарлар)  

 Арнайы кәсіби-бағдарланған дерек және әлеуметтанушының 

берілген кәсіби жағдайларында шет тілін пайдалану 

10 Кәсіби құзыреттер: ағылшын және басқа тілдеріндегі арнайы 

мәтіндердің бағдарлануы 

11 «Әлеуметтану» мамандығы бойынша кәсіби бағытталған саладағы 

көрнекті ғалымдар (арнайы ғылыми бағыттағы ғалымдар еңбектерін 

рефераттау) 

12 «Әлеуметтану» мамандығы бойынша мамандыққа бағытталған 

пәндердің кәсіби шет (ағылшын және басқа тілдер) тілімен байланысы 

13 Қазіргі әлемдегі шетел (ағылшын және басқа тілдер) тілінің рөлі 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

  

Кіріспе. «Кәсіби бағытталған шет тілі» – оқытылатын шет тілі 

(ағылшын және басқа тілдер) форматында «Әлеуметтану» мамандығының 

пәндік аясы туралы теориялық білім жиынтығын ұсынуда студенттердің 

құзыретін қалыптастыратын оқу пәні.  

«Кәсіби бағдарланған шет тілінің» нысаны «Әлеуметтану» 

мамандығының аясында оқылатын шет тілінің (ағылшын және басқа 

тілдерінің) термині мен түсінігінде білімнің негізгі бағыттарын, мәнін 

сипаттау.  

Кәсіби бағдарланған шет тілі оқу пәнінің пәні кәсіби бағытталған шет 

тілі кәсіби ағылшын тілінің арнайы ғылым ретіндегі метатілі болып 

табылады. 

 Тілдік дайындықтың екінші кезеңі студенттерде мәдениаралық 

деңгейде когнитивті және кәсіби құзыретті қалыптастырады, студент 

тұлғасының зияткерлік және эмоциялық дамуын  ынталандырады. Бұл 

кезеңде студенттердің дамуы шешілетін проблемалық мәселе негізінде 

коммуникативті-ойлау қызметіне дайындықты көрсетеді. Жазба сөз 

саласында үйреншікті тіл материалы шегінде бейтарап және ресми сипаттағы 
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жазба сөздің өнімді үлгілерін жазу машығы мен іскерлігін қалыптастыру 

қарастырылады.  

Бағдарлама мәтіндік материалдарды тереңірек үйренуге: түсіндіру, 

аудару, мәтінді айту, сондай-ақ студенттердің сөздік қорын молайтуға және 

оқылатын лексикалық бірліктерді талдауға және шет тілін игерудің 

жеткілікті әлеуметтік, жалпы білімдік деңгейін қалыптастыруды талап етуге 

есептелген. Оқытудың бұл кезеңінде сөйлеу қызметінің төрт түрінде 

коммуникативті машық пен шеберлік қалыптасады, ол қоғамдық өмірдің 

түрлі салаларында тұлғарааралық және мәдениетаралық қарым-қатынас 

құралы ретінде шет тілін жеткілікті дәрежеде еркін қолдануды қамтамасыз 

етеді. 

Шет тілін оқытудың бұл курсы қызметтің төрт түрінде: тыңдау, сөйлеу, 

оқу және жазуда коммуникативті-интермәдени құзырет негізін қамтиды. Бұл 

көлем шеңберінде құзыреттің жалпыеуропалық шкаласы (ОЕК) В2 деңгейі – 

базалық стандарттылық деңгейі меңгеріледі.  

Пәнді оқыту мақсаты: 

Үйренушілерде көпмәдениетті және көптілді орта жағдайында 

әлеуметтік мәдени, академиялық және кәсіби салаларда тиімді, дербес 

қатынас үшін басқа тілді коммуникативті құзырет қалыптастыру бұл 

бағдарламаның стратегиялық мақсаты болып табылады.  

Оның практикалық мақсаты күнделікті және академиялық қарым-

қатынастағы шынайы жағдайларда, сондай-ақ кәсіби қарым-қатынастағы 

әдеттегі жағдайда  ағылшын тілін қолдану шеберлігін қалыптастыру. 

Оқу-танымдық мақсаты үйренушілердің танымдық қызығушылығын 

ынталандыру, олардың когнитивтік қабілеттерін дамыту, танымдық 

қызметтің стратегиясы мен әдістерін қалыптастыру. Бағдарламаның білімдік 

мақсатын аталған мамандық бакалаврларының жалпы мәдениет деңгейін 

көтеру мен ой-өрісін кеңейту құрайды.  

Курстың міндетіне мыналар кіреді:  

- студенттерді әлеуметтану бойынша жалпы ғылыми, ғылыми-

көпшілік және арнайы мәтіндердің жалпы мазмұнын түсіну мен талдауға 

үйрету; 

- жалпы ғылыми және арнайы ауызша мәтіндердің жалпы мазмұнын 

қоса алғанда ағылшын тіліндегі ауызекі тілді түсіну машығын қалыптастыру 

мен дамыту, олардан кәсіби қызмет үшін қажет ақпараттар алу мен арнайы 

ауызша мәтіндерді конспектілеуге машықтандыру; 

- жалпы коммуникативті, академиялық және кәсіби талаптарға сай 

жазбаша мәтіндерді құру машықтарын қалыптастыру мен дамыту; 

- пікірталас жүргізу, ақпараттарды ұсыну мен сұрау, 

ережелерді/тезисті және өз көзқарасын дәлелдеуді қоса алғанда жалпы 

коммуникативті және кәсіби міндетті шешу үшін қажет сөйлеу машығын 

дамыту; 

- аталған жалпы коммуникативті және кәсіби міндетті шешу үшін 

студенттерге қажетті грамматиканы білу және лексикалық қорды 
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қалыптастыру мен дамыту; 

- тілдік мәселелерді өз бетінше шешу машығын дамыту; 

- үйренетін тілдің бір тілді сөздігін қоса алғанда сөздікпен, 

анықтамалықтармен, мультимедиялық және интернет-ресурстармен жұмыс 

жасау машығын қалыптастыру мен дамыту;  

- күнделікті және кәсіби саладағы көпмәдениетті қарым-қатынас 

жағдайында шет тілін тиімді қолдану мақсатында мәдениетаралық құзыретті 

қалыптастыру мен дамыту. 

Осы міндеттерді ойдағыдай орындау түпкі мақсатқа – кәсіби 

бағдарланған басқа тілді коммуникативті құзыретті қалыптастырудың 

тұрақты жүйесін жасауға алып келеді,  ол үйренушілердің білімін 

жалғастыруда, сондай-ақ еңбек нарығында білім мобильділігін іске асыруда 

бәсекелі басымдықты қамтамасыз етеді. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

ШЕТ ТІЛІНДЕГІ ӘЛЕУМЕТТАНУДЫҢ КӘСІБИ ТІЛІНІҢ 

НЕГІЗДЕРІ 

 

Қарым-қатынастың оқу-кәсіби аясы: кәсіби бағытталған шет тілі 

(ағылшын және басқа тілдер) «Әлеуметтану» мамандығына кіріспе  

Әлеуметтанушыларды дайындау құрылымындағы «Кәсіби-

бағдарланған шет тілі» пәнінің рөлі мен орны. Кәсіби шет тілі пәнаралық 

феномен ретінде. Оқу курсының мақсаты мен міндеттері. 

Білімді маман қалыптастырудағы шет тілін (ағылшын және басқалар) 

білуі. Қарым-қатынас түсінігі. Кәсіби қарым-қатынас – арнайы сала. Адам 

өміріндегі кәсіби қарым-қатынастың рөлі мен ұғымы. 

Шет тіліндегі әлеуметтанудың пәндік саласына кіріспе. Әлеуметтану 

қоғам жөніндегі ғылым ретінде. Әлеуметтанудың объектісі мен пәні. 

Әлеуметтанулық ілімнің құрылымы. Әлеуметтанулық әлемге көзқарастың 

дамуы. Әлеуметтанулық елестету. Әлеуметтанулық келешек. 

Әлеуметтанулық зерттеудің негізгі тақырыптары. 

 

Әлеуметтануының заманауи жағдайындағы шет тілде мәтіндермен 

жұмыс жасау 

Кәсіби қарым-қатынас тілі. Кәсіби қарым-қатынас стилі. Кәсіби қарым-

қатынастағы тілді қолданудың ресми және бейресми түрлері мен формалары. 

Кәсіби қарым-қатынастағы шет тілінің (ағылшын және басқадағы) рөлі. 

Кәсіби пәнді оқытудағы шет тілінің (ағылшын және басқадағы) рөлі. 

Студенттердің ғылыми-практикалық конференциясы: «Әлеуметтану» 

тақырыптарға берілген баяндамалар, хабарлама жасау. Әлеуметтанудың 

әлеуметтік ілім жүйесіндегі орны. Әлеуметтанудың басқа пәндермен 

байланысы. Әлеуметтанудың тәжірибелік мәні. «Әлеуметтану» 

мамандығының кәсіби саласындағы әртүрлі мәселелерге арналған 
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мақалаларға аннотация және баяндама жасау. «Қоғам» түсінігі. Адам 

өміріндегі қоғамның рөлі. Әлеуметтанушының қоғамдағы рөлі. 

 

Әлеуметтану мамандығы аясында қолданылатын метатіл: қазақ 

(орыс) және шет тілдеріндегі сәйкестілігі. Шет тіліндегі (ағылшын және 

басқа тілдер) кәсіби бағытталған термин 

Метатіл ұғымы. Метатілдің құрылымы. Кәсіби саладағы арнайы 

бағыттардың метатіл корпусы. Шет (ағылшын және басқадағы) тілі 

«Әлеуметтану» мамандығының терминжүйенің метатілдік негіздері. 

Мамандықтың жалпы термин парадигмаларының түсініктері. Терминология 

– ұлттық тілдің құрамдас бөлігі. Терминология «Әлеуметтану» 

мамандығының немесе білім аясындағы арнайы теорияларының тілдік 

моделі. Кәсіби бағытталған шет тіліндегі (ағылшын және басқадағы) 

терминология. «Әлеуметтану» саласындағы  терминжүйенің 

қалыптасуындағы негізгі дереккөздер. Кірмеленген шетел терминдері (латын, 

грек, ағылшын), интернационалдық қор (ағылшын және басқа тілі негізіндегі 

терминжасам).  

Терминологиялық сөздіктер (Бір тілдік және екі тілдік кәсіби сөздіктер. 

Шет тіліндегі (дәстүрлі және on-line) лексикографиялық дереккөздер жұмыс). 

Ағылшын, қазақ/орыс тілдеріндегі кәсіби сөздіктердегі сөзтізбелерді 

салғастыру. Ақпараттық іздеу (шетелдік базалық деректер, Интернет 

ресурстар). 

«Әлеуметтік», «әлеуметтік қатынастар», «әлеуметтік жүйе» 

терминдері. Әлеуметтанудың басты категориялары: «әлеуметтік топ», 

«әлеуметтік қоғамдастық», «әлеуметтік ұйым», «әлеуметтік институт», 

«әлеуметтік үрдіс». Шет тіліндегі «әлеуметтік құрылым», «әлеуметтік 

стратификация», «әлеуметтік мәртебе», «әлеуметтік рөл», «әлеуметтік 

мобильділік» басты әлеуметтанулық түсініктерді анықтау. Шет тіліндегі 

әлеуметтанудың басты категорияларын аударудың спецификасы. Глоссарий 

құрудың ерекшеліктері. 

 

Кәсіби бағытталған шет тіліндегі (ағылшын және басқа тілдер) 

«Әлеуметтану» мамандығының пәндік аясы. «Әлеуметтану» 

мамандығы бойынша арнайы мәтіндермен жұмыс жасау  

«Әлеуметтану» бағытталған ғылым туралы ақпарат. «Әлеуметтану» 

арнайы ғылымның қысқаша тарихы. Әлеуметтанудың қайнар көздері. О. 

Конт, Э. Дюркгейм, К. Маркс, М. Вебердің шет тіліндегі басты идеяларын 

мазмұндау. 

«Әлеуметтану» ғылыми аймақтың ішкі құрылымы. «Әлеуметтану» 

мамандығының негізгі қызметтері. Кәсіби аймақ және мәдениет. 

«Әлеуметтану» мамандығының шет тіліндегі (ағылшын және басқадағы) 

пәндік аясы. Әлеуметтануға бағытталған мамандық және оның білім 

жүйесіндегі орны. «Әлеуметтану» бағытталған мамандық – кәсіби пәндердің 

жиынтығы. Арнайы ғылымның әртүрлі бөлімдерінің пәні мен нысаны. 
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Арнайы пәндердің негізгі теориялық мәселелері. «Әлеуметтану» арнайы 

ғылымның көрнекті ғалымдары. Заманауи «Әлеуметтану» ғылымның (бағыт 

бойынша) қазіргі құрылымы. Әлеуметтанулық теория. Әлеуметтанулық 

зерттеулер. 

 

Бизнес-коммуникациядағы шет тілі (ағылшын және басқа тілдер). 

Іскерлік қатынас хаттары (хаттар, факстар, баяндама жазбалары). 

Мәлімет, жазба, есептеме 

Іскерлік қатынас хаттар (хаттар, факстар, баяндама жазбалары). 

Мәлімет, Жазба, Есептеме: құрылымы, клише тіркестер, сөз тіркестер. 

Ағылшын тіліндегі іскери қатынас жазбаларындағы негізгі терминологиялық 

тілдің шағын қабаты. Іскери жазба хаттарындағы алғашқы ұғымдар мен 

жиілік терминдері және олардың ағылшын тіліндегі дефинициялары. 

Әлеуметтанушының шет тіліндегі жазбаша кәсіби коммуникациясының 

ерекшеліктері. Кәсіби тақырыпта коммуникация үшін хат дайындау. Шет 

тілінде резюме дайындау. Ғылыми конференцияға қатысу үшін мәлімдеме 

дайындау. Кәсіби тілдесудің этикалық сұрақтары. Әлеуметтанушының шет 

тіліндегі этикалық кодексі. 

 

Кәсіби коммуникациядағы шет (ағылшын және басқа тілдер) тілі. 

Келіссөздер, кәсіби дебаттар, презентациялар, конференциялар  

Келіссөздер, кәсіби дебаттар, презентациялар, конференциялар. Осы 

түсініктердің айырым белгілері. Келіссөз институты: жүргізудің ережелері, 

түрлері, қызметтері және динамикасы. Кәсіби дебаттар (шешендік өнер) 

шешендік өнердің жоғарғы пилотажы ретінде. Дебат базасы: кәсіби 

дебаттарға арналған дәлел мен кейстер базасы. Кәсіби тақырыптар бойынша 

презентация дайындау. Белгіленген тақырыпта конференция өткізу. 

Конференцияға шағын баяндама дайындау. Кәсіби сөйленіс құрылымы.  

 Әлеуметтану мінез-құлық жөнінде ғылым ретінде. «Тұлға», және 

«әлеуметтену», реәлеуметтену» және «деәлеуметтену», «девиантты мінез-

құлық». Шет тілінде тұлғаның даму теориясын мазмұндау. 

Социобиологиялық ыңғай. З.Фрейд, Дж.Г.Мид, Ж.Пиаже және т.б. 

теориялары. Тұлғаның даму кезеңдері. Сәбидің дамуының ерте кезеңі. 

Әлеуметтену агенттері. Өмірлік жол.   

   

Мәдениаралық қарым-қатынас: шет тіліндегі (ағылшын және 

басқа тілдеріндегі) «Әлеуметтану» мамандығы бойынша дискурсивті 

тәжірибе 

Кәсіби ортада мәдениаралық қарым-қатынасты дамыту бойынша 

тренинг. Әртүрлі мәдениеттер кездесетін ситуацияларды ұтылуы. Тіл – 

мәдениарлық қатынас ретінде. Қазіргі әлемдегі шетел тілінің рөлі. Тіл және 

мәдениаралық қарым-қатынас. Ағылшын тіліндегі мәдениаралық қарым-

қатынастағы тілдік көрінісінің таптаурын формасы. Мәдениаралық қарым-

қатынастың түрлері. Аударма және мәдениаралық қарым-қатынас. 
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Тұлғааралық қарым-қатынас. Өзге мәдениет өкілдерінің қарым-

қатынасындағы негізгі мәдениаралық ерекшеліктермен танысу. 

Қоғам мен мәдениетті әлеуметтік жүйе ретінде зерттеудің басты 

категориялық-түсініктік аппараты. Шет тілінде «қоғам» мен «мәдениет» 

түсініктерінің анықтамасы. Қоғам әлеуметтік жүйе ретінде. «Әлеуметтік 

құрылым» және «әлеуметтік топ» түсінігі.  Қазіргі заманға дейінгі 

қоғамдар түрлері. Дәстүрлі қоғам. Қазіргі заманғы қоғамдар. Индустриалды 

және постиндустриалды қоғам. Үш әлем. Табиғат және тәрбие. Мәдени әр 

түрлілік. Мәдени теңдестік және этноцентризм. Тілдің қоғамдағы рөлі.  

 

Оқу үдерісіндегі академиялық қатынас (ағылшын және басқа 

тілдеріндегі кәсіби бағытталған пәндер бойынша дәрістер және 

семинарлар) 

Академиялық қарым-қатынастың параметрлері мен спецификасы. 

Академиялық қарым-қатынастың және сөйленіс әрекетінің ұлттық-мәдени 

спецификасы. Академиялық оқу қарым-қатынасы (дәрістер мен семинарлар). 

Академиялық оқу қарым-қатынасындағы (ағылшын тілінде) сөйлеу 

мәдениеті. Академиялық оқу (ағылшын тілінде ақпараттың негізінде 

бағытталған пәндердің мәтіндер типологиясы). Академиялық қарым-

қатынастың ауызша формасы (презентация, ғылыми хабарлама, баяндама, 

талқылау, пікірталас). Шет тіліндегі сабақтарды ұйымдастырудың дәрістік 

формасы. Тақырыптың негізгі түсініктерін ашу; шет тілінде нақты 

тәжірибелік мысалдар мен теориялық материалдарды үйлестіру. Шет 

тіліндегі семинар сабақтары оқу үдерісіндегі ұйымдастырудағы негізгі 

формасы ретінде.  

Әлеуметтанулық зерттеуді ұйымдастыру мен жүргізу үшін шет тілін 

қолдану. Далалық зерттеуді ұйымдастыру. Екінші зерттеу. Әлеуметтанулық 

зерттеудің басты кезеңдері. Зерттеу мәселесі. Жоба, зерттеу бағдарламасын 

өңдеу. Шет тілінде әлеуметтанулық зерттеудің әдіснамасының 

терминологиясы. Әлеуметтанулық зерттеудің басты әдістері. Зерттеу 

жүргізу. Нәтижелерді талдау мен интерпретациялау.  

 

АРНАЙЫ КӘСІБИ-БАҒДАРЛАНҒАН ДЕРЕК ЖӘНЕ 

ӘЛЕУМЕТТАНУШЫНЫҢ БЕРІЛГЕН КӘСІБИ ЖАҒДАЙЛАРЫНДА 

ШЕТ ТІЛІН ПАЙДАЛАНУ 

 

Кәсіби құзыреттер: ағылшын және басқа тілдеріндегі арнайы 

мәтіндердің бағдарлануы  
Шет тіліндегі әлеуметтанулық мәтінді аударудың ерекшеліктері. 

Әлеуметтанулық мәтінді аударуға қойылатын талаптар. Әлеуметтанулық 

мәтіннің спецификасы. Шет тіліндегі әлеуметтанулық түсініктерді 

аударудың ерекшеліктері. Ғылыми монография, оқулық, ғылыми журнал, 

әлеуметтанулық зерттеудің есебі, ғылыми-атақты басылымдар мәтінінің 

ерекшеліктері. 
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Академиялық хаттар (эссе, реферат, аннотация, тезис, мақала, 

баяндама, курстық, дипломдық жұмыстар, диссертация). Арнайы кәсіби-

бағытталған материал және оның кәсіби қатынастағы тапсырылған 

жағдайларда қолданылуы: құрылымы, композиция (эссе, мақала, тезис, 

рефераттар жазу). 

Шет тіліндегі академиялық хаттың басты дағдылары. Әлеуметтанулық 

мәтін негізінде реферат, аннотация, эссе, сыни талдау және академиялық 

хаттың басқа формаларын дайындау ерекшеліктері.  

Шет тілінде ғылыми жұмыс дайындау. Шет тілінде әдеби деректер 

іздеу. Шет тілінде ғылыми мақала библиографиясын дайындау. Шет тіліндегі 

деректерді цитаталауға қойылатын талаптар. Шет тілінде әлеуметтанулық 

берілгендерді кестелер мен суреттерде дайындау. Ғылыми мақала жазу. 

Оның құрылымы және дайындалуы. 

 

«Әлеуметтану» мамандығы бойынша кәсіби бағытталған саладағы 

көрнекті ғалымдар (арнайы ғылыми бағыттағы ғалымдар еңбектерін 

рефераттау) 

«Әлеуметтану» мамандық саласындағы қазіргі әлемдегі негізгі ғылыми 

парадигмалары. Көрнекті ғалымдар еңбектеріндегі кәсіби саладағы жалпы 

және жиі қойылатын сұрақтар. Қазіргі қазақстандық ғылыми білімнің 

өкілдері. Кәсіби сала бағытындағы отандық және шетелдік негізгі үрдістер. 

Кәсіби мектептер мен концепциялар. «Әлеуметтану» мамандық пәндерінің 

оқу-әдістемелік көмекші құралдары бойынша мамандық саласындағы 

танымал ғалымдар еңбектерінен мәтіндер алу (шет тілінде (ағылшын және 

басқадағы) оқу, аударма және түсінік айту). 

Э.Дюркгейм, М.Вебер, П.Сорокин, П.Штомпка және басқа да 

әлеуметтану классиктерінің әлеуметтанулық жұмыстарын шет тілінде 

қысқаша мазмұндау. Үш әлеуметтанулық парадигмалар. Функционализм. 

Қақтығыс теориясы. Символикалық интеракционизм. Басты идеяларды 

ағылшын тіліне аудару. 

 

«Әлеуметтану» мамандығы бойынша мамандыққа бағытталған 

пәндерінің кәсіби шет (ағылшын және басқа тілдер) тілімен байланысы 

Осы құрылымға енетін «Әлеуметтану» мамандығының құрылымдары 

мен пән ерекшеліктері. Кәсіби шет тілінің (ағылшын және басқадағы) 

бакалавриаттың негізгі пәндерімен байланысы: «Әлеуметтану тарихы» және 

т.б. Арнайы кәсіби-бағытталған материалдар және олардың тапсырылған 

жағдайларда, яғни кәсіби қарым-қатынаста қолданылуы. Кәсіби құзыреттер: 

шет тіліндегі (ағылшын және басқадағы) арнайы мәтіндерге бағыттау. 

Кәсіби-бағытталған ағылшын тілінде мамандық бойынша оқу, тыңдалым, 

мәтіндерге түсінік беру. «Әлеуметтану» мамандыққа арналған мәселелерді 

шет тілінде конспектілеу, баяндама жасау.  

Шет тілінде әлеуметтік таптар мен әлеуметтік стратификация түсінігі. 

Әлеуметтік мәртебе мен әлеуметтік рөл әлеуметтік құрылым элементі 
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ретінде. Шет тіліндегі ұғымдар: әлеуметтік желілер, ұйымдар, 

қауымдастықтар, страталар, институттар.  Әлеуметтік стратификация 

жүйелері: құлшылық, касталар, сословиелер, таптар. Қазіргі заманғы 

қоғамдардағы стратификация теориялары. К. Маркс, М. Вебердің тап 

теориясы идеясының, заманауи тап жөніндегі теориялардың шет тіліндегі 

басты идеялары.  Байлық пен кіріс деңгейі бойынша айырмашылықтар. 

Жоғарғы тап. Орта тап. Кедей тап. Андертап.  

 

Қазіргі әлемдегі шетел (ағылшын және басқа тілдер) тілінің ролі 

Ағылшын тілі – дүние жүзіне ең кең таралған тіл. Қазіргі заман  

ағылшын  тілін талап етуде. Ағылшын тілі - халықаралық тіл. Ағылшын тілі 

– БҰҰ-ның алты тілінің бірі. Ағылшын тілі қоғамдық құбылыстың бір 

формасы. Елбасы «Қазақстан – 2050» стратегиясы – қалыптасқан 

мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында «Біз 

ағылшын тілін игеруде серпіліс жасауымыз керек деген тұжырымдар. 

«Үштұғырлы тіл» мәдени жобасы. 

Шет тілінде отбасылық және этникалық құрылымдарды 

әлеуметтанулық зерттеу. Шет тілінде «отбасы», «туыстық», «неке», 

«ажырасу» категориялары. Отбасылық қатынастар. Отбасы мен неке 

формасының өзгеруі. Шет тілінде «этникалық топ», «этникалық азшылық», 

«нәсіл», «этникалық қатынастар» түсінігі. Этникалық қайшылықтар мен 

дискриминация. Әлемдегі тарихи келешектегі этникалық қатынастар.  

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН  

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. «Кәсіби-бағытталған шет тілі» курсының маңызы және міндеттері. 

Кәсіби шет тіліндегі әлеуметтанудың пәндік саласы 

2. «Әлеуметтану»  мамандық – ғылыми сала. Әлеуметтанудағы 

қоғамдағы басты әлеуметтанулық сұрақтары мен міндеттері 

3. Ағылшын және қазақ/орыс тілдеріндегі лингвистикалық және 

әдебиеттану ғылымдары сөздіктерінің сөзтізбелерін салыстыру. Шет тілінде 

әлеуметтанулық теориялардың дамуы мен кәсіби терминологияның 

қалыптасуы 

4.  «Әлеуметтану» мамандық саласындағы негізгі ғылыми мектептер 

мен жаңа жетістіктері 

5. Терминжасаудың халықаралық қоры. Тіл және қоғам. 

6. Іскери қатынас жазбалары. Іскери құжаттар мәтіндерінің 

ерекшеліктері 

7. Оқулық мәтіндерінің жазбаша композициялары мен құрылымдары 

(эссе, реферат, мақала) 

8. Шет тілінде ауызша сөйлеулер, презентациялар, баяндамалар 

түріндегі кәсіби коммуникация 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D2%AF%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D2%AF%D0%B7%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D2%B0%D2%B0


15 

 

9. Әлеуметтанулық деректі ауызша және жазбаша аударулар және 

олардың кәсіби шет тілін меңгерудегі мәні 

10. Тіл, қоғам және мәдениет. Қөпмәдениеттілік. Тіл – мәдениаралық 

қарым-қатынастың құралы. 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Кәсіби шет тілінде сөздіктерді пайдалану арқылы негізгі 

әлеуметтанулық терминдер глоссарийін құру 

2. Кәсіби шет тілінде басты әлеуметтанулық парадигмалардың 

қысқаша сипаттамасы 

3. Ч.Р.Миллстің «Әлеуметтанулық елестету» түпнұсқалық 

әлеуметтанулық жұмыс рефераты 

4. Қоғамның әлеуметтік стратификация тақырыбына шет тілінде 

әлеуметтанулық мақалаға аннотация   

5. Кәсіби шет тілінде қазақстандық қоғамның өзекті әлеуметтік 

мәселесі жөнінде эссе  

6. Кәсіби шетелдік терминологияны пайдалану арқылы 

отбасындағы және қоғамдағы гендерлік рөлдерді зерттеуге бағдарлама мен 

сауалнаманы өңдеу 

7. Еңбек пен халықтың жұмысбастылығы саласындағы шетелдік 

әлеуметтанулық жұмысқа қысқа реферат  

8. Қазақстандық қоғамдағы әлеуметтік өзгерістер жөнінде кәсіби 

шет тілінде ғылыми мақала жазу 

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК 

ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Әлеуметтанулық мақаладан мәтінді жазбаша және ауызша 

мазмұндау немесе әлеуметтанудың ғылымдағы орны мен рөлі жөнінде шет 

тіліндегі монографияның бөлімі 

2. «Терминологиялық әлеуметтанулық сөздікке» шет тілінде 

презентация жасау 

3. Әлеуметтанулық теория мазмұнының презентациясы 

(Э.Дюркгейм, М.Вебер, П.Бергер, П.Штомпка и другие) 

4. Нақты қоғамның әлеуметтік ерекшеліктерін шет тілдік кәсіби 

журналдардағы мақалалардың мазмұнын аудару мен  

5. Шет тілінде «Қазақстандық қоғамның әлеуметтік институттары» 

тақырыбы бойынша ғылыми басылымдар библиографиясын дайындау»  

6. Қоғамдағы этнос пен дін сұрақтарымен байланысты өзекті 

әлеуметтанулық тақырып бойынша ауызша сөз сөйлеуді дайындау 

7. Отбасылық және гендерлік қатынастар тақырыбына шетелдік 

кәсіби терминология пайдалану арқылы зерттеу презентациясын жүргізу 
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8. Шет тіліндегі конференцияға мәлімдеме дайындау 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 

1. Giddens A., Sutton F.Y. Sociology. 7 edition. – Cambridge: Polity 

Press, 2013.- 1183p. 

2. Macionis J.J. Sociology. 14 edition -  New Jersey. Pearson Education 

International, 2012. – 696p. 

3. Кунанбаева С.С, Кармысова М.К. и др. Концепция развития 

иноязычного образования Республики Казахстан. Алматы, 2010. 

4. Кунанбаева C.C. Теория и практика современного иноязычного 

образования. Алматы, 2010.  

5. Introductory Guide to the Common European Framework of 

Reference (CEFR) for English Language Teachers. Cambridge University Press. - 

2013. 

6. Harding К. English for Specific Purposes. Oxford University Press. - 

2009. 

7. Christina Latham-Koenig and Clive Oxenden. English File. From 

Intermediate to Upper-Intermediate. Third edition. – Oxford University Press. - 

2013. 

8. Фрейдина Е.Л. Основы публичной речи. Learning to Speak in 

Public : учебное пособие для вузов / Е.Л. Фрейдина. – М. : Владос, 2007. – 134 

с. 

9. Кристалл Д. «English as a Global Language». – Cambridge, New 

York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, São Paulo, 2003 

 

Қосымша: 

1. Jary D., Jary J. Collins dictionary of Sociology. 2 edition. – Glasgow: 

HarperCollins Publishers, 1995. - 774p.  

1. Abercrombie N., Hill S., Turner B.S. Dictionary of Sociology. 3 

edition. – London: Penguin books,1994. 

2. Lindsey L.L., Beach S. Sociology: social life and social issues. - USA, 

New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 2000. – 733p. 

3. Kammeyer C.W., Ritzer G., Yetman N.R. Sociology: Experiencing 

Changing Societies.5th Edition. - Boston, USA, Allyn and Bacon, 1992. – 450p. 

4. R. Harrison, S. Philpot, L. Curnick. New Headway Academic Skills. 

Reading, Writing, and Study Skills. Oxford University Press. - 2009. 

5. Arline Burgmeier, Lawrence J. Zwier, Bruce Rubin, Kent Richmond.  

Inside Reading. The Academic Word List in Context. Pre-Intermediate to 

Advanced. Oxford. - 2009.  

6. Murphy Raymond. Essential Grammar in Use. Intermediate. 

Cambridge University Press. – 2010. 

7. British National Corpus: http://www.natcorp.ox.ac.uk  

http://www.natcorp.ox.ac.uk/
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8. The Corpus of Contemporary American English (COCA): 

http://www.americancorpus.org 

 

Ескерту: Жоғары оқу орны пәннің жұмыс бағдарламасының 

әдебиеттер тізімін керекті оқулықтар мен оқу құралдарымен толықтыра 

алады.  

 

  

http://www.americancorpus.org/
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АТ 1203 – ӘЛЕУМЕТТАНУ ТАРИХЫ 

 

Көлемі 3 кредит 

 

Автор: 

 

Садырова М.С. – әлеуметтану ғылымдарының докторы, әлеуметтану 

және әлеуметтік жұмыс кафедрасының профессоры 

 

Пікір жазғандар: 

Абдикерова Г.О. – әлеуметтану ғылымдарының докторы, әл-Фараби 

атындағы Қазақ Ұлттық университетінің әлеуметтану және әлеуметтік 

жұмыс кафедрасының профессоры 

Иманбекова Б.И. – Саяси ғылымдар докторы, Қазақ мемлекеттік 

қыздар педагогикалық университеті қоғамдық-гуманитарлық пәндер 

кафедрасының меңгерушісі 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Әлеуметтану тарихы» курсы өзінің пәндік ерекшелігіне сай 

мамандығына қарамастан әлеуметтанушыға қажетті материалдар меңгеретін 

әлеуметтанулық білімдегі  базалық пәндер қатарына жатады. 

Әлеуметтану тарихы курсы әлеуметтанулық ойлардың дамуындағы 

негiзгi мерзiмдерi қамтиды: дәстүрлi қоғам дәуірі,  классикалық өркениет 

және мәдениет,  жеке әлеуметтік идеялар  және индустриалды қоғам дәуірі, 

модерн мәдениеті мен өркениет туғанда, әне әлеуметтану үлкен көлемді 

жүйелiк теориялық пән ретінде мәртебеге ие болғанда. Сонымен бiрге өте 

түбегейлi ойшылдардың шығармашылық бейнесі әлеуметтану ғылымын  

айтарлықтай байытты. 

Әлеуметтануы тарихы ғылыми бiлiмнiң өзгерiстерiнiң әр түрлi 

формаларын зерттейдi. Ол ғылыми бiлiмнiң саласындағы инновациялық 

процесстерiн ғана емес, ғылыми классиканы қалыптастыруды жетектеп 

жүретiн өнер-бiлiмдер сомаға айналдырудың процестерiн де бақылап 

отырады. Әлеуметтану теорияларының бәсекелестiк және конвергенциясы 

олардың өзара ықпалы батыс әлеуметтану пәніне кіреді және бағдарламаның 

логикалық негiзi болып табылады.  

Бұл пәнді оқыту студенттердің «Әлеуметтануға кіріспе» курсынан 

алынған білімдеріне негізделеді. Пәнді оқыту басқа да «Қазақстандық 

әлеуметтану тарихы», «Қоғамның әлеуметтік құрылымы», «Әлеуметтанулық 

практикум» сияқты базалық пәндермен тығыз байланысты.  

Студент білуі тиіс: 

білуге:  

 ғылыми зерттеудің әдісі мен әдістемесін; 
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 классикалық және қазіргі батыс әлеуметтануының негізгі 

тұжырымдамаларын; 

 әлеуметтанулық теориялардың ұғымдарын, негізгі принциптері 

мен құрылымын; 

 әлеуметтанулық теориялардың философиялық негіздерін; 

 әлеуметтанудың теорияларын негізгі бағыттарын; 

Студент жасай алу тиіс: 

 Оқу процесінде ғылыми түсіндірменің теория әдістемелік 

базасын және тарихи перспективада әлеуметтанудың даму заңдылықтарын, 

сонымен бірге оның бағыттарының түрлілігін қолдана білуді; 

 Әлеуметтану классиктерінің теориялық мұраларын тәжірибеде 

қолдану; 

 әлеуметтанулық теориялардың дамуы мен қалыптасу процесін 

шығармашылық түрде ойлау, ұлттық әлеуметтанудың жалпы пәннің дамуына 

топтастыруды. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Темы 

 КЛАССИКАЛЫҚ ӘЛЕУМЕТТАНУДЫҢ ДАМУ КЕЗЕҢДЕРІ 

1 Әлеуметтанудың тарихи траекториялары  

2 Позитивтік әлеуметтанудың ерекшелiктерi. О.Конттың әлеуметтануы 

3 К.Маркстiң формация теориясы 

4 Психологиялық теориялар 

5 Э. Дюркгеймнiң органикалық және механикалық ынтымақтастығы 

6 Г.Спенсердiң әлеуметтанулық жүйе теориясы 

7 Ф. Теннис әлеуметтануы 

8 Г.Зиммельдiң әлеуметтанулық тұжырымдамалары 

9 М.Вебердiң әлеуметтануы 

10 П. Вильфредоның әлеуметтанулық теориясы 

11 П.А Сорокиннің әлеуметтанулық көзқарасы 

 ЗАМАНАУИ БАТЫС ӘЛЕУМЕТТАНУЫ: НЕГІЗГІ БАҒЫТТАР 

МЕН МӘСЕЛЕЛЕР 

12 Т.Парсонстың әлеуметтанулық доктринасы 

13 Р. Мертонның құрылымды-функционалды талдауы 

14 Әлеуметтік қақтығыстар теориясы 

15 Этноәдістемелік және феноменологиялық әлеуметтану 

16 Қазiргi құрылымдық функционализм 

17 Индустриалды даму әлеуметтануы (50-60 жылдар)  

18 Заманауй әлеуметтану (70-90 жылдар) 
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ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Ұсынылатын курс әлеуметтанудың пәні мен әдiсiне, қалыптасу 

ерекшелiктерiне, гуманитарлық бiлiм жүйесiндегi әлеуметтанудың дамуы 

мен анықталу кезеңдерiне негізделеді. Маманның академиялық, әлеуметтік-

тұлғалық және кәсіби біліктілігінің қалыптасуына қойылған жалпы талаптан 

шыға отырып, пәнді оқыту мақсаты – әлеуметтанудың ғылым ретінде осы 

пайда болғаннан осы уақытқа дейін даму және қалыптасу тарихы бойынша 

білімнің біртұтас жүйесін қалыптастыру.  

Курс міндеті пәннің логикасы мен мазмұнын тереңдетіп оқудан, 

студенттердің өзіндік жұмыс дағдыларын дамыту мен меңгеруден, алынған 

материалдарды қазіргі заманмен байланыстыра алуынан тұрады. 

Әлеуметтанудың әдістемелік принципі қоғам дамуы және әлеуметтік 

процестерді түсіндіруде  әлеуметтік нақтылық пен әлеуметтанулық 

әдістердің маңыздылығын беркіту. Өз ғылымыңның тарихын бiлместен  

студенттің кәсiби мәдениетін, аналитикалық ойлауын қалыптастыру мүмкiн 

емес.  

Әлеуметтану тарихын зерттеуде қолданылатын әдістер болып 

синхрондық және диахрондық принципі,  тарихи, логикалық, хронологиялық, 

жүйелік, салыстыру, функционалдық талдау табылады.  

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

КЛАССИКАЛЫҚ ӘЛЕУМЕТТАНУДЫҢ ДАМУ КЕЗЕҢДЕРІ 

 

Әлеуметтанудың тарихи траекториялары  

Әлеуметтанудың қалыптасуының тарихы және ғылыми алғышарттары. 

XVII–XVIII ғ.ғ. философия мен жаратылыстану ғылымының дамуы. XVII–

XVIII ғ.ғ. таным теориясы мен әлеуметтік-саяси ілімдердің дамуы.  

Әлеуметтанулық бiлiмнiң элементтерiнiң дамуы.  Қоғам туралы 

идеяның қалыпатасуы. Әлеуметтiк заң идеясының қалыптасуы. Өрлеу заңы. 

XVIII ғасырдағы Франциядағы ағарту мен материализм. Францияда 

әлеуметтанудың дамуы. XVIII ғасырдағы италиялық гуманизм. 

Шотландияның қоғамдық санасындағы әлеуметтік идеялар. Юмның 

социологиясы. А.Фергюссон және оның "Азаматтық қоғамның тарихы 

туралы эссе" атты еңбегі.  

 

Позитивистік әлеуметтанудың ерекшелiктерi. О.Конттың 

әлеуметтануы. 

Позитивтік әлеуметтанудың бастаулары. Огюст Конттың 

әлеуметтанулық доктринасының пайда болуының әлеуметтiк-экономикалық 

және әлеуметтiк-мәдени алғышарттары. О.Конттың әлеуметтанулық 
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доктринасының негізгі бағыттары. О. Конттың позитивистік әдiсiнiң мәні. 

Позитивизм бұл ғылымның дәйектемесi. "Дамудың үш саты" Заңы.  

Тарихи үдіріс пен әлемдік эволюция заңдарын түсіндіру. О. Конт 

бұқараның мiнез-құлық себептерi туралы (идеялар, әдеттер ықпалы, және 

табиғи ортаның рөлi).  

Ғылымдардың классификациясының  әлеуметтанудың 

қалыптасуындағы орны. О. Конт бойынша әлеуметтанудың пәні, міндеттері 

мен әдiстерi. Эволюционизм О.Конттың әлеуметтанулық теориясын 

қалыптастырудағы негізгі әдістемелік принципі ретінде. Әлеуметтiк 

динамика мен әлеуметтік статика болашақ әлеуметтанулық теориялардың 

негізі.  

 

К. Маркстiң әлеуметтік-экономикалық формациялар теориясы. 

К. Маркстің әлеуметтанулық доктринасының пайда болуының 

әлеуметтiк-экономикалық және әлеуметтiк-мәдениеттiк алғышарттары. 

Маркстік теорияның концептуалдық кеңістігінің құрылымы. К. Маркс 

теориясындағы идеологиялық пен ғылымилықтың бірлігі. Маркстік ілімді 

түсіндірудегі қиындықтар мен мәселелер. «Тарихты материалистік тұрғыдан 

түсіну». К. Маркстің әлеуметтанулық дүниетанымының негізі. Маркстік 

ілімдегі адам сұраныстары және оның қоғам дамуындағы рөлі. Материалдық-

өндірістік практика адам сұраныстарын қанағаттандыру тәсілі ретінде. 

«Қоғамдық болмыс» және «қоғамдық сана» постуаты. Марксизм 

экономикалық детерминизм түрі ретінде.  Қоғам туралы маркстік теорияның 

динамикалық сипаты. К. Маркстың қоғамдық-экономикалық формациялар 

теориясы. Қоғамдық-экономикалық формациялардың ауысу үдірісі.  К. 

Маркстің «Азиялық өндіріс тәсілі» ілімі. «Жатсынудың» әлеуметтанулық 

мәні. Капитализм теориясы. К. Маркстің еуропалық капитализмнің даму 

болашағы туралы ойлары. Қоғам туралы маркстік теорияның қарама-қарсы 

жақтары.  

 

Психологиялық теориялар 

XIX ғасырдың екінші жартысындағы әлеуметтанулық теориядағы 

"психологизм". Әлеуметтік мінез-құлықты анықтаудың бір ғана «анықтаушы 

факторын» іздеуден көпфакторлы моделіне көшу. Психологиялық 

әлеуметтанудың басты мәселесi - қоғамдық сананың табиғаты мен 

функциялары. Психологиялық әлеуметтанудың негізгі мәселелері. 

Әлеуметтанудағы психологиялық дәстүр. Қоғамдық және жеке сананың 

байланысы. Штейнтальнiң "халық психологиясы" тұжырымдамасы. В. 

Вундтың "Халық психологиясы" теориясы. Г. Тард тұжырымдамасы. Ф. 

Гиддингстың психологиялық эволюционизмі. "Тектiң сана" ұғымы. Х. Мак-

Даугалланың  "психология түйсiгi". У.Мак-Даугалланың әлеуметтiк 

психология оқулығы. Оның алғашқы түйсiктер  классификациясы.Ч. Кулидің 

Интеракционистік тұжырымдамасы. Ч.Кулидің "мен" диалектикасы, топ 
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және қоғам. "Мен" айна теориясы. З. Фрейдтiң  әлеуметтiк  психологиялық  

доктринасы. 

 

Э. Дюркгеймнiң органикалық және механикалық 

ынтымақтастығы. 

Э. Дюркгейм шығармасының теориялық алғышарттары, оның 

әлеуметтiк ұстанымы. Э. Дюркгейм нің әлеуметтанулық дүниетанымы 

құрылымындағы объективтік және натуралистік мотивтер. Социологизм 

концепциясының онтологиялық және әдістемелік қырлары. Э. Дюркгейм 

әлеуметтануының пәні мен әдісі, оның әлеуметтік ғылымдар жүйесіндегі 

орны. Әлеуметтік факт түсінігі, әлеуметтік фактінің табиғаты мен түрлері. 

"Социологизм" философиялық әлеуметтанудың дәйектемесi ретінде. 

Себептiк және функционалдық талдау. Норма және патология ұғымы. 

Қоғамдық ынтымақтастық және еңбек бөлінісі. Тұлға және қоғам. Өзін-өзі 

өлтiрудiң себептерiн зерттеуде "социологизм" қағидасын қолдану. Өзін-өзі 

өлтiрудi зерттеудiң әдiстерi. Әлеуметтiк ынтымастық: еңбек бөлінісінен дiн  

теориясына дейін. Э. Дюркгейм дін әлеуметтануының негізін қалаушы.  

 

Г. Спенсердiң әлеуметтанулық жүйесi. 

Г.Спенсер теориясындағы синтетикалық философия және әмбебап 

эволюция теориясы. Г.Спенсердiң түсiнігіндегі әлеуметтанудың пәні. 

Теориялық құрастырулардың бастаушы қағидалары:  қоғамды  организм 

ретінде түсiну және физиологиялық үлгi бойынша қоғамды үлгілеу. 

Биологиялық организм мен қоғам арасындағы ұқсастықтар мен 

айырмашылықтар. Эволюция заңды органикалық процесс ретінде. Г.Спенсер 

әлеуметтанудағы органикалық мектептің негізін қалаушысы. 

Г.Спенсердiң әлеуметтану теориясының негiзгi ұғымдары. Әлеуметтiк 

интеграция және әлеуметтiк дифференциация - негiзгi әлеуметтiк процестер. 

Спенсердiң тұжырымдамасындағы әлеуметтiк институттар және олардың 

түрлерi. 

Г.Спенсер позитивизмінің ерекшелiгi. Спенсер іліміндегі қоғамдық 

даму негiзгi туралы негізгі идеялар. Әлеуметтiк эволюция сипатыны 

заңдылығы. 

 

Ф. Теннис әлеуметтануы. 

Ф.Теннистiң әлеуметтанулық идеяларының алғы шарттары . "Қауым 

және қоғам" – Ф.Теннистiң негiзгi еңбегі. Қауым келісім мен дәстүрлi 

қатынастардың басымдығына негізделген қоғамдық байланыстардың 

формасы. Қоғам келiсiме негізделген  әлеуметтiк қатынастардың ерекше түрі. 

Қоғамдық қатынастар мен әлеуметтiк топтардың типологиясы. 

Әртүрлі қауымдастықтар мен  қоғамдар. Қоғамның қайнар көзi – еркін 

таңдау мен рационалды есептті көздейтін таңдау еріктігі. Салттың 

қауымдастықтағы әлеуметтiк байланыстардың реттеушi ретіндегі рөлі. 
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Қауым және қоғам - әлеуметтiк нормалар классификацияның негiзгi белгiсi. 

Ф.Теннис Германиядағы кәсiби  әлеуметтанудың негізін қалаушы. 

 

Г. Зиммельдiң әлеуметтанулық тұжырымдамалары. 

Г. Зиммельдiң идеялық эволюциясы мен ғылыми 

қызығушылықтарының ерекшелiктерi. Г.Зиммельдiң әлеметтанулық 

тұжырымдамасының әдiстемелiк принциптері. «Әлеуметтiк жіктеу» және 

«Философия қаржысы» еңбектеріндегі негізгі қарастырылған мәселелер. 

туралы зерттеулердiң негiзгi мәселелерi, Әлеуметтанудың ғылым ретінде 

анықтамасы.  Г.Зиммель теориясындағы әдiстемелiк және онтологиялық, 

формалдық пен мазмұндықтың қарсы тұруы. Қоғам нақтылы формалардың, 

индивидтердың өзара әрекеттесуiнің торы ретінде. Әлеуметтану пәні - 

социацияның таза фактысы. Социация формаларының типологиясы. 

Әлеуметтенудің негiзгi формаларының сипаттамасы: билеу және бағыну, 

иерархия, корпорация, бәсекелестiк, неке және т.б. Әлеуметтiк топтарды 

тұрақтығы және өзін-өзін сақтау мәселесі. Еңбек бөлінісі және әлеуметтiк 

дифференциация, олардың әлеуметтiк топтардың өзін-өзін сақтауға әсерi. 

 

М. Вебердiң әлеуметтануы. 

Вебердiң әлеуметтiк көзқарастың қалыптасуының теориялық және 

қоғамдық шарттары және теориялық ұстанымдары. Әлеуметтанудың ғылым 

ретінде жалпы тұжырымдамасы. Әлеуметтік әрекет түсінігі, оның құрылымы 

мен типтері. Идеалды типтер теориясы. «Идеалды әлем» әлеуметтанулық 

зерттеу құралы ретінде. Әлеуметтiк әсердiң ұғымы, оның құрылымы және 

түрлері. «Түсiну» әдiсі және оның әлеуметтiк әлем тұжырымдамасымен 

байланысы. «Мақсатты рационалды әрекет» түсінігі М. Вебердің әлеуметтік 

әрекет теориясының негізгі категориясы.  Әлеуметтiк әрекет түрлерi.  

Бейресми рационалдылық туралы ілім. Себептiк тұжырымдамасы. 

Әлеуметтанулық зерттеу процедурасының сабақтастығы: бақылау, 

интерпретация, идеалды типті құрастыру, түрткілерді «түсіні», себептерді 

анықтау. М. Вебердің әлеуметтанудың жеке салаларын қалыптасттыруы:. 

ауылшаруашылық және өндіріс, саясат, (жетекшiлiк, бюрократия түрлерi 

туралы ілім) құқық, ғылым, мәдениет және дiн салаларында. Ғылым 

теориясы. Тарих және әлеуметтану. Адамгершiлiк болудың қарсы 

анатомиялары. М.Вебердің дiн әлеуметтануы.  

 

В. Паретоның әлеуметтанулық теориясы.  
Италияда әлеуметтану дамуының ерекшеліктері. В. Паретоның 

теориялық көзқарастарының эволюциясы кезеңдері. Иррационалдық және 

волюнтаристік тұжырымдамалардың В. Паретоның әлеуметтанулық 

көзқарастарына ықпалы. В. Парето әлеуметтануының әдістемелік 

ұстанымдары. Әлеуметтануды сипаттау мен бақылауға, эксперименталды 

зерттеулер мен дұрыс пайымдауларға негізделген ғылым ретінде анықтау. 

Әлеуметтану логикалық-эксперименталды ғылым ретінде. Қисынды және 
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қисынсыз әрекеттер. жаратылыстану ғылымдары әлеуметтануды құрудың 

үлгі ретінде. Себепкерлік, заңдылық, әлеуметтік фактор, қоғамдық 

құбылыстар  сипаттамасы. Қоғамды индивидтердің өзара әрекет жүйесі 

ретінде түсіну. Қоғам тепе-теңдік жағдайдағы жүйе ретінде.  

Қоғамдағы статикалық және динамикалық тепе-теңдік. Адамның 

иррационалдық мінез-құлқы теориясы және оның кейінгі рационалдануы. 

Психологиялық редукционизм. Адам әрекеттерінің топтамасы. Идеология 

тұжырымдамасы. Элитаның айналым тұжырымдамасы. Ғылым және саясат. 

Элита теориясы. 

 

П. Сорокиннің әлеуметтанулық көзқарасы. 

П. Сорокиннің әлеуметтанулық көзқарасының теориялық қайнар 

көздері. П. Сорокиннің әлеуметтанулық теорияларының  эволюциясының 

негізгі фазалары. Әлеуметтік-мәдени динамика концепциясы. "Қылмыс және 

жаза: ерлік пен марапат" атты еңбегіндегі позитивтік синтез.   

Әлеуметтану пәні. Әлеуметтанудың түсініктер аппаратын жасау. 

Әдістемелік натурализм принциптері және "Әлеуметтік мінез-құлық" 

теориясын  қалыптастыру. Қоғамдық құрылымын, оның құрамдам 

бөліктерінің  өзара әрекет механизмдерін пайымдау.  Әлеуметтік 

нақтылықты танудың негізгі әдістері. Интегралды әлеуметтану. П.А. 

Сорокин әлеуметтік құбылыстарды зерттеудегі әдістемелік және 

эмпирикалық арақатынасы туралы. Мәдениет құндылығы. Әлеуметтік 

мобильділік тұжырымдамасы. П. Сорокиннің әлеуметтанулық ғылымның 

дамуына үлесі. 

 

ЗАМАНАУИ БАТЫС ӘЛЕУМЕТТАНУЫ: НЕГІЗГІ БАҒЫТТАР 

МЕН МӘСЕЛЕЛЕР 

 

Т.Парсонстың әлеуметтанулық доктринасы. 

Әлеуметтік әрекет тұжырымдамасының қалыптасуы. Т. Парсонс және 

оның "жалпы әлеуметтік теориясының" құрылуға тырысуы. "Әлеуметтік 

әрекет құрылымы" еңбегі және парсонстық теорияның дамуына ықпалы. 

"Элементтарлық әрекет" - әрекет теориясындағыталдаудың негізгі бірлігі. 

Құрылымдық элементтер: әрекет етуші тұлға, мақсат, жағдай, әрекеттің 

нормативтік бағдары. Т.Парсонс тұжырымдамасындағы әлеуметтік жүйе 

және әлеуметтік әрекет ұғымдары. Теориялық жүйенің үш типі: мәдениет, 

табиғат, әрекет. Ғылымның үш үлгісі:  мәдениет,  табиғат, әрекет туралы. 

Әлеуметтік әрекеттің функционалдық тұжырымдамасының дамуы. 

Әлеуметтену және әлеуметтік бақылау механизмін зерттеу. Тепе-теңдік 

идеясы. Т.Парсонстың индивидтердің мінез-құлқын зерттеудегі символдық-

семиотикалық  әдісі. Т. Парсонстың әлуметтанулық доктринасындағы 

теориялық білім және теориялық және эмпирикалық білімдер арасындағы 

қатынас мәселесі. 
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Р. Мертонның құрылымдық-функционалдық талдауы 

Р. Мертонның орта деңгей теориясы тұжырымдамасы. Парадигма  

әдістемелік құрылым ретінде. Парадигманың функциялары. Дисфункция 

(әрекетсіздік) ұғымы. Мертонның өз уақытының функциялық теорияларын 

талдауы. Ашық және жасырын функциялар. Қазіргі қоғамдарды 

функционалдық талдаудың шарттары мен принциптері. Р. Мертонның 

құрылымдық талдауы. Мәдени құрылым. Әлеуметтік құрылым. Әлеуметтік 

құрылым деңгейлері. Әлеуметтік топтардың сипаттамалары. Әлеуметтік 

сипаттамалар және әлеуметтік таңдаулар. Әлеуметтік тәжірибелер. 

Р.Мертонның әлеуметтану теориясының дамуына қосқан үлесі. Девианттық 

мінез-құлық әлеуметтануының дамуы. Девианттық мінез-құлық типтерінің 

топтамасы.  

 

Әлеуметтік қақтығыс теориясы 

Қақтығыстанулық парадигма. К. Маркс, Л. Гумплович, Г. Зиммель 

әлеуметтік қақтығыс туралы. Л. Козер  еңбектерінде  қақтығыс  

идеологиялық құбылыс ретінде. Қақтығыстың конструктивтік және 

деструктивтік маңызы. Қақтығыстың әмбебабтығы. Консенсус және 

конвергенция қақтығысты шешу жолдары ретінде. Маркстік емес бағыттағы 

қақтығыстанулық парадигмалардың  қалыптасуы. Ч. Миллстің  

қақтығыстанулық тұжырымдамасы. Әлеуметтік қақтығыстардың себептері, 

функциялары және субъектілері. Неміс әлеуметтанушы Р. Дарендорфтың 

әлеуметтік қақтығыс теориясы. Теңсіздік жағдайындағы микро және макро 

қақтығыстар. "Рационалды реттеу" арқылы қақтығыстарды шешу. 

Әлеуметтік қақтығытың динамикасы. Американың әлеуметтанушысы К. 

Болдуинг  әлеуметтік қақтығыс туралы. 

 

Социометрия (микросоциология) 

"Социометрия" ұғымы. Д. Морено тұлғаралық қатынасты өлшеу 

туралы. Шағын топтардағы топ ішіндегі байланыс пен иерархияны зерттеу 

әдістері. Социограмма. Социометриялық процедура. Социометриялық 

техника. Социометрия әлеуметтануда, психологияда, әлеуметтік 

психологияда, психотерапияда және т.б. қолданбалы әдіс болып табылады. Е. 

Дженингс, Л. Ландберг, Ч. Лумис, М. Нортуэй, Г. Гурвич, П. Мокор, Р. 

Кениг, Г. Штибер социометрияның психоаналитикалық әдісі туралы. 

 

Символикалық интеракционизм: Дж. Г. Мид, Г. Блумер, Ф. Дэвис, 

Э. Гоффман 

Дж. Мидтің символикалық интеракционизмге қосқан үлесі. 

Символикалық интеракционизмнің негізгі ұғымдары: объект, тіл, 

өзараәрекет, әлеуметтік әрекет. Дж.Мидтің "Ақыл, мен және қоғам" атты 

еңбегі. "Мен" және мінез-құлықты бақылау. "Мен" объект ретінде. "Мен" 

процесс ретінде. Әлеуметтену және "Мен", мотивация. "Мен" және басқалар. 

Тұлға қазіргі қоғамда. Өзін-өзі сәйкестендіру. Әлеуметтік рөл және жағдайды 
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анықтау. Рөлді жасау және иемдену. Әлеуметтік интеракция және мінездің 

қалыптасуы. Мінез-құлықтың қырларын анықтаудың когнитивтік базасы. 

Ауытқушылық мінез-құлық және әлеуметтік тәртіп. Ауытқу мінез-құлықты 

анықтау. Ауытқушылық мінез-құлықтың интеракциялық тұжырымдамасы. 

Әлеуметтік құрылымдар және   "Мен". Интеракциялық болашақтың 

құндылығы. Драмалық тәсіл. Э.Гоффман "Әлеуметтану әлеуметтануы". 

Символдық интеракционизм әдістері. 

 

Этноәдістемелік және феноменологиялық әлеуметтану 

Этноәдістеменің феноменологиялық негіздері. Г. Гарфинкелдің 

этноәдістемесі. «Этнометодология бойынша зерттеулер» А. Шюцтің 

феноменологиялық әлеуметтануға қосқан үлесі. Феноменологияның басты 

міндеті – абстрактілі ғылыми түсініктердің өмір әлемімен, күнделікті білім 

және іс-әрекет әлемімен байланысын қалпына келтіру. әлеммен А. Шюцтің 

«Түсіндірмелі әлеуметтануы». Әңгімені ұйымдастыру және талдау. «Ереже 

бойынша сөйлеу». Практикалық іс-әрекеттер шектерін құру сипатын талдау 

және күнделікті сана сезімді зерттеу. Күнделікті өмірдің мазмұнды 

әлеуметтанулық талдау негіздерін жасау. Этноәдістеме және дәстүрлі 

әлеуметтану. 

 

П. Бергердің, Т. Лукманның білім әлеуметтануы 

П. Бергер мен  Т. Лукманның білім әлеуметтануының ғылыми 

мәртебесі, функциялары мен міндеттері. Білім әлеуметтануының мәселелері. 

Күнделікті өмір туралы білімді негіздеу. Күнделікті өмірдегі әлеуметтік 

өзараәрекет. П. Бергер мен Т. Лукман тұжырымдамасындағы негізгі 

ұғымдары: нақтылық, үйреншікті және "мағыналы" әлем, интеракция, 

объективтендіру. Әлеуметтенудің алғашқы және екінші кезеңдері. Өзін-өзі 

теңестіру және ағза. П.Бергер мен Т.Лукманның білім әлеуметтануының 

этникалық негіздері. Әлеуметтанушының қоғамдағы рөлі. Білім 

әлеуметтануы мен дін әлеуметтануының әрекеттестігі. Білім әлеуметтануы 

және әлеуметтанулық теория. 

 

Эмпирикалық әлеуметтану (20-40 жылғы) 

Ұлыбританиядағы эмпирикалық әлеуметтік зерттеулер. Алғашқы 

тұрақты халық санақтары. Лондондық статистикалық қоғам. Әлеуметтік 

институтты зерттеудегі құжаттарды талдау әдісі. (Б.и С.Вебб). Франциядағы 

эмпирикалық әлеуметтанулық зерттеулер. 1801 жылғы халықтың алғашқы 

ресми халық санағы. Әлеуметтік гигиена бойынша зерттеулер. Қылмыстық 

статистиканың дамуы (А.Герридің). Германиядағы эмпирикалық 

әлеуметтанулық зерттеулер. Медициналық статистиканың қалыптасуы. 

Германияда әлеуметтік статистика әдісін қолдану (А.Вагнер, В.Лексис).   

А.Левинштайнның еңбек әлеуметтауы. Процедура және әдістердегі жаңалық. 

Социоинженерия. Қарым-қатынас мәселесі. Символикалық интеракционизм. 

Мәдениеттің ойын тұжырымдамасы. Дж.Мореноның психодраматикалық 
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зерттеуі. "Адамдар қатынастар" мәселесі. ХХ ғ. 20-30 жылдар межесіндегі 

пікір сайыстар. 

 

Ю. Хабермастың коммуникативті  әсер теориясы 

Ю. Хабермас Франкфурт мектебiнiң орта ұрпағының өкілі ретіде. 

"Таным және адамгершiлiк мүдделер", "Коммуникативті әсер теориясы" атты 

еңбектері. Тұлға әрекеттеріне, тiршiлiк түрлеріне қатысты рационалдылық 

ұғымы. Рационалды әрекет. Рационалдылық және тiл. Дискурсивті ақыл. Іс-

әрекет теориясының мәселесi. Әмбебаптылыққа коммуникативті әрекеттің 

дихотомиялық қарсы тұруы. Коммуникативтік әрекеттің әмбебап әрекетке  

дихотомиялық қарамақайшылығы. Коммуникативті әрекет анықтамасы. 

Тiршiлiк әлемі және жүйе. Әлеуметтiк тәртіп мәселесi. Қоғамның өзін-өзі 

сақтау және тіршілікті қаммтамасыз ету функциялары.  Коммуникация 

философиясы және бiлiм философиясы. Қазiргi заман дағдарыстардың  

маңызды тенденцияларын және дамуын талдау. Коммуникативті әрекет 

теориясы және дәстүрлi әлеуметтану. 

 

Қазiргi құрылымдық функционализм. 

Функционализмның принциптері: қоғамның функционалдық бiрлiгі, 

әмбебаптық, қажеттiлiк, динамикалық тепе-теңдiк, анық және жаасырын 

функция. Функционалды-құрылымдық тор. Әлеуметтiк әрекет теориясының 

қалыптасуы.  Р.Бейлздың, Р.Мак-Айвердың, Р.Мертонның, Н.Смелзердың, 

Э.Шилздың функционалдық-құрылымдық талдау туралы тұжырымдамалары. 

Құрылымдау теориясының міндеттері. Құрылым теориясының элементтерi: 

мотивация, рефлекланушы агент, құрылым, интерәлеуметтiк жүйелер. 

Индивид. Әрекеттің саналы бағыты. Практикалық сана - әлеуметтiк 

ережелердi ұғыну. Мотивация және әрекеттің рационалдануы. Құрылым 

және шектеулер, құрылым және мүмкiндiктер. Қоғамның әр түрлi типтерінің 

бір-біріне сәйкестігі. Бейiмделу бұл әлеуметтiк өзгерiстiң тетiгi ретінде. 

Ғылымдағы эволюцизмнен бас тарту қажеттiлiгі. Әлеуметтiк ғылым және 

әлеуметтiк практика. Әлеуметтанулық тұжырымдамалар және құрылымдау 

теориясы. Құрылымдаудың француз мектебi  (И. Леви-Стросс, Ж. Лекан, 

М.П. Фуко, Ж. Деррид). 

 

АҚШ әлеуметтануының негiзгi бағыттары. 

Құрылымдық функционализм ағымдары. Адам, мәдениет және қоғам 

арасындағы қатынастарды зерттеуге бағытталған тұжырымдамалар (П. 

Сорокин, Р. Бейлз, Т. Ньюк, Д. Рисмен және т.б.)  

Сыни әлеуметтану,  оның басты мәселелерi (ҒТҚ-ның әлеуметтік 

салдары, әлеуметтiк прогресс, қазiргi заманғы адамның рухани әлемi және 

т.б.) В. Вебленнің, Р. Миллздің, Д. Юрровицтің, А.Гоулднердің және 

т.б.теориялары. Қазiргi заманғы қоғамдағы "бейтарап" ұстаным (Л.Белл, 

Л.Маммфорд). 
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Диагностикалық әлеуметтану (Г.Беккер, П.А.Сорокин, Р.Белл, 

А.Босков, Э.Шиллз және т.б.). Қазiргi заманғы қоғамның өмiрiнiң өте өткiр 

мәселелерiн зерттеуге бағытталу.  Диагностиктер релятивизмі.   

 

Индустриалды даму әлеуметтануы (50-60 жылдар).  

"Индустриалды қоғам" теориясы. Бiртұтас индустриалды қоғам. 

Конвергенция теориясы. Әлеуметтiк стратификация теориясы. Әлеуметтiк 

мобильділік. "Деидеологизация" теориясы. Әлеуметтануда жүйелiк 

идеялардың дамуы. Жүйелiк-функционалдық идеялар. Әлеуметтанудағы 

құрылым-функционалдық бағыт. Әдiстердiң iшкi құрылымының дамуы. 

Зерттеулердiң техникалық жарақтандырылуы. Батыс еуропалық әлеуметтану. 

 

Қазіргі заманауй әлеуметтану (70-90 жылдар). 

Сапалы стиль әлеуметтануы. Символдық интеракционизм. 

.Гоулднердың "Әлеуметтану әлеуметтануы". Феноменологиялық-

герменевтикалық әлеуметтану. Жаңа индустриалды қоғам тұжырымдамасы. 

Неоконсерватизм АҚШ әлеуметтануындағы жаңа ағым ретінде. 

Неоконсерватизм және футурология. Әлеуметтік өзгерістер тұжырымдамасы. 

Жанжалдық парадигма. Солшыл радикалдық парадигма. Солшыл 

радикалдық әлеуметтану. «Бірөлшемді адам» тұжырымдамасы. 

Постиндустриалдық дамудың радикалдық тұжырымдамасы. Структурализм, 

постструктурализм және постодернистік теорияның пайда болуы. Қазiргi 

заманғы мәлеуметтану полипарадигмалды ғылым ретінде. Микро және макро 

ұстанымдардың интеграциясы. «Технократизм» ұғымы. Технократтар 

әдістерінің басты құндылығы. Технократизм теориясына Т.Вебленнің қосқан 

үлесі. Г. Скотт технократизм жөнінде. А.Тоффлер және оның «Үшінші 

толқыны».  

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. Позитивтік әлеуметтану ерекшеліктері. О.Конт әлеуметтануы. 

2. К.Маркс әлеуметтанулық тұжырымдамалары. 

3. Психологиялық теориялар. 

4.  Эмиль Дюркгеймнің әлеуметтанулық тұжырымдамалары. 

5. Герберт Спенсердің әлеуметтанулық жүйесі. 

6. Фердинанд Теннистің әлеуметтануы. 

7. Георг Зиммельдің әлеуметтанулық тұжырымдамалары. 

8. Макс Вебер әлеуметтануы. 

9. Вильфредо Паретоның әлеуметанулық теориялары 

10. П.А.Сорокиннің әлеуметтанулық көзқарастары 

11. Талкотт Парсонстың әлеуметтанулық доктринасы. 

12. Роберт Мертонның құрылымдық функционалдық талдауы 

13. Әлеуметтік жанжал теориясы 
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14. Американдық әлеуметтанудың негізгі бағыттары 

15.   Қазіргі әлеуметтанудың дамуының негізгі бағыттары 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Әлеуметтанудың қалыптасуының тарихы және ғылыми 

алғышарттары  

2. О. Конттың әлеуметтік статикасы мен динамикасы  

3. Маркстік теорияның концептуалдық кеңістігінің құрылымы 

4. XIX ғ. екінші  жартысы мен XX ғ. басындағы психологиялық 

әлеуметтану 

5. Э.Дюркгеймнің әлеуметтанулық дүниетанымының құрылымы 

6. Әлеуметтанудың классикалық кезеңінің өкілдерінің ілімдеріне 

салыстырмалы талдау 

7. Этноәдістеме және дәстүрлі әлеуметтану   

8. Заманауй Батыстық әлеуметтану: негізгі бағыттары мен 

мәселелері  

9. Әлеуметтанудың американдық мектебінің қалыптасу және даму 

тарихы 

10. Заманауй эмпирикалық және қолданбалы әлеуметтанудың даму 

кезеңдері мен бағыттары  

11. Заманауй құрылымдық  функционализм 

12.  Индустриалдық және постиндустриалдық қоғам ілімдеріне 

салыстырмалы талдау   

13.  ХХ1 әлеуметтануының негізгі даму бағыттары 

14. Ресей әлеуметтануының даму кезеңдері  

15. Қазақстанда әлеуметтанудың қалыптасуы мен дамуы   

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 

1. Давыдов Ю.Н. История теоретической социологии. Предыстория 

социологии. М.: 2010. Академический Проект; Гаудеамус. 274 с.  

2. Воронцов А.В., Громов И.А., Глотков М.Б.   История социологии. 

Учебник для бакалавров. М.: 2013. Юрайт.  459с. 

3. Желтов В.В., Желтов М. В. История западной социологии: этапы, 

идеи, школы. Учебное пособие для ВУЗов. М.: 2010 г. Академический проект 

Гаудеамус, 863 с. 

4. Афанасьев В. В. История социологии. Учебное пособие. ИНФРА-М, 

2015. 284с. 

5. Биекенов К.У., Биекенова С.К., Кенжакимова Г.А. Әлеуметтану 

тарихы. – Алматы, Қазақ университеті, 2009. – 360 б. 
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Қосымша: 

1. Социология: учебник / Н.Г. Багдасарьян, М.А. Козлова, Н.Р. 

Шушанян. - М.: Юрайт, 2010. - 590 с.; 

2. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология. Учебник. – М.: 

ИНФРА-М, 2007. – 623 с. 

3. Парсонс Т. О структуре социального действия. – М.: 

Академический проект, 2000. – 880 с.  

4. Трошкин Е.И. История социологии: Учебное пособие. – Изд-во 

ЮУрГУ, 2006. – 200 с. 

5. Әлемдік әлеуметтану антологиясы. 1-10 томдар. – Алматы: 

«Қазақстан», 2005-2008. 

6. Биекенов К.У., Садырова М.С. Әлеуметтанудың түсіндірме 

сөздігі. Алматы, Сөздік. 2008 

7. Смағамбет Б.Ж. Шетелдік әлеуметтану тарихы. – Астана: 

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, 2010.- 288 б. 
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KAКАS 1204 – ҚОҒАМНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК ҚҰРЫЛЫМЫ МЕН 

ӘЛЕУМЕТТІК СТРАТИФИКАЦИЯСЫ 

 

Көлемі 2 кредит 

 

Авторлары: 

Әбдірайымова Г.С. – әлеуметтану ғылымдарының докторы, 

профессор  

Бурханова Д.К. – PhD докторы  

 

Пікір жазғандар: 

Шеденова Н.Ө. – әлеуметтану ғылымдарының докторы, әл-Фараби  

атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің доценті  

Алимбекова Г.Т. – әлеуметтану ғылымдарының кандидаты, Алматы 

қаласының қоғамдық пікірді зерттеу Орталығының директоры  

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Әлеуметтік құрылым мен әлеуметтік стратификация» курсы 

әлеуметтану бакалаврларын дайындаудың базалық курсы болып табылады, 

мұнда қоғам әлеуметтік жүйе және оның әлеуметтік құрылымы ретіндегі 

мәселелерге қысқаша шолу жасалған, қоғамдық өмірдің негізгі ішкі 

жүйелері, әлеуметтік құрылымның негізгі бөліктері, олардың ішкі құрылысы, 

көлденең және тік дифференциациялар қарастырылған. Аталған курс қазіргі 

заманғы әдістемелердің ережелеріне, әлеуметтік құрылым мәселелері 

бойынша отандық және әлемдік ғылыми әдебиеттің жетістіктеріне негізделе 

отырып, қоғамды құрылымдық талдау әдістемесі мен тарихы теорияларының 

негізгі ережелерінен тұрады.  

Басты назар түрлі теориялық бағыттардың тұжырымды ыңғайларына 

бөлінген, аталған салада болып жатқан қоғамдық жүйенің әртүрлі типтеріне 

қолданатын нақты процестерге талдау жүргізілген. 

Дайындалған курстың мақсаты студенттердің қазіргі қоғамның 

әлеуметтік құрылымын зерттеудің теориялық және әдістемелік негізін терең 

түсінуі.  

Курсты зерттеудің міндеттері: 

- студенттерді қоғамның әлеуметтік құрылымын әдістемелік талдау 

әдістерімен, негізгі теориялық көзқарастармен, әлеуметтік құрылымның 

классикалық және постклассикалық теорияларымен таныстыру; 

- қоғамның қызметі мен даму процесіндегі әлеуметтік құрылымның 

негізгі элементтерінің рөлі мен орны туралы жалпы түсінікті қалыптастыру; 

- студенттерді әлеуметтік құрылым теориясындағы пәндік салаға 

жататын мәселелерді, өз бетінше талдау жасау дағдысын жетілдіруді үйрету; 
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 «Әлеуметтік құрылым мен әлеуметтік стратификация»  курсын 

игеруде бакалавриатта «Әлеуметтануға кіріспе», «Әлеуметтанудың ғылыми 

мәртебесі мен құрылымы», «Батыс әлеуметтануы тарихы» сияқты басқа да 

пәндерден алған ескеріледі.  

Берілген пәнді оқу «Тұлға әлеуметтануы», «Девиантты мінез-құлық 

әлеуметтануы», «Мәдениет әлеуметтануы», «Білім беру әлеуметтануы» 

«Демография», «Жастар әлеуметтануы» сияқты басқа да курстармен тығыз 

байланысты.  

Аталған оқу бағдарламасына сәйкес студенттер білуі тиіс: 

 классикалық және заманауи құрылымдық теориялар мен 

мектептердің негізгі ережелерін;  

 қоғамның әлеуметтік құрылымындағы теориялық және 

тәжірибелік маңызы бар мәселелерді.  

 Студенттер меңгеруі тиіс:  

 теориялық және тәжірибелік мәні бар қоғамның әлеуметтік 

құрылымының негізгі мәселелерін талдауды;  

 алған теориялық білімді тәжірибеде қолданудың мүмкіншілігін 

көрсете отырып, анықтамалары мен дефинициясын негіздеуді;  

алған білімдерін халықтың әр түрлі санатының ерекшеліктерін терең 

түсіну және зерттеуде үшін қолдана білу. 

Студенттер келесідей дағдыларды иемденуі керек:  

 арнайы курстар пәні туралы, оның басқа курстармен байланысы 

мен құрылымы туралы жалпы ұғымдар мен түсініктерді пайдалану;  

 қоғамның әлеуметтік құрылымын әлеуметтанулық зерттеу 

әдістерін қолдану.  

Пәнді меңгеру үдерісі келесідей біліктіліктерін қалыптастыруға 

бағытталған:  

 әлеуметтік маңызы бар құбылыстарды зерттеу және бағалау үшін 

мәліметтерді талдау және сараптау қабілеті; 

 әлеуметтік зерттеудің бағдарламасын құруда әр түрлі 

құрылымдық теорияларды қолдана білу қабілеті; 

 алынған білімдер мен дағдыларды қоғамда болып жатқан нақты 

жағдайлар мен процестерді интерпретациялау үшін қолдана білу; 

 әлеуметтік стратификация теорияларын қазіргі қоғамдағы 

әлеуметтік теңсіздіктің түсіндірмелі сызбасын талдау процесінде қолдана 

білу. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

1 

 

Кіріспе. Әлеуметтік құрылым және әлеуметтанулық стратификация 

пәнінің социологиялық білім беру жүйесіндегі орны 

2 Қоғамның әлеуметтік құрылымы және әлеуметтік стратификация 

ұғымы 
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3 Әлеуметтік құрылымды зерттеудегі тарихи және қазіргі заманғы 

бағыттар 

4 Қоғамның құрылымы мен оның ұйымдастырушылық негізі туралы 

жүйелік көзқарастар   

5 Әлеуметтік теңдік және теңсіздік 

6 Қоғамды зерттеудегі таптық теория. Марксистік теориядағы таптар 

мәселесі 

7 П. Сорокинның әлеуметтік құрылым және әлеуметтік мобильділік 

теориясы 

8 М. Вебердің стратификация социологиясы 

9 1930-1980 ж.ж. стратификациялық теориялар  

10 Қоғамның әлеуметтік құрылымды қазіргі зерттеу бағыттары 

11 П. Бурдьенің  қоғамның ұдайы өндіріс теориясы 

12 Э.Гидденстің әлеуметтануындағы әлеуметтік құрылымды талдау тәсілі  

13 Әлеуметтік мобильділік пен әлеуметтік ұдайы өндіріс 

14 Қазіргі Қазақстандық қоғамның әлеуметтік құрылымы 

15 Қоғамның әлеуметтік құрылымын әлеуметтанулық зерттеу әдістері 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Аталған курстың өзектілігі, ең алдымен, қоғамның қазіргі жағдайында 

ондағы түрлі әлеуметтік топтар мен әлеуметтік қозғалыстардың қатар өмір 

сүруін сипаттаумен байланысты. Қоғамдағы кеңестік және посткеңестік 

типтегі стратификациялық жүйелер жіті трансформациялануда. 

«Әлеуметтік құрылым мен әлеуметтік стратификация» пәнінің зерттеу 

объектісі болып қоғамның әлеуметтік құрылымы мен әлеуметтік 

қауымдастық, әлеуметтік топтар, класстар мен әлеуметтік қабаттар сияқты 

оның құраушылары саналады.  

Әлеуметтік құрылым мен стратификацияны зерттеу әдістері сан 

түрлі болып келеді. Аталған мәселені зерттеудің кең тараған әдісі өзін-өзі 

жіктеу деп аталады. Бұл әдіс арқылы адамдардың өзіңе және басқаларға 

деген қарым-қатынасын анықтауға болады. Басқа әдіс түрі объективті 

критерийлер әдісі деп аталады. Бұл жағдайда әлеуметтанушы – мамандық, 

табыс, білім, билік сияқты класстар критерийлерін белгілейді. Үшіншісі, жиі 

қолданылатын репутациялық әдіс. Мұнда респонденттерді олардың қоршаған 

ортасындағы адамдарды категорияларға жіктеп, олардың стратификация 

жүйесі туралы жеке пікірлерін білдіруді сұрайды.  

Ғылымның қалыптасуының тарихи очеркі: социологияның пайда 

болуына дейінгі әлеуметтік ойлардағы әлеуметтік теңсіздік идеялары 

(Платон, Аристотель). Жаңа уақыт және Жаңару кезеңіндегі әлеуметтік және 

теңсіздік мәселелерін талқылау (Никколо Маккиавелли, Томас Гоббс, Жан 

Жак Руссо). 
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Социологиялық ыңғайлардың бастамасы (К. Маркстың класстар 

теориясы және стратификациялық теориялардың пайда болуы; Л. Гумплович 

күшті нәсілдің үстемдігінің табиғи жемісі ретіндегі класстар туралы; В. 

Зомбарттың класстардың пайда болуының тарихи схемасы; М. Вебер және 

теңсіздік социологиясының дамуының классикалық кезеңі.  

1920-1980 ж.ж. құрылымдық теориялар (П. Сорокин әлеуметтік 

құрылымның әлеуметтік кеңістігі туралы; У. Мур мен К. Дэвистің әлеуметтік 

теңсіздіктің функционалды тұжырымдамаларын дамытуы).  

Құрылымды эмпирикалық зерттеудің американдық мектебі (Р. Линд, Л. 

Уорнер және т.б.). Құрылымды Батысеуропалық эмпирикалық зерттеулер. 

Әлеуметтік теңсіздік мәселелерін зерттеудегі неомарксистік және 

неовебериандық ыңғайлардың дамуы. XXI ғасырдың басындағы әлеуметтік 

теңсіздік теорияларын талқылау.  

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Кіріспе. Әлеуметтік құрылым және қоғамның әлеуметтік 

құрылымының социологиялық білім беру жүйесіндегі орны 

Оқу курсының объектісі, пәні, мақсаты мен міндеттері. Курстың 

құрылымы мен негізгі мәселелерді қарастыру логикасы. Отандық және 

шетелдік жоо-да осы пәнді оқыту тәжірибесі. Тарихи-социологиялық және 

қазіргі ғылыми әдебиеттерде аталған пән саласының өңделу деңгейі. Негізгі 

және қосымша әдебиеттерге шолу. 

Социогуманитарлық ғылымдар жүйесіндегі оқу пәнінің орны мен рөлі. 

Әлеуметтік құрылым теориясы салалық әлеуметтану теориясы ретінде. 

 

Қоғамның әлеуметтік құрылымы және әлеуметтік стратификация 

ұғымы 

«Әлеуметтік жүйе», «әлеуметтік құрылым», «әлеуметтік 

стратификация», «әлеуметтік кеңістік» ұғымдары. «Әлеуметтік қабат», 

«әлеуметтік топ», «тап», «әлеуметтік  теңсіздік» категорияларының мазмұны. 

Әлеуметтік құрылым талдаудың орталық категориясы ретінде.   

Әлеуметтік топтар мен қауымдастықтар. «Топ» ұғымының 

көпмағыналығы. Алғашқы (кіші) және екінші топтар. Әлеуметтік 

қауымдастықтар. Әлеуметтік қауымдастықтардың әралуандығы. Әлеуметтік 

қауымдастықтардың негізгі белгілері мен олардың бірігу ерекшеліктері. 

 

Әлеуметтік құрылымды зерттеудегі тарихи және қазіргі заманғы 

бағыттар 

Қоғам туралы жүйелі түсініктердің бастауы (О.Конт, Г.Спенсер). 

Әлеуметтік-экономикалық жүйенің марксистік теориясы: қоғамның негізгі 

ішкі жүйесі.  

А.А. Богдановтың «Жалпы ұйымдастыру ғылымы». Фон 

Берталанфидың жалпы жүйелер теориясы. Винердің кибернетикасы. 
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Қоғамның әлеуметтік құрылымы мен оның динамикасы. Қоғамның 

құрылымдық ыңғайының қалыптасуы. Структурализм, функционализм және 

құрылымдық функционализм әлеуметтік құрылым теорияларының 

дамуындағы негізгі бағыттар ретінде (Б. Малиновкий, А.Р. Рэдклиф-Браун, К. 

Леви-Стросс). 

Әлеуметтік құрылым туралы қазіргі заманғы көзқарастар. Әлеуметтік 

және социеталды құрылымдар: қоғамның макро-, мезо- және 

микроқұрылымдары. Әлеуметтік қажеттіліктер мен қызығушылықтар. 

 

Қоғамның құрылымы мен оның ұйымдастырушылық негізі 

туралы жүйелік көзқарастар  

Әлеуметтік құрылым, әлеуметтік ұйым және қоғамның дамуы. Қазіргі 

қоғамдағы әлеуметтік құрылымның негізгі кесінділері.  

Ұйымдастырушылық-басқарушылық құрылым (әкімшілік-мемлекеттік 

ұйым: бюрократиялық иерархия, билік түрлері мен бағыну). Әлеуметтік-

салалық құрылым (сала әлеуметтік қауымдастық ретінде: әлеуметтік-салалық 

стратификациялар пирамидасы). 

Әлеуметтік-территориялық құрылым (территориялық қауымдастық, 

түсінік мазмұны; білім беру критерийлері мен территориялық 

қауымдастықтарды бөлу; қала түрлері, урбанизация және постурбанизация 

процестері, Global Cities). Этнонәсілдік құрылым (этникалық кеңістік 

құрылымы; этноәлеуметтік құрылым). 

Әлеуметтік-демографиялық құрылым (адамдардың негізгі 

демографиялық сипаты; демографиялық топтардың әлеуметтік теңсіздігі). 

 

Әлеуметтік теңдік және теңсіздік 

Теңдік-теңсіздік категориялары. Әлеуметтік теңдік қоғамды 

ұйымдастырудың принципі ретінде. Әлеуметтік теңсіздік дифференциация 

және қолжетімділіктегі тенсіздік формасы ретінде.  

Стратификация теорияларының базалық ұғымдары. Әлеуметтік 

стратификациядағы негізгі бағыттар: құрылымдық және функционалистік. 

Әлеуметтік теңдік және теңсіздіктің заманауи концепциялары.  

Әлеуметтік жағдай, әлеуметтік рөлдер мен әлеуметтік мәртебе. 

Мәртебелік кристаллизация және мәртебелік қайшылық. 

Билік құрылымның негізгі критерийі ретінде, билік белгілері. Меншік 

және әлеуметтік мәртебе - әлеуметтік теңсіздік критерийлері. 

 

Қоғамның таптық теориясы. Марксистік теориядағы таптар 

мәселесі 

Қоғамның түрлі типтерінің әлеуметтік құрылымы. Құрылым 

үлгілерінің сан алуандығы. Құрылымдық жүйелердің негізгі түрлері.    

Социологиялық теориядағы таптар мен әлеуметтік қабаттар. «Тап» 

ұғымы. К.Маркс пен Ф.Энгельс еңбектеріндегі тап мәселелері. Капитализм 

кезіндегі таптар дихотомиясы. Таптық қызығушылық. 
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Таптардың жүйелік анықтамасы. Таптық идентификация белгілері. 

Өтпелі кезең мәселелері. Өтпелі кезеңдегі таптық күрес формалары. Қазіргі 

заманғы социология тұрғысынан таптың марксистік теорияларына сыни 

талдау жасау.  

 

Сорокинның әлеуметтік құрылым және әлеуметтік мобильділік 

теориясы 

Әлеуметтік кеңістік түсінігі. Әлеуметтік және физикалық кеңістік. 

Әлеуметтік координаттар жүйесі. Әлеуметтік қарым-қатынас түсінігі. 

Әлеуметтік қарым-қатынас әлеуметтік кеңістікті құрудың базалық принципі 

ретінде. Әлеуметтік топтар теориясы. Әлеуметтік топтардың құдіреттілік 

критерийлері, олардың типтері. Әлеуметтік стратификация түсінігі. 

Экономкалық стратификация және оның флуктуациясы. Саяси 

стратификацияның флуктуация факторлары. Кәсіби стратификация 

феномені, оның түрлері мен көрсеткіштері. Әлеуметтік мобильділік: түсінігі 

мен формалары. Әлеуметтік мобильділіктің көрсеткіштері мен қағидалары. 

Стратификация типтерінің «ашық» және «жабық» түсінігі. Әлеуметтік 

құрылымды қазіргі кезде зерттеудегі П.А. Сорокин әдістемесінің маңызы. 

 

М. Вебердің стратификациясы 

«Әлеуметтік іс-әрекет» категориясы әлеуметтік теңсіздікті зерттеудің 

негізгі орны ретінде. Меншік, билік, престиж стратификацияның негізгі 

өлшемі ретінде. Экономикалық таптың веберлік түсінігі. Индивидтердің 

нарықтық мүмкіншілігі дифференциациялық таптың негізі ретінде. 

Капитализмдегі таптар типологиясы. «Позитивті»- және «негативті дәрежесі 

биік таптар». Мәртебелік топтар иерархиясы. Қауым мәртебелік топтарды 

қалыптастырудың негізі ретінде. Мәртебелік құрмет түсінігі. Мәртебелік 

құрмет, таптық жағдай және өмір сүру салты. Мәртебелік құрметке ие болу 

жолдары. «Партиялық өлшем» стратификациясы. Саяси партия түсінігі. 

Таптар, мәртебелік топтар мен партиялардың өзара байланысы. 

Стратификациялық зерттеудің дамуына М.Вебердің теориялық 

көзқарасының әсері.  

 

1930-1980 ж.ж. стратификациялық теориялар  

Стратификацияны эмпирикалық зерттеудегі америкалық мектеп. 

Роберт Линд және оның «Middletown» (1930 ж.). Л. Уорнердің «Yankee City» 

қала қауымдастығындағы әлеуметтік стратификацияларды зерттеу. Әртүлі 

классификация негізінде стратификациялық иерархия құру.  

Отис Данкенның әлеуметтік-экономикалық  индексі (1961 ж.). О. 

Данкен мен П. Блау, Д. Фитерман мен Р. Хаузердің стратификациялық 

зерттеулері (1960-70 ж.ж.).  

Батыс-еуропалық эмпирикалық зерттеулер. Кембридждік топ (Джон 

Голдтроп, Дэвид Локвуд, Ф. Бичхофер, Дж. Платт). Эмпирикалық тексеру 

және теріске шығару.  
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Әлеуметтік теңсіздік мәселелеріндегі неомарксистік және неовеберлік 

бағыттардың дамуы. Э.О. Райт қазіргі батыс қоғамының әлеуметтік таптары 

туралы. Джон Голдтроптың әлеуметтік таптар тұжырымы: қазіргі британ 

қоғамындағы таптық дифференциациялар моделі. 

 

Қоғамның әлеуметтік құрылымының қазіргі зерттеулері 

Социоқұрылымды зерттеулердің қалыптасу алғышарттары мен негізгі 

бағыттары. Қазіргі экономикадағы меншік және бақылау мәселесі (М. 

Цейтлин, Х.Браверман). Жұмысшы тап теориялары (С.Малле, А.Горц). 

"Жаңа жұмысшы тап", "тапсыз-жұмысшысыз" түсініктері. Жұмысшы тап 

және экономикалық билік мәселесі. Н.Пуланцасатың марксистік 

структурализмі: таптардың құрылымдық детерминация мәселесі. 

Э.Томпсонның тарихи марксизмі. Таптардың пайда болуының 

алғышарттары. Қызығушылық және әлеуметтік тәжірибе таптар 

ұқсастығының критерийі ретінде. Д.Ремердің аналитикалық марксизмі. 

"Алып алу ережесі" қазіргі қанау теориясының негізі ретінде. Э.О.Райттың 

таптық теориясы. Бақылау таптық дифференциацияларың факторы ретінде. 

Қазіргі қоғамдағы бақылау түрлері. "Таптық жағдайлардың қайшылығы" 

тұжырымы. "Көпөлшемді қанау" тұжырымы. Қанау мен таптың базалық 

типологиясы. Неомарксизм әдістемесін жалпы бағалау. 

 

П. Бурдьенің  қоғамның ұдайы өндіріс теориясы 

П. Бурдьенің әлеуметтанулық ілімнің іргелі алғышарттары. 

Әлеуметтану "әлеуметтік топология" ретінде. Әлеуметтік кеңістік пен 

әлеуметтік алаң түсінігі. Әлеуметтік кеңістікті құру қағидасы. Капитал және 

оның әртүрлі формалары. Нышандық капитал. Тап түсінігі. «Ықтимал» тап 

және «нақты» тап. Ұдайы өндіріс түсінігі. Білім беру жүйесі қазіргі қоғамның 

ұдайы өндірісінің ортақ механизмі ретінде. Таптардың білімі мен қарым-

қатынасы. Еңбек нарығы мен білім беру саласы. «Габитус» түсінігі. 

«Габитустің» пайда болуы мен әлеуметтік құрылымы. Талғам теориясы мен 

әлеуметтік ерекшелік. Талғам және өмір сүру салты. Талғам әлеуметтік 

жіктелудің индикаторы ретінде. П. Бурдье әдістемесі мен әлеуметтік 

құрылымды зерттеуде оны қолдану шегі.  

 

Э. Гидденс әлеуметтануындағы әлеуметтік құрылымды талдау 

Э. Гидденс түсінігіндегі тап, әлеуметтік топ, әлеуметтік құрылым, 

әлеуметтік стратификация. «Төменгі тап», «жоғары» және «орта» тап түсінігі. 

Тік және көлденең мобильділік.  

Әлеуметтік ұстаным және әлеуметтік рөл. Әлеуметтік институттар 

әлеуметтік іс-әрекет үлгісінің негізі ретінде.  

Э. Гидденс пен әлеуметтік құрылым мәселелерін қарастыруда әртүрлі 

бағыттарды сыни талдау.  
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Әлеуметтік мобильділік пен әлеуметтік ұдайы өндіріс 

Әлеуметтік мобильділік: процестің мәнін анықтау. Әлеуметтік 

мобильділік әлеуметтік ұдайы өндірістегі - стратификациялық жүйедегі қайта 

жаңару негізі мен латентті процестің формасы ретінде. Әлеуметтік 

мобильділіктің екі негізгі типтері – тік және көлденең. Өрлеу және құлдырау 

мобильділігі. Әлеуметтік мобильділіктің факторлары.  

Қоғам типтері мен әлеуметтік мобильділіктің сипаты. Әлеуметтік  

жылжуға әсер етудегі ашық және жабық қоғамның ерешеліктері.  

Америка социологтары П. Бло мен О. Данкенның еңбектері. М. 

Конның, Р. Хаузер мен Д. Фитерманның зерттеу нәтижелері. Әлеуметтік 

мобильділіктің зерттеу нәтижелері Ресей, Орталық және шығыс Еуропа 

елдерінде.  

 

Қазіргі Қазақстандық қоғамның әлеуметтік құрылымы 

Қазіргі қоғамның дамуының әлеуметтік-экономикалық мәселелері. 

Жаңа таптар мен әлеуметтік топтар. Бай, орта, кедей таптар және таптар 

бөлінуіндегі экономикалық фактордың рөлі. Әлеуметтік құрылым 

классикалық теорияларындағы «орта тап» ұғымы және оның әлеуметтік 

құрылымы. 

Қазақстан қоғамындағы орта таптың пайда болуы мен дамуы 

мәселелері. Орта таптың құндылықтары мен экономикалық стратегияның 

қалыптасуы. Орта тапты қалыптастыру шарттары: экономикалық 

(нарықтық), саяси (саяси реформалар), әлеуметтік (өмір деңгейі). 

Қазақстанның әлеуметтік құрылымының болашағы. Оның дамуының 

негізгі тенденциялары.  

 

Қоғамның әлеуметтік құрылымын зерттеу әдістері 

Ғылыми әдістер түсінігі және оның құрылымы. Әдістердің мазмұнды-

генетикалық және формалды-логикалық элементтері, олардың өзара 

әрекеттесуі. Әдіс пен теория. Әдістер, заңдар, категориялар мен қағидалар. 

Әлеуметтік құрылымды зерттеудегі жалпы ғылыми әдістердің рөлі. 

Қолданбалы әлеуметтанудағы дәстүрлі әдістер және оны әлеуметтік 

құрылымды зерттеуде қолдану. Әлеуметтік құрылымның талдау әдістерінің 

ерекшеліктері: субъективті әдіс, беделді зерттеу әдісі, әлеуметтік құрылым 

үлгісін талдау әдісі. Әлеуметтік құрылымды оңтайландырудағы қолданбалы 

зерттеудің рөлі.  

 

СЕМИНАР САБАҒЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. Қоғамның әлеуметтік құрылымы мен әлеуметтік 

стратификациясының әлеуметтанулық білім жүйесіндегі орны 

2. Қоғамның әлеуметтік құрылымы мен әлеуметтік 

стратификациясы түсінігі 
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3. Әлеуметтік құрылымды зерттеудегі тарихи және заманауи 

бағыттар 

4. Қоғамның құрылымы, оның ұйымдастырушылық негіздері 

туралы жүйелік көзқарастар 

5. Әлеуметтік теңдік және теңсіздік 

6. Қоғамның таптық теориясы. Марксистік теориядағы тап 

мәселелері 

7. П. Сорокиннің әлеуметтік құрылым және әлеуметтік мобильділік 

теориясы  

8. М. Вебердің стратификация әлеуметтануы 

9. 1930-1980 ж.ж. стратификациялық теориялар 

10. Қоғамның әлеуметтік құрылымын қазіргі заманғы зерттеу 

бағыттары 

11. П. Бурдьенің  қоғамның ұдайы өндіріс теориясы 

12. Э. Гидденс әлеуметтануындағы әлеуметтік құрылымды талдау 

13. Әлеуметтік мобильділік пен әлеуметтік ұдайы өндіріс 

14. Қазіргі Қазақстандық қоғамның әлеуметтік құрылымы 

15. Қоғамның әлеуметтік құрылымын зерттеу әдістері 

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Әлеуметтік стратификациядағы орта тап: елдерге салыстырмалы 

талдау 

2. Таптар, әлеуметтік топтар мен жіктер: әдістемелік талдау 

3. Қазіргі Қазақстанның әлеуметтік құрылымы: даму 

тенденциялары мен болашағы 

4. Қазақстан мен Ресейдегі әлеуметтік құрылым генезисі (тарихи-

социологиялық талдау тәжірибесі)  

5. Ірі қалалардағы әлеуметтік сегрегация  

6. Қазіргі қала жағдайларындағы (аймақ) әлеуметтік 

дифференциациялар мәселелері 

7. Қазақсан қоғамындағы әлеуметік-таптық қатынас жүйесіндегі 

жаңа әлеуметтік топтар мен страталар 

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Қазіргі батыс елдеріндегі әлеуметтік құрылым динамикасы  

2. Марксизм мен неомарксизмдегі әлеуметтік құрылым мәселелері  

3. Питирим Сорокиннің ғылыми мұрасындағы әлеуметтік құрылым 

мәселелері 

4. Әлеуметтік құрылым: материалдық әл-ауқаттағы теңсіздік 

5. Қазіргі Қазақстанның стратификациялық жүйесіндегі саяси элита. 
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6. Оқытушының әлеуметтік мәртебесі: Қазақстан мен Америка. 

Салыстырмалы талдау жасау тәжірибесі 

7. Стратификацияны зерттеудегі фокус-топ әдісі 

8. Стратификацияны зерттеудегі биографиялық әдіс  

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 

1. Аженов М.С., Садырова М.С. Социальная структура общества. 

Алматы, «Қазақ университеті», 2007. 

2. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социальная структура и 

стратификация. Социология: В 3 т. Т. 2. М.: ИНФРА – М., 2000.  

3. Шкаратан О. И. Социальная стратификация России и Восточной 

Европы: сравнительный анализ / О. И. Шкаратан, В. И. Ильин. - М.: Изд. дом 

ГУ ВШЭ, 2006. - 468 б. 

4. Тихонова Н. Е. Средний класс: теория и реальность: Монография 

/ Н. Е. Тихонова, С. В. Мареева. - М.: Альфа-М, 2009. - 319 б. 

5. Голенкова З.Т. Модернизация социальной структуры 

российского общества. –М.: Изд-во Института социологии РАН, 2008. -288 б. 

6. Abdiraiymova G.S., Burkhanova D.K. Social structure of society and 

middle class: textbook / Almaty: Qazaq University, 2015. – 44p.  

 

Қосымша:  

1. Социально-экономическое неравенство и его воспроизводство в 

современной России / О. И. Шкаратан .- М. : ОЛМА Медиа Групп, 2009. - 555 

б. 

2. Социальные неравенства и социальная политика в современной 

России = Social Inequalities and Social Policy in Modern Russia / под ред. М. К. 

Горшкова, Н. Е. Тихоновой. - М. : Наука, 2008. - 422 б. 

3. Саблина С.Г. Статусные рассогласования: методология анализа и 

практика исследований. Учебно-методическое пособие. Новосибирск, 2002. – 

60 б. 

4. Уржа О.А. Стратификация и социальное управление. –М., 2000. – 

269 б. 

5. Мостовая И.В. Социальное расслоение: символический мир 

метаигры. –М., 1997. -207 б. 

6. Социальные неравенства и социальная политика в современной 

России /Social Inequalities and Social Policy in Modern Russia / под ред. М. К. 
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ААА 1205 – ӘЛЕУМЕТТАНУДАҒЫ ӘДІСТЕМЕ МЕН ӘДІСТЕР 

 

Көлемі 2 кредит 

 

Авторлар: 

Морозова Т.А. – әлеуметтану ғылымдарының кандидаты, доцент  

Сарыбаева И.С. – әлеуметтану ғылымдарының кандидаты, доцент 

 

Пікір жазғандар: 

Кылышбаева Б.Н. – әлеуметтану ғылымдарының докторы, әл-Фараби 

атындағы  Қазақ ұлттық университетінің профессоры  

Ногайбаева З.А. – әлеуметтану ғылымдарының кандидаты, 

Асфендияров С.Ж. атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінің 

доценті 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Әлеуметтанудағы әдістеме мен әдістер» курсы «5В050100 - 

Әлеуметтану» мамандығының бакалавр академиялық дәрежесін алудың 

базалық курсы болып табылады және түлектердің әлеуметтану ғылымының 

мәселелеріне теориялық және тәжірибелік талдау жасай білу қабілеттерін, 

кәсіби сапада жобалық іс-әрекет жасай білу мүмкіншіліктерін, жүйелі талдау 

принциптерін білетін, әр түрлі құбылыстарды сипаттап, болжау үшін 

үлгілерді қолдана білу және оларды сандық және сапалы талдауды жүзеге 

асыру, сонымен қатар, әлеуметтанулық зерттеулерді өз бетінше 

ұйымдастырып, жүргізе білу қабілеттерін анықтауға бағытталған. 

Аталған пән бакалаврларға әлеуметтік іс-әрекеттің кез-келген түрін 

диагностикалауда түрлі әлеуметтанулық қүралдарды дайындау мен 

қолдануға, әлеуметтанулық жұмыс тәжірибесіндегі инновациялық 

технологияларды меңгеру үшін терең білім береді. 

«Әлеуметтанудағы әдістеме мен әдістер» курсын тиісті деңгейде 

меңгеру үшін келесі пәндермен міндетті түрде таныс болу керек: 

«Әлеуметтануға кіріспе», «Батыс әлеуметтануының тарихы», «Қазақстан 

әлеуметтануының тарихы», «Қоғамның әлеуметтік құрылымы», және  т.б. 

Әлеуметтанудағы әдістеме мен әдістер пәнмен келесідей пәндер тығыз 

байланысты болып келеді: «Әлеуметтанулық зерттеулердегі математикалық 

талдау», «Әлеуметтанулық мәліметтерді өңдеу және талдау әдістері (SPSS 

негізінде)», «Әлеуметтік болжау», «Маркетингтік зерттеулер», 

«Әлеуметтанулық практикум» және т.б. 

Курсты меңгеру нәтижесінде студент келесілерді білуі тиіс: 

- әлеуметтанулық зерттеу әдістерінің ерекшелігін, теоретикалық 

ыңғайларын, әлеуметтанулық зерттеудегі әдістемені дайындау үшін қажетті 

түсініктер аппараттын; 
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- әлеуметтанулық зерттеулердің жеке түрлерін жүргізуді 

ұйымдастырудың ерекшелігін; 

- әлеуметтанулық зерттеудің бағдарламасының құрылымы мен 

мазмұнын; 

істей білуі тиіс: 

- әлеуметтанулық зерттеу әдістері стратификациялық үрдістердің 

зерттеуде қолдануды білуі керек; 

- әлеуметтанулық зерттеудегі мәліметтерді өңдеу әдістерінің 

жүйесін әлеуметтанулық зерттеу тапсырмаларына сәйкес қолдуды; 

- әлеуметтанулық зерттеу мәліметтерін жалпылау және ұсыну 

тәсілдерін білу және оларды қолдана білу; 

меңгеруі тиіс: 

- өз бетінше әлеуметтанулық зерттеу жобасын дайындап, 

объектісін, пәнін, мақсаты мен міндеттерін анықтап, іріктеуді дайындай білу 

керек; 

- өз бетімен әлеуметтанулық мәліметтетрге талдау жасап, өңдеп, 

аналитикалық есеп дайындай білуі тиіс. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптар атауы 

ӘЛЕУМЕТТАНУЛЫҚ ЗЕРТТЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ-ӘДІСТЕМЕЛІК 

НЕГІЗДЕРІ 

1 Әлеуметтанулық зерттеулердің әдістемесі әлеуметтанудың саласы 

ретінде 

2 Әлеуметтанулық зерттеу бағдарламасының құрылымы мен қызметі 

3 Әлеуметтанулық зерттеу объектісі мен пәнін тұжырымдамалау 

4 Әлеуметтанулық зерттеудегі гипотезаны құру 

5 Әлеуметтанулық зерттеулердің бірлігін таңдау және іріктелген 

жиынтықты қалыптастыру әдісі 

6 Әлеуметтанулық зерттеулердің түрлері 

ӘЛЕУМЕТТАНУЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРДЕГІ МӘЛІМЕТТЕРДІ ЖИНАУ 

ӘДІСТЕРІ 

7 Әлеуметтанулық зерттеулердегі құжаттарды талдау 

8 Әлеуметтанулық зерттеулердегі сұрау әдісі. Әлеуметтанулық 

зерттеулердегі сауалнама және сұхбат 

9 Әлеуметтанулық зерттеулердегі бақылау әдісі 

10 Әлеуметтанулық зерттеулердегі фокус-топ әдісі 

11 Әлеуметтанулық зерттеулердегі эксперттік бағалау әдісі 

12 Әлеуметтанулық зерттеулердегі эксперимент 

13 Әлеуметтанулық зерттеулердегі социометрия әдісі 

ӘЛЕУМЕТТАНУЛЫҚ МӘЛІМЕТТЕРДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ, ТАЛДАУ 

ЖӘНЕ ЖАЛПЫЛАУ 
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14 Әлеуметтанулық зерттеулерді ұйымдастыру 

15 Әлеуметтанудағы өңдеу, талдау және жалпылау 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Курстың мақсаты студенттердің әлеуметтік болмыстың әр түрлі 

салаларында нақты тәжірибелік мәселелерді шешуге бағытталған 

әлеуметтанулық зерттеулерді дайындау мен жүргізу туралы терең жүйелік 

білім мен түсінігін қалыптастыру, бұқаралық құбылыстар мен процестердің 

қызметі мен даму заңдылықтары және жағдайы туралы эмпирикалық білім 

алудың теоретикалық және әдістемелік ыңғайлары туралы түсінік беру 

болып табылады. 

Курстың міндеттері: 

- эмпирикалық танымның ережелері мен логикасын реттейтін құжат 

ретінде әлеуметтанулық зерттеу бағдарламасының құрылымын ашып 

көрсету;  

- зерттеу гипотезаларын тұжырымдау негізі ретінде әлеуметтанулық 

зерттеудің тұжырымдамалық және операционалды үлгісін құру әдістері 

туралы түсінік беру; 

- әлеуметтанулық зерттеулердегі сандық және сапалық әдістердің 

мәндік ерекшеліктері, мүмкіндіктері мен шектеулерін сипаттау;  

- әлеуметтанулық зерттеулердің ұйымдастырушылық 

процедураларының ерекшеліктері, оларды жүргізу мазмұны мен реттілігін 

талдау; 

- әлеуметтанулық зерттеулердің жеке түрлеріне түсінік беру, оларды 

пайдалану мүмкіндіктері мен шектеулерін жіктеу жолдарын таныстыру; 

- әлеуметтанулық зерттеулердегі талдау әдістері мен мәліметтерді 

өңдеуге, осы әдістерді қолданудағы мүмкіндіктер мен шектеулерге, олардың 

әлеуметтанулық зерттеудің басқа түрлерімен байланыс жүйесіне түсінік 

беру; 

- әлеуметтанулық зерттеудегі мәліметтерді жалпылау мен ұсыну 

үшін қолданылатын тәсілдерді, ғылыми есептің құрылымы мен логикасын 

өңдеу тәсілдерін ашып көрсету. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

ӘЛЕУМЕТТАНУЛЫҚ ЗЕРТТЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ-

ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ 

 

Әлеуметтанулық зерттеулердің әдістемесі әлеуметтанудың саласы 

ретінде 

Әлеуметтанудың онтологиялық қызметі. Әлеуметтанудың логикалық- 

әдістемелік қызметі. Әлеуметтанудың екі қызметінің өзара байланысы. 
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Әлеуметтанулық зерттеу әдістемесінің пәні мен объектісі. 

Зерттеу парадигмасын түсіну. Теоретикалық және әдістемелік 

парадигмалар: негізгі принциптер мен өзара байланыстар. 

Парадигма мен теорияның қатынасы. әлеуметтанулық теорияның 

логикалық-әдістемелік қызметі. Арнайы әлеуметтанулық теориялардың 

әдістемелік рөлі. Әлеуметтанулық зерттеулердегі теориялық пен 

эмпирикалықтың органикалық өзара қатынасы. 

Әлеуметтік фактіні түсіне білу. Әлеуметтік болмыстың заңдылықтары 

мен фактілерін анықтау тәсілдері. Сандық және сапалық әлеуметтану. 

Қазақстандағы нақты әлеуметтанулық зерттеулер. Қазақстан 

территориясындағы әлеуметтанулық қызметтердің іс- әрекеті. 

 

Әлеуметтанулық зерттеу бағдарламасының қүрылымы мен 

қызметі 

Бағдарлама әлеуметтанулық зерттеулердің ұйымдастырылған- 

логикалық негізі ретінде. Әлеуметтанулық зерттеулердегі бағдарламаның 

негізгі қызметтері: әдістемелік, әдістік, болжамдық, ұйымдастырушылық- 

технологиялық. 

Әлеуметтанулық зерттеу бағдарламасының құрылымы. бағдарламаның 

кіріспелік, теориялық-әдістемелік, әдістік-процедуралық, аналитикалық- 

түсіндірмелі бөлімдері және олардың қызметтері. Бағдарламалық-мақсатты 

ыңғайлардың принциптері мен оларды әлеуметтанулық зерттеу 

бағдарламасын құруда қолдану. 

Әлеуметтік мәселелердің түрлері мен оларды анықтау. Тақырыптың 

өзектілігін негіздеу. Әлеуметтанулық мәселе. Зерттеу обьектісін анықтау. 

зерттеу тақырыбы мен пәнінің өңделу деңгейін анықтау. Мәселелеік жағдай. 

тақырыпты құрастыру принципі. Зерттеудің мақсаты мен міндеттерін 

анықтау. Әртүрлі әлеуметтанулық зерттеу түрлерінде мақсат пен міндетті 

қоюдағы ерекшеліктер. Зерттеудің теориялық негіздері мен оларды анықтау 

критерийлері. Зерттеудің эмпирикалық обьектісін түсіну. 

 

Әлеуметтанулық зерттеу обьектісі мен пәнін тұжырымдамалау 

Әлеуметтанулық зерттеу тұжырымдамасын түсіну. Зерттеудің обьектісі 

мен пәнін тұжырымдамалау міндеттері. Зерттеудің тұжырымдамалық үлгісін 

көрсету. Тұжырымдамалы үлгіні құрудағы көппарадигмалы және пәнаралық 

ыңғайлар. Тұжырымдамалы үлгіні құрудағы жүйелік ыңғайдың рөлі. 

Зерттеудегі әлеуметтанудың тұжырымдамалық-түсіндірмелі аппаратының 

қызметі мен статусы. Әлеуметтанулық зерттеудегі философиялық және 

жалпығылымдық үғымдардың рөлі. Тұжырымдамалы ұғымдардың 

құрылымы. Зерттеудің обьектісі мен пәнінің мәндік және мазмұндық 

анықтамасы. 

Әлеуметтанулық зерттеудегі тұжырымдамалық ұғымдарды 

операционализациялау. 
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Әлеуметтанулық зерттеудегі айнымалылар. айнымалыларды түсіну. 

тәуелді және тәуелсіз айнымалылар. Аралық айнымалылар. Айнымалылар 

торы. Зерттеудің айнымалылар саны мен бірлік санының өзара байланысы. 

Әлеуметтанулық зерттеу түрі мен айнымалылар санының өзара тәуелділігі. 

Әлеуметтанулық зерттеулердегі операционалды ұғымынан айнымалы 

ұғымына ауысу.  Зерттеудің айнымалыларын таңдау. 

Зерттеудің түсіндірмелі үлгісі. Түсіндіру үлгісінің типтері. 

Түсіндірмелі үлгінің қалыптасуы. Тәуелділікті түсіндіру үшін теорияларды 

қолдану. Зерттеудің түсіндірмелі үлгісін құрудағы бақылау 

айнымалыларының рөлі. 

 

Әлеуметтанулық зерттеудегі гипотезаны құру 

Гипотеза түсінігі. Гипотезаны ұсыну негіздері. Гипотезаның логикалық 

құрылымы. Гипотезаның негізін дайындау. Нәтижелік гипотезаны ұсыну. 

Гипотезаның шынайылығы мен жалғандығы. Гипотезаға қойылатын жалпы 

талаптар. Ауыспалылар арасындағы байланыс, сипаты, дайындық және 

негізделгендік, зерттеу бірлігін қамту, күрделілік деңгейі бойынша 

гипотезаның болжау пәнінің мазмұнына орай классификация критерийлері 

мен түрлері.     

 

Әлеуметтанулық зерттеуде бірлікті таңдау және сұрыптау 

сәйкестілігінің қалыптасу тәсілі 

Зерттеудің эмпирикалық обьектісін түсіну. Зерттеудің объектісі, пәні 

және негізгі сәйкестілігі, олардың ұқсастығы мен әртүрлілігі. Зерттеудің 

бірлігін анықтау.  Зерттеудің бірлік таңдау әдісі. 

Сұрыптау сәйкестілігін түсіну. Сұрыптау сәйкестілігінің қалыптасу 

тәсілі. Кездейсоқ сұрыптау және оның теоретикалық негізі. Кездейсоқ таңдау 

процедурасы. Кездейсоқ таңдаудың түрлері: жай кездейсоқ сұрыптау, 

аудандық кездейсоқ сұрыптау, ұялы сұрыптау. Жүйелік немесе жалған 

кездейсоқ сұрыптау. 

Кездейсоқ емес таңдау. Кездейсоқ емес таңдаудың түрлері: Квоталық 

таңдау, негізгі массив әдісі, стихиялық таңдау. еш нүсқаусыз іріктеу және 

өлшеу. Іріктеудің түрлері. Іріктеудің қажетті көлемін белгілеу. Іріктеудің 

қателерін есептеу. 

 

Әлеуметтанулық зерттеулердің түрлері  

Әлеуметтанулық зерттеулердің жіктелу критерийі. Әлеуметтанулық 

зерттеулердің жеке түрлері қарастыратын міндеттердің ерекшелігі. 

Пилотажды, сипаттамалық, аналитикалық және болжамдық зерттеулер. 

Іргелі, қолданбалы және жобалық зерттеу. Салыстырмалы және бағалық 

зерттеу. Жедел зерттеулер. Панелді және лангитюдті зерттеу. Трендтік 

зерттеулер. Әлеуметтанулық зерттеулердің кейбір түрлерінің мүмкіндіктері 

мен шектеулері. Әлеуметтанулық зерттеу түрін таңдау критерийі. 
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Мәліметтерді жинау әдісін түсіну. Мәліметтерді жинау әдісін таңдау 

критерийі. Мәліметтерді жинау әдісінің түрлері. Мәліметтерді жинаудың 

сандық және сапалық әдістері. 

 

ӘЛЕУМЕТТАНУЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРДЕГІ МӘЛІМЕТТЕРДІ 

ЖИНАУ ӘДІСТЕРІ 

 

Әлеуметтанулық зерттеулердегі құжаттарды талдау 

Әлеуметтанудағы қүжат түсінігі. Құжаттар әлеуметтанулық ақпараттың 

маңызды қайнар көзі ретінде. Құжаттардың жіктелуі. 

Құжат көздерінің мазмұнын әлеуметтанулық зерттеудегі дәстүрлі 

әдістердің сипаттамасы. Құжаттарды нысандандырылған талдаудың 

әдіснамалық және әдістік мәселелері. Құжат тілінің мәселелері. 

Семантикалық талдаудың мүмкіндіктері. 

Контент-талдаудың мәні және оның жалпы сипаты. Қолданудың негізгі 

бағыттары. Әдістің мәні, олардың құжаттарды зерттеу кезіндегі қолдану 

ерекшелігі және олардың жүйелілігі. Баспасөздегі басылымдарды, хаттарды 

және т.б. талдау. Контент-талдау әдісінің құрал-жабдықтары, оның негізгі 

параметрлері. Контент-талдаудың техникалық жағы. Контент-талдау әдісінің 

құжаттарға әлеуметтанулық талдау жасау әдістері және әлеуметтанулық 

зерттеу әдістерімен байланысы. 

 

Әлеуметтанулық зерттеулердегі сұрау әдісі. Әлеуметтанулық 

зерттеулердегі сауалнама және сұхбат 

Әлеуметтанулық зерттеулерде сұрау әдісін қолданудың әдістемелік 

алғышарттары. Сұрау бағдарламасы, оның құрылымы мен қызметтері. 

Сұраудың кезеңдері мен процедурасы. Сұрау жүргізудің әдістемесі мен 

техникасы. Әлеуметтанулық зерттеулерде сұрау әдісін қолданудағы 

құралдарды жобалаудың құрылымдық-жіктеулік қағидалары. Әдістің 

артықшылықтары мен кемшіліктері. Ақпараттың шынайылық мәселелері. 

Сұрау жүргізудегі қателіктер мен қиындықтар. Сұрау түрлері, олардың 

сапалы сипаты мен оны қолдану ерекшелігі. 

Сауалнама (анкета жүргізу). оның түрлері, ерекшеліктері, 

артықшылықтары мен кемшіліктері. Әлеуметтанулық сауалнама, оның 

логикалық және ұйымдастырушылық құрылымы. Әлеуметтанулық 

сауалнаманы жобалаудың негізгі қағидалары мен тәртібі. Сауалнама 

сұрақтарының түрлері, оны безендіру. Сауалнаманы ұйымдастыру мен 

нәтижелі жүргізуге қажетті шарттар. Әлеуметтанулық зерттеулерде 

сауалнаманы қолдану ерекшеліктері, оның мүмкіндіктері мен 

артықшылықтары. сауалнама жүргізудің кезеңдері.  

Телефон арқылы сұрау сауалнаманың бір түрі ретінде. Оның 

артықшылықтары мен кемшіліктері. 

Пошталық және баспасөздік сұраулар сауалнаманың түрі ретінде. 



47 

 

Әлеуметтік ақпарат жинаудың әдісі ретіндегі сүхбаттың ерекшелігі. 

Сұхбаттың сауалнамалық сұраудан қызметтік және жалпы айырмашылығы. 

Сұхбаттың мәні мен өзіндік ерекшеліктері. Әдістің артықшылықтары мен 

кемшіліктері. Сұхбатты дайындау мен жүргізу кезеңдері. Сұхбат түрлері. 

Әлеуметтанулық зерттеулерде сұхбат әдісін қолданудағы қиындықтар. 

Сұхбат алушыларды дайындау және оларды таңдап алу. «Сұхбат алушының 

әсері». Сұхбат әдісі арқылы алынатын ақпараттарды өңдеу мен талдау 

ерекшеліктері. 

 

Әлеуметтанулық зерттеулердегі бақылау әдісі 

Әлеуметтанулық зерттеулердегі бақылау әдісінің әдістемелік негізі, 

оның алғашқы әлеуметтанулық ақпаратты жинау жүйесіндегі алатын орны. 

Бақылау әдісінің анықтамасы. Бақылау түрлерінің жіктелуі, олардың сипаты. 

Бақылау жүргізу процедурасы. Бақылау жүргізуді жоспарлау. Бақылау 

жүргізу бағдарламасы. Бақылаудың объектісі мен пәні. Бақылау шарттары. 

Бақылау жүргізудің кезеңдері мен процедурасы. Бақылау құралдары: 

күнделік, бақылаушының нұсқамасы, бақылаушының карточкасы. 

Бақылаудан алынған мәліметтерді талдау және өңдеу. Бақылау әдісін 

қолданудағы қиындықтар, артықшылықтары мен кемшіліктері. 

 

Әлеуметтанулық зерттеулердегі фокус-топ әдісі 

Фокус-топ түсінігі. Фокус-топ әдісі - әлеуметтанулық ақпараттарды 

жинаудың сапалық әдісі. Фокус-топ әдісінің әлеуметтанулық зерттеулер 

әдістер жүйесіндегі алатын орны. 

Топтық динамика және этнографикалық ыңғай фокус-топ әдісінің 

негізгі әдістемелік қағидасы ретінде. Фокус-топты жүргізудегі әдістемелік 

процедуралар. «Жұмаршақ қар» (“снежный ком”), бейнежазба, «біржақты 

айна» және т.б. әдістер. Фокус-топтағы модератордың (пікір-сайысты 

ұйымдастырушы) рөлі. 

Фокус-топтан алынған мәліметтерді талдау әдісі. Контент-талдау. 

топаралық салыстыру әдісі. Лингвистикалық талдау. Дискурс-талдау. 

бейнежазбадан алынған мәліметтерді талдау. Фокус-топтың нәтижесі 

бойынша есеп дайындау. Фокус-топ әдісінің қолданылу салалары мен 

шекарасы. 

 

Әлеуметтанулық зерттеулердегі эксперттік бағалау әдісі 

Эксперттік бағалау әдісінің анықтамасы. Әлеуметтанулық зерттеулерде 

эксперттік бағалау әдісін қолданудың әдістемелік негізі, оның қызметтері 

мен негізгі мақсаты. әдістің қолданылу аясы. Эксперттік сұрауды жүргізу 

процедурасы. Дайындық кезеңдері: оның негізгі сипаты. Өлшеу мәселелері: 

эксперттердің пайымдау шкалаларына қойылатын талаптар. эксперттерді 

таңдау кезеңдері: потенциалды эксперттерді іздеу, эксперттің біліктілігін 

бағалау, эксперттік топтардың санын анықтау. Эксперттік ақпараттарды 

жинау кезеңі: оның процедуралық ерекшеліктері, дельфа әдісі, сапалық кері 



48 

 

байланыс әдісі, индивидуалды кері байланыс әдісі. эксперттік ақпаратты 

Талдау кезеңі: оның процедурасы мен мақсаты. Эксперттік пайымдарды 

өңдеу әдістері. 

Әлеуметтануда эксперттік әдісті қолдануда кездесетін қиындықтар, 

артықшылықтар мен кемшіліктер. 

 

Әлеуметтанулық зерттеулердегі эксперимент әдісі 

Эксперимент әдісінің ғылымдағы мәні, қолданылуы мен жалпы сипаты. 

Әлеуметтанулық зерттеулердегі экспериментті қолдану ерекшелігі, оның 

мүмкіншіліктері мен қолданылу аясы. Әлеуметтанулық зерттеулердегі 

эксперимент әдісінің негізгі белгілері: эксперименталды шарттарды бақылау, 

бақылау факторларын шеттеу мәселесі, эксперименталды шарттарды 

тегістеу. 

Эксперименттің логикалық қүрылымы. Экспериментті жоспарлау және 

оның негізгі сызба нұсқасы. Бақылаушы эксперименталды топтар, 

экспериментте оларды өлшеу құралдары және қолдану түрлері. Эксперимент 

түрлері: жалпы, лабораториялық және табиғи. 

Гипотезаларды дәлелдеудің логикалық құрылымының сипатына қарай 

және эксперименталды жағдайдың түріне қарай әлеуметтік 

эксперименттердің жіктелуі. Әлеуметтік экспериментті жүргізудегі 

әлеуметтанушы іс-әрекетінің негізгі кезеңдері мен түрлері. 

 

Әлеуметтанулық зерттеулердегі социометрия әдісі 

Социометрия әдісінің жалпы сипаты, оның мүмкіндіктері мен 

шектеулері. Социометриялық критерийлер мен олардың түрлері. 

Социометриялық сұрауды жүргізу процедурасы. Социометриялық картотека: 

оның құрылымы мен көптүрлілігі. Социометриялық сауалнаманың 

нәтижелерін жазу түрлері. Социометриялық матрица. Социометриялық 

өлшемдердің нәтижелерін талдау. Социометриялық индекстер және оның 

түрлері. Социограмма. Топтың ауызбірлігін өлшеу мәселесі. Топтың 

құндылықтар иерархиясын зерттеу үшін социометриялық әдістемені 

пайдалану. Әлеуметтанулық зерттеуде тест әдісінің рөлі. 

 

ӘЛЕУМЕТТАНУЛЫҚ МӘЛІМЕТТЕРДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ, 

ТАЛДАУ ЖӘНЕ ЖАЛПЫЛАУ 

 

Әлеуметтанулық зерттеуді ұйымдастыру 

Зерттеу «командасын» құру және қызметтерді бөлу. Зерттеудің 

тұжырымдамалық өңдеуін ұйымдастыру және құрал-жабдықтарды жасау. 

сұхбат алушыларды оқыту. Пилотажды зерттеу жүргізудің ерекшеліктері. 

Іріктелген жиынтықты қалыптастыру үшін ақпарат жинау. Зерттеу 

бірліктеріне қолжетімділік мәселесін шешу. Далалық зерттеу жоспарын 

дайындау: алғашқы мәліметтерді жинаудың уақыты, әдісі және кезектілігі. 

Далалық зерттеу процесін басқару. Далалық зерттеудегі сұхбат алушылар 
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мен алғашқы мәліметтерді бақылауға алу. Сұхбат алушылардан зерттеу 

нәтижелерін қабылдауды ұйымдастыру. 

 

Әлеуметтанудағы мәліметтерді өңдеу, талдау және жалпылау 

Әлеуметтанулық ақпараттарды өңдеуде қолданылатын техникапық 

құралдардың түрлері мен деңгейі. Мәліметтерді өңдеуде және талдауда ЭЕМ-

ді қолдану тәсілі. Әлеуметтанулық мәліметтерді статистикалық өңдеудің 

негізгі бағдарламалары және оның мүмкіншіліктері. Анкеталарды өңдеуге 

дайындау ерекшелігі. Анкетадағы мәліметтерді кодтау жүйесі. 

Эмпирикалық мәліметтердің түрлері. ЭЕМ көмегімен шешілетін 

мазмұнды есептердің түрлері. Әлеуметтанулық зерттеулердегі алғашқы 

мәліметтерді жалпылау және бейнелеу. 

Статистикалық әдістердің көмегімен шешілетін әлеуметтанулық 

зерттеулердің негізгі міндеттері. Әлеуметтанулық ақпараттарды тұтастай 

сипаттау (түрлі қатарларды құру, мәліметтерді топтастыру. Зерттелініп 

отырған әлеуметтік құбылыс белгілерінің арасындағы байланысты өлшеу. 

Реттік және нақты шкала бойынша өлшенген әлеуметтанулық зерттеудің 

мәліметтеріне талдау жасау. 

Статистикалық шешімдер теориясы. Гипотезаларды тексеру: 

гипотезаны тексеру кезіндегі қателер түрлері, критерий түрлері, Гипотезаны 

тексеру тәжірибесі. Қолданбалы статистиканың әдістері. 

Әлеуметтанулық зерттеулердегі санмен көрсетілмеген мәліметтерді 

талдау әдісі. Түйіндестік кестелері, визуализация (көзбен көру) әдісі, мәтіндік 

мәліметтерді, ашық сұрақтарды талдау. 

Әлеуметтанулық зерттеулердегі мәліметтерді көпөлшемді талдау әдісі. 

Әлеуметтанулық ақпараттарды талдаудағы жүйелілік қағидасы. 

Әлеуметтанулық зерттеулердің нәтижесін түсіндіру және оның болжамдық 

деңгейі. 

Әлеуметтанулық есепті дайындау, зерттеу нәтижесі бойынша 

ұсыныстарды және оны қоғамға ұсыну әдістерін дайындау. Есепті дайындау 

логикасы. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. Әлеуметтанулық зерттеулердің әдістемесі әлеуметтанудың 

саласы ретінде 

2. Әлеуметтанулық зерттеу бағдарламасының құрылымы мен 

қызметтері 

3. Әлеуметтанулық зерттеу объектісі мен пәнін тұжырымдау 

4. Әлеуметтанулық зерттеудегі гипотезаны құру 

5. Әлеуметтанулық зерттеу бірлігін таңдау және іріктемелі 

жиынтықты қалыптастыру тәсілдері 

6. Әлеуметтанулық зерттеу түрлері 
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7. Әлеуметтанулық зерттеудегі құжаттарды талдау 

8. Әлеуметтанулық зерттеудегі сұрау әдісі. Әлеуметтанулық 

зерттеулердегі сауалнама және сұхбат 

9. Әлеуметтанулық зерттеудегі бақылау әдісі 

10. Әлеуметтанулық зерттеудегі фокус-топ әдісі 

11. Әлеуметтанулық зерттеудегі эксперттік бағалау әдісі 

12. Әлеуметтанулық зерттеудегі эксперимент әдісі 

13. Әлеуметтанулық зерттеудегі социометрия әдісі 

14. Әлеуметтанулық зерттеуді ұйымдастыру 

15. Әлеуметтанудағы мәліметтерді өңдеу, талдау және жалпылау  

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРҒА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Әлеуметтік өзгеріс мәселелері мен олардың динамикасы, 

әлеуметтік инновациялар мен технологиялардың әдістері бойынша материал 

дайындау  

2. Әлеуметтанудағы әдістеме мен әдістер ерекшелігін сипаттайтын 

терминдер глоссарийын дайындау   

3. Арнайы және қосымша әдебиеттерді пайдалану арқылы 

әлеуметтанулық мәселелер бойынша материал дайындау     

4. «Әлеуметтанулық зерттеу құралдары. Әлеуметтанулық білім 

жүйесіндегі сандық және сапалық әдістердің орны» тақырыбына презентация   

5. Экспертті сұрау әдістемесі бойынша қосымша әдебиеттер 

қарастыру 

6. Контент-талдау жасау үшін бұқаралық ақпараттарды жинақтау   

7. Әлеуметтанулық зерттеулер негізінде математикалық өңдеу 

нәтижелерін әлеуметтанулық интерпретациялау мәселесі   

8. «Әлеуметтанулық зерттеулердің әлеуметтанулық және 

экономикалық тиімділігі» тақырыбындағы эссе 

9. Эмпирикалық әлеуметтану тарихының пайда болуы   

10. Әлеуметтанулық зерттеу әдістемесіне шолу жасау  

11. Алғашқы әлеуметтік ақпаратты жинаудың негізгі әдістері   

12. Әлеуметтанулық зерттеудегі теорияның әдістемелік рөлі   

13. Әлеуметтанулық зерттеудің әдіснамасын талдау 

14. Әлеуметтанулық зерттеудің типологиясы   

15. Әлеуметтанулық зерттеу процедурасы, техникасы, әдісі мен 

әдістемесі  
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Бұл типтік оқу бағдарламасы студенттің біліктілігі мен біліміне аз 

көлемді талап қояды және оқу сабақтарының түрлері мен мазмұнын 

анықтайды. Бағдарлама “Демография және әлеуметтік статистика” пәнін 

оқитын “5В050100-Әлеуметтану” мамандығы бойынша бакалаврда білім 

алатын студенттер мен аталған пәнінен сабақ беретін оқытушылар үшін 

арналған. 

Оқу пәнінің оқыту лекция, семинар сабақтары және әр түрлі формадағы 

өзіндік жұмыстардан тұрады. Семинар сабақтарында студенттер жеке және 

топтық талдау жасау, қолданған ақпаратты сыни тұрғыдан бағалау сияқты 

біліктіліктерін арттырады, сонымен қатар алынған мәліметтер негізінде 

зерттеу нәтижелерін ұқыпты ұсына білу біліктігін арттыруды жүзеге 

асырады. 

Пәнді игеру процесінде ғылыми семинар, жобаларды презентациялау, 

дискуссия, жазба аналитикалық жұмыстарды дайындау, пікір, жобалық 

технология, сызба, үлгілердің әр түрлерін құрастыру сияқты білім 

технологиялары, біліктілікті қалыптастыру әдістері мен тәсілдері 

қолданылады. 

Осы пәнді меңгеру үшін студенттер демография және әлеуметтік 

статистика саласында қажетті білімдер мен дағдыларды игеруі қажет: 

- заманауи қоғамдағы демографияның орнын және рөлі, мақсаты, 

қызметтерін түсіну; 

- демографияның басқа ғылымдармен байланысы; 

- демографиялық процестер мен заңдылықтар, негізгі 

демографиялық концепциялар, туралы жалпы көріністі игеру; 

- қазіргі демографиялық процестердің статистикалық талдау 

негіздерін үйрену; 
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- демографияның негізгі мәселелерін және халықтың 

орналасуының даму заңдылықтарын оқу; 

- өзінің көзқарасын жазбаша және ауызша жеткізе білу; мақала 

дайындау, презентациялар өткізу; ұсынылған жұмысты қорғау және 

пікірталас жүргізе білу. 

- ғылыми-тәжірибелік қызметтегі ақпараттық және заманауи 

білімдік технологияларды қолдана отырып жаңа білім алуға деген 

қабілеттілік; 

- әр түрлі мәлімет көздеріне контент-талдау жүргізу, ғылыми 

бақылауға енудің ерекшеліктерін анықтау. 

- әлемдегі және елдегі демографияық жағдайға талдау жасау және 

баға беру; 

- демографиялық процестерді зерттеуде статистикалық, 

аналитикалық, әлеуметтанулық және картографиялық әдістерді қолдану; 

- ғылыми мақалалардан, статистикалық мәліметтерден ең қажетті 

ақпараттарды алу; 

- оқу және ғылыми әдебиеттермен, статистикалық мәліметтермен 

өзіндік жұмыс жүргізу; 

- еліміздегі қазіргі әлеуметтік процестерге статистикалық талдау 

жасау; 

- ауызша және жазбаша таныстыра алуға және тиімді қарым-

қатынас орнатуға мүмкіндік беретін стандартты процедураларды игеру. 

Пререквизиттер: Оқу курсы игеруде келесі мазмұны пәнаралық 

байланыс аясында “Әлеуметтік құрылым және әлеуметтік стратификация”, 

«Әлеуметтану тарихы» сияқты жалпы кәсіби пәндердіигеру маңызды. 

Постреквизиттер: оқылатын пәнмен барысында да міндетті түрде 

меңгерілуі тиіс келесі пәндер байланысты:  «Жастар әлеуметтануы», 

«Әлеуметтанудағы өлшеу теориясы», «Урбансоциология», 

«Әлеуметтанудағы берілгендердің анализі», «Әлеуметтанудағы 

математикалық әдістер». 

     

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

1.  Демогарфияның пәні, мазмұны және әдіс-тәсілдері 

2.  Демографиялық процестер және халықтың орналасуы жөніндегі 

дерек көздері 

3.  Халық саны мен құрылымы 

4.  Неке және ажырасу 

5.  Туу және репродуктивті мінез-құлық 

6.  Өлім, өмір сүру ұзақтығы 

7.  Халықтың табиғи өсімі және жаңғыруы 

8.  Халықтың миграциясы 

9.  Қала және ауыл халқы 

10.  Демографиялық болжамдау 
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11.  Білімнің демографиялық статистикасы 

12.  Денсаулық сақтаудың демографиялық статистикасы 

13.  Халықтың өмір сүру сапасы мен деңгейінің статистикасы 

14.  Жаһандану шарттарындағы Қазақстандағы демографиялық саясат 

15.  Демографиялық ақпараттағы бизнес 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Курс демографияның негізгі түсініктері және әдістерімен таныстырады. 

Демографияны әлеуметтік статистикамен байланыстағы жеке ғылым ретінде 

жалпылама қабылдау әлеуметтанулық зерттеулерде демографиялық талдау 

әдістерін қолдануға мүмкіндік береді. Демография, халық барлық қоғамдық 

өмірдің негізі және субъектісі болып табылатындықтан, қоғамдық 

процестерді басқаруға ықпал етеді. Демографиялық зерттеулерде 

статистикалық, математикалық, сонымен қатар әлеуметтанулық әдістер 

қолданылады. 

Пәнді оқытудың мақсаты демографиялық теория саласындағы орын 

алған концепциялардағы  демографияның негізі туралы, әлемдегі, елдегі, 

аймақтағы демографиялық жағдайды талдау жасау негіздері, математикалық 

статистиканың заманауи әдістері туралы, демографиялық көрсеткіштердің 

есебі туралы тәжірибелік білім беру. 

Пәннің міндеттері: 

- студенттерді демографиялық процестер мен демографиялық 

жағдайға талдау жасауға үйрету; 

- негізгі демографиялық процестердің ерекшелігін көрсету; 

- студенттерге демографиялық болжамдарды жасаудың негізгі 

тәсілдерін үйрету; 

- демографиялық саясаттың шараларымен танысу; 

- әлемдегі және қазақстандағы демографиялық жағдайдың 

ерекшеліктерін және оның дамуының негізгі тенденцияларын түсіндіру. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Демографияның пәні, мазмұны және әдіс-тәсілдері 

Демографияның қалыптасуы мен оның бүгінгі жағдайына қысқаша 

шолу. ХІХ ғасырдың аяғындағы демографиялық білімнің негіздері. 

Демография ғылым ретінде. Демографияның пәні мен бағыты. Мақсаты мен 

міндеті. Демографиялық ғылымның қызметі. Демографияның жүйелік 

көрсеткіші. Демографияның амалдары. Басқа ғылымдармен байланысы. 

Мемлекеттің демографиялық өсуінің маңыздылығын оқыту. 
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Демографиялық процестер мен халықтың орналасуы жөніндегі 

дерек көздері 

Халықтың орналасуы жөніндегі дерек көздері жүйесі. Халықтың 

орналасуы жөніндегі статистикалық есеп. Халық санағы, оның негізгі 

белгілері. Халық санағын жүргізудегі ұйымдастыру шараларының маңызы 

мен тарихы: сыни сәт, санақ өткізудің уақыты мен кезеңі, мерзімін таңдау, 

мерзімділік, құрал-жабдықтар, кадрларды даярлау, санақ жүргізудегі ауданға 

бөлу, халық арасында түсіндірмен жұмыстарын өткізу, бақылаушы іс-

шаралары. Халықтың қозғалысы мен көшіп-қонуының ағымды 

статистикалық есебі, олардың бағдарламасы мен ұйымдастырылуы. 

Халықтың ағымдағы тіркемесі. Халықтың орналасуын қарастыратын 

ауқымды немесе арнайы зерттеулер. Халық санағы жөніндегі ақпараттың 

дұрыстығы мәселесі. 

 

Халық саны мен құрылымы 

Халықтың саны бір сәттік көрсеткіш ретінде. Халық санының 

өзгеруіндегі салыстырмалы талдаудағы әкімшілік-аумақтық шекара мен 

уақыт кезеңінің есептік маңызы. Жер бетіндегі халық саны, ірі аймақтар мен 

мемлекеттердегі халық саны. Соңғы он жылдықтағы басты өзгерістер, 

үрдістер. Жасы мен жынысына қарай халықтың құрылымы. Жыныстық 

айырмашылықтың көрсеткіштері. Топтар мен контингенттер. Жыныстық-

жастық пирамида, оларды құрылу мен талдау. Халықтың жыныстық-жастық 

құрылымының және демографиялық процестің қарым-қатынасы. Жыныстық-

жастық пирамида тұтас жүз жылдық халық тарихының қолжазбасы ретінде. 

Жастық-жыныстық құрылымның өзгеруінің басқа қоғамдық құрылым мен 

процестерге әсері. Әлемдегі, Қазақстандағы жыныстық-жастық құрылымның 

өзгеруінің үдерісі. Халықтың демографиялық және қоғамдық-экономикалық 

салдары. 

 

Неке және ажырасу 

Неке және отбасылық жағдай бойынша халықтың құрылымы. Санақ 

мәліметтері бойынша халықтың некелік құрылымының динамикасын талдау. 

Ажырасу – күрделі әлеуметтік процесс. Неке және ажырасу көрсеткіштері. 

Демографиядағы отбасы түсінігі. Отбасы және үй шаруашылығы. Халық 

санағында отбасын зерттеу. Қазақстан және басқа елдердегі отбасы құрамы 

мен өлшемінің өзгеру факторлары және тенденциялары.  

 

Туу және репродуктивтік мінез-құлық 

Туудың демографиялық сипаттамасы. Туу және тұқымдылық. 

Тұқымдылық туу факторы ретінде. Жалпы және жеке коэффициенттер. 

Жастық коэффициенттер. Некелік және некесіз туу. Ананың сәбиді дүниеге 

келтіру кезегінің туу көрсеткіштері. Құрылымдық және мінез-құлықтық 

компоненттер бойынша туу коэффициенттерінің орналасуы. Іс жүзіндегі туу 



56 

 

деңгейіне әсер ететін құрылымдық және мінез-құлықтық факторлардың рөлін 

анықтаудағы табиғи туу минимумының гипотетикалық индексі.  

Қазақстан халықының әлеуметтік және этникалық топтарындағы, 

Қазақстанда, әлемде туу деңгейінің көрсеткіштері. Демографиялық өткел 

және демографиялық революция. Туу факторлары. Туу факторларын зерттеу 

әдістері: статистикалық және әлеуметтанулық. Репродуктивті мінез-құлық, 

оның түсінігі және құрылымы. Репродуктивті құндылықтар, қажеттіліктер, 

нұсқау, себеп, нормалар. Туудың бұқаралық аз балалық деңгейіне дейін 

төмендеуі индустриялық мәдениетте әлеуметтік құндылықтар мен нормалар 

құрылымының өзгеру нәтижесі ретінде. Репродуктивті мінез-құлықты шет 

елде және елімізде зерттеу. Заманауи индустриалық қоғамда бұқаралық 

азбалалықтың себептерін түсіндіретін концепциялар.   

 

Өлім және өмір сүру ұзақтығы 

Өлімнің демографиялық түсінігі. Негізгі көрсеткіштер: жалпы және 

жастық коэффициенттер, өлім себебі бойынша коэффициенттер. Жас өлім: 

есептеу әдістері, көрсеткіштердің әлеуметтік мағынасы. Өлімнің мүмкін 

болатын кестесі (өмірдің шегіне жету): негізгі көрсеткіштері, олардың 

байланысы, кестені жасау, тәжірибеде қолдану. Орташа күтілетін өмір сүру 

ұзақтығы: түсінігі, есептеу әдістері, көрсеткіштің әлеуметтік мәні. Арнайы 

жасқа жеткен адамдар және жаңа туылғандар үшін орташа күтілетін өмір 

сүру ұзақтығы. интервалды күтілетін өмір сүру ұзақтығы, модальды өмір 

сүру ұзақтығы.  

Әлемде, Қазақстанда және басқа елдердегі орташа өмір сүру ұзақтығы 

және өлім деңгейінің факторлары мен тенденциялары. Өмір сүру 

ұзақтығындағы және оның факторларының аймақтық, этникалық, таптық 

және жыныстық ерекшеліктері. Халықтың орналасуының демографиялық 

теориялары: Т.Мальтус және К.Маркс. Өлім себебі бойынша өлімнің 

құрылымының өзгеруі және әлеуметтік прогресс. Орташа өмір сүру 

ұзақтығының ары қарай өсуінің келешегі мен факторлары.   

 

Табиғи өсім және халықтың ұдайы өсуі 

Халықтың өсімі мен ұдайы өсуі: түсініктердің айырмашылықтары мен 

байланысы. Халықтың табиғи өсу коэффиценті, оның танымдың мағынасы. 

Жастық-жыныстық құрылым мен халықтың табиғи өсімінің байланысты. 

Халықтың өсу қарқыны мен ұдайы өсуі. Халықтың нөлдік ұдайы өсуін 

қамтамасыз ету үшін бала туу коффицентінің жиынтығын анықтау. 

Халықтың ұдайы өсуінің көрсеткіштері: брутто- және нетто-коэффиценттері, 

шынайы табиғи өсім коэффиценті. Ұрпақтардың ұзақтығы. Халықтың ұдайы 

өсу көрсеткіштерін болжамдық сипаттамасы. 

 

Халықтың көшіп-қонуы 

Көшіп-қону әлеуметтік-демографиялық үрдіс, оның әлемдегі және 

Қазақстандағы маңызы. Көші-қон түсінігі, түрлері мен формалары. Көші-қон 
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статистикасы. Халықтың көші-қон туралы ойлардың қайнар көздері.  Біліксіз 

жұмыс күшінің көшіп-қонуы. Интеллектуалды көші-қон. Халықаралық көші-

қонның заманауи бағыты.   

 

Қала және ауыл халқы. Урбандалу 

Урбандалу - қала халқының өсуі мен қала санының артуы. «Қала» 

түсінігінің демографиялық және әлеуметтік анықтамасы. Урбандалу 

үрдісінде ішкі көші-қонның маңызы. Урбандалудың демографиялық 

аспектілері. Субурбандалу, рурбадалу, руралдану - демографиялық және 

әлеуметтік құбылыс. Урбандалу үрдісін болжау. Урбандалуға салыстырмалы 

сараптама жүргізу. Мегаполистер, олардың тарихы мен өсу динамикасы.  

Қазақстан қалаларының типологиясы. Қазақстандағы урбандалу 

ерекшеліктері.  

  

Демографиялық болжау 

Экономикалық және әлеуметтік жоспарлауда демографиялық 

болжаудың рөлі. Демографиялық және әлеуметтік-экономикалық болжаудың 

өзара байланысы. Болжалдық нақтылық үшін демографиялық үрдістің 

болашақ нақты тенденция туралы ғылыми болжамның дәлелденуінің 

маңызы. Халықтың жалпы санының болжаудық қарапайым әдістерінің 

танымдық маңызы. Халықтың жастық-жыныстың құрылымның болжамы. 

Болашақ бала туу санын анықтау. Бала тууды болжау үшін репродуктивті 

мінез-құлықтың әлеуметтік-демографиялық зерттеу натижелерін қолдану.  

Халықтың отбасы құрылымын болжау. Өлу дейгейін болжау. БҰҰ 

демографиялық болжамы. 

 

Білім беру статистикасы 

Білім беру статистикасының жүйелік көрсеткіші. Халықтың 

сауаттылығы. Халықтың білім алу деңгейі. Біліммен қамтамасыз 

етілгендердің коэффиценті. Білімін жалғастыратын, шыңдайтындар күтілімі. 

Сандық және сапалық мінез-құлық жүйесі және білім беру мекемелерінің 

қызметі. Үздіксіз білім алу (үздіксіз өмір бойы білім алу) статистикасы. 

 

Денсаулық сақтау статистикасы 

Денсаулық түсінігінің болмысы мен құрылымы.  Халықтың 

денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесінің жағдайы. Медициналық 

көмектің қолжетімділігі. Халықтың ауыру-сырқауы. Өлім коэффиценті. 

Денсаулық сақтау саласы бойынша халықаралық ұйымдардың тәжірибесі. 

Денсаулықты бағалаудың ақпараттық көздері. Халықтың денсаулығын өлшеу 

әдістері. Денсаулықты қорғау және нығайту саясаты. 

 

Халықтың өмір сүру сапасының статистикасы 

Өмір сүру сапасы туралы түсінік. Үй шаруашылығы. Үй 

шаруашылығының жалпы өнім кірісінің жиынтығы. Халықты ішінара 
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тексеру мен үй шаруашылығы. Халықтың жинақ қоры. Халықтың кірісін 

саралау. Теңсіздік өлшемі. Аткинсон индексі. Нақты кіріс индексі. Кедейлік 

аймағының квантильді топтары. Абсолютті кедейлік.  Салыстырмалы 

кедейлік. Халық кірісінің сатып алу мүмкіндігі. Ең төменгі күнкөріс деңгейі. 

Әлеуметтік жағдайы төмен отбасылардың әлеуметтік-демографиялық мінез-

құлқы.  ХЕҰ саласындағы кірістер мен шығындардың көрсеткіші. Орташа 

адамдар теориясы.адам потенциалының даму индексі. 

 

Жаһандану шарттарындағы Қазақстанның демографиялық 

саясаты 

Қазақстан халқы туралы мәлімет көздері. ХХ ғасырдағы Қазақстан 

халқы дамуының ерекшеліктері: негізгі кезеңдері және оның сипаттамасы. 

ХХ ғасырдағы Қазақстан халқының қалыптасуындағы миграциялық 

процестердің рөлі. Халық санағы: негізгі нәтижелері мен тенденциялары. 

Қазақстан халқы санының динамикасы демографиялық өзгерістердің 

көрсеткіші ретінде. Қазақстанның қазіргі демографиялық дамуының негізгі 

тенденциялары. Қазақстанның демографиялық дамуының аймақтық 

ерекшеліктері. Халықтың этнодемографиялық құрлымы: негізгі сипаттамасы. 

Қазақстан халқының жастық-жыныстық құрылымы. Қазақстандағы ішкі 

миграция: бағыттары және масштабы. Халықтың репродуктивті мінез-

құлқындағы өзгерістер және туылу динамикасы. Қазақстан 

Республикасындағы халықтың орналасу аймағындағы саясаттың бағыты 

және мазмұны. 

 

Демографиялық ақпараттағы бизнес 

Демографиялық мәліметтерге қажеттіліктің өсу себептері. Олвин 

Тоффлердің «үшінші толқын» теориясы. Тұтынушы нарығы сипаттамасы 

жүйесіндегі демографиялық ақпараттың орны. Тұтынушылар туралы 

мәліметтердің басқа түрлерінен гөрі демгорафиялық мәліметтердің 

ерекшеліктері. Сатып алушы мінез-құлқының, өмір сүру үлгісінің және 

жарнаманы қалаушылардың демографиялық аспектілері. Қазақстандағы және 

батыстағы мәлімет көздері. АҚШ-тағы тұтынушы әрекетінің 

этнодемографиялық ерекшеліктері.  

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. Халықтың орналасуын зерттеудің негіздері 

2. Халық және демографиялық процесстер туралы ақпарат көздері 

3. Демографиялық талдау және халық құрылымы 

4. Халықтың этнодемографиялық құрылымы 

5. Репродуктивті мінез-құлықты әлеуметтанулық зерттеу  

6. Өлім деңгейі мен құрылымы. Өлімнің құрылымы мен деңгейінің 

көрсеткіштері 
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7. Отбасы, неке, ажырасу 

8. Миграция және миграциялық мінез-құлық 

9. Урбанизация 

10. Демографиялық болжамдау 

11. Білімнің әлеуметтік-демографиялық статистикасы  

12. Халықтың өмір сүру деңгейі: кедейшілік мәселесін шешу 

жолдары  

13. АҚШ және Батыс Еуропа елдеріндегі демографиялық саясаттың 

жағдайы  

14. Халықтың денсаулығы: денсаулық сақтау статистикасы және 

денсаулық сақтау жүйесінің қалыпты жағдайы  

15. Қазақстан Республикасының демаографиялық дамуы 

 

СӨЖ/СОӨЖ-ге ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Әлемнің әр түрлі аймақтарындағы демографиялық өткелдің 

ерекшеліктері  

2. Өлімнің заманауи тенденциялары (Қазақстанда, әлемде және т.б.)  

3. Қазақстандағы неке: негізгі тенденциялары  

4. Халықтың қартаюы және экономикалық, әлеуметтік және саяси 

процестер (тақырып оны таңдаған кезде анықталады)  

5. Батыс Европа елдеріндегі халықтың қартаю мәселелері  

6. Қазақстан үшін демографиялық болжамдар 

7. Дамыған елдердегі демографиялық саясат (жеке елдер немесе 

аймақтар мысалында)  

8. Дамушы елдердегі демографиялық саясат (жеке елдер немесе 

аймақтар мысалында) 

9. Әлемдегі өмір сүру ұзақтығы мәселелері  

10. Халықаралық миграция: тенденциялары, себептері, нәтижелері  

11. Қазақстандағы миграциялық процестердің динамикасы  

12. Халықаралық еңбек миграциясы, оның халықтың кірісіндегі 

кедейшілік және теңсіздік деңгейіне әсері  

13. ҚР халықтың әл-ауқаты және кедейшілік мәселесі  

14. Жастық құрылым және халықтың жаңғыруы  

15. Әлем халқын болжау саласындағы БҰҰ қызметі   

16. Ғаламшар халқының дамуы туралы болжамдар және оның 

әлеуметтік саясатқа ықпал етуі  

17. Демографиялық мәселелерді шешудегі әлем тәжірибесі  

18. Демографиялық саясаттағы ұлттық идеяның рөлі  

19. Демографиялық процестерге ықпал ететін мемлекеттік іс-

шаралар 

20. Демографиялық саясаттағы моральды-этикалық сұрақтар  

21. Демографиялық процестердің экономикалық шаралары  

22. Халық сапасына жаңа технологиялардың талаптары 
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23. Отбасын жоспарлау: теория және тәжірибе  

24. «Азаматтық неке»:  формасы, себебі, нәтижесі, тенденциялары  

25. Некеліктің әлеуметтанулық аспектілері  

26. Қазақстандағы ажырасу: тенденциялары, себептері, нәтижелері  

27. Адам мен отбасының өмірлік цикліндегі миграция  

28. Оңтүстік Азия елдеріндегі демографиялық саясаттың 

сипаттамасы 

29. Латын Америка елдеріндегі демографиялық саясат  

30. Демографиялық саясатқа діни және мәдени факторлардың әсері  

31. Қазақстандағы халық санақтарының тарихы  

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі:  

1. Борисов В.А. Демография - М.: Издательский дом NOTA BENE, 

2009. - 272 c. 

2. Косов П. И., Берендеева А. Б. Основы демографии : учебник. М.: 

Инфра-М, 2010. 288 с. 

3. Медков В.М. Демография: Учебное пособие. 2002. – Ростов-на-Дону: 

«Феникс», 2002. – 448 с. 

4. Татимов М.Б. Глобализация демографии [Текст]: Учебное пособие 

по социологии, демографии и политологии. – Алматы, 2010. – 264 с. 

5. Харченко Л.П. Демография: Учебное пособие. - М.: Омега-Л, 2009. - 

350 с. 

6. Утешов, С.К.  Демография: оқу құралы.- Алматы: Қазақ ун-ті, 2011.- 

92 

 

Қосымша:  

1. Демографический ежегодник Казахстана // Статистический сборник 

Астана, Комитет по статистике Министерства национальной экономики 

Республики Казахстан, 2015, 262 стр. 

2. К.Каутский. Размножение и развитие в природе и обществе (1923, 

djvu) 

http://bookfi.net/g/ 

3. Регионы Казахстана, 2003: [Стат. сб.] / Агентство РК по статистике; 

[Под ред. К. С. Абдиева]. – Алматы: Агентство РК по статистике, 2003. – 495 

3. Қазақстанның демографиялық жылнамалығы, 2007. 

Демографический ежегодник Казахстана, 2007: стат. жинақ / ҚР Стат. 

агенттігі; [ред. басқ. А. Е. Мешімбаева].- Астана: ҚР статистика агенттігі, 

2009. – 77 

4. Қаратаева, А.М.  ЖаҺандану кезеңінде демография саласындағы 

мемлекеттің функциясы: заң ғылымд. канд.... дис.: қорғалған 01.07.09: 

12.00.01.- 2009.- 142 б. 

http://bookfi.net/g/


61 

 

5. Тәтімов Мақаш. Зұлмат пен зардап [Текст]: "Мешін" жылғы 

демографиялық апат туралы тарихи талдау және саясаттанымдық зерттеу.- 

Алматы, 2010.- 130 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

AEА 2207 – ӘЛЕУМЕТТІК ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ 

АНТРОПОЛОГИЯ 

 

Көлемі 3 кредит 

 

Автор: 

Әбдікерова Г.О. – әлеуметтану ғылымының докторы, профессор   

 

Пікір жазғандар: 

Шеденова Н.Ө. – әлеуметтану ғылымының докторы, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің доценті 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Әлеуметтік және экономиялық антропология - бұл антропологиялық 

пәннің жаңа бағыты. Бұл пәннің негізгі мәні қазіргі шындықты әлеуметтік 

және мәдени талдауға эмпирикалық мысалдар негізінде антропологиялық 

тәсілдерді пайдалану. Әлеуметтік және экономиялық антропология 

студенттерге бір уақытта әлеуметтік және экономикалық антропологияның 

өзіндік ерекшелігін көрсету және әлеуметтанулық перспективаны кеңейтетін 

және теориялық-әдіснамалық базаны байытатын антропологиялық 

ресурстарды ұсыну  мақсатын көздейді.   

Пререквизиттер: Бұл пәнді ойдағыдай игеру үшін «Философия», 

«Психология», «Әлеуметтану», «Мәдениет әлеуметтануы», «Дін 

әлеуметтануы» сияқты пәндерден алған білім ерекше қажетті және маңызды.  

Постреквизиттер: базалық пәндер «Тұлға  әлеуметтануы», «Мәдениет 

әлеуметтануы», «Этноәлеуметтану», «Экономикалық әлеуметтану». 

Негізгі біліктіліктер: 

Сіз курстан білесіз:  

 әлеуметтік және экономикалық антропологияның зерттеу пәнін, 

мақсатын және міндеттерін; 

 әлеуметтік және экономикалық зерттеулердің қазіргі  әдістері мен 

принциптерін; 

 адамның мәдениет  аясында қалыптасу  ерекшеліктерін; 

 әлеуметтік және экономикалық антропологияның  

теорияларының қалыптасу ерекшеліктерін;  

 әлеуметтік және экономикалық антропологиялық зерттеулердің 

теориялық және практикалық аспектілерін. 

Сіз игере аласыз:  
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 әлеуметтік антропологияның теориялық  принциптері мен 

әдістерін педагогикалық қызметте, ҮЕҰ жұмыста, мәдениет, мәдени саясат 

сұрақтары бойынша комитеттерде қолдануды; 

 әлеуметтік антропологияның мәселелерін зерттеудің теориялық  

сұрақтарына  қатысты бағыт алуды; 

 адамның мінез-құлығына себепші болатын этномәдени жүйелерді 

талдауды; 

 этникалық мәдениетті, әлеуметтік және экономикалық 

антропологияның мәселелерін талдауда негізгі теориялық ыңғайларды 

анықтауды; 

 халықтардың этнологиясын сынамалы зерттеуді; 

 адамның мәдени бейімделу ерекшелігін, адамзат мәдениетінің  

қалыптасуына  әсер етуші механизмдерді  анықтауды. 

Сіз дағды аласыз: 

 сабақ жүргізуге қажетті материалдарды іздестіруге және 

іріктеуге;  

 адам мен мәдениеттің шығу жағдайлары туралы  ғылыми және 

діни концепцияларды сынамалы талдауға. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

 
КІРІСПЕ  

 
ӘЛЕУМЕТТІК АНТРОПОЛИГИЯ ҒЫЛЫМИ ПӘН РЕТІНДЕ 

1 Әлеуметтік антропологияның ғылым ретінде даму ерекшеліктері 

2 
Әлеуметтік антропология адам туралы ғылымдардың жиынтығы 

ретінде 

3 Әлеуметтік антропологияның негізгі парадигмалары мен мектептері 

 

ЭКОНОМИКАЛЫҚ АНТРОПОЛОГИЯНЫҢ ҚАЛЫПТАСУ 

ТАРИХЫ 

4 Маржинализм экономикалық теория ретінде 

5 
Алғашқы  қауымдық  қоғамдағы  экономикалық қатынастар; 

зерттеуші антропологтар  көзқарасы 

6 
Субстантивизм экономикалық антропологиядағы теориялық бағыт  

ретінде 

7 
Алғашқы қауымдық қоғам экономикасын зерттеудегі марксистік  

теорияның рөлі 

 

ЭКОНОМИКАНЫ ЗЕРТТЕУДЕ АНТРОПОЛОГИЯЛЫҚ ТӘСІЛДІ 

ҚОЛДАНУ 

8 
Экономикалық іс-әрекетке қатысты антропологиялық 

көзқарастардың ерекшелігі 

9  Этностар және олардың экономикалық мәдениеті 

10 Дін әлеуметтік-экономикалық мінез-құлықты қалыптастыру 
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факторы ретінде   

11 Гендер  әлеуметтік-антропологиялық феномен 

 

ПӘННІҢ  МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Пәннің мақсаты Қазіргі әлеуметтік-экономикалық, әлеуметтік-мәдени 

мәселелерді антропологиялық тұрғыдан зерттеу және талдау, әлеуметтік 

маңызды құбылыстар мен процестерді антропологиялық өлшеу және бағалау.  

Пәнді оқытудың мақсаты:  

- бакалаврлардың әлеуметтік-экономикалық антропологияның  

теориясы мен концепциялары туралы білімдерін жүйеге келтіру;  

- мәдениет пен өркениеттің шығу жағдайы туралы ғылыми 

көзқарастарды қалыптастыру; 

- әлеуметтік-экономикалық антропологияның  антропологияның негізгі 

принциптерімен, ыңғайларымен және зерттеу әдістерімен таныстыру. 

«Әлеуметтік-экономикалық антропология» жаңа және перспективалық 

ғылыми бағытқа жатады. Бұл пәнді оқыту барысында бакалавр әлеуметтік-

экономикалық антропологиялық зерттеулер әдіснамасының маңызды 

перспективалық бағыттары мен күйі  туралы  білім ала алады.  

Әлеуметтік-экономикалық антропология социумның әлеуметтік-

экономикалық мәселелерінің адамның табиғатымен және мәнімен, адамның 

қажеттіліктерінің және ұмтылыстарының даму деңгейімен байланыстылығы 

туралы ғылым. 

Бұл ғылым және оқу пәнінің объектісі – түрлі әлеуметтік және 

экономикалық көріністегі қоғам, зерттеу пәні түрлі әлеуметтік топтардағы, 

қоғамдардағы және мәдениеттердегі адамдардың өмірлік тәжірибелерінің  

мәдени тұрғыдан әрқилылығының қоғамдағы экономикалық және әлеуметтік 

процестерге өзіндік әсері.   

Әлеуметтік-экономикалық антропологияда жаңа әдіснамаларды 

дамыту әлеуметтік білімнің гумандандырылуын және әлеуметтік өмірдің көп 

жақтылығын бейнелейді. Адамды және оның социумдағы рөлін түсінуге 

бағытталған қазіргі антропология жаңа ұрпақтардан тереңдетілген білімдер 

жүйесін талап етеді.  

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

ӘЛЕУМЕТТІК АНТРОПОЛОГИЯ ҒЫЛЫМ РЕТІНДЕ 

 

Әлеуметтік антропологияның ғылым ретінде даму ерекшеліктері 

Антропология ұғымы. Әлеуметтік антропология ғылым және  оқу пәні 

ретінде: зерттеу объектісі және пәні. 

Әлеуметтік антропологияның негізгі сұрақтары: қандай да бір 

әлеуметтік топтардың өмір сүру жағдайлары; индивид пен қоғамның 
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арасындағы өзара  қарым-қатынастар механизмі; қандай да бір мәдениеттер 

мен мәдени ареалдардың дамуы және артта қалуы. 

И.Кант  физиологиялық және прагматикалық антропология туралы. К. 

Леви-Строс әлеуметтік антропологияның пәні туралы: алғашқы вариантында 

және қазіргі анропология. 

 

Әлеуметтік антропология адам туралы ғылымдардың  

жиынтығы ретінде 

Антропология адам туралы ілім. Басқа гуманитарлық пәндермен: 

философия, әлеуметтану, мәдениеттану, әлеуметтік психология өзара қарым-

қатынасы. Дербес ғылыми пән ретінде әлеуметтік антропологияның 

теориялық және практикалық құндылығы. Әлеуметтік антропологияның 

негізгі ұғымдары: антропогенез, адам, тұлға, дербестік, мәдениет 

архетиптері, діл. Салыстырмалы әдіс әлеуметтік антропологияның  негізгі 

әдісі ретінде.  

 

Әлеуметтік антропологияның негізгі парадигмалары мен 

мектептері 

Эволюционизм – қоғам мен мәдениетті зерттеудегі маңызды бағыт 

ретінде. Классикалық эволюционизм өкілдері (Г.Спенсер, Э.Тейлор, 

Л.Г.Морган). Функционалистер Э.Дюркгейм, А.Радклифф-Браун,  

Б.Малиновский. Марксистік және сынамалы антропология. Әлеуметтік 

антропологиядағы структурализм. Семиотика.  

 

ЭКОНОМИКАЛЫҚ АНТРОПОЛОГИЯНЫҢ ҚАЛЫПТАСУ 

ТАРИХЫ 

 

Маржинализм экономикалық теория ретінде 

Таптыққа дейінгі және таптық қоғамға өткелі тұрған  қоғамдағы 

әлеуметтік-экономикалық қатынастар экономикалық антропологияның пәні 

ретінде. Таптыққа дейінгі қоғамдар экономикасы: зерттеуші маржиналистер 

көзқарастары. Маржинализмнің формалдық-экономикалық теориясы. 

Алғашқы қауымдық экономиканы маржиналистік тұрғыдан түсіндіру. 

Маржиналистер теориясындағы экономикалық адам. Маржиналистер 

теориясында таптыққа дейінгі экономиканың таптық экономикадан 

айырмашылығының сандық сипаты.    

Маржиналистердің формалдық экономикалық теориясын сынамалы 

талдау. Маржиналистердің экономикалық теорияларының ұстанымдарының 

қателігі.  

 

Алғашқы қауымдық қоғамдағы экономикалық қатынастар: 

зерттеуші антропологтар  көзқарастары 

Алғашқы қауымдық қоғамдағы экономикалық қатынастар арнайы 

ғылыми зерттеулер объектісі ретінде. Н. И. Зибер “Алғашқы қауымдық 
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мәдениет очерктері” (1881 г.). М. Мосстың “Сыйлық туралы этюд” еңбегі. К. 

Бюхер «Халық шаруашылығының пайда болуы» (1893). Сыйлық алмасу 

кешіректегі таптыққа дейінгі қоғамның әлеуметтік-экономикалық 

құрылымының  маңызды элементі ретінде.   

XIX соңында XX ғасырдың басында таптыққа дейінгі қоғамның 

шаруашылығына арналған зерттеулер. Алғашқы қауымдық қоғамның 

әлеуметтік-экономикалық қатынастары. Таптыққа дейінгі қоғамдардың 

әлеуметтік-экономикалық қатынастарын далалық зерттеулер (Б. 

Малиновский). Б. Малиновскийдің «Тынық мұхиттың батыс жағалауындағы 

аргонавтар» (1922), «Жабайылар қоғамындағы қылмыс пен салт-дәстүрлер» 

(1926) және «Меланезияның солтүстік-батысындағы жабайылардың 

сексуалдық өмірі» (1929) еңбектері. Б.Малиновский зерттеулеріндегі 

таптыққа дейінгі қоғамдардың экономикалық қатынастарының тауар-

ақшалық экономикалық қатынастардан айырмашылығы.  

«Жабайы полинезиялық экономика» Р. Фёрс эклектизмі (1939 г.).     

Экономикалық антропология тарихындағы «субстантивистер» и 

«формалистер» арасындағы тартыстар.  

 

Субстантивизм экономикалық антропологиядағы теориялық 

бағыт ретінде  

Поланидің субстантизмі. «Жабайы» («тайпалық») и «архаикалық» 

экономика. Таптыққа дейінгі және таптыққа өтпелі қоғамдар 

экономикасының ерекшелігі. К. Полани «Ұлы трансформация» (1944ж.). 

Түрлі қоғамдардағы өндіріс, бөлу, материалдық игіліктерді тұтыну және 

қызмет көрсетудің әлеуметтік ұйымдастырылу сипаты. Субстантистер 

теориясындағы таптыққа дейінгі қоғамдар экономикасының таптық қоғамдар 

экономикасынан   сапалық тұрғыдан айырмашылығы туралы ойлар. Сапалық 

тұрғыдан әрқилы әлеуметтік-экономикалық қатынастар. Таптыққа дейінгі, 

тіпті капиталистікке дейінгі қоғамдардағы туысқандық, моральдық, діни, 

саяси және басқа да экономикалық емес қатынастардың  рөлі (К.Поланьи). 

Субстантизм өкілдері Дж. Дальтон и М. Салинс. Дж.Дальтон  

«Экономикалық теория және алғашқы қауымдық қоғам» 1961ж. М. Салинс 

«Тас дәуіріндегі экономикаа». 

Э. Ле Клер и Г. Шнейдер «Экономикалық антропология: теория және 

талдау» (1968ж.) және экономикалық антропология тарихында 

«субстантивистер» мен «формалистер» арасындағы тартыстардың жалғасы.  

Субстантивистер мен формалистер концепциясы негізінде өзара 

синтездеу  мәселелері. 

                     

Алғашқы қауымдық қоғам экономикасын зерттеудегі марксистік 

теориялардың рөлі 

Марксизм тұтас ілім ретінде. Алғашқы қауымдық экономиканы  

марксистік тұрғыдан зерттеу әрекеттері. Ф. Энгельс «Анти-Дюринг»,  өндіріс 
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пен айырбастың дамуының әрбір жеке сатысының өзңндңк ерекше 

заңдарының болуы. 

Формалистер мен субстантивистер концепциясының арасындағы 

қарама-қайшылықтарды жеңу мәселелері ( Р. Франкенберг., С. Кук).   

 

ЭКОНОМИКАНЫ ЗЕРТТЕУДЕ  АНТРОПОЛОГИЯЛЫҚ 

ТӘСІЛДІ ҚОЛДАНУ 

 

Экономикалық іс-әрекетке қатысты антропологиялық 

көзқарастардың ерекшелігі  

Экономикалық теория, экономикалық социология және экономикалық 

антропология: ерекшеліктері және айырмашылығы. Экономикалық білімнің 

антропологиялық және мәдениеттанушылық алғышарттары.  

Экономикалық әрекеттің рационалдық сипаты. Рационалдық және 

капитализм. Экономика мен мәдениеттің,экономика мен діннің өзара 

байланысы. Экономикалық қатынастардың моралдық аспектілері. 

 

Этностар және олардың экономикалық мәдениеті 

Этнос ұғымы. Әлеуметтік ғылымдарда этностарды зерттеудің негізгі  

ыңғайлары. Отандық ғылымда этностар мен этникалық процестерді зерттеу 

мәселелері. Этнология және антропология. Этнос және ұлт. Этностар 

мәдениетінің негізгі атрибуттары. Менталитет ұғымы. Ұлттық менталитет. 

Этнос және ұлт. Ұлттың этностан ерекшелену жағдайлары.  Этникалық 

өзін-өзі сезіну. Ұлттық өзін-өзі сезіну. Ұлттық теңдестіру. Ұлттың екі типі: 

демократиялық және беделдік. Моноэтникалық ұлт. Полиэтникалық ұлт. 

Қазақстанның  этносаясатының  негізгі бағыттары.  

Дүниетанымның, ділдің және дәстүрдің халықтың экономикалық мінез-

құлығына әсері. Азиаттық дүниетанымның еуропалық дүниетанымнан 

ерекшелігі. Экономикалық өсудің этникалық факторлары. Экономиканың, 

экономикалық қатынастардың ұлттық ерекшеліктері. Халықтың ділінің 

деформациясы тиімді индустрияландыруға  кедергі келтіруші фактор ретінде.  

 

Дін әлеуметтік-экономикалық мінез-құлықты қалыптастыру 

факторы ретінде   

Діннің экономикаға әсерін антропологиялық талдау. Адамды 

әлеуметтік жан ретінде түсінудегі шығыс және батыс діндерінің 

айырмашылығы. Діни нормалар әлеуметтік мінез-құлық реттегіштері ретінде. 

Дін адамдардың күнделікті мінез-құлықтарын және дүниетанымдарын, 

сонымен қатар экономикалық, еңбектік мінез-құлықтарын анықтайтын өмір 

сүру бейнесі ретінде. Батыс діндері (христиандық, мұсылмандық, иудаистік). 

Шығыс діндері (индуизм, буддизм, конфуцианство, даосизм). Діни этика мен  

экономикалық мәдентеттің өзара байланысы.    
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Гендер әлеуметтік-антропологиялық феномен ретінде 

Антропологиядаңы гендерлік сұрақ. Адамның биологиялық және 

әлеуметтік жынысы. Гендер әлеуметтік қатынастар моделі ретінде. Гендер 

әлеуметтік кұрылым ретінде. Түрлі мәдениеттеріндегі жыныстар қарым–

қатынасы: жыныстық стратификация жүйесі, әлеуметтік рольдер, ерлер мен 

әйелдер психологиясы, маскулиндік және феминділік стереотиптері. Әйелдер 

мен ерлердің табиғаттағы және мәдениеттегі алатын орны және атқаратын 

рольдері. Үй шаруашылығындағы ішкі  экономикалық тәуелділіктердің 

ділдің негіздері. Еңбек нарығындағы гендерлік дискриминация.  

Әйелдердің қоғамдағы және қоғамдық өндірістегі орны туралы 

дәстүрлі теориялық схемалар. Қазіргі кезеңдегі әйелдер мен ерлердің 

болмысындағы иерархияны және айырмашылықтарды белгілеу және талдау 

үшін ғылыми құралдарды жасау. 

 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. Әлеуметтік антропология ғылым және оқу пәні ретінде: зерттеу 

объетісі және  пәні.  

2. Дербес ғылыми пән ретінде әлеуметтік антропологияның теориялық 

және практикалық құндылығы. 

3. Эволюционизм – қоғамды және мәдениетті зерттеудегі маңызды 

бағыт ретінде.  

4. Әлеуметтік жан ретінде адамның қалыптасу эволюциясын зерттеу. 

   5.   Әлеуметтік ғылымдарда этностарды зерттеудің негізгі тәсілдері. 

6. Таптыққа дейінгі және таптық қоғамға өткелі тұрған қоғамдардағы 

әлеуметтік-экономикалық қатынастар экономикалық антропологияның пәні 

ретінде. 

7. Шығыс және батыс діндерінде адамды  әлеуметтік жан ретінде  

түсінуге қатысты көзқарастардың ерекшелігі 

8. Гендер әлеуметтік-антропологиялық феномен ретінде. 

9. Діннің этностардың  экономикалық мінез-құлығына әсері. 

10. Экономикалық өсудің этникалық факторлары 

11. Әлеуметтік антропологиялық зерттеулердегі  девиация, 

маргиналдық, ұғымдары.  

12. Антропология, этнология және этнография қоғам туралы ғылымдар 

жүйесінде 

13. Экономикалық қатынастардың моральдық аспектілері 

14. Б.Малиновскийдің теориялық зерттеулерінің әдіснамалық маңызы. 
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СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Әлеуметтік-экономикалық антропологияның  ғылыми пән ретінде  

даму ерекшеліктері 

2.  Әлеуметтік-экономикалық антропология: негізгі ұғымдар және 

зерттеу әдістері 

3. Әлеуметтік-экономикалық антропологияның негізгі 

парадигмалары мен мектептері 

4. Қазіргі әлемді әлеуметтік және мәдени талдаудағы 

антропологиялық тәсілдер  

5. Әлеуметтік-экономикалық антропологияның қоғамдағы орны 

және институционализациясы 

6. Экономиканы зерттеудегі антропологиялық ыңғайдың  

ерекшелігі 

7. Этностар және олардың әлеуметтік-экономикалық мәдениеті. 

8. Антропологиялық теория мен далалық практиканың даму 

логикасы  

9. Қазіргі қоғамдағы шаруашылық ұйымдастыруға талдау 

жасаудағы антропологияның категориялық аппараты 

10.  Қоғамдағы әлеуметтік-маңызды  мәселелерді және процестерді 

антропологиялық тұрғыдан талдау ерекшеліктері 

11.  Гендерлік мәселелерді  әлеуметтік-экономикалық  антропология 

позициясынан талдау  

12.  Әлеуметтік-экономикалық феномендерді антропологиялық 

тұрғыдан түсіндіру 

13.  Этнографиялық зерттеу әдістерінің ерекшеліктері  

14.   Талданып отырған құбылыстың  негізіндегі  туысқандық, ділдік 

және діни факторлар 

15.  Әлеуметтік-экономикалық құбылыстарды түсіндірудегі 

антропологиялық ыңғайлар 

16.  Антропологиядағы салыстыру және функционалистік әдістер. 

17.  Түрлі қоғамдардағы материалдық игіліктерді өндіру, бөлу және 

тұтынудың  әлеуметтік ұйымдастырылу  сипаты 

18.  Таптыққа дейінгі қоғам экономикасы: зерттеуші маржиналистер 

көзқарастары 

19.  Сый-сияпат  экономикасындағы тұтыну 
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ТҮСІНДЕРМЕ ХАТ 
 

«Экономикалық әлеуметтану» курсы «5В050100-Әлеуметтану» 

мамандығы бойынша бакалавр академиялық дәрежесін алу үшін Қазақстан 

Республикасының Мемлекеттік жалпыға білім беру стандартына сәйкес 

базалық компоненттің кәсіптік пәні болып табылады.  

Пәнді меңгеру нәтижесінде студенттер төмендегідей дағдылар мен 

ептілікті, білімді меңгерулері тиіс:  

білуі тиіс:  

- экономикалық құбылыс, процесс, институт және жүйелердің 

әлеуметтанулық оқыту ерекшеліктерін; 

- экономикалық әлеуметтану пәнінің дамуын және оның қазіргі 

қоғамдағы рөлін; 

- экономикалық әлеуметтанудың негізгі категорияларын және талдау 

әдістерін; 

- экономикалық мінез-құлық, айырбастау, тұтыну, үй шаруашылығы, 

шаруашылық жүйелері және т.б. талдаудың әлеуметтік-экономикалық 

тұжырымдамалары;  

- экономиканы әлеуметтанулық меңгерудің басты бағыттары;  

меңгеруі тиіс:  

- «Экономикалық әлеуметтану» курсының негізгі ұғымдары мен 

тұжырымдамаларына сүйене білуді; 

- экономикалық құбылыс, процесс, институт және жүйелерді 

әлеуметтанулық талдау бойынша өз бетінше материалдарды іздей білуді;  

- әлеуметтік-экономикалық дамудың өзекті мәселелерін және оларды 

шешу жолдарын талқылауды; 

- экономиканы әлеуметтанулық әдістермен ғылыми зерттеуді 

жоспарлауды.  

Дағдыларға иеболуы тиіс: 
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- әлеуметтік-экономикалық даму мәселелері бойынша сөз сөйлеу, 

баяндама, реферат дайындау үшін қажетті материалдарды іздеу және іріктеу; 

- экономикалық құбылыс және процесстерді әлеуметтанулық меңгеру 

бойынша өзіндік тапсырмарды дайындау;  

- экономикалық қарым-қатынастардың әлеуметтік аспектілерін 

әлеуметтанулық зерттеулердің статистикалық мәліметтері мен нәтижелері 

негізінде талдау.  

Пререквизиттер. Осы пәнді зерттеу үшін әлеуметтік талдаудың 

теоретико-методологиялық негіздерін анықтайтын келесі пәндерді: 

«Әлеуметтануға кіріспе», «Шетелдік әлеуметтану тарихы», «Отандық 

әлеуметтану тарихы», «Қоғамның әлеуметтік құрлымы»  алдын-ала  

қарастырылады.  

Постреквизиттер. Пәнді игеру барысында келесі курстарды  қатар 

зерттеу неғұрлым нәтижелі болады, олар мынандай пәндер – «Кәсіпкерлік 

әлеуметтануы», «Жаһанданудың қазіргі заман процестері» пәндермен тығыз  

пәнаралық байланыста болады. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптар 

 Экономикалық әлеуметтану әлеуметтанудың саласы ретінде 

1 Экономикалық әлеуметтанудың  пәнi 

2 Экономикалық әлеуметтанудың пайда болуы мен дамуы 

3 Экономикалық әлеуметтанудың классикалық және заманауи кезеңдері 

4 Экономикалық әлеуметтанудың негiзгi категориялары 

 Экономикадағы адам  

5 Экономикалық мiнез-құлық 

6 Айырбас қатынасы әлеуметтанулық талдаудың объектiсі ретiнде 

7 Тұтыну әлеуметтануы 

8 Үй шаруашылығы 

 Экономика әлеуметтік жүйе ретінде 

9 Экономиканы зерттеудегі институционалдық қадам 

10 Қоғамның әлеуметтiк-экономикалық стратификациясы 

11 Әлеуметтік-экономикалық даму теориялары 

 Нарықтық қатынастардың құрылымы мен мәні 

12 Нарық әлеуметтануы 

13 Шаруашылық идеология 

14 Еңбек нарығы және жұмысбастылық құрылымы 

15 Жаһандану және әлемнің шаруашылық дамуы 
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ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Kipiспe 

Экономикалық әлеуметтану - әлеуметтанудың бiлiмнiң жеке 

бағыттарының бiрi. Ол экономика саласындағы әлеуметтiк қарым-

қатынастарды, процестерді, мәселелерді қарастырады. Мұнда экономикалық 

өмiр индивидтер мен әлеуметтiк топтардың өзара әрекеттесуiмен мiнез-

құлықтарынан, мүдделерiнен туындайтын әлеуметтiк процесс ретiнде 

бейнеленедi. 

Экономикалық әлеуметтану жеке бағыт ретінде ХХ ғасырдың 

ортасында пайда болды. Оның негізін еңбек және өндіріс салалары, олардың 

ұйымдары, еңбектік мінез-құлық және шаруашылық түрлері туралы 

жинақталған әлеуметтанулық білімдер құрады. Қазіргі таңда экономикалық 

әлеуметтану әлеуметтанудың басты бағыты болып табылады. Әлеуметтік-

экономикалық реформа, экономиканың модернизация және жаһандану 

жағдайында әлеуметтанулық зерттеулер Қазақстанның шаруашылық қарым-

қатынастарында аса маңызды мәнге ие.  

«Экономикалық әлеуметтану» пәнін оқытудың мақсаты әлеуметтік 

білімнің  салалық теорияларының бірі ретінде студенттерге экономикалық 

әлеуметтанудың объектісі, пәні және әдісі туралы жүйеге келтірілген және 

тереңдетілген  көзқарасты қалыптастыру. 

Берілген курстың міндеттері болып:  

- студенттердің экономикалық әлеуметтану концепцияларын және 

негізгі категорияларын;  

- әлеуметтік құрайтындарды талдау және экономикалық қатынастар, 

құрылымдар мен процестер  факторларын; 

- әлеуметтік қатынастарды зерттеу және олардың өндіріс, бөлініс, 

айырбас және тұтыныс салаларындағы өзара қарым-қатынастарын;   

- еңбек, нарық, жеке меншік, экономикалық билік және т.б. әлеуметтік 

институттарын қарастыруын; 

-  шаруашылық қызметтің өзекті әлеуметтік мәселелерін зерттеуді; 

- әлеуметтік-экономикалық сұрақтарды қолданбалы әлеуметтік 

зерттеулерде қабілеттілікті қалыптастыруды меңгеру болып табылады. 

Экономикалық әлеуметтанудың объектісі - экономикалық және 

әлеуметтік процестердің өзара әрекеттесуі. Зерттеу пәні  өзара 

байланыстарды туғызатын және реттейтін күрделі механизмдер болып 

табылады. «Экономикалық әлеуметтану» курс шеңберінде әлеуметтік 

қатынастар және олардың өндіріс, бөлу, айырбас және тұтыну саласына әсері 

және еңбек, нарық, меншік, экономикалық билік, т.б әлеуметтік 

институттары оқытылады. Экономикалық әлеуметтану әлеуметтанудың 

мынадай салаларымен тығыз байланысты: индустриалды әлеуметтану, еңбек 

әлеуметтануы, нарық әлеуметтануы, тұтыныс әлеуметтануы және т.б.  

Бұл сұрақтарды зерттеу әлеуметтік құбылыстардың тарихи, 

салыстырмалы, кешенді, институционалды талдау және әлеуметтік әдістерді  
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қолдануды қарастырады. Оқу барысында әртүрлі әдістер және оқу түрлері 

қолданылады, материалдарды лекцияда меңгеру және семинар 

жұмыстарында талқылаулар, тематикалық пікірсайыстар, іскер ойындар, 

дербес жұмыстарды презентациялау, рефераттар, шағын-зерттеулердің 

нәтижелері т.б. түрінде  өтеді. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӘЛЕУМЕТТАНУ ӘЛЕУМЕТТАНУ САЛАСЫ 

РЕТІНДЕ 

Экономикалық әлеуметтанудың  пәнi 

Экономикалық әлеуметтану әлеуметтік бiлiмнiң бір саласы ретінде. 

Экономикалық әлеуметтанудың объектiсi мен пәнiнiң жалпы сипаттамасы. 

Әлеуметтiк және экономикалық түсiнiгi. Әлеуметтiк және экономикалық 

салалардың өзара байланысы. Экономиканы дамытудың әлеуметтiк 

механизмi. Экономикалық әрекет және әлеуметтiк-экономикадағы теңсiздiк 

қатынастар әлеуметтану пәнi ретiнде. 

Экономикалық әлеуметтанудың пән аралық мәртебесі. 

Әлеуметтанудың қалыптасқан бiрқатар салаларының негiзiнде экономикалық 

әлеуметтанудың қалыптасуы - еңбек, басқару, аймақ, мамандық және т.б. 

Экономикалық әлеуметтанудың құрылымы. Экономикалық әлеуметтанудың 

оқу әдiстемелiк қалыптасуы. Экономикалық әлеуметтанудың теоретикалық-

методологиялық қалыптасуы.  

Экономикалық әлеуметтану әлеуметтiк-гуманитарлық ғылымдар 

жүйесiнде. Экономиканы қоғам сала ретiнде зерттеудiң әлеуметтік және 

экономикалық көзқарастары. Осы көзқарастардың өзара әрекеттесу 

мәселелері. Экономикалық әлеуметтану және басқару мен еңбек туралы 

ғылымдар. Экономикалық әлеуметтану функциялары. 

 

Экономикалықәлеуметтанудың пайдаболуы мен дамуы 

Әлемдік әлеуметтануда экономикалық әлеуметтанудың қалыптасу 

кезеңдері. Пәннің пайда болуының әлеуметтік және ғылыми алғышарттары. 

Экономика теориясы мен экономикалық әлеуметтанудың дамуындағы 

байланыс. 

Экономикалық әлеуметтанудың дамуының классикалық кезеңі. 

Ұлыбританиядағы экономикалық әлеуметтанудың қалыптасу ерекшеліктері. 

Ағылшын экономикалық саясаты мен экономикалық әлеуметтануының 

негізгі ахуалы. А.Смит, Д.Рикардо, Т.Мальтус, Дж.С.Милль, Г.Спенсер және 

тағы басқалардың ойлары. 

Әлеметтанудың француз мектебінде экономикалық әлеуметтанудың 

қалыптасуы. Э. Дюркгеймнің экономикалық әлеуметтанудағы оның дамуына 

қосқан үлесі. Француз ойшылдары Ж.Б.Сэй, Р. Кантильон және басқалардың 

шаруашылыық қызмет туралы ойлары. 
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Экономикалық әлеуметтану мәселелерінің немiс әлеуметтанушылар 

мен экономистер еңбектерінде зерттелуі. К.Маркс, Г.Зиммель, М.Вебер, 

В.Зомбарттың көзқарастары. Экономикалық әлеуметтанудың американдық 

мектебiнiң қалыптасуы. Т.Вебленнiң, Дж. Коммонстiң, Н.Смелзердiң, 

Т.Парсонстың, Дж. Хоманстың, П.Блаудың, А.Стинчкомбаның, 

Дж.Коулменнiң еңбектерi. Экономикалық әлеуметтану мәселелерiнің қазiргi 

кездегi түсiндiрмесi. 

 

Экономикалық әлеуметтанудың классикалық және заманауи 

кезеңдері 

Экономикалық әлеуметтанудың әлеметтанудың жеке бағыты ретіндегі 

негізгі кезеңдері. Р.Сведберг пен В.Радаев және басқалардың жіктеу 

бойынша  экономикалық әлеуметтанудың дамуын кезеңдерге бөлу.  

ХІХ ғасырда экономикалық әлеуметтанудың дамуының классикалық 

кезеңі. Экономикалық әлеуметтануда зертеуді қажет ететін мәселені анықтау 

үшін К.Маркстің қосқан үлесі. Тарихты материалисттік тұрғыдан түсіну. 

Қоғамның әлеуметтік құрылымын талдаудың топтық әдісі. Еңбекті шеттету 

теориясы және басқалар.  

Э.Дюркгеймнің шаруашылық жүргізуші адам талдауына соцологизм 

идеясын қосуы. Еңбекті коғамдық бөлудің әлеуметтік алғышарттары. 

Экономикалық әрекеттердің әлеуметтік құрамдас бөліктерін түсінуде 

М.Вебердің идеяларының рөлі. Капиталисттік кәсіпкерліктің әлеуметтік-

мәдени табиғаты. Шаруашылық даму мен әлеуметтік құрылымның 

байланысы, әлеуметтік теңсіздік пен стратификацияны талдау.  

В. Зомбарт шаруашылық өмірдің әлеуметтік құбылыстары жайында. 

Г.Зиммель экономикасың ауысудың әлеуметтік мазмұны жайында. К. 

Поланьи нарық қоғамы пен оның әлеуметтік табиғаты жайында. Й.Шумпетер 

кәсіпкерліктің рөлі жайында. Индустриалды әлеуметтанудың дамуы.  

 

Экономикалық әлеуметтанудың негiзгi категориялары  

Экономикалық әлеуметтанудың категориялар жүйесi. Жалпы 

әлеуметтiк және арнайы категориялар. 

Әлеуметтiк сана ұғымы әлеуметтiк топтар мен индивидтердiң 

экономикалық бiлiмдерi мен көзқарастарының жиынтығы ретiнде. 

Экономикалық сана мен экономикалық iс-әрекет арасындағы байланыс.  

Экономикалық ойлау экономикалық сананың тәжірибелік көрiнiсi 

ретiнде. П.Хейне ойлаудың экономикалық бейнесi туралы. Экономикалық 

әрекеттердiң үйлесiмдiлiгi экономикалық сананың дамуының нәтижесi 

ретiнде. Ойлаудың экономикалық бейнесiнiң ерекшелiктерi: таңдау 

мүмкiндiгi, индивидтердiң таңдауы, таңдаудың рационалдығы, қоғамдық 

өзара әрекеттер нарықтық процестер ретiнде. 

Экономикалық мәдениеттiң мәнi. Оның әлеуметтiк-экономикалық 

қатынастарды қалыптастырудағы ролi. Экономикалық мәдениеттiң даралық 
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және институционалды аспекттерi. Экономикалық мәдениет экономикалық 

сана мен ойлаудың өзара әрекеттесу тәсiлi ретiнде. 

Экономикалық мәдениеттiң экономика дамуының реттеуіші ретiндегi 

ерекшелiктерi. Экономикалық мәдениеттiң функциялары: трансляциялық, 

селекциялық, инновациялық. 

Әлеуметтiк-экономикалық заңдардың мәнi мен көрiніс формалары. 

Әлеуметтiк еңбек бөлiнiсi қоғамның даму заңы ретiнде. Әлеуметтанулық 

еңбектердегi еңбек бөлiнiсi туралы мәселелер (Э.Дюркгейм, К.Маркс, 

М.Вебер, т.б.). Еңбектiң ауысуының әлеуметтiк-экономикалық заңы. 

Бәсекенiң әлеуметтiк-экономикалық заңы. Заңдар арасындағы өзара 

байланыс. 

 

ЭКОНОМИКАДАҒЫ АДАМ 

 

Экономикалық мiнез-құлық 

Экономикалық әлеуметтану экономикалық мiнез-құлық және 

экономикалық әрекет туралы ғылым ретiнде. «Экономикалық мiнез-құлық» 

және «экономикалық әрекет» ұғымдары. «Экономикалық сана, ойлау, 

мүдделер мен стериотиптер экономикалық мiнез-құлықты» алғышарттары 

ретiнде. Экономикалық және әлеуметтiк бағытталған әрекеттердің өзара 

байланысы. 

«Экономикалық» және «әлеуметтік» адам модельдерiне салыстырмалы 

талдау. А.Смит экономикалық мiнез-құлықты анықтайтын жағдайлар туралы. 

П.Хейненiң экономикалық мiнез-құлық концепциясы. М.Вебердiң 

еңбектерiндегi «экономикалық әрекет» түсiнiгi. М.Вебер бойынша 

экономикалық бағытталған әрекеттер түрлерi. 

Рационалды талдаудың жаңа теориялары және олардың алғышарттары. 

Чикаго мектебi (Г.Беккер, Дж.Стиглер). Ойындар теориясы. Вирджиния 

мектебi (Дж.Бьюкенен, В.Ванберг, Дж.Таллок). Әлеуметтiк таңдау теориясы. 

М.Олсонның ұжымдық әрекет теориясы. 

 

Айырбас қатынасы әлеуметтік талдаудың объектiсі ретiнде 

Ақша әлеуметтiк-экономикалық ауысудың тәсiлi ретiнде. 

Ақшафункциялары. Ақшаныңкөптегенформалары. Ақшаәлеуметтiк-мәдени 

феномен ретiнде. 

Г.Зиммель «Ақша философиясы» атты еңбегiнде ақшалар әлеуметтiк 

өзара әрекеттесу формасы ретiнде туралы. Айырбас субъективтi өзара 

бақылау актi ретiнде. Құнның субъективтi теориясы. Ақша күнделiктi 

өмiрдегi рационализациялау тәсiлi ретiде. Ақшаның социативтi функциясы. 

М.Вебер «тауар» және «ақша» категориялары туралы. Құндылықты 

бағдарлар, таңдау және индивидтiң мiнез-құлық призмасы арқылы 

айырбасты талдау. Ақша айыр бас кезiндегi делдал ретiнде. 

Монетарлық мінез-құлық экономикалық мінез-құлықтың түрi ретiнде. 

Ақшаның жаратудың гедонистiк және рационалды мотивтерi. Көпшiлiк 
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санасындағы ақшаға қатынас. Ақша жаратудың құрылымы мен интенсивтiгiн 

анықтайтын факторлар. Дәстүрлi монетарлы мiнез-құлықтың моментальдi-

ликвидтi және кейiнге қалған модельдерi. Ақшаны жаратудың эмоционалды 

және иррационалды мотивациясы. 

 

Тұтыну әлеуметтануы 
Тұтыну экономикалық әлеуметтануының пәнi ретiнде. Тұтыну мен 

өндiрiстiң өзара байланысы. Әлеуметтануда тұтынуды зерттеудiң әлеуметтiк-

экономикалық алғышарттары. Жалпылама тұтыну мәдениетi әлеуметтанудың 

пәнi ретiнде. Тұтыну қоғамы концепциясы. Ұжымдық тұтыну саласы. 

Тұтынушылық мiнез-құлықты талдау. Адамдардың негiзгi 

қажеттiлiктерi. Азық-түлiкке сұраныс тұтынушылық мiнез-құлықтың негiзi 

ретiнде. Тұтынушылық мiнез-құлықтың әлеуметтiк анықталған түрлерi. 

Әлеуметтiк-мәдени факторлардың тұтынушылыққа әсері.  

Тұтынудың әлеуметтанулық теориялары. Т.Вебленнiң тұтыну 

теориясы. Таптың бос уақыт өткізу мiнез-құлықының ерекшелiктерi. Дуглас 

пен Ишервудтiң тұтынысты ритуал ретiнде қарастыруы. Индивидтер мен 

заттардың қатынасы туралы. Т.Вебленнiң көрсетiлген тұтынуы. П.Бурдье 

мәдени капиталдың тұтынуға әсерi туралы. 

Тұтынушылық көңiл-күйдi өлшеу. Тұтынушылық көңiл-күй индексi 

елдегi экономикалық жағдайдың бейнесi ретiнде. Әлеуметтанулық сұрау 

индекстi өлшеудiң негiзi ретiнде. 

Әртүрлi әлеуметтiк топтардың тұтынуының ерекшелiктерi. 

Жарнаманың адамдардың тұтынушылық мiнез-құлқына әсер ету. 

 

Үй шаруашылығы 

Үй шаруашылығы және үй еңбегi түсiнiгi. Үй шаруашылығы жеке 

тұтынуға бағытталған отбасы мүшелерiнiң жұмыс iстеу саласы. Үй еңбегi 

қоғамдық еңбектiң ажырамас бөлiгi ретiнде. Үй еңбегiнiң түрлерi. Үй 

шаруашылығының экономикалық ролiнiң өсуiн мойындау.  

Г.Беккер мен Я.Минсердiң үй өндiрiсiне байланысты жаңа 

экономикалық теориясы. Үй шаруашылығы өзiндiк жағдай жақсылығының 

максималды түрде көтеретiн әлеуметтiк-экономикалық бiрлiк ретiнде. 

Отбасылық экономика түсiнiгi. Үй шаруашылығындағы функциялардың 

гендерлiк бөлiнуiнiң экономикалық түсiндiрмесi. 

Үй шаруашылығы және бейресми экономика. Үй шаруашылығы 

iшiндегi тауар өндiрiсi мен қызмет көрсетулердiң әлеуметтiк-экономикалық 

рөлi. Үй шаруашылығының экономикалық үлесi мен табысын айқындаудағы 

екi негiзгi бағыт: уақыт жұмсау есебiн жүргiзужәне өндiрген өнiмдi есептеу. 

Қазақстандағы үй шаруашылығының экономикалық жағдайын анықтаудағы 

қазiргi кездегi зерттеулер: проблемалары, әдiстерi және бүкiл әлемдiк банктiң 

эксперттерiнiң ұсыныстары. 
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ЭКОНОМИКА ӘЛЕУМЕТТІК ЖҮЙЕ РЕТІНДЕ 

 

Әлеуметтік-экономикалық даму теориялары 
Капитализм әлеуметтік зерттеудiң пәнi ретiнде. Капитализм 

әлеуметтiк-экономикалықжүйеретiнде. Капитализм концепциясы. 

Әлеуметтану классиктерiнiң еңбектерiндегi батыс-европалық капитализмдi 

зерттеу. В.Зомбарт батыс-еуропа капитализмі жөнінде. К.Маркстің 

капитализм теориясы. Вебердiң капитализмдi талдаудағы ерекшелiктерi. 

Протестанттық этика және капитализм рухы. Капитализмнің тарихи типтері. 

К.Маркс пен М.Вебердiң көзқарастарын салыстырмалы талдау. 

Капитализм және социализм шаруашылық етудің қарама-қайшы 

формасы ретінде. Социализм әлеуметтік-экономикалық жүйе ретінде. Кеңес 

қоғамының әлеуметтік-экономикалық сипаттамасы. Кеңестік социализмнің 

ерекшеліктері мен қарама-қайшылықтары. 

Әлеуметтік-экономикалық жүйе түсінігі. Әлеуметтік ғылымдағы 

әлеуметтік-экономикалық жүйелердің классификациясы.  

Индустриалды қоғам дамуының теориясы. Индустриалдыққа дейінгі, 

индустриалды және постиндустриалды қоғамдарды салыстырмалы талдау. 

Постиндустриализм түсінігіндегі айырмашылықтар (Д.Белл, А.Турэн 

және т.б.). Модернизация мен конвергенция теориялары.  

ХХ ғасырдың 90-шы жылдарындағы Қазақстан мен ТМД елдерінде 

әлеуметтік-экономикалық жүйенің трансформациясы. Әлеуметтік-

экономикалық дамудың модельдер классификациясы. Қазақстанның 

экономикалық модернизациясының ерекшеліктері мен нәтижелері.  

 

Экономиканы зерттеудегі институционалдық қадам 

Шаруашылық қызметтің институционалды талдау. Әлеуметтану және 

экономикадағы институционализм. Әлеуметтанудағы және экономикадағы 

институционализм. Шаруашылық институттарды талдау: жекеменшік 

құқығы, басқару құрылымы, айырбас тәртібі. Нарық әлеуметтік институт 

ретінде.  

Институционалды матрицалар теориялары. Нарықты және 

редистрибутивті экономика. Нарықтық және редистрибутивті экономиканың 

базалық институттары. Базалық және комплементарлық институттар 

арақатынасы.  

Экономиканың институционалды өзгеруі. Қазақстандағы нарықтық 

шаруашылықтың дамуының институционалды негіздері.  

 

Қоғамның әлеуметтiк-экономикалық стратификациясы 

Әлеуметтiк-экономикалық стратификация және әлеуметтiк-

экономикалық құрылым ұғымдары. Әлеуметтiк-экономикалық 

стратификацияның объективтi негiздерi: табыс, өмiр деңгейi, меншiк, 

капитал. 
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Стратификациялық талдаудың негiзгi тәсiлдерi. П.Сорокиннiң 

экономикалық стратификация және экономикалық мәртебенің флуктуациясы 

туралы ойлары. Стратификациялық жүйелердiң негiзгi түрлерi. 

Әлеуметтiк-экономикалық құрылымның таптық талдауы. К.Маркстiң 

индустриалды капитализмнiң таптық құрылымына талдау жасау. М.Вебер 

тап жәнетаптық статус туралы. Стратификацияның функционалистiк бағыты. 

Таптарды түсiнудiң жаңа жолдары. Таптарды нео- және постмарксистiк 

тұрғыдан түсiндiру. Веберлік көзқарастың қалыптасуы.  

Әлеуметтiк-экономикалық құрылымның тапаралық, тап iшiндегi және 

класс үстiндегi (надклассовая) модельдерi. Әлеуметтiк-экономикалық 

топтардың жалпы түрлерi. Жаңа әлеуметтiк-экономикалық таптардағы 

дәстүрлi және элементтердiң үйлесуi. Андертап ұғымы. 

Қазақстандағы әлеуметтiк-экономикалық стратификация. Кірістер мен 

шығысты бөлудің әлеуметтік бейнесі. Әлеуметтік-экономикалық факторлар 

және кірістерді дифференциациялаудың салдары. Қазақстандағы орта таптың 

қалыптасуы. Кедейлік пен байлыққа қоғамдық көзқарас. Кедейлік 

қырларының анықталуы. Халықтың кедей қабатын әлеуметтік қорғау. 

 

НАРЫҚТЫҚ ҚАТЫНАСТАРДЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ МЕН МӘНІ 

 

Нарық әлеуметтануы 

Нарық әлеуметтанулық талдаудың объектiсi ретiнде. «Нарық» түсінігі. 

Нарықтық ұйымдастыру жүйесi. М.Вебер нарықтық жағдай туралы. Нарықты 

реттеудiң ерекшелiктерi. Нарықтық және бюджеттiк басқарылатын 

экономика. Нарықтық жағдайда таптық жағдайдың детерминациясы.   

Нарықты экономикалық-әлеуметтік түсiну. Нарық институционалдық 

шектеулердiң жиынтығы ретiнде. Шаруашылық агенттер арасындағы 

әлеуметтiк құраушы қатынастар.  

Шаруашылық агенттер арасындағы келiсiм-шарттық қатынастар. 

Мемлекеттiк өкiлдерiмен тiктiк қатынас. Келiсiмдердiң орындалуын iскерлiк 

бақылаудың қажеттiлiгi. Нарықтың пайда болу жағдайындағы ресми 

мiндеттемелердi бұзудың ерекшелiктерi. Бейресми тәжірибелер.  

Посткеңестiк қоғамдағы блаттың трансформациясы. Блат мемлекеттiк 

меншiкке қол жеткiзу механизмi ретiнде. Жекешелендiрудiң әлеуметтiк 

салдары туралы аңыздар. 

Қазақстандағы нарықтақ қатынастардың дамуы. Қазақстандағы 

нарықтың құрылымы. Нарықтық дамудың мемлекеттiк реттеу. 

Жеке меншiк пен жекешелендiрудiн әлеуметтiк мәселелерi. 

Реформалар жүрiп жатқан қоғамда жекешелендiру процесiнiң қажеттiлiгi. 

Меншiкке белсендi және белсенсiз түрдегi қатынас. 

 

Шаруашылық идеология 
Шаруашылық идеология түсiнiгi. Шаруашылық идеологияның 3 

деңгейi: идеологиялық жүйе, экономикалық бағдарлама, көпшiлiк сана 
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деңгейiндегi шаруашылық идеология. Ұлттық менталитеттiң шаруашылық 

идеологияның қалыптасуына әсерi. 

Шаруашылық идеологияның негiзгi түрлерi. Консерватизм 

идеологиялық жүйе ретiнде. Экономиканың либеральды моделi. 

Демократизм идеялары. Социализм идеология ретiнде. Кеңестiк және 

посткеңестiк кеңiстiкте экономикалық идеологиялардың трансформациясына 

салыстырмалы талдау жасау. Социалистiк парадигма. Социализм радикалды 

эгалитаристiк идеология ретiнде. Экономиканы басқарудың жоспарлығы. 

Демократиялық парадигма мен әкiмшiлiк-командылық жүйенiң қарама-қарсы 

тұруы. Мемлекеттiң реттеушi функцияларын шектеу туралы либеральды 

парадигма. Консервативтi парадигма мемлекттiң араласуының күшеюi 

ретiнде. 

 

Еңбек нарығы және жұмысбастылық құрылымы  
Жұмысбастылық экономикалық негiздеме бойынша әлеуметтiк 

қатынастардың саласы және бiр формасы ретiнде. Жұмысбастылықтың  

қатынасының негiзгi элементтерi. Еңбек нарығының әрекет ету механизмi. 

Жұмысбастылық және жұмыс күшiне ұсыныс пен сұраныстың қалыптасуы. 

Жұмыспен қамтылған топтардың сегменттелуiнiң негiзгiфакторлары. 

П.Дерингер мен М.Пиоренiң “екiжақтылық еңбек нарығы” концепциясы. 

Сыртқы және iшкi, алғашқы және екiншi кезектегi нарықтар. Икемдi 

жұмысбастылық және оның формалары – уақытша, толық емес жұмыс күн, 

жұмыстың икемдi графигi, үйде iстеуге арналған жұмыс және т.б. 

Жұмысбастылық пен жұмыссыздықтың әлеуметтiк-демографиялық 

мәселелерi. Әйелдердiң жұмысбастылығының ерекшелiктерi. Жастардың 

жұмысбастылық мәселелерi. Зейнеттегi және зейнет жасына жақын 

адамдардың жұмысбастылығы. Мүгедектерге арналған жұмыс орындары. 

ҚР-ның жұмыспен қамту туралы заңы, оның мазмұны мен қолданылуы. 

Жұмысбастылықтың әлеуметтік саясаты. Еңбекке жалдаудың 

әлеуметтiк механизмдерi. Екінші жұмысбастылық. Жұмыссыздық және  

әлеуметтiк іс-әрекет. Жұмыссыздық түсiнiгi және оның негiзгi түрлерi.  

Жұмысбастылықты әлеуметтік-экономикалық реттеудің негіздері. 

 

Жаһандану және әлемнің шаруашылық дамуы 

Жаһанданудың негізгі парадигмалары. Жаһанданудың әлеуметтік және 

технологиялық алғышарттары. Жаһандану мен модернизация. Әлемнің 

әлеуметтік-экономикалық дамуы парадигмаларының жаңаруы 

Жаһанданудың әлеуметтанулық концепциялары.Э. Гидденс, У. Бек 

және басқалардың  «Екінші модерн» , «Радикалды модерн», «Ересек модерн» 

теориялары. З.Бауман, Ж.Бодрийярдың постмодерн концепциялары.Дж. 

Ритцердің – «макдольднизация» және «жаһанданумәнсіз» концепциялары.  

Экономикалық жаһанданудың әлеуметтік өкілдері. З. БАуман 

жаһандық компаниялардың инвесторлары жайында. С. Хантигтон жаһандық 



81 

 

экономикалық элита жайында. П. Бергер жаһанданған интеллектуалдар 

жайында. Қатынасты тұтынудың мақсаттық аудиториялары.  

Шаруашылық өмірдің әлеуметтік нәтижелері. Әлеуметтік-

экономикалық институттардың транстформациясы. Қаржы жаһандануы және 

оның әлеуметтік экономикалық зардаптары. Жаһандану жағдайындағы 

қоғамның рестартификациясы.  

 

СЕМИНАР САБАҒЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. Экономикалық әлеуметтанудың пәнi мен негізгі бағыттары 

2. Экономикалық әлеуметтанудың даму кезеңдері 

3. Қазыргі экономикалық әлеуметтанудың бағыттары мен 

мектептері 

4. Экономикалық әлеуметтанудың негізгі категориялары және 

олардың өзара байланысы 

5. Экономикалық мінез-құлық экономикалық іс-әрекет 

6. Айырбас қатынасы және монетарлық мінез-құлық  

7. Тұтыныс және тұтынушылық мiнез-құлық әлеуметтанудың пәнi 

ретінде  

8. Үй шаруашылығы және үй еңбегі 

9. Капитализм әлеуметтануы және әлеуметтік-экономикалық 

дамудың теориясы  

10. Шаруашылық қызметтің институционалды талдау 

11. Қоғамның әлеуметтік-экономикалық құрылымы  

12. Нарық және нарықтық қатынастарды әлеуметтанулық талдау 

13. Шаруашылық идеологиясының негізгі түрлері  

14. Жұмысбастылық және жұмыссыздықтың әлеуметтік мәселелері 

15. Әлемнің шаруашылық дамуының  әлеуметтік-мәдени  мәселелері 

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Экономикалық әлеуметтанудың басқа әлеуметтік ғылымдармен 

пәнаралық байланысы (схема құру)  

2. ХІХ ғасырдың аяғы - ХХ ғасырдың басы мен ХХ ғасырдың 

екінші жартысы мен ХХІ ғасырдың басындағы әлеуметтік зерттеулер 

сұрағына салыстырмалы талдау 

3. Экономикалық әлеуметтанудың бір әлем еліндегі қалыптасуы 

мен дамуының ерекшеліктері (өзіндік таңдау бойынша) 

4. Отбасының жинақтаушылық мінез-құлқына әлеуметтік талдау 

(бағдарлама мен анкета құру, шағын-зерттеу жүргізу) 

5. Қазіргі қоғамдағы бұқаралық тұтыныстағы жарнаманың ролі 

(эссе) 
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6. Үй шаруашылығының экономикалық өмір сүру стратегиясы: 

әлеуметтік талдау 

7. Үй еңбегінің гендерлік бөлінісі 

8. Қаржылық тәлім әлеуметтік зерттеулердің пәні ретінде 

9. Этникалық және діни азшылықтың кәсіпкерлігіне 

әлеуметтанулық талдау 

10. Қазақстандағы шағын және орта бизнестің даму мәселелері 

11. Қазақстандық әлеуметтік-экономикалық даму стратегиясының 

ұлттық ерекшелігі (ҚР Президентінің Жолдауын талдау) 

12. Жол картасы бағдарламасының жүзеге асырылуы мен оның еңбек 

нарығына әсері 

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Экономикалық әлеуметтанудың қазіргі дамуы: талдаудың негізгі 

категориялары 

2. Кеңестік және посткеңестік қоғамдардағы экономикалық 

стереотиптер: салыстырмалы талдау 

3. Қазақстандық жастардың экономикалық мотивациясы (топтағы 

ақыл-ой бөлісу)  

4. Іскерлік этикасын дамыту және оны ұстап тұру 

5. Қоғамдық жүйе ретінде социализм мүмкіндігін ойлау 

6. Қазақстандағы әлеуметтік-экономикалық модернизацияның 

мәселелері, қорытындылары және болашағы 

7. Қазақстандағы экономикалық институттар: ересектік деңгейін 

бағалау 

8. Қазақстанда орта таптың қалыптасуы: әлеуметтік оқытудың 

әдістемесін өңдеу 

9. Еңбек саласындағы әлеуметтік әріптестік: мәселелері және 

оларды шешудің жолдары 

10. Көлеңкелі шаруашылық қызметтің әлеуметтік-мәдени 

аспектілері. 

11. Қазіргі заманғы дамудың жаһандық және жергілікті қарам-

қайшылықтары 
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AZZhU3301 – ӘЛЕУМЕТТАНУЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРДІ 

ЖОСПАРЛАУ ЖӘНЕ ҰЙЫМДАСТЫРУ 

 

Көлемі 3 кредит 

 

Амитов С.А. – әлеуметтану және әлеуметтік жұмыс кафедрасының 

доценті, әлеуметтану ғылымдарының кандидаты  

Дүйсенова С.М. – әлеуметтану және әлеуметтік жұмыс кафедрасының 

аға оқытушысы  

 

Пікір жазғандар: 

Әбдікерова Г.О. – әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 

профессоры, әлеуметтану ғылымдарының докторы 

Нағайбаева З.А. – әлеуметтану ғылымдарының кандидаты, 

Асфендияров С.Д. атындағы Қазақ ұлттық медициналық университетінің 

доценті 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Әлеуметтанулық зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру» курсы 

5В050100 – Әлеуметтану мамандығының бакалавры академиялық деңгейін 

алу бағдарламасының базалық  курсы болып табылады.  

Аталған курс «Әлеуметтанулық зерттеулердің әдіснамасы және 

ұйымдастыру» курсының жалғасы және эмпирикалық зерттеуде пайдалану 

үшін қажетті заманауй әлеуметтанудың кешенді әдістері мен 

технологияларын зерттеу тәжірибесінде қолдануға болатын құзіреттілікті 

қалыптастырудың негізінде  міндетті пәндер модулінің соңғы кезеңі болып 

табылады. Аталған курста әлеуметтанулық зерттеуді кешенді өткізу үшін 

әдістемелік ақпаратты жүйелі баяндау, жоспарлау процедурасы мен зерттеуді 

ұйымдастыруды ұсыну жопарланған. Курс студенттердің әдебиеттермен 

өзіндік жұмыс жасауына, практикалық тапсырмаларды орындауға, белсенді 

талдауға, алған білімдерді, дағдыларды қолдануға басымдық береді. 

Аталған курс студенттердің қолданбалы әлеуметтану саласындағы 

білімдер мен дағдыларды меңгеруге және келесі құзыреттіліктерді иеленуге 

мүмкіндік береді: 

- категориалды аппараты мен әдіснамасын білу, әлеуметтанулық 

зерттеу құралдарын қолдана алу;    

-  әлеуметтанулық зерттеудің негізгі әдістерін білу (сандық және 

сапалық); 

-  әлеуметтанулық зерттеу бағдарламаларының құрылымын және оны 

құрудың негізгі қағидаттарын білу;  

- әлеуметтанулық  мәліметтерді талдай, зерттеулерді ұйымдастыра 

және бақылай білу;  
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- «далалық жұмысқа» қажетті құжаттарды, керекті құралдарды 

жасауды және құралдарды түзете білу;  

- эмпирикалық зерттеу жүргізу үшін мәселелік жағдайды, мақсат пен 

міндеттерді, болжамдарды құра білу;   

- зерттеудің мақсаты мен міндеттерін ескере отырып зерттеулердің 

жаңа әдістерін меңгеруге және жаңа әдістемелік бағыттарды дайындауға 

қабілетті болу;  

- маңызды әлеуметтік мәселелер бойынша пікір қалыптастыру үшін 

заманауй ақпараттық технологияларды қолдана отырып, қажетті 

мәліметтерді жинау, өңдеу және интерпретациялау қабілетінің болуы.    

- ғылыми есептерді кәсіби дайындауға және рәсімдеуге дайын болу 

және қабілетінің болуы, нормативті құжаттарға сәйкес зерттеу жұмыстың 

нәтижелерін баяндау;  

- жобалық жұмыстарды жоспарлауға және іске асыруға дайын болу; 

- әлеуметтанулық зерттеулерді ұйымдастыру үшін практикалық 

дағдыларды қолдану және арнайы терең теоретикалық білімін пайдалана 

білу;   

Пререквизиттер: курсты жақсы меңгеру үшін келесі пәндер арқылы 

алдын ала курстар оқылады: «Әлеуметтанулық зерттеудің әдіснамасы мен 

ұйымдастыру», «Визуалды әлеуметтану», «Қоғамның әлеуметтік 

құрылымы», «Әлеуметтануға кіріспе» және т.б. 

Постреквизиттер: оқып жатырған пәнмен қатар немесе кейін оқылуы 

үшін қажетті курстар: «Әлеуметтанулық зерттеулердегі математикалық 

талдау», «Әлеуметтанулық ақпараттарды өндеу және талдау әдістері (SPSS 

базасында)», «Әлеуметтік болжау», «Маркетингтік зерттеу», 

«Әлеуметтанулық тәжірибе» және т.б.  

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырып атауы 

 Әлеуметтанулық мәліметтер жинау әдістеріне жалпы шолу 

1 Мәліметтерді жинау әдістеріне қысқаша экскурс 

2 Іріктеу түсінігі және мәліметтерді жинау міндеттері 

3 Ақпараттарды жинаудың далалық әдістері 

4 Ақпараттарды жинаудың далалық емес әдістері 

 Эмпирикалық зерттеулерді басқару және жоспарлау 

5 Әлеуметтанулық зерттеулерді басқару үдерісі 

6 Әлеуметтанулық зерттеулердің экономикалық негізі 

 Зерттеудің кешенді жоспарын құру, әдістерді таңдау, іріктеуді 

конструкциялау және оны негіздеу 

7 Далалық зерттеу бағдарламасының негізгі құрамдас бөліктері және 

негізгі талаптары 

8 Іріктеу жайлы жалпы түсінік және сандық зерттеулердегі іріктеу 

әдістері 



86 

 

9 Сапалық зерттеулердегі іріктеу 

10 Әдістерді таңдаудағы негіздеме және ақпараттардыжинаудың 

технологиялары 

 Әлеуметтанулық зерттеулердің әдістемелік және 

ұйымдастырушылық аспектілері 

11 Пилотажды зерттеулердің әдістемелік және ұйымдастырушылық 

спецификациясы 

12 Далалық жұмысты ұйымдастыру 

13 Мәліметтерді өңдеу әдістернің негіздемесі 

14 Жұмыстың нәтижелері презентациясының формасына негіздеме 

15 Арықарйғы жұмыста зерттеу тәжірибесі мен материалдарын 

қолдану 

 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Бұл пән әлеуметтанулық зерттеу жүргізу мен зерттеу жобаларына өз 

бетінше жетекшілік ету үшін қажетті құзыреттілікті қалыптастыратын кәсіби 

пәндер модуліне жатады.  

Мақсаты: Болашақ мамандардың әлеуметтанулық зерттеулерді 

ұйымдастыру және жүргізу, оның нәтижелерін сараптау саласында кәсіби 

құзыреттілігін қалыптастыру. 

 Міндеті:  

-  нақты аумақта жүргізілетін  әлеуметтанулық зерттеу кезінде ең жиі 

қолданылатын ақпарат жинау әдісімен таныстыру; 

- нақты аумақта жүргізілетін әлеуметтанулық зерттеуді ұйымдастыру 

бойынша білім алу:  

- Әлеуметтанудағы эмпирикалық талдаудың даярлануы мен жүргізілуін  

практикалық тұрғыдан үйрету; 

- Студенттерді қазіргі заманғы қолданбалы әлеуметтанудағы дәстүрлі, 

ерекше әдістері, процедуралары, техникаларымен таныстыру. 

 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

ӘДЕУМЕТТАНУЛЫҚ МӘЛІМЕТТЕРДІ ЖИНАУ ӘДІСІНЕ 

ЖАЛПЫ ШОЛУ 

 

Мәліметтерді жинаудың қысқаша экскурсы 

Мәліметтерді жинау және талдау әдістері: жалпы және жеке. Жалпын 

зерттеу мен әдіс таңдау логикасы. Зерттеудің толықтығын ұйымдастыру мен 

бақылау тәсілі ретіндегі зерттеу бағдарламасы. Талдаудың объексісі, 

субъектісі, мақсаты, міндеті мен талдау бірлігі. Әдістерге шолу. Зерттеудің 
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дизайны, әдісі мен әдістемесінің ұқсастығы мен айырмашылығы. Зерттеудің 

әдісі, әдістемесі, дизайнын бөлу тәсілдері. Сандық және сапалық, аумақтық 

және аумақтан тыс, жай және кешенді, монографиялық және мақсаттық, 

түсінуші және түсіндіруші, статистикалық және статистикалық емес болып 

бөлінуі. Классификациялаудың шарттары. Негізгі әдісте: сұхбат, фокус-топ, 

сауалнама, бақылау, құжатпен жұмыс және оның әлеуметтанулық классика 

мен дәстүрдегі ролі.  Мәліметтерді жинау ұғымы. Сауалдар мен олардың 

инструментарииленуінің жұзеге асырылуы. Инструментарий мен оның 

тәжірибеде қолданылуы. Мәліметтердегі жинау техникасы мен оның жүзеге 

асырылуы. Әдістік және әдістемелік ұғымдар.  

 

Мәліметтер жинау міндеттері, іріктеу ұғымы. 

Іріктеудің тағайындауы мен мәні. Жалпы жиынтықпен жұмыс істеудің 

мүмкін еместігі. Жай іріктеуден case studу-ға дейін. Іріктеу түрлері. Зерттеу 

бірлігі. Іріктеу бірлігі. Нәтижелермен тікелей және агреривті байланыс. 

Сапалық  зерттеудегі іріктеудің қажет еместігінің иллюзиясы. Іріктеудің 

деңгейлері мен бір бірімен үйлесуі. Іріктеудің кең таралған түрлерінің туу 

және таралу логикасы. Іріктеуді құру мен жүзеге асырудағы көпшіліктің 

жіберетін қателігі. 

 

Мәліметтерді жинаудың далалық әдістері 

Негізгі далалық әдістерді шолу. Далалық әдістер ұғымы мазмұны 

табиғатынан динамикалы болып келетин даламен байланыс әдістері ретінде.  

Далалық зерттеудің мақсаты. Аумақтық жіне далалықтан тыс зерттеудердің 

байланысы. Сандық және сапалық аумақтық зерттеудің ұқсастықтары мен 

айырмашылықтары. Сұхбаттың тұрлері мен тағайындалуы. Фокус-топ. 

Социологиялық сауалнамалар. Бақылау. Басқа далалық  әдістер. Әр әдіске 

қысқаша шолу. 

 

Әлеуметтанулық мәліметтерді жинақтаудың далалық емес 

әдістері. 

Құжаттарды зерттеу әдістері: ресми және бейресми талдау. Контент-

талдау: сараптаудың тізбе-іздігі: міндеттерді анықтау, талдаудың бірлігін 

таңдау, талдау, қорытынды. Мақсатты-ақпараттық талдаудың жүргізілу 

алгоритмі. Мемлекеттік және халықаралық статистикамен жұмыс жасау: 

іздеу, таңдау, талдау. Арнайы мәліметтерді талдаудың көзі ретінде Интернет 

пен баспасөз қызметтерімен жұмыс істеу. Медиа және web құралдары 

арқылы мәлімет жинау. 

 

ЭМПИРИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУДІ ЖОСПАРЛАУ МЕН БАСҚАРУ 

 

Әлеуметтанулық зерттеудің басқару үдерісі 

Зерттеуді жосапарлаудың мақсаты – ішкі және сыртқы. Ақпаратты 

жинау, өңдеу және ұсыну әдістенің циклдық интерациясы. Жұмыс уақытын 



88 

 

жоспарлау факторлары. Күрделі, көпдеңгейлі жұмыстарды жоспарлаудың 

PERT әдісі мен зерттеудің желілік графигі.  Зеттеу қадамдарының толық 

орындалуы. Жұмыс ұзақтығының қысқару мүмкіндігі. Технологиялық 

шектеулер – жеке-жеке процедураларды жүргізудің нормативтері. 

Жұмысшылар арасындағы жұмыс бөлінісі жолдарының әлеуметтік-

ұйымдастырушылық факторлары: локалды құзыреттілік, бір-бірін бақылау 

әдісі, жұмысшылар мен техникалық құралдарға деген қажеттілік. Зерттеу 

үдерісін басқару еңбек іс-әрекеті ретінде – рөлдірдің, шығындардың бөлінуі, 

ынталандыру әдісі. 

 

Әлеуметтанулық зерттеулердің экономикалық негіздері 

Жұмыстың экономикалық ортасы (шығынның нормативті ресурстары,  

кадрлар, шартты шығындар) және оны бақылаудың әдістері. Жұмыстың 

әртүрлі сатыларындағы шығын сметаларының түрлері: шартқа отырғанға 

дейіннен есеп бергенге дейін. Бюджеттеудің қағидаттары.  

 

ЗЕРТТЕУ ҚҰРУДЫҢ КЕШЕНДІ ЖОСПАРЫ, ӘДІСТЕРДІ 

ТАҢДАУ, ІРІКТЕУДІ КОНСТРУКЦИЯЛАУ ЖӘНЕ ОНЫ НЕГІЗДЕУ 

 

Далалық зерттеудің бағдарламасы: негізгі құрылымы мен 

талаптары 

Бағдарлама жұмыстың стратегиялық жоспары ретінде. Бағдарламаны 

ұйымдастырудың реттілігі. Әлеуметтанулық зерттеулер бағдарламаларының 

қызметтері. Іріктеуді құру. Әлеуметтанулық зерттеу бағдарламасының негізгі 

кезеңдерін жасау. Мәселелелік жағдай. Мақсатты тұжырымдау. Жалпы 

концепцияны құру. Далалық зерттеудің негізгі құжаттары.   

 

Іріктеу жайлы жалпы түсінік және сандық әдістердегі іріктеу.  

Әлеуметтанудағы іріктеу әдісі. Репрезентативтілік түсінігі, іріктеу және 

жалпы жинақ. Іріктеудің түрлері. Іріктеуді жобалау. Іріктеу қателігін есептеу.  

Кездейсоқтық және жүйелік қателіктер. Жүйелік қателіктер және бірліктерді 

іріктеудің әдістері. Квоталық емес іріктеу әдісі. 

 

Сапалық зерттеудегі іріктеу.  

Іріктеу сапасы (сенімділік және репрезентативтілік). Респонденттерді 

іріктеудің әдістемесі мен техникасы. Іріктеудің толықтығы. Қайталаудың 

болмауы. Іріктеу ақпаратының нақтылығы. Бағытталған (мақсатты) іріктеу. 

«Жентек қар» әдісі.  

 

Әдістерді іріктеуді негіздеу және ақпараттарды жинау 

технологиялары 

Ақпараттарды жинауға бағытталған әдістерді таңдаудағы зерттеушінің 

бостандығын бағалау.  Зерттеу болжамдарын анықтау нұсқалары зерттеуді 

іріктеудің базасы ретінде. Зерттеудің әртүрлі деңгейлеріндегі сапалық және 



89 

 

сандық әдістердің үйлесімділігін негіздеу. Тәсілдерді өңдеудің пилотажды 

деңгейі – зерттеудегі арзмандау мен қымбаттаудың рөлі. Әртүрлі деңгейдегі 

жинақтау мен өңдеу кезіндегі зерттеу ақпараттарының кемшіліктерін бағалау 

және жүйелік қателіктерді анықтау. «Алғашқы ақпараттарды жинақтау» 

факторларына әсер ететін статистикалық бақылау. Нәтижелердегі үлкен және 

кіші нұсқаларды экономикалық бағалау. Ақпараттарды жинау жағдайын 

толық фиксациялау. Алғашқы ақпараттарды жинақтауды тәсілдік бақылау – 

әлеуметтік-психологиялық және есептік-әдістемелік жақтары. Респондент 

құқықтарының сақталуында әлеуметтанулық этиканы сақтау және оны іске 

асыру. Алғашқы ақпараттарды жинақтау барысындағы жедел өңдеулер 

бақылау әдісі ретінде. Зерттеудің алғашқы материалдарын архивациялау.  

Екінші реттік өңдеу үшін мәліметтер базасын құрудың заманауй формалары. 

Әлеуметтанулық емес ақпараттарды әртүрлі дерек көздерінен ала білу 

формалары. 

 

ӘЛЕУМЕТТАНУЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРДІ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ 

ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕСІНІҢ АСПЕКТІЛЕРІ 

 

Сынамалы (пилотажды) зерттеулердің әдістемелік және 

ұйымдастырушылық ерекшеліктері 

Мәселелік жағдайдағы далалық зерттеу әдістері. Мәселелік жағдай мен 

мәселе арақатынасы. Мәселелік жағдайға қатысты қатысушылармен 

бейресми сұхбат. Мәселелік жағдайдың мінез-құлықтық және 

ұйымдастырушылықтық аспектілерін бейресми бақылау. Мәселелік жағдайға 

қатысушылармен эксперттік сұраулар, жеке және топтық фокусталған 

сұхбат. Алынған нәтижелерді қорытындылай талдау: зерттеу мәселесін, 

бастапқы теориялық ұғымын, пәнін, эмпирикалық нысанын анықтау (немесе 

нақтылау), мазмұндық және әдістемелік болжамын қалыптастыру. 

 

Далалық жұмысты ұйымдастыру 

Далалық зерттеуге дайындық: эмпирикалық объектінің қол 

жетімділігін қамтамасыз ету, далалық зерттеу штабын ұйымдастыру 

(ғимарат, оргтехника, жұмыс режимі, кезекшілік, интервьюерлермен жедел 

байланыс, эмпирикалық мәліметтердің құпиялығын, сақтау жағдайын 

дайындау). Әдістемелік құралдар кешенін дайындау: нұсқау, тапсырма, 

мекенжайлар тізімі және т.б. Интервьюерлер мен басқада орындаушылардың 

жұмыстарының сапасын бақылау: мәліметтерді жинау барысында жылдам 

ағымдық бақылау, жұмыс нәтижелерін қабылдау кезіндегі толтырылған 

құжаттарды бақылау, далалық кезең аяқталғаннан кейінгі арнайы бақылау 

процедурасы (екінші реттік және пошталық сұрау т.с.с.). Далалық жұмыс 

үдерісіндегі жедел бақылау және іріктеуді түзету. Жалақы төлеу. Сұрақтың 

сапасына алдын-ала талдау жасау зерттеу құралы ретінде: сұрақтарды 

логикалық, социо-лингвистикалық, социо-мәдениеттік және психологиялық 
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критерийлерге сәйкес бағалау. Жеке әдістемелік шешімдерге далалық 

мақұлдау үшін тапсырмалар мен әдістемелік процедуралар жасау.  

 

Мәлеметтерді өңдеу әдістерін негіздеу 

Зерттеудің алдыңғы кезеңдерін анықтайтын өңдеу әдістерін шектеу. 

Жиналған ақпатартарды алғашқы өңдеу: унификаицялаудың мақсатты 

деңгейі. Өңдеудің алғашқы сатысындағы сипаттамалық және мақсатты 

бағытталған түрі. Сипаттаманы қабылдаудың әлеуметтік нормативі (соның 

ішінде жасырын). Зерттеу міндеттерінің негізгі типтері: «айырмашылығын», 

«себеп-салдарлық байланысын», «динамиканың бағдарын», «бақыланушы 

объектілерді топтастыруды» анықтау. Сандық бағалаудың мақсат бойынша 

дәлдігі. Белгіленген параметрлердің өзара байланысының латентті 

механизмдері. Жылдамдатылған шамамен есеп тәсілдері. Әртүрлі 

(экономикалық, статистикалық, психологиялық және т.б.) түрлердегі қайнар 

көздердегі және авторлардың еңбектеріндегі ақпаратты өңдеу тәсілдері мен 

ережелері. 

 

Жұмыс нәтижелерінің презентациялау формаларының негізделуі. 

Зерттеу жобасының көзделген аудиториямен коммуникациясы 

формасы ретіндегі презентация.  PR-компаниялардың бөлігі ретіндегі 

презентация. Презентациялық іс-әрекеттегі әлеуметтанушының ролдік 

функциясының нұсқасы. Тапсырыс берушіге есеп беру - «қорғау» мен 

«шабуыл жасау» тактикасы.  Пресс-конференция. Ғылыми аудиторияға хат. 

Анықталған ерекше дәлелдеме тәсілдері: алдын-ала берілген (риторикалық) 

сұраққа жауап, басқа көз қарастарды жоққа шығару, бұқаралық сана мифтері 

мен ұсыныстарын әшкерелеу. Ұсынылғанға сенім қалыптастыру: шешімдерді 

тарату салаларының шектеулігі туралы ескерту, жұмыстың «жеке 

кемшіліктерін» мойындау, біреулердің жасаған нәтижелеріне дұрыс қарау. 

Әлеуметтанушылардың зерттеулеріндегі әлеуметтанулық емес нәтижелері – 

басқа пәндер саласын қарастырудағы кәсібилік. Презентацияның сөздік 

практикасы. Сөз сөйлеудің ұзақтығы. Презентацияның иллюстрациялануы. 

Презентацияның жариялымдық дәстүрі және автормен жарияланбаған 

зерттеу нәтижелерінің өзгеріп кетуін қорғау. 

 

Алдағы уақытта қызмет ету үшін зерттеу тәжірибесі мен 

мәліметтерін қолдану. 

Зерттеу барысында алынған ақпараттарды бірнеше рет қолдану: 

панелді зерттеу, архивтелген материалдарды қайта өңдеуден өткізу. Қайта 

өңдеуге арналған заманауй ақпарат банкі. Мәліметтер банкісіне мәліметтерді 

еңгізу ережесін білу. Мәліметтер банкісін қолдану ережесін және 

ақпатартарды қолданғаны үшін авторлық құқықты сақтау. Өткізілген 

жұмыстарға қорытынды жасау – жүргізілген зерттеулерді жүйелеу және жеке 

нормативтік базаны жасақтау. 
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СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. Мәліметтерді жинау әдістеріне қысқаша экскурс 

2. Іріктеу түсінігі және мәліметтерді жинаудың міндеттері 

3. Мәліметтерді жинаудың далалық әдістері  

4. Мәліметтерді жинаудың далалық емес әдістер 

5. Әлеуметтанулық зерттеулерді басқару үдерісі 

6. Әлеуметтанулық зерттеулердің экономикалық негіздері 

7. Далалық  зерттеу бағдарламасы: негізгі құрамы және басты 

талаптары  

8. Сандық әдістердегі іріктеу және іріктеу жайлы жалпы түсінік  

9. Сапалық зерттеулердегі іріктеу 

10. Ақпараттаарды жинаудың технологиялары және іріктеу әдістерін 

негіздеу 

11. Сынамалы (пилотажды) зерттеулердің әдістемелік және 

ұйымдастырушылық ерекшеліктері 

12. Далалық жұмысты ұйымдастыру 

13. Мәліметтерді өңдеу әдістерін негіздеу 

14. Жұмыс нәтижелерін презентациялау формаларын негіздеу 

15. Алдағы уақытта қызмет ету үшін зерттеу тәжірибесі мен 

мәліметтерін қолдану  

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 
 

1. Сабақты жүргізуде интерактивті форма қолданылады – 

«Тапсырыс берушінің алдында жобалық ұсынысын қорғау» рөлдік ойын, 

«Тендерге қатысу мүмкіндігін бағалау», «Қала әкімшілігіне әлеуметтанулық 

зерттеу жүргізу» тәжірибелік кейс жасау. 

2. Беріліп отырған жұмысты оқып болып, автордың талабын 

талқылауға дайын болу, әрбір іріктеу типтері үшін (аралас әдістерге 

сүйенетіндей, бір ғана әдіснамалық перспективалармен жұмыс жасау); 

іріктеудің 5-7 типтерін таңдау (аралас және қарапайым) және оларды алдын 

ала оқылған әлеуметтанулық зерттеулердің мысалдарымен дәлелдеу. 

3. Сізді қоршаған шынайылыққа қараңыз және Сізге таныс, 

күнделікті құбылыстардан болжам жасауға тырысыңыз. Төменде кейбір 

пікірлер келтірілген, жақшада мазмұны сипатталған. Оларды болжамға 

айналдырыңыз және жаңасын ойластырыңыз. Оларды тексерудің жолын 

табыңыз. Бұл Сіздің жолдастарыңызға қойылған ең қарапайым сауал болсын. 

Бастапқы қадамға осы жеткілікті. 

А) Адам жаман кейінсе, оның әлеуметтік мәртебесіде (жоғары, төмен) 

болады.  
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Б) Пәтер жабдықталған жайлы болса, ол қозғалмайтын мүлік 

нарығында (қымбат, арзан) тұрады.  

В) Заң мен норма қатал болған сайын, қоғамдағы тәртіп (жақсы, нашар) 

болады.  

4. Әлеуметтанулық зерттеудің сандық және сапалық әдістеріне 

негізгі сипаттама. Қазақстандағы қолданбалы әлеуметтанудың даму 

ерекшелігі.  

5. Сұрау әлеуметанулық ақпарат жинаудың негізгі әдісі ретінде. 

(Әдістің кемшіліктері мен артықшылықтарын сипаттау. Сізді қызықтыратын 

мәселе бойынша әлеуметтанулық зерттеу бағдарламалары мен сауалнама 

жасаңыз)  

6. Гайд құрылымы (Сізді қызықтыратын мәселе бойынша 

эксперттік сауал жүргізу үшін гайд жасаңыз) 

7. Келесі болжамдарды тексеру үшін ақпарат жинақтауға қысқаша 

сауалнама құрастырыңыз (мысалы: «пәтерді жалдап тұратын студенттер 

жатақханада тұратын студенттерге қарағанда оқу процесінен тыс жұмыстарға 

қатысуға ынтасы төмен»). 

8. Сізге қызықтыратын мәселе бойынша зерттеу жұргізу қажет. 

Пошта сауалнамасын толтыру туралы нұсқаудың алғысөзін жазыңыз. Егер 

Сіз сауалнаманы толтыру туралы респонденттер тобына нұсқау жүргізсеңіз 

Сіздің нұсқамаңыз қандай болады? Телефондық сұхбатқа алғысөз жазыңыз. 

Жеке сұхбатқа алғысөз жазыңыз.  

9. Әлеуметтанудағы іріктеу әдісі. Әріктеуді құрастыру қағидаттары.  

10. Әлеуметтанудағы сұрау әдісі (әлеуметтанулық сұрау, эксперттік 

сұрау, сұхбат әдіснамасы, социометриялық сұрау). 

11. Әлеуметтанудағы ақпарат жинаудың сұхбаттық емес әдісі 

(бақылау, құжаттарды талдау, ғылыми эксперимент). 

12. Эмпирикалық әлеуметтанулық зерттеудің ұйымдастырушылық 

қағидаттары. 

13. Фокус-топ әлеуметтанулық әдіс ретінде. 

14. Эксперттік бағалау әдісінің ерекшеліктері. 

15. Әлеуметтануда сұхбат әдісін жүргізу ерекшеліктері. Сұхбат 

жағдайы, сұхбаттың тиімділігі.  

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
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1. Тавокин, Е. П. Основы методики социологического 

исследования: учеб.пособие / Е. П. Тавокин. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 239 с. 

2. Добреньков В.И., Кравченко А.Н. Фундаментальная социология: 

В 15  т. Т.3: Методика и техника исследования. – М.: ИНФРА-М, 2004. – ХII, 

932 с. 

3. Әлеуметтану. 2–кітап/ Жалпы ред. М.М. Тажин. – Алматы, 2005. 

– 268 б. 
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4. Ильин В.И. Драматургия качественного полевого исследования. 

СПб, Интерсоцис, 2006. – 256 с. 

5. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: описание, 

объяснение, понимание социальной реальности. М., «Добросвет», 2003 – 596 
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Қосымша: 

1. Крыштановский А.О. Анализ социологических данных. М.. ИД 
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2. Татарова Г.Г. Методология анализа данных в социологии 
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3. Сусоколов А.А. Технология социологического исследования. 

Учебное пособие по курсу «Практикум по экономической социологии». М.: 

SPSL.- «Русская панорама», 2008 

4. Девятко И. Ф. Методы социологического исследования 3-е изд. – 

М.: КДУ, 2003. – 296 с.  

5. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский 

проект: 75 простых правил. М.: ГУ-ВШЭ, ИНФРА-М, 2001 

6. Аверин Ю.П. Теоретическое построение количественного 

социологического исследования. Учебное пособие для вузов. Гриф УМО по 

классичесскому университетскому образованию. М.: Академический проект, 

2014 г. -432с. 

7. Кравченко А.И., Добреньков В.И. Методы социологического 

исследования. Учебник. М.: ИНФРА-М, 2013. -768 с. 

8. Комлацкий В.И., Логинов С.В. Планирование и организация 

научных исследований. Учебное пособие. М.: Феникс, 2013. -204с. 

9. Белл Э., Браймен А.  Методы социальных исследований. Группы, 

организации и бизнес. М.: Гуманитарный центр, 2012. -776с. 
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KBK 3302 – ҚОЛДАНБАЛЫ БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ 

ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 

 

Көлемі - 2 кредит 
 

Автор: 

Веревкин А.В. – әлеуметтану ғылымдарының кандидаты, әлеуметтану 

және әлеуметтік жұмыс кафедрасының доценті 

 

Пікір жазғандар: 

Кенжакимова Г.А. – әлеуметтану ғылымдарының кандидаты, әл-

Фараби атындағы Қазақ ұлттық университенің әлеуметтану және әлеуметтік 

жұмыс кафедрасының доценті 

Алимбекова Г.Т. – әлеуметтану ғылымдарының кандидаты, Қоғамдық 

Пікірді Зерттеу Орталығының басшысы 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

 «Қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету» курсы студенттерді 

статистикалық және математикалық әдістерді ғылыми зерттеулерді жүргізу 

үдерісінде пайдалануды оқып-үйретуге бағытталған. Курста қолданбалы 

кәсіби бағдарламалардың мүмкіндіктерін пайдалану арқылы сапалы және 

сандық ақпаратты өңдеу, бақылау және талдау әдістерін тереңдетіп оқыту 

жоспарланған. 

Қазіргі таңда әлеуметтанулық зерттеулерді математикалық статистика, 

мәліметтерді талдаудың статистикалық әдістерінің білімінсіз елестету мүмкін 

емес. Біріншіден, математиканы қолдану зерттеушіні зерттеп отырған 

объектісі бойынша өзінің елестетулерін нақты тұжырымдауға итермелейді. 

Екіншіден, математикалық әдістерді пайдалану зерттеліп отырған объектінің 

нақты қасиеттерінің өлшеусіз сандарынан абстракциялауды жүзеге асыруға 

және зерттеп отырған құбылысты зерттеуші қалыптастырғандай қабылдауды 

ұстануға мүмкіндік туғызады. Үшіншіден, математиканың көмегімен 

логикалық ой тұжырымдамаларды кеңінен пайдалану есебінен объективті 

сипатқа ие маңызды қорытындылар алуға болады.   

Сонымен, әлеуметтік тәжірибенің қажеттіліктері тек сандық қана емес, 

сонымен қатар сапалық факторларды да нақты тіркеуге мүмкіндік тудыратын 

әлеуметтік процестерді сандық сипаттаудың әдістерін өңдеуді талап етеді. 

Әлеуметтанудағы математикалық әдістерді пайдалану тенденциясы 

әлеуметтік өлшем мәселелерін, немесе әлеуметтік құбылыстар мен 

процестердің сандық және сапалық көрсеткіштердің бірлігі мен шамалардың 

табылуын қарастыратын квантификацияны зерттеу және оқып-меңгеруді 

ұсынады.  

Бакалавр құзырлықтарының негізгі түрлері: 
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Курсты меңгеру нәтижесінде студент төмендегілерді жүзеге асыруы 

тиіс: 

білуі тиіс: - әртүрлі сипаттағы қолданбалы міндеттерді шешудегі 

бағдарламалық құралдардың мүмкіндіктерін; SPSS Excel, және т.б. 

мәліметтерін енгізу және бақылаудың негізгі принциптерін, ауыспалылар 

мен шкалалардың түрлерін, ауыспалылар арасындағы тәуелділік 

сипаттамасын, статистикалық ақпараттарды графикалық елестету амалдарын; 

істей алуы тиіс: эмпирикалық және экспериментальды мәліметтерді 

өңдеу, әртүрлі табиғатқа ие әлеуметтік объектілердің қазіргі жағдайына 

талдау жасау мен дамуына болжам жасауға, әлеуметтік жүйелердің даму 

динамикасына талдау жасауға алынған білімді тәжірибеде пайдалана алу, 

применять информационные технологии для решения задач по 

специальности;  

дағдыларды меңгеру: - күрделі есептер мен ақпаратты талдауды 

электронды кестелерде орындау, регрессиондық, факторлық, кластерлық 

талдауларды пайдалану негізінде модельдерді құру және әлеуметтанулық 

ақпараттарды талдау. 

Пререквизиттері: Әлеуметтанудың әдіснамасы мен әдістері, 

Демография және әлеуметтік статистика. 

 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

Кіріспе 

Математикалық әдістерді қолдану арқылы әлеуметтанулық 

ақпараттарды өңдеу мен талдаудың теориялық негіздері 

1. Әлеуметтік ақпараттарды математикалық талдау және әлеуметтанудағы 

өлшеудің негізгі принциптері 

2. Индикаторлар, концептілер, шкалалар 

3. Шкалалау әлеуметтанулық зерттеулердегі өлшем әдісі ретінде 

4. Әлеуметтанудағы статистикалық бақылау материалдарын топтастыру  

5. Белгі мәндерінің шашырауларының орта шамалары мен сипаттамалары 

6. Эмпирикалық тәуелділіктерді қалыпты үлестіру және сызбалық 

интерпретация 

7. Статистикалық гипотезалар мен өзара байланыстар және оларды талдау 

8. Себептік талдау және регрессия 

9. Факторлы және кластерлі талдау 

Әлеуметтанулық зерттеулерді қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз 

етуді пайдаланудың мүмкіндіктері мен ерекшеліктері 

10. SPSS негізінде әлеуметтанулық ақпараттарды өңдеу және талдау әдістері  

11. Әлеуметтанулық мәліметтерді талдаудың стандартты процедуралары 

және SPSS-та мәліметтерді бақылау кезеңінің ерекшеліктері 

12. Әлеуметтік сипаттамалар арасындағы өзара байланысты оқып-меңгеру. 

Сипаттамалық статистика мен есептер 
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13. Microsoft Excel, Stata және басқа компьютерлік бағдарламаларда 

ақпаратты статистикалық өңдеу  

14. Контент-талдауды жүргізу үшін пайдаланылатын компьютерлік 

бағдарламаларға шолу 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Әлеуметтанудағы математикалық әдістерді пайдалану тенденциясы 

әлеуметтік өлшем мәселелерін, немесе әлеуметтік құбылыс пен процестердің 

сапалық және сандық көрсеткіш бірлігі мен шамалардың табылуын 

білдіретін квантификацияларды оқып-меңгеру мен зерттеуді қарастырады.   

«Қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету» курсы негізгі қолданбалы 

кәсіби бағдарламалардың мүмкіндіктерін пайдалану арқылы ақпаратты 

өңдеу, бақылау және талдау әдістерін тереңдетіп оқытуға бағытталған. 

Бағдарлама бірінші кезекте әлеуметанушының практикалық қызметінде 

«Әлеуметтік ғылымдарға арналған статистикалық пакетпен» (SPSS - 

Statistical Package for Social Science) жұмыс істеу дағдысын қалыптастыруға 

бағдарланған. 

SPSS – бұл аналитикалық процестің жоспарлау, мәліметтерді жинау, 

мәліметтерге қол жеткізу және басқару, талдау, есептер мен сызбаларды құру 

сияқты барлық кезеңдерді қамтитын модульді, толықтай біріктірілген, 

барлық қажетті мүмкіндіктерге ие бағдарлама  кешені. Бағдарламаның қазіргі 

сызбалық пайдаланушы интерфейс версиясы талдаудың күрделі түрлері үшін 

қажетті статистикалық процедуралар мен есеп құрудың амалдарын, 

мәліметтерді басқарудың барлық функцияларын қамтиды. Курс сонымен 

бірге студенттерді  Microsoft Excel-дегі «Талдау пакеті»,  Stata және т.б. 

бағдарламалардың негізгі мүмкіндіктерімен және контент-талдауды 

бағдарламалық тұрғыдан қамтамасыз етудің ерекшеліктерімен таныстыруға 

бағытталған. 

Курстың мақсаты мен міндеті: Пәнді оқытудың мақсаты – әлеуметтік 

ақпаратты өңдеу мен талдаудың теориялық негіздерін меңгеру және 

студенттерде кәсіби қызмет саласындағы типтік міндеттерді шешуге 

арналған әлеуметтанулық зерттеулерді қолданбалы бағдарламалық қамтумен 

жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру. 

Пәнді оқып-меңгеру міндеттері: 

- әлеуметтанулық зерттеулердегі эмпирикалық ақпаратты талдау мен 

интерпретациялаудың математикалық әдістерін меңгеру;  

- SPSS-қа мәліметтерді енгізу мен бақылаудың ерекшеліктерін меңгеру, 

SPSS және басқа бағдарламаларда ұсынылатын  аналитикалық 

процедураларды пайдаланудың дағдыларын игеру; 

- статистикалық талдаудың негізгі мүмкіндіктері мен ережелерін, 

қарастырылып отырған қолданбалы бағдарламалар пакетінің көмегімен 

мәліметтерді өңдеу және есептерді дайындауды меңгеру; 
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- регрессиондық, факторлық, кластерлық талдауларды пайдалану 

негізінде модельдерді құру дағдыларын меңгеру. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

МАТЕМАТИКАЛЫҚ ӘДІСТЕРДІ ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ 

ӘЛЕУМЕТТАНУЛЫҚ АҚПАРАТТАРДЫ ӨҢДЕУ МЕН ТАЛДАУДЫҢ 

ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 

Әлеуметтік ақпараттарды математикалық талдау және 

әлеуметтанудағы өлшеудің негізгі принциптері 

Қоғамның әлеуметтік өмірінде туындайтын құбылыстар мен 

процестерге математикалық талдау: басымдылықтары мен кемшіліктері. 

Әлеуметтік ғылымдардағы математизацияның қиындылықтары. Әлеуметтік 

ақпараттың бастапқы ақпараттарын өңдеу үшін математикалық амалдарды 

пайдаланудың методологиялық мәселелері. Эмпирикалық мәліметтерді 

математикалық талдаудың жүйелік амалы. Көп өлшемді статистикалық 

талдаудың жалпы анықтамасы. 

Эмпирикалық әлеуметтану. Логикалық және математикалық 

формализация ұғымы. Эмпирикалық әлеуметтанудағы статистикалық және 

гуманитарлық парадигмалар.  

Әлеуметтанудағы өлшем анықтамасы. Өлшем деңгейлері. Өлшем 

өлшем объектілері белгілі бір тасымалдаушы ретінде қарастырылатын, 

кейбір математикалық жүйелер сол жүйелердің элементтерінің арасындағы 

қатынастарға сәйкес бейнелетін процедура ретінде. Әлеуметтанудағы 

эмпирикалық мәліметтердің құрылымы. Эмпирикалық мәліметтердің 

түрлері. Әлеуметтанушының әлеуметтік ақпараттармен жұмыс әдісінің, 

амал-тәсілінің, зерттеу міндеттері ерекшелік контекстіндегі  мәліметтер түрі. 

Әлеуметтік ақпараттың қайнар көздері. Талдау объектілері. Ақпарат 

формалары.  

Эмпирикалық мәліметтерді жинау әдіснемесі, яғни зерттеудің 

ұғымдары мен инструментарийлерін эмпирикалық интерпретациялау. 

Мәліметтерді өңдеу әдіснемесі, яғни ақпараттарды елестету формасы, 

мәліметтерді бастапқы талдау әдістері, математикалық әдістерді пайдалану 

логикасы. Өлшеудің нақтылығы мен беріктілігі. Өлшеудің жүйелік және 

кездейсоқтық қателері.  

 

Индикаторлар, концептілер, шкалалар 

Шкалалар туралы жалпы түсініктер. Шкалаларды әрбір бақыланып 

отырған объектіге сай сандық мән (шкалалық мән) орнатылатын алгоритм 

ретінде қабылдау.  

Шкалалық мәндердің бір мағыналы еместігі. Мүмкін өзгертулер мен 

шкалалардың түрлері. Атаулылардың шкаласы (номиналды, жіктелген). 

Ықтиярлы бір мәнді өзгертулер. Реттік шкалалар. Бір сарынды өсуші 
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өзгертулер. Ранг ұғымы. Интервалды шкалалар. Оңтайлы сызықтық 

өзгертулер. Байланыстар шкаласы. Ұқсастықтардың оңтайлы өзгертулері. 

Әртүрлілік шкалалар. Қозғалыстық өзгертулер.   

Ауыспалылар. Тәуелді және тәуелсіз ауыспалылар. Ауыспалылар 

арасындағы байланыстар. Ауыспалылар арасындағы тәуелділіктер: 

тәуелділіктің үлкенділігі мен тәуелділіктің беріктілігі. Индикатортар және 

концептілер. Әлеуметтік концептілерді операционализациялау.  

 

Шкалалау әлеуметтік зерттеулердегі өлшем әдісі ретінде 

Шкалалау салыстырмалы тар көрсеткіштерді тұтас қосынды шамаға 

біріктіруші процедура ретінде.  Шкала түрлері. Шакалалаудың валидтілігі. 

Шкалалардың валидтілігін тексеру әдістері. Ранжілеу. Жұптап салыстыру. 

Экспертті бағалау әдістері негізінде шкала құру. Тең интервалдар әдісі.  

Лайкерт бойынша шкалалау. Гуттманның шкалалық талдауы. Тёрстоун 

бойынша тең өлшемді интервалды шкалалау. Ч. Осгудтың семантикалық 

дифференциал әдісі.  

Әлеуметтік сипаттамалардың өлшем беріктілі. Берік өлшемдердің 

компоненттері. Жүйелік қателіктердің пайда болуы. Шкалалардың әртүрлі 

тармақтарын тең емес шамада пайдалану. Өлшем тұрақтылығын көтеру.  

 

Әлеуметтанудағы статистикалық бақылау материалдарын 

топтастыру 

Статистикалық топтастыру туралы жалпы түсініктер. Топтастырудың 

негізгі мақсаты. Топтастыру белгілерін дұрыс таңдау мәселесі.  

Үлестіру қатарлары. Статистикалық қатар ұғымы. Белгілерді жиілік 

үлестіру. Мәліметтерді топтастыру. Интервалды және дискретті қатарлы 

үлестіру ұғымы. Тең және тең емес интервалдармен үлестірудің интервалды 

қатарлары.  

Статистикалық кестелер. Жай, топтық және аралас  кестелер. 

Статистикалық қорытынды. Статистикалық қорытындылардың негізгі 

ұғымдары. Нөлдік және баламалы гипотезалар. Бірінші және екінші түрдегі 

қателер.  

 

Белгі мәндерінің шашырауларының орта шамалары мен 

сипаттамалары 

Жиілік үлестіруді құру мен топтастырудан әлеуметтік зерттеу 

объектілерінің жалы сипаттамаларын алуға дейін.  

Белгілердің орта мәндері. Орта шамалардың мәндері: орташа 

арифметикалық, медиана, мода және олардың интерпретациясы.  

Белгі мәндерінің вариация көрсеткіштері: белгілердің минималды және 

максималды мәндерінің арасындағы әртүрлілік (вариациялық тербеліс), 

орташа шаршылық ауытқулар, орташа абсолютті ауытқулар және т.б. 

Дисперсия және оны есептеу. Орташа абсолютті ауытқуды есептеу. Вариация 

коэффициенті. Вариация тербелісі. Вариация коэффициенті бір мағыналы 
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өлшем ретінде. Сапалы мәндердің вариациясы. Белгісіздік өлшемдер 

(энтропия). Энторопияның құрамы.  

 

Эмпирикалық тәуелділіктерді қалыпты үлестіру және сызбалық 

интерпретация 

Вариациялық қатарлардың сызбалары. Сызбалардың әр түрлері. 

Диаграмма түрлерінің мәліметтер ерекшелігіне сай келуі. Гистограмма – 

интервалды қатарлардың сызбалық суреттемесі. Үлестіру полигоны. 

Кумулята. Кумулятивті қисықтарды құру ерекшеліктері. Сызбалардың 

«оқылуы» және сызбаларды құрудағы қарапайым қателіктер. 

Қисық үйлестірулердің түрлері. Теориялық үлестірулер. Үлестірудің 

тығыздылығы. Үлестірудің қызметтері. Қазіргі бағдарламалық өнімдерді 

эмпирикалық тәуелділіктің сызбалық интерпретациясы үшін пайдалану.  

Қалыпты үлесіру (гауссовтық үлестіру). Гауссовтық үлестірудегі 

тығыздылықтың қызметтері. Қалыпты қисық, оның параметрлері мен 

құрамы. Бірегей қалыпты үлестіру стандарт ретінде. Қалыпты қисықты 

пайдалану. Қалыпты қисықты пайдалану.  Мәліметтерді нормализациялау. 

 

Статистикалық гипотезалар мен өзара байланыстар және оларды 

талдау 

Статистикалық гипотезаларды жалпы анықтау. Статистикалық 

критерийлер мен гипотезаларды белгілеу. Хи-квадрат критериі. Зерттеліп 

отырған белгілерді үлестіру туралы гипотезаларды тексеру үшін  хи-квадрат 

критериін пайдалану.    

Байланыстардың екі және үш өлшемді кестелері. Пропорцияларды 

салыстыру. Тәуелсіз екі ауыспалылар туралы гипотезаларды тексеру үшін 

хи-квадрат критериін пайдалану. Еркіндік деңгейі. Сыни мән.  

Статистикалық тәуелділік туралы жалпы елестетулер. Регрессияларды 

теңестіру. Өлшемдерді интервалды деңгейлері үшін өзара тәуелділіктің 

шамалары. Корреляциялық қатынастар. Корелляцияның жеке коэффициенті. 

Корреляцияның көптік коэффициенті. Пирсон моменттерінің корреляция 

коэффициенті. 

Өлшемдердің реттік деңгейлері үшін өзара тәуелділік коэффициенті. 

Спирмен және Кендалл рангты корреляцияның коэффициенті, рангпен 

байланысты мәселелер. Корреляция коэффициентін интерпретациялау және 

және олардың көлемі. Олардың статистикалық мәндерінің анықтамасы. 

Себептілік және корреляция. 

 

Себептік талдау және регрессия  

Сызықтық регрессия моделі. Кіші шаршы әдісі. Детерминация 

коэффициенті. Регрессиядағы тәуелді және тәуелсіз ауыспалыларға талаптар. 

Жеке және көпшіл корреляция. 
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Көпшіл сызықтық регрессия. Түсіндірмелі дисперсия (R2) және оның 

интерпретациясы. Бинарлыдағы көпмәнді ауыспалыларды қайта кодтау. 

Регресссионды модельдің аддитивті және мультипликативті элементтері.  

Көпшіл сызықтық және логистикалық регрессия. Толық және толық 

емес модельдер. Фишердың F-критериін статистикалық қорытынды үшін 

пайдалану. «Қатарлы талдау» (path analysis). Регрессияны пайдаланудағы 

дисперсионды талдау. Дихотомды тәуелді ауыспалы және логистикалық 

регрессия моделі.  

 

Факторлы және кластерлі талдау 

Фактор латентті ауыспалы ретінде. Факторлы талдау мәліметтерді 

сипаттаудың өлшемдерін қысқарту құралы ретінде. Факторларды көп 

өлшемді кеңістік өсі ретінде қабылдау. Факторлы салмақ интерпретациясы. 

Детерминантты факторлы талдау. Орындалатын процедуралардың бірізділігі: 

негізделген детерминантты факторлы модельдерді құру; факторлы талдау 

амалдарын таңдау және оларды орындау үшін жағдайларды дайындау; 

модельді талдаудың есептік процедураларын жүзеге асыру; талдау 

нәтижелері бойынша қорытындылар мен ұсыныстарды тұжырымдау. 

Детерминантты факторлы модельдердің түрлері. Факторлы талдаудың 

амалдары: интегралды, тізбектік құрылым, логарифмикалық және т.б. 

Детерминантты факторлы талдаудың негізгі әдістері. 

Жіктеу және топтастыру. Кластерлі талдау туралы жалпы түсінік. 

Кластерлі талдау типологиялық талдаудың құралы ретінде. Талдаудың екі 

түрі: ауыспалыларды зерттеу және респонденттерді зерттеу. Респонденттерді 

типологизациялауды және жіктеудің әртүрлі амалдары мен әдістері. 

Кластерлы талдауды пайдалану аумағы.  

 

ӘЛЕУМЕТТАНУЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРДІ ҚОЛДАНБАЛЫ 

БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІ ПАЙДАЛАНУДЫҢ 

МҮМКІНДІКТЕРІ МЕН ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Әлеуметтанулық ақпараттарды өңдеу және талдау әдістері SPSS 

негізінде 

SPSS-пен жұмыс істеу дайындығы және бағдарламаның негізгі 

ерекшеліктері. Бағдарламаның құрылымы. SPSS-ті ендіру. Мәліметтер 

файлын жүктеу, статистикалық процедураларды таңдау, сызбаларды құру 

және түзету, сыртқы мәліметтерді алу. Негізгі және сызбалық мәзір. SPSS 

модульдері: мәліметтерді басқару мен мәліметтерге қол жеткізудің әртүрлі 

мүмкіндіктерін білдіретін базалық модуль, алдыңғы қатарлы 

модель(Advanced Models) және регрессионалды модель (Regression Models). 

Мәліметтерді түзету. Негізгі мәзір. Құрал-жабдық панелі. Көру терезесі.   

SPSS мәліметтерін енгізу және мәлімет файлдарымен жұмыс. 

Мәліметтер файлын құру. Ауыспалы кодтауды және кодталған кестені 

сипаттау. Мәліметтерді енгізу үшін кестелерді қалыптастырудың негізгі 
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ережелері. Ауыспалылардың атауы және олардың түрлері. Ауыспалылардың 

белгілері және олардың мағынасы. Қалыс мәнділер: жүйелік және  

пайдаланушы. Ауыспалылардың қосымша сипаттамалары. 

Кестеге мәліметтерді енгізу және түзетулер енгізу. Мәліметтер 

болгымен операцияларды жүзеге асыру. Ауыспалыларды қосу және алып 

тастау. Мәліметтер файлын сақтау. Файлдарды біріктіру және бөлу. Split File 

процедураларын пайдалану – жағдайларды топтарға бөлу. Select Cases–

жағдайларды іріктеу. Жағдайларды сұрыптау - Sort Cases. Индивидуалды 

файлды құру.  

 

Әлеуметтанулық мәліметтерді талдаудың стандартты 

процедуралары және SPSS-та мәліметтерді бақылау кезеңінің 

ерекшеліктері 

 Бастапқы (бірінші) мәліметтерді өзгерту үшін SPSS мүмкіндіктері. 

Мәліметтерді қайта кодтау.  Жаңа мәліметтерді есептеу. Осы мақсаттар үшін 

қолданылатын арифметикалық, статистикалық және логикалық функциялар. 

Compute процедураларын пайдалана отырып, жаңа ауыспалыларды құру. 

Recode и Count процедураларын пайдалана отырып, жаңа ауыспалыларды 

құру. Логикалық білдіру және олардың қызметтері. Логикалық операторлар 

және байланыстар операторлары. Мәліметтерді сұрыптау, агрегация және 

саралау.  

Мәліметтерді талдау: жалпы принциптер, қосынды статистика және 

сызбалар. Ауыспалылар және олардың мәліметтерді талдаудағы алар орны.  

Әлеуметтанудағы SPSS және математикалық статистиканың әдістері. SPSS-

тағы статистикалық процедуралар туралы негізгі мәліметтер. Статистикалық 

процедураларды орындау тәртібі. Негізгі және қосымша диалогтық 

терезелер.  Көру терезесімен жұмыс ерекшелігі.  

Статистикалық есептеулердің дұрыстығы үшін мәліметтерді 

бақылаудың мәні. Мәліметтерді бақылаудың әртүрлі процедураларын 

пайдалану. Мәліметтерді қосу барысында, қате мәндер пайда болған 

жағдайда жиілік кестелерді пайдалану. Жеке ауыспалылар мәнінің 

сәйкестігін салыстыруда бақылауларды қарапайым емес мәндермен белгілеу. 

Ауыспалылардағы қалыс мәндерді түзету. Бақылау міндеттерін шешу 

тәжірибесі.   

 

Әлеуметтік сипаттамалар арасындағы өзара байланысты оқып-

меңгеру. Сипаттамалық статистика мен есептер 
SPSS-та берілген статистикалық процедуралар. Жиілік есебінің 

базалық процедурасы – Frequencies. Сипаттамалық статистика - Discriptives. 

Зерттеулік статистика – Explore. Case Summaries процедурасының 

мүмкіндіктері. Қатарлар бойынша қорытындылар туралы есептер - Report 

Summaries in Rows. Бағаналар бойынша қорытындылар туралы есептер - 

Report Summaries in Columns. 
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Бір ауыспалыға талдау (мәліметтерді топтастыру). Үлестіру қызметін 

құру. Сызбалық түсініктер. Сипаттамалардың есебі.   

Байланыс (сопряженность) кестесі. Байланыс кестесін құру. Байланыс 

кестесін талдаудың негізгі процедураларын шолу. Екі өлшемді кестелерді 

құру: Crosstabs процедурасы. Үлкен өлшемді кестелер. Tables мәзірінде 

кестелерді құру ережесі.  

Салыстыру шамалары. Салыстыру шамаларының сипаттамасы. 

Орташа. Т тесті. Бір факторлы дисперсионды талдау. Көп нұсқалы 

жауаптарды өңдеу. Көп нұсқалы жауаптардағы мәліметтер құрылымы. 

Оларды кодтаудың әртүрлі амалдары. Көп нұсқалы жауаптарды талдауда 

байланыс кестелері мен топтастыруларды құру.  

Байланыстарды (связь) талдау. Корреляциялық тәуелділікті сипаттау. 

Жұптық корреляция – Bivariate. Жеке корреляция - Partial.  Ұқсастық және 

айырмашылық өлшемдері - Distances.  

Мәліметтерді сызбалық елестету. Сызбаларды құру. Сызбаларды көру 

терезесі және түзету. Интерактивті сызба және карта.  

 

Microsoft Excel, Stata және басқа компьютерлік бағдарламаларда 

ақпараттарды статистикалық өңдеу 

Microsoft Excel-дегі «Талдау пакетінің» қондырмасы. Талдаудың 

инструменттері. Мәліметтерді статистикалық өңдеудің Microsoft Excel-де 

жүзеге асырылатын негізгі әдістері: «Гистограмма», «Таңдау», «Баяндау 

статистика», «Ранг және перцентиль», «Кездейсоқ сандардың генерациясы», 

«Бірфакторлы дисперсивті талдау», «Ковариация», «Корреляция», 

«Регрессия», «Сусымалыорта», «Экспоненциальды тегістеу, «Фурье 

талдауы» және т.б. Microsoft Excel-дегі «Талдау пакеті» қондырмасын 

пайдалану мүмкіндіктері.  

Microsoft Excel-дің статистикалық функциялары. Excel-дің құрамына 

енетін статистикалық функциялардың жалпы сипаттамасы мен қолданылуы 

(78 функция). Дербес мәнге ие нақты статистикалық міндеттерді шешуде 

автономды қолданылатын функциялар. 

Әлеуметтанулық зерттеулердегі статистикалық міндеттерді шешу мен 

математикалық талдауда пайдаланылатын қосымша бағдарламалық 

қамтамасыз етуге қысқаша шолу:  Statistica, Stata, IP Sociologist және т.б. 

SPSS-пен салыстырғандағы Stata-ның өзіндік ерекшеліктері. Stata пакетінде 

мәліметтерді талдаудың негізгі мүмкіндіктері. 

 

Контент-талдауды жүргізу үшін пайдаланылатын компьютерлік 

бағдарламаларға шолу 

Контент-талдау әлеуметтанулық зерттеудің әдісі ретінде. Мәтіндегі 

мағыналық бірліктерді жиілік таратудың статистикалық заңдылықтарын 

талдау. Контент-талдаудың типтері және олардың қолданылу салалары. 

Контент-талдаудың негізгі процедураларының мазмұны.  
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Контент-талдауға арналған бағдарламалар: Atlas.ti, Лекта, Concordance, 

QDA MINER, Simple Word Sorter, Site Content Analyzer 3, Wordstat, 

Yoshikoder, ВААЛ-мини және басқалар. Мәтіндерді, суреттерді, аудио және 

видео материалдарды ATLAS.ti бағдарламасында талдаудың мүмкіндіктері. 

Мәліметтерді алдын-ала дайындау. Мәліметтердің типі және зерттеудің 

міндеттеріне байланысты ATLAS.ti-де мәліметтерді талдаудың тәсілін 

таңдау. Нәтижелерді талдау және интерпретациялау. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. Әлеуметтік ақпараттарды математикалық талдау және 

әлеуметтанудағы өлшеудің негізгі принциптері 

2. Индикаторлар, концептілер, шкалалар 

3. Шкалалау әлеуметтік зерттеулердегі өлшем әдісі ретінде 

4. Әлеуметтанудағы статистикалық бақылау материалдарын 

топтастыру. 

5. Белгі мәндерінің шашырауларының орта шамалары мен 

сипаттамалары 

6. Эмпирикалық тәуелділіктерді қалыпты үлестіру және сызбалық 

интерпретация 

7. Статистикалық гипотезалар мен өзара байланыстар және оларды 

талдау 

8. Себептік талдау және регрессия 

9. Факторлы және кластерлі талдау 

10. SPSS мәліметтерін енгізу және мәлімет файлдарымен жұмыс 

11. Мәліметтерді өзгерту және мәліметтерді бақылау кезеңдерінің 

ерекшеліктері 

12. SPSS мүмкіндіктерін пайдалану және әлеуметтанулық мәліметтерді 

талдаудың стандартты процедуралары 

13. Сипаттамалық статистика мен есептер  

14. Excel-де ақпараттарды статистикалық өңдеу 

15. Контент-талдау  жүргізуді бағдарламалық тұрғыдан қамтамасыз ету 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 
 

1. Әлеуметтанудағы эмпирикалық мәліметтердің құрылымы. 

Эмпирикалық мәліметтердің түрлері. 

2. Ауыспалылар арасындағы тәуелділіктер: тәуелділіктің үлкенділігі 

мен тәуелділіктің беріктілігі. 

3. Гуттманның шкалалық талдауы.  

4. Тёрстоун бойынша тең өлшемді интервалды шкалалау.  
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5. Ч. Осгудтың семантикалық дифференциал әдісі.  

6. Белгі мәндерінің вариация көрсеткіштері 

7. Корреляция коэффициентін интерпретациялау және және олардың 

көлемі 

8. Сызықтық регрессия моделі 

9. Детерминантты факторлы талдаудың негізгі әдістері. 

10. Мәліметтерді кодтау және SPSS-тің мәліметтер редакторында 

жұмыс істеу 

11. SPSS-та эмпирикалық тәуелділіктерді графикалық 

интерпретациялау 

12. Көп нұсқалы жауаптарды талдауда байланыс кестелері мен 

топтастыруларды құру  

13. SPSS базасында мәліметтерді талдау және моделдеу 

14. Microsoft Excel-дегі статистикалық функциялар 

15. Мәтіндерді, суреттерді, аудио және видео материалдарды 

қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы талдау жүргізу. 

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. SPSS модульдері 

2. Бастапқы (бірінші) мәліметтерді өзгерту үшін SPSS мүмкіндіктері. 

3. Статистикалық есептеулердің дұрыстығы үшін мәліметтерді 

бақылаудың мәні. Бақылау міндеттерін шешу тәжірибесі.   

4. Әлеуметтанудағы SPSS және математикалық статистиканың әдістері.  

5. SPSS-қа мәліметтерді енгізу және мәліметтер файлдарымен жұмыс 

істеу.  

6. SPSS-та берілген статистикалық процедуралар. 

7. Байланыс кестесін талдаудың негізгі процедураларын шолу. 

8. Көп нұсқалы жауаптарды өңдеу. 

9. Сызбаларды құру 

10. Корреляцияның жұптық коэффициенттері (Пирсон, Кендалл, 

Спирман).  

11. Жеке корреляциялар 

12. Уақытша қатарларды талдау және болжау 

13. SPSS негізінде ғылыми есепті жазу 

14. Көпөлшемді статистикалық талдауды әлеуеметтік салада 

пайдаланудың ерекшеліктері 

15. Әлеуметтік ғылымдардағы математикалық моделдеудің рөлі 
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PRYA2201 – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Объем 2 кредита 

 

Авторы: 

Мухамадиев Х.С. – кандидат филологических наук, доцент 

Абаева Ж.С. – кандидат филологических наук, доцент 

Жаназарова З.Ж. – доктор социологических наук, профессор 

 

Рецензенты: 

Кылышбаева Б.Н. – доктор социологических наук, профессор 

Казахского Национального университета им. аль-Фараби 

Нагайбаева З.А. – кандидат социологических наук, доцент Казахского 

Национального медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина «Профессиональный русский язык» направлена на усиление 

лингвистического компонента в образовательном процессе – осуществление 

языковой подготовки студентов, обучающихся на государственном языке. Это 

означает, что формирование профессиональной языковой подготовки будущего 

специалиста осуществляется преподавателями-языковедами.  

Актуальность изучения дисциплины обусловлена реалиями современной 

социокультурной ситуации. В условиях интенсификации межкультурных и 

межгосударственных связей появляется потребность в специалистах, 

владеющих развитыми речевыми навыками и умениями не только на родном, 

но и на других языках в социокультурной и научно-профессиональной сферах. 

Иными словами, успешное развитие личности и профессиональная реализация 

специалиста в современном мире обусловлены навыками межкультурной 

коммуникации, основанными на соизучении  родного и неродного языков. В 

связи с этим дисциплина «Профессиональный русский язык» представляет 

собой один из способов совершенствования содержания профессиональной 

подготовки будущих специалистов.   

Данная дисциплина предполагает более глубокое изучение русского 

языка с учетом специфики специальности, использование его не в качестве 

объекта, а в качестве средства овладения  базовыми знаниями.                                                       

Анализируя и изучая научную литературу по специальности на русском 

языке, студент совершенствует приемы работы со специальной литературой, 

терминологией, понятиями. Данный аспект изучения языка приводит к связи с 

профилирующими предметами. 

Программа обучения профессиональному русскому языку опирается на 

знания и умения, приобретенные в процессе изучения базового курса русского 

языка.  
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В результате изучения данной дисциплины  студент должен: 

- иметь представление о жанровом многообразии научного стиля; 

- о правилах  построения научного текста и его языкового оформления;  

- об особенностях функционирования системы языка в 

профессиональном общении; 

– знать научную лексику и  научные конструкции естественно-

технического и общественно-гуманитарного профилей; 

-  правила продуцирования устных и письменных текстов разных жанров; 

-  речевые нормы профессиональной сферы деятельности; 

-  основы деловой коммуникации и документации; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного 

и  письменного текста; 

- выбирать языковые средства в соответствии с коммуникативной 

интенцией и ситуацией общения; 

- знать технологию интерпретации и анализа текстов научно-

профессиональной литературы; 

- технологию самостоятельного поиска научной информации как основы  

профессиональной деятельности; 

-  быть компетентным в профессиональной области делового общения. 

- знать стратегии и тактики речевой коммуникации в сфере 

профессионального взаимодействия.       

  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

п/п Наименование темы 

1 Введение в предметную область специальности «Социология» на 

профессиональном русском языке. Цель и задачи курса. 

2 Профессиональный русский язык как дисциплинарный феномен, 

обслуживающий социальную сферу человеческой деятельности. 

3 Основы формирования овладения предметно-языковым материалом 

специальности «Социология». 

4 Базовый категориально-понятийный аппарат в его профессиональном 

русском языковом выражении. 

5 Профессиональная терминология на русском языке. 

6 Специальный профессионально-ориентированный материал и его 

использование в заданных профессиональных ситуациях. 

7 Характеристика содержания предметной области по специальности 

«Социология» на русском языке. 

8 Профессиональная компетенция: ориентация в текстах на русском 

языке, монологическое высказывание профессионального содержания и 

т.д. 

9 Связь профессионального русского языка с дисциплинами 

специальности. 

10 Трансформация и дифференциация профессионального русского языка. 
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11 Прогрессивные технологии управления процессом обучения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Содержание программы определяется коммуникативными 

потребностями студентов в научно-профессиональной сфере, целями и 

задачами обучения русскому языку как успешному средству осуществления 

профессиональной деятельности. 

Цель дисциплины: формирование и развитие навыков  

коммуникативной компетенции на русском языке и обеспечение 

профессионально-ориентированной языковой подготовки компетентной 

личности, способной адекватно выстраивать общение в профессионально 

значимых ситуациях.   

Задачи дисциплины: 

1. Углубить представление об особенностях функционирования системы 

языка в научной и деловой сферах.  

2. Ознакомить с типологией профессиональных текстов и их 

компонентов. 

3. Совершенствовать коммуникативные навыки и речевые  умения при 

продуцировании устных и письменных научных текстов по изучаемой 

специальности. 

4. Совершенствовать навыки компрессии текста по специальности. 

5. Сформировать представление о коммуникативных качествах 

образцовой речи и нормах литературной речи. 

6. Совершенствовать умение логично и убедительно отстаивать свою 

позицию в споре и обсуждении. 

7. Развить умение логично, выразительно, используя разнообразные 

языковые средства, выражать свои мысли в жанре эссе. 

Объектом изучения является научный стиль, особенности языка 

изучаемой специальности.  

Методология курса связана с доминированием интерактивных методов: 

презентация, работа в малых группах, метод мозгового штурма, метод 

критического мышления, дискуссия, учебная игра, студенческая конференция. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Введение в предметную область специальности «Социология» на 

профессиональном русском языке. Цель и задачи курса. 

Роль и место дисциплины «Профессиональный русский» в структуре 

подготовки социологов. Профессиональный русский язык как 

дисциплинарный феномен. Предмет, объект, цель и задачи учебного курса. 

Структура курса и логика рассмотрения основных проблем. Опыт 

преподавания дисциплины в отечественных и зарубежных вузах. Степень 
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разработанности данной предметной области в историко-социологической и 

современной научной литературе. Обзор основной и дополнительной 

литературы. Место и роль учебной дисциплины в системе 

социогуманитарных наук.  

 

Профессиональный русский язык как дисциплинарный феномен, 

обслуживающий социальную сферу человеческой деятельности. 

Формирование навыков анализа научной литературы по специальности 

«Социология» с целью получения информации, способствующей 

формированию профессиональной компетенции. Понимание информации 

текста. Построение логико-композиционной основы текста. Выработка 

системы коммуникативных умений. Формирование представлений у 

студентов об особенностях функционирования системы языка в научном 

дискурсе. Обучение методам и приемам структурно-семантического и 

смысло-лингвистического анализа научного текста. Развитие логики 

мышления на основе научных текстов по специальности «Социология». 

Обучение извлекать из текста необходимой информации. Обобщение и 

интерпретация с целью использования в процессе учебно-профессионального 

общения. Формирование системы знаний языковых форм выражения 

различных типов информации научного текста. Использование системы 

предметных и языковых знаний для решения задач учебно-

профессионального общения. 

 

Основы формирования овладения предметно-языковым 

материалом специальности «Социология». 

Развитие научно-профессиональной речи: активное,обобщенное, 

объемное формирование навыков и умений в области научно-

профессиональной речи. Расширение лексического минимума 

общеупотребительных слов и словосочетаний, овладения грамматическими 

формами и конструкциями на уровне их употребления в речи. Овладение 

лексическим и терминологическим минимумом по специальности. 

Построение различных типов речевой деятельности: беседа, описание, 

информирование.  

 

Базовый категориально-понятийный аппарат в его 

профессиональном русском языковом выражении. 

Грамматические формы и конструкции в функциональном аспекте. 

Репродуцирование адаптированных и продуцирование несложных 

прагматических текстов, диалогических и монологических высказывании в 

устной и письменнойформепо разным видам речевой деятельности: 

говорению, аудированию, чтению, письму.  

Профессиональная терминология на русском языке. 

Развитие учебно-профессиональной речи: а) выроботка умений и 

навыков чтения, слушания, конспектирования литературы по специальности; 
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б) составление различного рода научно-учебных текстов, близких к текстам 

учебников и лекций, диалогов, монологов на учебно-профессиональные 

темы; в) интенсивное обучение основным функционально-смысловым типам 

высказываний: монологу-описанию, монологу-повествованию,монологу-

рассуждению, диалогу-беседе, диалогу-дискуссии. 

 

Специальный профессионально-ориентированный материал и его 

использование в заданных профессиональных ситуациях. 

Профессионально-ориентированный материал в различных областях 

социологического знания.Овладение стратегиями профессионального 

поведения и субъективным контролем и оценкой процесса и результата их 

профессионально ориентированной деятельности, необходимостью 

формирования специальных компетенций. 

 

Характеристика содержания предметной области по 

специальности «Социология» на русском языке. 

Предметная область социологии. Общество как объект социологии. 

История развития социологического знания. Отрасли социологии. Функции 

социологии. Междисциплинарная связь социологии с другими науками. 

 

Профессиональная компетенция: ориентация в текстах на русском 

языке, монологическое высказывание профессионального содержания и 

т.д.Интеракция. Медиация. Монологическое общение: публичное 

выступление с заранее подготовленным докладом, сообщениемучастие в 

дискуссии на заданную тему. Написание дипломатических документов, 

коммюнике, сообщения, статьи для прессы. Профессиональная компетенция 

социологав научно-исследовательскойдеятельностии ориентация в текстах на 

русском языке. Профессиональная компетенция социолога в проектной 

деятельности и ориентация в текстах на русском языке. Профессиональная 

компетенция социолога в организационно-управленческой деятельности и 

ориентация в текстах на русском языке.  

 

Связь профессионального русского языка с дисциплинами 

специальности. 

Связь «Русский язык для профессиональных целей» с дисциплиной 

«Основы безопасности жизнедеятельности». Связь «Профессиональный 

русский язык» с дисциплиной «Экология и устойчивое развитие». Связь 

«Профессиональный русский язык» с дисциплиной «Социологическое 

образование: Казахстан и мировой опыт». 

Трансформация и дифференциация профессионального русского 

языка. 

Распространенность приемов дифференциации и конкретизации. Слова 

с широкой семантикой. Приемы дифференциации и конкретизации значений. 

Сопутствие приемов друг другу.  
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Прогрессивные технологии управления процессом обучения. 

Технологии обучения как системный метод создания, применения и 

определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом 

технических и человеческих ресурсов. Технология обучения как 

совокупность методов и средств обработки, представления, изменения и 

предъявления учебной информации. Технология обучения как наука о 

способах воздействия преподавателя на учеников в процессе обучения с 

использованием необходимых технических или информационных средств.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

1. Написание статьи небольшого объема по теме, связанной со 

специальностью. 

2. Написание реферата-обзора на основе нескольких 

первоисточников. 

3. Написание аннотации, реферата к собственной статье. 

4. Написание рецензии к статье другого студента. 

5. Написание эссе на темы: (по специальностям) 

6. Подготовка к дискуссии по теме (по специальности) 

7. История спора. Ирония Сократа. Известные истории споры 

между учеными (по специальности). 

8. Структурные особенности различных документов: заявления, 

автобиографии, резюме и др. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Аксарина Н.А. Технология подготовки научного текста. Учебно-

методическое пособие – М.: Наука, 2014. – 112 с. 

2. Жаналина Л.К., Килевая Л.Т., Касымова Р.Т., Маймакова А.Д., 

Абаева М.К.  Язык современной науки: языковые портреты. Учимся 

искусству научной речи./Учебное пособие. – Алматы, 2010. – 344 с. 

3. Рогова К.И., Колесова Д.В. и др. Текст: теоретические основания 

и принципы анализа. Учебно-научное пособие. – СПб, 2011. – 464 с. 

4. Мухамадиев Х.С. Профессионально-ориентированный русский 

язык.  – Алматы, Казак университетi, 2013, 2016. – 210 с. 

5. Салагаев В.Г. Риторика. Технология сотрудничества: учебное 

пособие. – Астана: Дарын, 2007. – 304 с. 

6. Салагаев В.Г. Студенческие научные работы. Академическая 

риторика. – Алматы: Раритет, 2004. – 200 с. 

7.  Д.В.Колесов, А.А.Харитонов Пишем эссе. Учебное пособие для 

изучающих русский язык. - (электронное издание). - 5-е изд. - СПб.: Златоуст, 

2013 г. - 100 с.  



113 

 

Дополнительная:  

1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. – Р-на-

Д, 2005. – 576 с. 

2. Васильева Т.В. Информатика: учебное пособие по языку 

специальности (читаем тексты по специальности; вып. 12). –  СПб., 2012. – 

136 с.   

3. Маслова А.Ю. Введение в прагмалингвистику. – М.: Наука, 2010. 

– 152 с. 

4. Салагаев В.Г.  Составление деловых документов. Учебно-

справочная книга / Пер. на каз.язык  А.А.Какишевой – Алматы: Раритет. –  

2013. – 300 с. 

5. Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации: Учебное пособие 

по развитию навыков письменной речи. – 2-е изд. – М.: Наука, 2003. – 288 с. 
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POIYa 2202 – ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Объем 2 кредита 

 

Авторы: 

Шеденова Н.У. – доктор социологических наук, доцент кафедры 

социологии и социальной работы 

Мадиева Г.Б. – доктор филологических наук, профессор, заведующая 

кафедрой общего языкознания и европейских языков  

Таева Р.М. – кандидат филологических наук, доцент кафедры 

иностранной филологии и переводческого дела  

 

Рецензенты: 

Абдикерова Г.О. – доктор социологических наук, профессор 

Казахского Национального университета им. аль-Фараби 

Ногайбаева З.А. – кандидат социологических наук, доцент Казахского 

национального медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова 

Окушева Г.Т. – кандидат филологических наук, доцент кафедры 

иностранных языков Казахского национального университета имени аль-

Фараби 

Сарыбай М.Ш. – кандидат филологических наук, доцент Казахского 

университета  Международных отношений и мировых языков им. Абылай 

хана 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Курс «Профессионально-ориентированный иностранный язык» 

является базовой дисциплиной обязательного компонента согласно 

Государственному общеобязательному стандарту образования Республики 

Казахстан по специальности «5В050100-Социология». Данная учебная 

дисциплина направлена на развитие качественного уровня овладения 

студентами иностранным языком применительно к их профессиональной 

деятельности.  

Языковая подготовка по профессиональному иностранному языку на 

социально-гуманитарных специальностях является неотъемлемым 

компонентом профессионально ориентированной образовательной 

программы выпускника современного ВУЗа инновационного типа.  

Знание иностранного языка – одно из важных условий осуществления 

международного сотрудничества и повышения квалификации в рамках 

академической мобильности в условиях полиязычного образования в 

соответствии с принципами развития научно-исследовательского 

университета. Профессионально-ориентированный язык выступает как 
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средством, так и целью обучения, т.к. подборка и изучение 

специализированного материала ориентированы, во-первых, на 

использование студентами профессиональных знаний, а во-вторых, на 

успешное овладение языком. 

В ходе обучения дисциплине наряду с дальнейшим 

совершенствованием базовых умений иноязычного общения достигается 

профессионально-ориентированный уровень системных, предметных, 

межличностных, социокультурных компетенций в использовании языка в 

целях профессионального общения. Профессионально-ориентированный 

язык – продолжение курса базового английского языка, изучаемого в 

школьной программе, а также в рамках цикла общеобязательных дисциплин 

(ООД). Релевантным является усиление общепрофессиональной и 

межкультурной направленности траектории обучения студента на основе 

лингвистического компонента, формирование неподдельного интереса к 

будущей профессии, к феноменам иной ментальности и культуры в 

сопоставлении с семантическим и ценностным фондом родной культуры. В 

ходе презентации учебного материала курса предусматривается 

использование аутентичных специальных текстов, аудио- и видеоматериалов, 

адекватно отражающих содержание изучаемой тематики и сфер общения, 

языковые единицы, обозначающие реалии, связанные с профессиональной 

деятельностью, а также важнейшими историческими событиями, культурно-

историческими ассоциациями, особенностями общественно-политической 

жизни, государственным устройством и экономикой стран изучаемого языка. 

Программа нацелена на то, чтобы дать знания языков в объеме уровней В2-

С1; выработать умения и навыки по четырем видам речевой деятельности в 

объеме уровней В2-С1; развивать межкультурно-коммуникативные 

компетенции; формировать умения и навыки использовать языки в 

профессиональной сфере 

В результате изучения дисциплины «Профессионально-

ориентированный иностранный язык» студент должен владеть следующими 

компетенциями: 

системные компетенции: 

 знание функциональных особенностей устных и письменных 

профессионально-ориентированных текстов;  

 практическое владение основами документоведения (в пределах 

программы), принятые в профессиональной и деловой коммуникации;  

 знание стратегий и тактик коммуникативного поведения в ситуациях 

международного профессионального и научного общения (в пределах 

программы). 

предметные компетенции: 

уметь: 

  понимать устную (монологическую, диалогическую) речь в 

пределах профессиональной тематики; 

   участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью; 
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 самостоятельно готовить и делать устные сообщения на 

профессиональные темы, в том числе с использованием мультимедийных 

технологий; 

   извлекать необходимую информацию из англоязычных источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.) в типичных ситуациях 

профессионально-делового, научного общения;  

 аннотировать, реферировать и излагать на родной язык / с 

родного языка основное содержание текстов по специальности, при 

необходимости пользуясь словарем;  

 аргументировать, решать типовые стандартные 

профессионально-ориентированные задачи. 

иметь навыки: 

 писать сообщения, статьи, тезисы, рефераты на 

профессиональные темы; 

 распознавать и употреблять в устных и письменных 

высказываниях основные грамматические единицы, характерные для 

профессиональной речи; 

 распознавать и употреблять в устных и письменных 

высказываниях основную терминологию своей специальности, включающую 

активный и пассивный лексический минимум терминологического 

характера; 

 отбирать информационные источники и критически оценивать 

информацию, необходимую для выполнения коммуникативных задач в 

профессиональной деятельности; 

 самостоятельно определять способ достижения поставленной 

учебной и коммуникативной задачи. 

социокультурные компетенции:  

 способность конструировать речевое поведение с учетом 

социальных норм поведения, обусловленной культурой страны изучаемого 

языка; 

 целенаправленное и активное использование возможностей 

информационных технологий как важнейшего средства формирования 

профессиональной компетенции в области делового общения современного 

специалиста (работа с поисковыми сайтами, страницами зарубежных вузов и 

профессиональных сообществ, электронными энциклопедиями и др., 

пользование электронной почтой на иностранном языке); 

 умение работать в команде, проектной деятельности, в 

организации и проведении учебной и научно-исследовательской работы 

(доклады и выступления на конференции, оформление заявок на гранты и 

стажировки по программам академической мобильности и др.). 

Пререквизиты: История социологии, Социология общественного 

мнения, Политическая социология 
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Постреквизиты: Планирование и организация социологических 

исследований, Методология и методы в социологии, Социология конфликта, 

Социология молодежи 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№№ Наименование тем 

 Основы профессионального языка социологии на иностранном  

языке 

1 Учебно-профессиональная сфера общения: введение в специальность 

«Социология» на профессионально-ориентированном иностранном 

языке (английском и других языках) 

2 Работа с текстами на иностранном языке о современном состоянии 

социологии  

3 Выражение метаязыка специальности «Социология»: казахские 

(русские) и иностранные соответствия  

Интернациональный фонд терминообразования. Понятие о 

терминообразовании на английском языке. Профессионально-

ориентированная терминология на иностранном (английском и других 

языках) 

4 Предметная сфера специальности «Социология» на профессионально-

ориентированном английском языке (других языках). Работа со 

специальными текстами. 

 Профессиональная коммуникация социолога на иностранном 

языке 

5 Иностранный (английский и другие языки) язык в бизнес-

коммуникации 

Деловая переписка (письма, факсы, докладные записки). Сводки, 

Заметки, 

Отчеты 

6 Иностранный (английский и другие языки) язык в профессиональной 

коммуникации. Переговоры, профессиональные дебаты, презентации, 

конференции. 

7 Межкультурная коммуникация: дискурсивные практики по 

специальности «Социология» на английском языке (других языках) 

8 Академическое общение в учебном процессе (лекции и семинары по 

профессиональным дисциплинам на английском и других языках).  

 Специальный профессионально-ориентированный материал и 

использование иностранного языка в заданных 

профессиональных ситуациях социолога 

9 Профессиональная компетенция: ориентированность на специальные 

тексты на английском и других языках.  

10 Выдающиеся ученые в области профилирующих дисциплин 
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(реферирование трудов ученых по специальному научному 

направлению). 

11 Связь профессионального иностранного (английского и других) языка 

с профилирующими дисциплинами специальности «Социология» 

12 Роль иностранного языка (английского и других языков) в 

современном мире 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 
«Профессионально-ориентированный иностранный язык» – это 

учебная дисциплина, которая формирует компетенции студентов в 

презентации совокупности теоретических знаний о предметной сфере 

специальности «Социология» в формате изучаемого профессионально-

ориентированного английского языка.  

Объект «Профессионально-ориентированного иностранного языка», 

изучаемого в рамках специальности, – описание сущности специальности 

«Социология», основных направлений профессиональных знаний в терминах 

и понятиях английского языка.  

Предметом учебной дисциплины Профессионально-ориентированный 

иностранный язык является метаязык специальной науки на 

профессиональном английском языке.  

Второй этап языковой подготовки формирует у студентов когнитивные 

и профессиональные компетенции на межкультурном уровне, стимулирует 

интеллектуальное и эмоциональное развитие личности студента. На этом 

этапе развития студенты проявляют готовность к коммуникативно-

мыслительной деятельности на основе решаемой проблемной задачи. В 

области письменной речи предусматривается формирование навыков и 

умений написании продуктивных образцов письменной речи нейтрального и 

официального характера в пределах изученного языкового материала.  

Программа рассчитана на углубленное изучение текстовых материалов: 

толкование, перевод, пересказ профессионального текста, а также на 

расширение словарного запаса студентов и анализ изучаемых лексических 

единиц и призвана сформировать социально-достаточный, 

общеобразовательный уровень владения английским языком. На этом этапе 

обучения формируются коммуникативные навыки и умения в четырех видах 

речевой деятельности, что обеспечивает достаточно свободное 

использование иностранного языка как средства межличностного и 

межкультурного общения в различных сферах общественной жизни.  

Данный курс обучения иностранному языку включает основы 

коммуникативно-межкультурной компетенции в четырех видах 

деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. В рамках данного 

объема происходит освоение уровня В2 Общеевропейской шкалы 

компетенций (ОЕК) – уровень базовой стандартности. 
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Цель преподавания дисциплины: 

Стратегической целью настоящей программы является 

формирование у обучающихся иноязычной коммуникативной компетенции 

для эффективного, самостоятельного общения в социокультурной, 

академической и профессиональной сферах в условиях поликультурной и 

многоязычной среды. 

Практическая цель состоит в формировании умения использования 

английского языка в реальных ситуациях повседневного и академического 

общения, а также в типичных ситуациях профессионального общения. 

В качестве учебно-познавательной цели выделяется стимулирование 

познавательного интереса обучающихся, развитие их когнитивных 

способностей, формирование стратегий и приемов познавательной 

деятельности, умений и навыков учебной работы на английском языке.  

Образовательную цель программы составляет повышение уровня 

общей культуры и расширение кругозора бакалавров указанной 

специальности. 

Задачи курса: 

– обучение студентов пониманию и анализу текстов общего 

содержания, общенаучных, научно-популярных и специальных текстов по 

избранной профессии; 

– формирование и развитие навыков понимания устной речи на 

английском языке, включая навык понимания общего содержания 

общенаучных и специальных устных текстов, извлечения из них 

необходимой для профессиональной деятельности информации и навык 

конспектирования, реферирования специальных устных и письменных 

текстов; 

– формирование и развитие навыков создания письменных текстов 

(эссе, рефератов, статей) в соответствии с общекоммуникативными, 

академическими и профессиональными потребностями; 

– развитие навыков говорения, необходимых для решения 

общекоммуникативных и профессиональных задач, включая навыки ведения 

дискуссии, презентации и запроса информации, обоснования 

положения/тезиса и своей точки зрения; 

– формирование и развитие лексического запаса и знаний грамматики, 

необходимых студентам для решения указанных общекоммуникативных и 

профессиональных задач; 

– развитие навыков самостоятельного решения языковых проблем; 

– формирование и развитие навыка работы со специализированными 

словарями, включая одноязычный словарь изучаемого языка, 

справочниками, мультимедийными и интернет-ресурсами;  

– формирование и развитие межкультурной компетенции с целью 

эффективного использования иностранного языка в условиях 

поликультурного общения в повседневной и профессиональной сферах. 

Успешное выполнение этих задач приведет к конечной цели – 
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созданию стабильной системы формирования профессионально-

ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции, что 

обеспечит обучающимся конкурентное преимущество при осуществлении 

образовательной мобильности или продолжении образования, а также на 

рынке труда. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА СОЦИОЛОГИИ 

НА ИНОСТРАННОМ  ЯЗЫКЕ 

 

Учебно-профессиональная сфера общения: введение в 

специальность «Социология» на профессионально-ориентированном 

иностранном языке (английском и других языках) 

Роль и место дисциплины «Профессионально-ориентированный 

иностранный язык» в структуре подготовки социологов. Профессиональный 

иностранный язык как дисциплинарный феномен. Цель и задачи учебного 

курса.  

Знание иностранного (английского и другого) языка в формировании 

образованного специалиста. Понятие коммуникации. Профессиональная 

коммуникации – особая сфера. Роль и значение профессиональной 

коммуникации в жизни человека.  

Введение в предметную область специальности социология на 

иностранном  языке. Социология как наука об обществе. Объект и предмет 

социологии. Структура социологического знания. Развитие 

социологического мировоззрения. Социологическое воображение. 

Социологическая перспектива. Основные темы социологического изучения. 

 

Работа с текстами на иностранном языке о современном состоянии 

социологии 

Язык профессиональной коммуникации. Стили профессиональной 

коммуникации. Официальные и неофициальные виды (формы) 

профессиональной коммуникации, применение языка. Роль иностранного 

(английского и другого) языка в профессиональной коммуникации. Роль 

иностранного (английского и другого) языка в преподавании 

профессиональных дисциплин. 

Студенческая научно-практическая конференция: доклады, сообщения 

на заданные темы по социологии. Место социологии в системе социального 

знания. Связь социологии с другими дисциплинами. Практическое значение 

социологии. Реферирование и аннотирование статей по специальности 

«Социология» по различным проблемам профессиональной области. Понятие 

«общество». Роль общества в жизни человека. Роль социолога в обществе. 
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Выражение метаязыка специальности «Социология»: казахские 

(русские) и английские соответствия 

Понятие о метаязыке. Структура метаязыка. Корпусы метаязыка 

специальных направлений профессиональной сферы. Метаязыковая основа 

терминосистемы специальности «Социология» на иностранном (английском 

и другом) языке. Понятие об общих парадигмах терминов специальности 

«Социология». Терминология – составная часть национального языка. 

Терминология – знаковая модель определенной теории специальной области 

знания или профессии «Социология». Профессионально-ориентированная 

терминология на иностранном (английском и другом) языке. Основные 

источники формирования терминосистемы специальной отрасли знания 

«Социологии». Заимствованные иноязычные термины (латинские, греческие, 

английские), интернациональный фонд (терминообразование на основе 

английского и другого языка).  

Терминологические словари (Одноязычные и двуязычные 

профессиональные словари. Работа с лексикографическими источниками на 

иностранном языке (традиционными и on-line). Сопоставление словников 

профессиональных словарей на английском, казахском/русском языках. 

Информационный поиск (иноязычная база данных, Интернет-ресурсы.  

Термины «социальное», «социальные отношения», «социальная 

система». Базовые категории социологии: «социальная группа», «социальная 

общность», «социальная организация», «социальный институт», 

«социальный процесс». Определения основных социологических понятий 

«социальная структура», «социальная стратификация», «социальный статус», 

«социальная роль», «социальная мобильность» на иностранном языке.  

 

Предметная сфера специальности «Социология» на 

профессионально-ориентированном английском языке (других языках). 

Работа со специальными текстами. 

Сведения о профилирующей науке «Социологии». Краткая история 

специальной науки «Социология». Истоки социологии. Изложение основных 

идей О.Конта, Э.Дюркгейма, К.Маркса, М.Вебера на иностранном языке.  

Внутренняя структура научной области «Социология». Основные 

функции специальности «Социология». Профессиональная область и 

культура. Предметная сфера специальности «Социология» на иностранном 

(английском и другом) языке. Профилирующая специальность «Социология» 

и ее место в системе образования. Профилирующая специальность 

«Социология» – совокупность профессиональных дисциплин. Объект и 

предмет различных разделов профилирующей науки. Основные 

теоретические проблемы специальных дисциплин. Выдающиеся ученые 

социологии. Школы и направления. Структура современной социологии (по 

направлениям). Социологическая теория. Социологические исследования. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ СОЦИОЛОГА НА 

ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

 

Иностранный (английский и другие языки) язык в бизнес-

коммуникации 

Деловая переписка (письма, факсы, докладные записки). Сводки, 

Заметки, Отчеты: структура, клишированные фразы, словосочетания. Основы 

терминологического подъязыка на иностранном языке в деловой переписке. 

Наиболее частотные термины и исходные понятия деловой переписки и их 

дефиниции на английском языке.  

Особенности письменной профессиональной коммуникации социолога 

на иностранном языке. Подготовка письма для коммуникации на 

профессиональную тему. Подготовка резюме на иностранном языке. 

Подготовка заявки на участие в научной конференции. Этические вопросы 

профессионального общения. Этический кодекс социолога на иностранном 

языке. 

 

Иностранный (английский и другие языки) язык в 

профессиональной коммуникации. Переговоры, профессиональные 

дебаты, презентации, конференции 

Иностранный язык в профессиональной коммуникации социологов. 

Переговоры, профессиональные дебаты, презентации, конференции. Отличие 

этих понятий. Институт переговоров: виды, функции, динамика и правила 

проведения. Профессиональные дебаты как высший пилотаж ораторского 

мастерства (ораторского искусства). Дебатобаза: база кейсов и аргументов 

для профессиональных дебатов. Подготовка презентаций по 

профессиональной теме. Проведение конференции на заданную тему. 

Подготовка минидокладов на конференцию. Структура профессионального 

спича. 

Социология как наука о поведении. Понятие «личность» и 

«социализация», «ресоциализация» и «десоциализация», «девиантное 

поведение». Изложение теорий развития личности на иностранном языке. 

Социобиологический подход. Социологический подход. Теории З.Фрейда, 

Дж.Г.Мида, Ж.Пиаже и других. Этапы развития личности. Ранний этап 

развития младенца. Агенты социализации. Жизненный путь.  

 

Межкультурная коммуникация: дискурсивные практики по 

специальности «Социология» на английском языке 

Тренинг по развитию межкультурной коммуникации в 

профессиональной сфере. Проигрывание ситуаций, встречающихся в 

различных культурах. Язык как средство межкультурного общения. Роль 

иностранного языка в современном мире. Язык и межкультурная 

коммуникация. Стереотипные формы языковых выражений в межкультурной 

коммуникации на английском языке. Виды межкультурной коммуникации. 

http://ru.idebate.org/debatabase
http://ru.idebate.org/debatabase
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Субъекты межкультурной коммуникации в профессиональной сфере. 

Перевод и межкультурная коммуникация. Межличностная коммуникация. 

Знакомство с основными межкультурными различиями во 

взаимоотношениях с представителями других культур. 

Базовый категориально-понятийный аппарат изучения общества и 

культуры как социальной системы. Определения понятий «общество» и 

«культура» на иностранном языке. Общество как социальная система. 

Традиционное общество. Современные общества. Индустриальное и 

постиндустриальное общество. Три мира. Природа и воспитание. Культурное 

многообразие. Культурная идентичность и этноцентризм. Роль языка в 

обществе. 

 

Академические общение в учебном процессе (лекция и семинар по 

профессиональным дисциплинам на английском языке и других языках) 

Параметры и специфика академического общения. Национально-

культурная специфика речевого поведения и академического общения. 

Академическое учебное общение (лекции и семинары). Культура речи в 

академическом учебном общении (на английском языке). Академическое 

чтение (типология текстов по профилирующим дисциплинам на английском 

языке, источники информации). Устные формы академического общения 

(презентация, научное сообщение, доклад, обсуждение, дискуссия). 

Лекционная форма организации занятий на иностранном языке. Раскрытие 

основных понятий темы; сочетание теоретического материала с конкретными 

практическими примерами на иностранном языке. Семинарское занятие на 

иностранном языке как одна из основных форм организации учебного 

процесса.  

Использование иностранного языка для организации и проведения 

социологического исследования. Основные этапы социологического 

исследования. Проблема исследования. Разработка проекта, программы 

исследования. Проведение исследования. 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ОРИЕНТИРОВАННЫЙ МАТЕРИАЛ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ЗАДАННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

СИТУАЦИЯХ СОЦИОЛОГА 

 

Профессиональная компетенция социолога: ориентированность на 

специальные тексты на английском языке и других языках 
Специальный профессионально-ориентированный материал и его 

использование в заданных ситуациях профессионального общения 

(написание эссе, статей, тезисов, рефератов). Особенности перевода 

социологического текста на иностранном языке. Требования к переводу 

социологического текста. Специфика социологического текста. Особенности 
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текста научной монографии, учебника, научного журнала, отчета 

социологического исследования, научно-популярной публикации. 

Академическое письмо (эссе, реферат, аннотация, тезисы, статья, 

доклад, курсовая, дипломная работа, диссертация). Специальный 

профессионально-ориентированный материал и его использование в 

заданных ситуациях профессионального общения: структура, композиция 

(написание эссе, статей, тезисов, рефератов) 

Основные навыки академического письма на иностранном языке. 

Особенности подготовки реферата, аннотации, эссе, критического анализа и 

других форм академического письма на основе социологического текста. 

Подготовка научной работы на иностранном языке. Поиск 

литературных источников на иностранном языке. Подготовка библиографии 

научной статьи на иностранном языке. Требования к цитированию 

источников на иностранном языке. Оформление социологических данных в 

таблицах и рисунках на иностранном языке. Написание научной статьи. Ее 

структура и оформление.  

 

Выдающиеся ученые в области профилирующих дисциплин 

(реферирование трудов ученых по специальному научному направлению 

«Социология») 

Основные научные парадигмы в современном мире в области 

специальности «Социология». Общие и частные вопросы профессиональной 

области в трудах выдающихся ученых. Представители современного 

казахстанского научного знания. Основные тенденции зарубежных 

направлений профессиональной сферы. Профессиональные школы и 

концепции. Тексты из трудов известных ученых в области специальности 

(чтение, перевод, пересказ текстов на иностранном (английском и другом) 

языке по материалам учебно-методических пособий по дисциплинам 

специальности «Социология»).  

Краткое изложение социологических работ классиков социологии 

Э.Дюркгейма, М.Вебера, П.Сорокина, П.Штомпка и других на иностранном 

языке. Три социологические парадигмы. Функционализм. Конфликтная 

теория. Символический интеракционизм. 

 

Связь профессионального иностранного (английского и других) 

языка с профилирующими дисциплинами специальности «Социология»  

Структура специальности «Социология» и особенности дисциплин, 

входящих в эту структуру. Связь профессионального иностранного 

(английского) языка с основными дисциплинами бакалавриата: «История 

социологии» и др. Специальный профессионально-ориентированный 

материал и его использование в заданных ситуациях профессионального 

общения.  

Профессиональная компетенция: ориентированность на специальные 

тексты на иностранном (английском) языке. Чтение, аудирование, 
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комментирование текстов по тематике специальности на профессионально-

ориентированном английском языке. Реферирование, конспектирование 

текстов на иностранном языке, посвященных проблемам специальности.  

Понятия социальные классы и социальная стратификация на 

иностранном языке. Социальный статус и социальная роль как элементы 

социальной структуры. Системы социальной стратификации. Теории 

стратификации в современных обществах. Основные идеи теории класса 

К.Маркса, М.Вебера, современных теорий классов на иностранном языке. 

Различия по уровню богатства и доходов.Высший класс. Средний класс. 

Бедный класс. Андеркласс. 

 

Роль иностранного языка (английского и других языков)  в 

современном мире 

Английский язык – глобальный язык в мире. Английский язык – 

международный язык. Английский язык – один из шести языков ООН. 

Английский язык как одна из форм изменения общества. Заключение 

Президента в послании народу Казахстана «Государственное новое 

политическое направление главы государства стратегия «Казахстан – 2050» – 

«Мы должны стремиться изучать английский язык». Культурный проект 

«Триединство языков». 

Социологическое изучение семейных и этнических структур на 

иностранном языке. Категории «семья», «родство», «брак», «развод» на 

иностранном языке. Семейные отношения. Изменение форм семьи и брака. 

Понятия «этническая группа», «этническое меньшинство», «раса», 

«этнические отношения» на иностранном языке. Этнические противоречия и 

дискриминация. Этнические отношения в исторической перспективе в мире. 

  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Актуальность, значение и задачи курса «Профессионально-

ориентированный иностранный  язык». Предметная область социологии на 

профессиональном иностранном  языке 

2. Специальность «Социология» как научная отрасль. Основные 

социологические вопросы и задачи социологии в обществе 

3. Словники специализированных словарей на английском и 

казахском/русском языках. Развитие социологической теории и 

формирование профессиональной терминологии на иностранном языке  

4. Основные научные школы и открытия в области специальности 

«Социология» 

5.  Интернациональный фонд терминообразовании. Язык и общество 

6. Деловая переписка. Особенности текстов деловой документации  

7. Особенности письменной профессиональной коммуникации 

социолога. Подготовка письма, резюме, заявки на конференцию на 

иностранном языке 
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8. Социологические дебаты на тему «Развитие личности и процесс 

социализации в современном обществе. Социальные роли» 

9. Язык, общество и культура. Культурное многообразие. Язык как 

средство межкультурного общения 

10. Устные формы академического общения (презентация, научное 

сообщение, доклад, обсуждение, дискуссия) 

11. Структура и композиция письменных учебных текстов (эссе, 

реферет, статья). 

12. Письменный анализ социологических текстов в разных формах 

академического письма на профессиональном иностранном языке 

13. Стратификация и классовая структура в работах известных 

социологов на иностранном языке 

14. Специальный профессионально-ориентированный материал для 

изучения гендера, сексуальности и гендерных ролей 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

 

1. Составление глоссария основных социологических терминов на 

профессиональном иностранном языке с использованием словарей 

2. Краткое описание основных социологических парадигм на 

профессиональном иностранном языке 

3. Реферат оригинальной социологической работы Ч.Р.Миллса 

«Социологическое воображение» (трудов знаменитых ученых) 

4. Аннотация  социологической статьи на иностранном языке на 

тему социальная стратификация общества 

5. Эссе об актуальной социальной проблеме казахстанского 

общества на профессиональном иностранном языке 

6. Разработка программы и анкеты социологического исследования 

на актуальную тему с использованием профессиональной иностранной 

терминологии (Пример: Анализ гендерных ролей в семье и обществе) 

7. Краткий реферат иностранной социологической работы в области 

изучения труда и занятости населения  

8. Написание  научной статьи на профессиональном иностранном 

языке о социальных изменениях в казахстанском обществе 

9. Труды знаменитых ученых специализированной области страны 

изучаемого языка. Реферат. 

10. Краткий реферат трудов казахстанских социологов на 

иностранном языке 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Письменное и устное изложение текста из социологической 

статьи или раздела монографии на иностранном языке о месте и роли 

социологии в науке 

2. Составление и презентация «Терминологического 

социологического словаря» на иностранном языке 

3. Презентация содержания социологической теории (Э.Дюркгейм, 

М.Вебер, П.Бергер, П.Штомпка и другие) 

4. Перевод и изложение содержания статьи из иностранных 

профессиональных журналов, раскрывающей социальные особенности 

конкретного общества 

5. Подготовка библиографии научной публикации на иностранном 

языке по теме: «Социальные институты казахстанского общества»  

6. Подготовка устного выступления по актуальной социологической 

теме, связанной с вопросами этноса и религии в обществе 

7. Проведение презентации исследования с использованием 

иностранной профессиональной терминологии на тему семейных и 

гендерных отношений 

8. Подготовка заявки на участие в конференции на иностранном 

языке 

9. Возможности информационного поиска и использования 

социологических материалов  с помощью Интернет-ресурсов 

10. Обсуждение политики трехъязычия в Казахстане на Круглом 

столе 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Giddens A., Sutton F.Y. Sociology. 7 edition. – Cambridge: Polity Press, 

2013.- 1183p. 

2. Macionis J.J. Sociology. 14 edition -  New Jersey. Pearson Education 

International, 2012. – 696p. 

3. Кунанбаева С.С, Кармысова М.К. и др. Концепция развития 

иноязычного образования Республики Казахстан. Алматы, 2010. 

4. Кунанбаева C.C. Теория и практика современного иноязычного 

образования. Алматы, 2010.  

5. Introductory Guide to the Common European Framework of Reference 

(CEFR) for English Language Teachers. Cambridge University Press. - 2013. 

6. Harding К. English for Specific Purposes. Oxford University Press. - 

2009. 



128 

 

7. Christina Latham-Koenig and Clive Oxenden. English File. From 

Intermediate to Upper-Intermediate. Third edition. – Oxford University Press. - 

2013. 

9. Фрейдина Е.Л. Основы публичной речи. Learning to Speak in Public : 

учебное пособие для вузов / Е.Л. Фрейдина. – М. : Владос, 2007. – 134 с. 

10. Кристалл Д. «English as a Global Language». – Cambridge, New York, 

Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, São Paulo, 2003 

 

Дополнительная: 

1. Jary D., Jary J. Collins dictionary of Sociology. 2 edition. – Glasgow: 

HarperCollins Publishers, 1995. - 774p.  

9. Abercrombie N., Hill S., Turner B.S. Dictionary of Sociology. 3 

edition. – London: Penguin books,1994. 

10. Lindsey L.L., Beach S. Sociology: social life and social issues. - USA, 

New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 2000. – 733p. 

11. Kammeyer C.W., Ritzer G., Yetman N.R. Sociology: Experiencing 

Changing Societies.5th Edition. - Boston, USA, Allyn and Bacon, 1992. – 450p. 

12. R. Harrison, S. Philpot, L. Curnick. New Headway Academic Skills. 

Reading, Writing, and Study Skills. Oxford University Press. - 2009. 

13. Arline Burgmeier, Lawrence J. Zwier, Bruce Rubin, Kent Richmond.  

Inside Reading. The Academic Word List in Context. Pre-Intermediate to 

Advanced. Oxford. - 2009.  

14. Murphy Raymond. Essential Grammar in Use. Intermediate. 

Cambridge University Press. – 2010. 

15. British National Corpus: http://www.natcorp.ox.ac.uk  

16. The Corpus of Contemporary American English (COCA): 

http://www.americancorpus.org 

 

Примечание: Высшее учебное заведение может дополнить список 

литературы рабочей программы дисциплины необходимыми учебниками, 

учебными пособиями, лексикографическими источниками. 

 

 

http://www.natcorp.ox.ac.uk/
http://www.americancorpus.org/
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IS 1203 – ИСТОРИЯ СОЦИОЛОГИИ 

 

Объем 3 кредита 

 

Автор: 

Садырова М.С. – доктор социологических наук, профессор 

 

Рецензенты: 

Абдикерова Г.О. – доктор социологических наук, профессор кафедры 

социологии и социальной работы Казахского национального университета 

им. аль-Фараби 

Иманбекова Б.И. - доктор политических наук, заведующая кафедрой 

общественно-гуманитарных дисциплин Казахского государственного 

женского педагогического университета 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В курсе представлены основные понятия и методологические 

принципы, классические и современные теории западной социологии, а 

также методы и важнейшие результаты ее эмпирического исследования. В 

силу специфики своего предмета курс «История социологии» относится к 

числу базовых дисциплин в социологическом образовании, владение 

материалом которых необходимо социологу вне зависимости от его 

специализации. 

История социологии исследует различные формы изменений научного 

знания. Она прослеживает не только инновационные процессы в сфере 

научного знания, но и процессы инстиуционализации социологического 

знания. Взаимовлияние традиционных и современных социологических 

теорий, их взаимовлияние, характер их распространения и восприятия – все 

это входит в предмет истории социологии, который является логической 

основой программы. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами 

при изучении соответствующих разделов предшествующего курса: 

«Введение в социологию».  

Изучение данной дисциплины тесно связано с другими базовыми 

курсами как «История казахстанской социологии», «Социальная структура 

общества», «Социологический практикум» «Социальная антропология». 

По окончании курса студент должен: 

знать: 

- методологию и методику научного исследования этапов становления 

социологии; 

- основные концепций классической и современной западной 

социологии; 
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- понятия, основные принципы и структуру социологических теорий; 

- философские основания социологических теорий; 

- применение получаемых знаний на практике. 

уметь: 

- использовать в исследовательском процессе теоретико-

методологическую базу социологической науки; 

- самостоятельно анализировать теоретического наследия классиков 

социологической мысли; 

- применять методологию классификации этапов социологии в 

практической деятельности.  

овладеть навыками: 

- применения методов системного и сравнительного анализа этапов 

истории социологии; 

- аналитического и креативного мышления; 

- проектирования и прогнозирования развития 

современнойсоциологии; 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Темы 

 ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КЛАССИЧЕКОЙ СОЦИОЛОГИИ 

1 Исторические траектории социологии 

2 Особенности позитивистской социологии. Социология О. Конта 

3 Формационная теория К. Маркса 

4 Психологические теории 

5 Органическая и механическая солидарность Э. Дюркгейма 

6 Социологическая система Г. Спенсера 

7 Социология Ф. Тенниса 

8 Социологические концепции Г. Зиммеля 

9 Социология М.Вебера 

10 Социологическая теория В. Парето 

11 Социологические воззрения П. Сорокина 

 СОВРЕМЕННАЯ ЗАПАДНАЯ СОЦИОЛОГИЯ: ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ 

12 Социологическая доктрина Т.Парсонса 

13 Структурно-функциональный анализ Р. Мертона 

14 Теории социального конфликта 

15 Этнометодология и феноменологическая социология 

16 Современный структурный функционализм 

17 Социология индустриального развития (50-60 годы ХХ века) 

18 Новейшая социология (70-90 годы ХХ века) 

 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/dobr/01.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/dobr/07.php
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Предлагаемый курс основывается на представлениях о предмете и 

методе истории социологии, на особенностях становления, об этапах ее 

развития и определения места социологии в системе гуманитарного знания. 

Задача курса состоит в углубленном изучении содержания и логики 

предмета, усвоении и развитии у студентов навыков самостоятельной 

работы, умении увязывать изучаемый материал с современностью. 

Методологическим принципом новой науки стало утверждение 

первостепенного и исключительного значения социальной реальности и 

социологических методов в объяснении социальных явлений и развития 

общества. Без знания истории своей науки невозможны профессиональная 

культура человека, аналитическое мышление, сформировать которые 

призвано университетское образование.  

Основными методами исследования предметной области истории 

социологии являются принципы исторического, логического,  

хронологического,  системного, сравнительного, функционального анализа. 

. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КЛАССИЧЕКОЙ СОЦИОЛОГИИ 

 

Исторические траектории социологии  

Исторические, научные и философские предпосылки возникновения 

социологии. Развитие философии и естествознания в XVII—XVIII в.в. 

Развитие теории познания и социально-политических учений в XVII-

XVIIIв.в.  

Развитие элементов социологического знания. Формирование идеи 

общества. Формирование идеи социального закона. Закон прогресса. 

Просвещение и материализм во Франции в XVIII в. Развитие социологии во 

Франции. Итальянский гуманизм в XVIII в. 

Социологические идеи в общественном сознании Шотландии. 

Социология Юма. А.Фергюссон и его работа: «Эссе об истории гражданского 

общества».  

 

Особенности позитивистской социологии. Социология О. Конта 

Историческое значение учения О. Конта. Истоки позитивистской 

социологии. Социально-экономические и социально-культурные 

предпосылки возникновения социологической доктрины Огюста Конта. 

Основные положения социологической концепции О. Конта.  Философские 

основы социологического учения О. Конта. Сущность и назначение 

позитивистского метода О. Конта. Позитивизм как обоснование науки. Закон 

«трех стадий». Трактовка исторического процесса и законов мировой 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/dobr/01.php
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эволюции. Конт о мотивах поведения масс (роль природной среды, влияние 

идей, привычек и склонностей). 

Классификация наук в становлении социологии. Предмет, задачи и 

методы социологии по Конту. Эволюционизм как один из методологических 

принципов в построении Контом своей социологической теории. Социальная 

динамика и социальная статика как основа последующих учений в 

социологии. 

 

Формационная теория К. Маркса 

Социально-экономические и социально-культурные предпосылки 

возникновения социологической доктрины Маркса. Структура 

концептуального пространства марксистской теории. Единство научного и 

идеологического в теории Маркса. Сложности и проблемы, возникающие в 

контексте содержательной интерпретации учения Карла Маркса. 

Фундаментальное основание системы социологических воззрений Маркса — 

теория «материалистического понимания истории». Человеческие 

потребности и их роль в развитии общества (потребности и совместная 

трудовая деятельность людей). Материально-производственная практика как 

основной способ удовлетворения человеческих потребностей. 

Постулирование примата «общественного бытия» над «общественным 

сознанием». Марксизм как форма экономического детерминизма 

(онтологизация статуса экономической сферы жизни общества). 

Динамический контекст марксистской теории общества. Теория 

общественно-исторического развития в марксизме. Процесс исторической 

смены общественно-экономических формаций (характеристика каждой из 

них). Концепция «азиатского способа производства». Социологический 

смысл понятия «отчуждение». Марксова теория капитализма. Капитализм 

как общество модерна. Представления К. Маркса о перспективах 

дальнейшего развития европейского капитализма. «Конфликтологический 

аспект» в марксистской теории общества.  

 

Психологические теории 

«Психологизм» в социологической теории второй половины XIX века. 

Постепенный переход от поисков единственного «определяющего фактора» к 

многофакторной модели социального поведения. 

Главная проблема психологической социологии – природа и функции 

общественного сознания. Два аспекта этой проблемы. Соотношение 

общественного и индивидуального сознания. Психологическая традиция в 

социологии.  

Психологическая социология во второй половине XIX — начале XX в. 

Концепция «народной психологии» Штейнталя. Теория «Психологии 

народов» В. Вундта. Г. Тард и его концепция подражания. Тардовская теория 

общественного мнения. Психологическая социология Г. Лебона 

Психологический эволюционизм Л.Ф. Уорда. Рассуждения о специфике 
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социальной жизни человечества (психологические механизмы социального 

существования человеческого рода и их телеологический характер). Мотивы 

социократического утопизма в творчестве Уорда. Социологическая теория 

Ф.Г. Гиддингса. Общество как психо-физическое единство (синтез 

объективного и субъективного, продукт совместного действия природного и 

психического начал). «Сознание рода» как необходимая (психологически 

детерминированная) предпосылка социальной жизни. Психологический 

эволюционизм Ф. Гиддингса. Понятие «сознание рода». «Психология 

инстинкта» Х. Мак-Даугалла. Учебник социальной психологии У. Мак-

Даугалла. Интеракционистская концепция Ч. Кули. Диалектика «Я», группы 

и общества Ч. Кули. Теория зеркального «Я». Психологическая социальная 

доктрина З.Фрейда. 

 

Органическая и механическая солидарность Э. Дюркгейма 

Теоретические предпосылки творчества Э.Дюркгейма. Социальная 

позиция Э. Дюркгейма. Объективистские, сциентистские и 

натуралистические мотивы в общей структуре социологического 

мировоззрения Э.Дюркгейма. Основные методологические императивы 

социологии Э.Дюркгейма. Онтологический и методологический аспекты в 

концепции социологизма. Предмет и методы  социологии Дюркгейма, его 

место в системе общественных наук. Понятие социального факта, природа и 

виды социальных фактов. «Социологизм» как философское обоснование 

социологии. Причинный и функциональный анализ. Понятие нормы и 

патологии. Общественная солидарность и разделение труда. Личность и 

общество. Структура социологического знания по Дюркгейму. Применение 

принципов «социологизма» к исследованию причин самоубийства. Методы 

изучения самоубийств. В поисках социальной солидарности: от разделения 

труда к теории религии. Э.Дюркгейм как один из основоположников 

социологии религии. 

 

Социологическая система Г. Спенсера 

Синтетическая философия и теория универсальной эволюции в теории 

Г. Спенсера. Предмет социологии в трактовке Г. Спенсера. Ведущие 

принципы теоретических построений: понимание общества как организма и 

моделирование общества по физиологической модели. Сходства и различия 

между обществом биологическим организмом. Эволюция как закономерный 

органический процесс. Г. Спенсер – основоположник органической школы в 

социологии. Основные понятия социологической теории Г. Спенсера. 

Социальная интеграция и социальная дифференциация – основные 

социальные процессы. Социальные институты и их типы в концепции 

Спенсера. 

Особенность позитивизма Г.Спенсера. Основные идеи общественного 

развития в учении Спенсера: идея развития общества от простого к 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/dobr/07.php
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сложному, идея закономерности общественного развития. Закономерность 

характера социальной эволюции. Значение социологических идей Спенсера. 

 

Социология Фердинанда Тенниса 

Источники социологических идей Ф. Тенниса. «Община и общество» – 

основная работа Тенниса. Община как форма общественных связей, 

основывающаяся на согласии, господстве традиционных отношений. 

Общество как специфическая форма социальных отношений, 

основывающееся на договоре. Типология общественных отношений и 

социальных групп. 

Различие общины и общества. Источник общества – избирательная 

воля, предполагающая свободу выбора и рациональный расчет. Роль обычая 

как регулятора социальных связей в общине. Община и общество – основной 

критерий классификации социальных норм. Ф. Теннис – родоначальник 

профессиональной социологии Германии. 

 

Социологические концепции Георга Зиммеля 

Особенности идейной эволюции и научных интересов Г.Зиммеля. 

Методологические принципы социологической концепции Г. Зиммеля. 

Основные проблемы рассматриваемые в работах Г.Зиммеля  «О социальной 

дифференциации», «Философия денег». Определение социологии Г.Зиммеля. 

Противопоставление методологического и онтологического, формального и 

содержательного подходов в теории Г. Зиммеля. Общество как сетка 

определенных форм, взаимодействие индивидов. 

Предмет социологии – чистый факт социации, освобожденный от 

конкретного содержания. Типология форм социации. Характеристики 

основных форм социации: господства и подчинения, иерархии, корпорации, 

конкуренции, брака и др. Проблема устойчивости и самосохранения 

социальных групп. Разделение труда и социальная дифференциация, их 

воздействие на самосохранение социальной группы. 

 

Социология М. Вебера 

Теоретические и общественные условия формирования социальных 

воззрений и теоретической позиции М. Вебера. Общая концепция 

социологии как науки. Понятие социального действия, его структура и типы. 

Теория идеальных типов. «Идеальный мир» как инструмент 

социологического исследования. Метод «понимания» и его связь с 

концепцией социального мира. Понятие «целерационального действия» как 

центральная категория теории социального действия. Виды социального 

действия. Учение о формальной рациональности. Концепция причинности. 

Последовательность процедуры социологического исследования: 

наблюдение, интерпретация, конструирование идеального типа, «понимание» 

мотивов, определение причин. Разработка М. Вебером отдельных отраслей 

социологии: в области сельского хозяйства и промышленности, политики 
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(учения о типах лидерства, бюрократии), права, науки, культуры и религии. 

Теория науки. История и социология. Социология религии.  

 

Социологическая теория В. Парето 

Особенности развития социологии в Италии. Этапы эволюции 

теоретических воззрений В. Парето. Влияние на социологические взгляды В. 

Парето иррационалистических и волюнтаристических концепций. 

Методологические принципы социологии Парето. Определение социологии 

как науки, основанной на описании и наблюдении, на экспериментальных 

исследованиях и логически правильных рассуждениях. Социология как 

логико-экспериментальная наука. Логические и нелогические действия. 

Естественные науки как образец для построения социологии. Трактовка 

проблем причинности, закономерности, социального фактора, 

общественного явления. Понимание общества как системы взаимодействия 

индивидов. Общество как система в состоянии равновесия. Механизм в 

понимании общества. Статистическое и динамическое равновесие в 

обществе. Теория иррациональности человеческого поведения и его 

последующей рационализации. Психологический редукционизм. 

Классификация человеческих действий. Концепция идеологии. Концепция 

круговорота элит. Наука и политика. Теория элиты. 

 

Социологические воззрения П. Сорокина 

Теоретические истоки социологических взглядов П.А. Сорокина. 

Основные фазы эволюции социологических идей П.А. Сорокина. Концепция 

социокультурной динамики. Позитивистский синтез в исследовании 

«Преступление и кара: подвиг и награда». Предмет социологии. Создание 

понятийного аппарата социологии.  Принципы методологического 

натурализма и разработка теории «социального поведения». Трактовка 

общественной структуры, механизма взаимодействия его составляющих. 

Основные способы познания социальной реальности. Интегральная 

социология. П.А. Сорокин о соотношении методологического и 

эмпирического методов исследования социальных явлений. Ценность 

культуры. Концепция социальной мобильности. Вклад П.А. Сорокина в 

развитие социологической науки. 

 

СОВРЕМЕННАЯ ЗАПАДНАЯ СОЦИОЛОГИЯ: ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ 

 

Социологическая доктрина Т. Парсонса 

Формирование концепции социального действия. Т. Парсонс и его 

попытка построения «общесоциологической теории». Работа «Структура 

социального действия» и ее значение для последующей деятельности. 

«Элементарное действие» – основная единица анализа в теории действия. 

Структурные элементы: действующее лицо, цель, ситуация, нормативная 
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ориентация действия. Понятие социальной системы и социального действия 

в концепции Т. Парсонса. Три типа теоретических систем: культура, природа, 

действие и три типа наук: о культуре, о природе, о действии. Развитие 

функционалистической концепции социального действия. Исследование 

механизмов социализации и социального контроля. Идея равновесия. 

Символико-семиотический подход Т. Парсонса к поведению индивидов. 

Проблема теоретического знания и отношение между теорией и 

эмпирическим знаниями в социологической доктрине Т. Парсонса. 

 

Структурно-функциональный анализ Р. Мертона 

Концепция теорий среднего уровня. Парадигма как методологическая 

конструкция. Функция парадигм. Понятие дисфункции. Анализ Мертоном 

функциональных теорий его времени. Явные и скрытые функции. Условия и 

основные принципы функционального анализа современных обществ. 

Структурный анализ Р. Мертона. Культурная структура. Социальная 

структура. Уровни социальной структуры. Характеристики социальных 

групп. Социальные характеристики и социальные выборы. Социальные 

практики. Вклад Р. Мертона в развитие социологической теории. Развитие 

социологии девиантного поведения. Классификация типов девиантного 

поведения.  

 

Теории социального конфликта 

Конфликтологическая парадигма. К. Маркс, Л. Гумплович, Г. Зиммель 

о социальном конфликте. Конфликт как идеологическое явление в работах Л. 

Козера. Конструктивная и деструктивная значимость конфликта. 

Универсальность конфликтов. Консенсус и конвергенции как пути 

разрешения конфликтов. Формирование конфликтологической парадигмы 

немарксистской ориентации. Конфликтологическая концепция Ч. Миллса. 

Причины, функции и субъекты социальных конфликтов. Теория социальных 

конфликтов немецкого социолога Р. Дарендорфа. Природа и характер 

социальных конфликтов. Микро и макроконфликты в условиях неравенства. 

Разрешение конфликтов через «рациональное регулирование». Динамика 

социальных конфликтов. Американский социолог К. Болдуинг о социальном 

конфликте.  
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Социометрия (микросоциология) 

Понятие «социометрия». Д. Морено о теории 

измерения межличностных отношений. Методика изучения 

внутригрупповых связей и иерархии в малых группах. Социограмма. 

Социометрическая процедура. Социометрическая техника. Социометрия 

является прикладным методом в социологии, психологии, социальной 

психологии, психотерапии и т.д. Е. Дженингс, Л. Ландберг, Ч. Лумис, М. 

Нортуэй, Г. Гурвич, П. Мокор, Р. Кениг, Г. Штибер о психоаналитическом 

методе – социометрии. 

 

Символический интеракционизм: Дж. Г. Мид, Г. Блумер, Ф. Дэвис, 

Э. Гоффман 

Вклад Дж.Мида в символический интеракционизм. Основные понятия 

символического интеракционизма: объект, язык, взаимодействие, социальное 

действие. Работа Мида «Разум, я и общество». «Я» и контроль поведения. 

«Я» как объект. «Я» как процесс. Социализация и «Я», и мотивация. «Я» и 

другие. Личность в современном обществе. Самоидентификация. 

Социальные роли и определение ситуации. Создание и присвоение ролей. 

Социальная интеракция и формирование поведения. Когнитивная база 

определения параметров поведения. Отклоняющееся поведение и 

социальный порядок. Определение отклоняющегося поведения. 

Интеракционистская концепция отклоняющегося поведения. Социальные 

структуры и «Я». Ценность интеракционистской перспективы. 

Драматический подход. «Социология социологии» Э. Гоффмана. Методы 

символического интеракционизма. 

 

Этнометодология и феноменологическая социология 

Феноменологические основания этнометодологии. Этнометодология Г. 

Гарфинкеля. «Исследования по этнометодологии». Вклад Альфреда Шюца в 

феноменологическую социологию. Главная задача феноменологии – 

восстановить связь абстрактных научных понятий с жизненным миром, 

миром повседневного знания и деятельности. «Понимающая социология» А. 

Шюца. Проблема «рациональной описуемости практических действий как 

текущей практической реализации». Организация и анализ разговора. 

«Говорение по правилам». Анализ черт построения практических действий и 

исследование обыденного сознания. Выработка основ содержательного 

социологического анализа повседневной жизни. Этнометодология и 

традиционная социология. 

 

Социология знания П. Бергера, Т. Лукмана 

Научный статус, функции, задачи социологии знания П. Бергера и Т. 

Лукмана. Проблемы социологии знания. Основания знания в повседневной 

жизни. Социальное взаимодействие в повседневной жизни. Основные 

понятия концепции П. Бергера и Т. Лукмана: реальность, обыденный и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
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«смысловой» мир, интеракция, объективизация. Язык как инструмент 

объективизации. Общество и инвалид. Социальная структура и реальность в 

повседневной жизни. Повседневная реальность и области конечного 

значения. Первичный и вторичный этапы социализации. Самоидентификация 

и организм. Этнические основания социологии знания П. Бергера и Т. 

Лукмана. Роль социолога в обществе. Взаимодействие социологии знания и 

социологии религии. Социология знания и социологическая теория. 

 

Эмпирическая социология (20-40 годы ХХ века) 

Эмпирические социальные исследования в Великобритании. Первые 

регулярные переписи населения. Лондонское статистическое общество. 

Метод анализа документов в исследовании социальных институтов. (Б.и С. 

Вебб). Эмпирические социальные исследования во Франции. Первая 

официальная перепись населения 1801 года. Исследования по социальной 

гигиене. Развитие криминальной статистики (А. Герри). Эмпирические 

социальные исследования в Германии. Создание медицинской статистики. 

Применение в Германии методов социальной   статистики   (А. Вагнер,   В. 

Лексис). Социология труда А. Левинштайна. Новое в процедурах и методах. 

Социоинженерия. Проблема общения. Символический интеракционизм. 

Игровая концепция культуры. Психодраматические исследования Дж. 

Морено. Проблема «человеческих отношений». Дискуссии на рубеже 20-30 

годов. 

 

Теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса 

Ю. Хабермас как представитель среднего поколения Франкфуртской 

школы. Работы: «Познание и человеческие интересы», «Теория 

коммуникативного действия». Понятие рациональности применительно к 

действиям личностей, жизненным формам. Рациональное действие. 

Рациональность и язык. Дискурсивный разум. Проблема теории действия. 

Дихотомическое противостояние коммуникативного действия 

универсальному. Определение коммуникативного действия. Рефлективность 

коммуникативного действия. Жизненный мир и система. Проблема 

социального порядка. Функция самосохранения и обеспечения выживания 

общества. Философия знания и философия коммуникации. Анализ 

важнейших тенденций кризисов современности и ее развития. Теория 

коммуникативного действия и традиционная социология. 

 

Современный структурный функционализм 

Принципы функционализма: функционального единства общества, 

универсальности, необходимости, динамического равновесия, явная и 

скрытая функция. Структурно-функциональная сетка. Формирование теории 

социального действия. Концепции Р. Бейлза, Р. Мак-Айвера, Р. Мертона, Н. 

Смелзера, Э. Шилза о структурно-функциональном анализе. Задачи теории 

структурации. Элементы теории структурации: мотивация, рефлектующий 
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агент; структура; интерсоциальные системы. Индивид. Сознательная 

направляемость действия. Практическое сознание – осознание социальных 

правил. Мотивация и рационализация действия. Структура и ограничения, 

структура и возможности. Сочетания различных типов обществ. Адаптация 

как механизм социального изменения. Необходимость отказа от 

эволюционизма в науке. Социальная наука и социальная практика. 

Социологические концепции и теория структурации. Французская 

школа структурализма (И. Леви-Стросс, Ж. Лекан, М.П. Фуко, Ж. Деррида). 

 

Основные направления американской социологии 

Течение структурного функционализма. Концепции, ориентированные 

на изучение отношений между обществом, личностью и культурой (П. 

Сорокин, Р. Бейлз, Т. Ньюком, Д. Рисмен и др.). Критическая социология, ее 

главные проблемы (социальные последствия НТР, социальный прогресс, 

духовный мир современного человека и др.). Теории   В. Веблена, Р. Миллза, 

Д. Юрровица, А. Гоулднера и др. “Нейтральная” позиция в современном 

обществе (Л. Белл, Л. Маммфорд). Диагностическая социология (Г. Беккер, 

П.А. Сорокин, Р. Белл, А. Босков, Э. Шиллз и др.) Ориентация на изучение 

наиболее острых проблем жизни современного общества. Релятивизм 

диагностиков.  

 

Социология индустриального развития (50-60 годы ХХ века) 

Теория «индустриального общества». Единое индустриальное 

общество. Теория конвергенции. Теория социальной стратификации. 

Социальная мобильность. Теория «деидеологизации». Развитие системных 

идей в социологии. Системно-функциональные идеи. Структурно-

функциональное направление в социологии. Развитие внутренней структуры 

методов. Техническая оснащенность исследований. Западноевропейская 

социология.  

 

Новейшая социология (70-90 годы ХХ века) 

Социология качественного стиля. Символический интеракционизм. 

«Социология социологии» Э. Гоулднера. Феноменолого-герменевтическая   

социология. Концепция нового индустриального общества. Неоконсерватизм 

как новейшее (постиндустриальное) течение в социологии США. 

Неоконсерватизм и футурология. Критическая социология. Концепция 

социальных изменений. Конфликтологическая парадигма. Леворадикальная 

парадигма. Леворадикальная социология. Концепция «одномерного 

человека». Радикальная концепция постиндустриального развития. 

Структурализм, постструктурализм и возникновение постмодернистской 

социальной теории. Современная социология как полипарадигмальная наука. 

Интеграция микро- и макропозиций. Понятие «технократизм». Главные 

ценности метода технократов. Вклад Т. Веблена в теорию технократизма. Г. 

Скотт о технократизме. А. Тоффлер и его «Третья волна». 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Особенности позитивистской социологии. Социология О.Конта 

2. Социологические концепции Карла Маркса 

3. Психологические теории. 

4. Социологическая концепция Эмиля Дюркгейма 

5. Социологическая система Герберта Спенсера 

6. Социология Фердинанда Тенниса 

7. Социологические концепции Георга Зиммеля. 

8. Социология Макса Вебера 

9. Социологическая теория Вильфредо Паретто. 

10. Социологические воззрения П.А. Сорокина 

11. Социологическая доктрина Толкотта Парсонса 

12. Структурно-функциональный анализ Роберта Мертона. 

13. Теории социального конфликта. 

14.   Основные направления развития современной социологии  

15. Этапы становления и развития социологии в Казахстане. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

1. Исторические, научные и философские предпосылки 

возникновения социологии. 

2. Социальная статика и динамика  О. Конта  

3. Структура концептуального пространства марксистской теории. 

4. Психологическая социология во второй половине XIX — начале 

XX в. 

5. Структура социологического мировоззрения Э.Дюркгейма 

6. Сравнительный анализ теории представителей классического 

этапа развития социологии 

7. Этнометодология и традиционная социология  

8. Современная Западная социология: основные направления и 

проблемы  

9. История становления и развития американской школы 

социологии 

10. Основные теоретические направления современной 

эмпирической и прикладной социологии 

11. Современный структурный функционализм 

12. Сравнительный анализ концепции индустриального и  

постиндустриального общества. 

13. Социология в ракурсе ХХ1 века. 

14. Этапы развития социологии в России 

15. Становление и развитие социологии в Казахстане 
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1. Давыдов Ю.Н. История теоретической социологии. Предыстория 

социологии. М.: 2010. Академический Проект; Гаудеамус. 274 с.  

2. Воронцов А.В., Громов И.А., Глотков М.Б.   История социологии. 

Учебник для бакалавров. М.: 2013. Юрайт.  459с. 
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2. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология. Учебник. – М.: 
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3. Парсонс Т. О структуре социального действия. – М.: 

Академический проект, 2000. – 880 с.  

4. Трошкин Е.И. История социологии: Учебное пособие. – Изд-во 

ЮУрГУ, 2006. – 200 с. 

5. Әлемдік әлеуметтану антологиясы. 1-10 томдар. – Алматы: 

«Қазақстан», 2005-2008. 

6. Биекенов К.У., Садырова М.С. Әлеуметтанудың түсіндірме 

сөздігі. Алматы, Сөздік. 2008 

7. Смағамбет Б.Ж. Шетелдік әлеуметтану тарихы. – Астана: 

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, 2010.- 288 б. 
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SSSS 1204 – СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА И СОЦИАЛЬНАЯ 

СТРАТИФИКАЦИЯ 

 

Объем 2 кредита 

 

Авторы: 

Абдирайымова Г.С. – доктор социологических наук, профессор  

Бурханова Д.К. – доктор PhD  

 

Рецензенты: 

Шеденова Н.У. – доктор социологических наук, доцент КазНУ имени 

аль-Фараби  

Алимбекова Г.Т. – кандидат социологических наук, директор Центра 

изучения общественного мнения  

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курс «Социальная структура и социальная стратификация» является 

базовым курсом подготовки бакалавров социологии, в нем представлен 

краткий обзор проблем общества как социальной системы и его социальной 

структуры, рассмотрены основные подсистемы общественной жизни, 

основные срезы социальной структуры, их внутреннее строение, 

горизонтальные и вертикальные дифференциации. Предлагаемый курс 

основывается на положениях современной методологии, достижениях 

отечественной и мировой научной литературы по проблемам социальной 

структуры и содержит основные положения теории истории и методологии 

стратификационного анализа общества. 

Основное внимание уделено концептуальным подходам различных 

теоретических направлений, приведен анализ конкретных процессов, 

происходящих в данной сфере применительно к различным типам 

общественных систем.  

Цель разработанного курса состоит в систематизированном 

представлении студентами теоретических и методологических основ 

исследования социальной структуры современного общества. 

Задачи изучения курса: 

- ознакомить студентов с основными теоретическими взглядами на 

природу социальной структуры общества, с классическими и 

постклассическими теориями социальной стратификации;  

- сформировать целостное представление о роли и месте основных 

элементов социальной структуры в процессе функционирования и развития 

общества; 
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- научить владению методами оценки ситуации в социальной 

структуре, самостоятельного анализа проблем, относящихся к предметной 

области теории социальной структуры; 

Усвоение курса «Социальная структура и социальная 

стратификация» подготовили такие дисциплины бакалавриата как 

«Введение в социологию», «Научный статус и структура социологии», 

«История западной социологии» и другие. 

Изучение данной дисциплины тесно связано с другими базовыми 

курсами как «Социология личности», «Социология девиантного поведения», 

«Социология культуры», «Социология образования», «Демография», 

«Социология молодежи» и др. 

Согласно представленной программе образования студенты должны 

знать: 

 основные положения классических и современных 

стратификационных теорий и школ;  

 актуальные проблемы социальной структуры и стратификации 

общества, имеющих теоретическое и практическое значение.  

Студенты должны уметь:  

 анализировать основные проблемы социальной структуры 

общества, имеющие теоретическое и практическое значение;  

 раскрывать содержание тем, обосновывать определения и 

дефиниции, демонстрируя возможности применения получаемых знаний на 

практике;  

 уметь использовать полученные знания для более глубокого 

понимания и изучения специфики различных слоев населения.  

Студенты должны владеть:  

 общими понятиями о предмете курса, о его структуре и связи с 

другими дисциплинами;  

 навыками применения методов исследования социальной 

структуры общества.  

 Процесс изучения дисциплины направлен также на 

формирование  следующих компетенций: 

 способность к обобщению и анализу информации для 

осмысления и оценки социально значимых явлений.  

 способность применять различные стратификационные теории 

для построения программы социологического исследования, включающей 

общие вопросы выбора методологии исследования социальной структуры и 

концептуального аппарата исследования; 

 способность использовать полученные знания и навыки для 

интерпретации конкретных событий и процессов в обществе;  

 способность применять теории социальной стратификации для 

формирования объяснительных схем социального неравенства в 

современном обществе в процессе аналитической работы 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1 

 

Введение. Социальная структура и социальная стратификация 

общества  в системе социологического знания 

2 Понятие социальной структуры общества и социальной 

стратификации 

3 Исторические и современные подходы к исследованию социальной 

структуры.  

4 Системные представления о структуре общества, его 

организационных основах  

5 Социальное равенство и неравенство. 

6 Классовая теория общества. Проблема классов в марксистской теории 

7 Теория социальной структуры и социальной  мобильности Питирима 

Сорокина 

8 Социология неравенства М. Вебера 

9 Стратификационные теории 1930-1980 гг. 

10 Современные исследования социальной структуры общества 

11 Теория воспроизводства общества П. Бурдье  

12 Анализ социальной структуры в социологии Э.Гидденса 

13 Социальная мобильность и социальное воспроизводство 

14 Социальная структура современного казахстанского общества 

15 Методы исследования социальной структуры общества 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Актуальность данного курса обусловлена, прежде всего, тем, что для 

современного состояния общества характерно сосуществование в нем 

различных  социальных форм и социальных движений. Стратификационные 

системы в обществах советского и постсоветского типа интенсивно 

трансформируются, их социальные структуры включает  сложные иерархии 

таких основных элементов, как социальные группы, общности и отношения.  

Объектом исследования дисциплины «Социальная структура и 

стратификация» является социальная структура общества и составляющие ее 

социальные общности, социальные группы, классы и социальные страты. 

Методы изучения социальной структуры и стратификации 

достаточно разнообразны. Один из самых распространенных методов 

изучения данной проблемы называется самоклассификацией, путем которого 

выявляются отношения людей к самим себе и к другим.  Другой подход 

называется методом объективных критериев. В данном случае социолог 

устанавливает критерии класса — профессию, доход образование, власть и 

так далее. Третий, часто используемый  репутационный метод, при котором 

респондентов просят классифицировать окружающих их людей по 
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категориям и высказать свое собственное впечатление о системе 

стратификации, существующей в их сообществе. 

Исторический очерк становления науки: идеи социального неравенства 

в социальной мысли до возникновения социологии (Платон, Аристотель). 

Обсуждение проблем неравенства и социальной в эпоху Возрождения и 

Новое время (Никколо Маккиавелли, Томас Гоббс, Жан Жак Руссо). 

Начало социологических подходов (теория классов К. Маркса и 

становление стратификационной теории; Л. Гумплович о классах как 

естественном порождении господство сильной расы; историческая схема 

возникновения классов В. Зомбарта; М. Вебер и классический этап развития 

социологии неравенства).  

Стратификационные теории 1920-80 гг. (П. Сорокин о социальном 

пространстве социальной стратификации; развитие У. Муром и К. Дэвисом 

функциональной концепции социального неравенства). 

Американская школа эмпирических исследований стратификации (Р. 

Линд, Л. Уорнер и др.). Западноевропейские эмпирические исследования 

стратификации. Развитие неомарксистского и неовеберианских подходов к 

проблемам социального неравенства. Теории социального неравенства в 

обсуждениях на пороге и в начале XXI века. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Введение. Социальная структура и социальная стратификация 

общества  в системе социологического знания 

Предмет, объект, цель и задачи учебного курса. Структура курса и 

логика рассмотрения основных проблем. Опыт преподавания дисциплины в 

отечественных и зарубежных вузах. Степень разработанности данной 

предметной области в историко-социологической и современной научной 

литературе. Обзор основной и дополнительной литературы.  

Место и роль учебной дисциплины в системе социогуманитарных наук. 

Теория социальной структуры как отраслевая социологическая теория.  

 

Понятие социальной структуры общества и социальной 

стратификации 

Понятия «социальная система», «социальная структура», «социальная 

стратификация», «социальное пространство». Содержание категорий: 

«социальный слой», «социальная группа», «класс», «социальное 

неравенство», «социальное противоречие». Социальная структура как 

центральная категория анализа. 

Социальные группы и общности. Многозначность понятия «группа». 

Первичные (малые) и вторичные группы. Социальные общности. 

Многообразие социальных общностей. Основные признаки социальной 

общности и специфика их интеграции. 
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Исторические и современные подходы к исследованию социальной 

структуры 

Предыстория системных представлений об обществе (О.Конт, 

Г.Спенсер). Марксистская теория социально-экономической системы: 

основные подсистемы общества. 

«Всеобщая организационная наука» А.А. Богданова. Общая теория 

систем Людвига фон Берталанфи. Кибернетика Норберта Винера. 

Социальная структура общества и ее динамика. Становление 

структурного подхода к обществу. Структурализм, функционализм и 

структурный функционализм как основные направления в развитии теории 

социальных структур (Б. Малиновкий, А.Р. Рэдклиф-Браун, К. Леви-Стросс). 

Современные представления о социальной структуре. Социальная и 

социетальная структуры: макро-, мезо- и микросруктуры общества. 

Социальные потребности и интересы. 

 

Системные представления о структуре общества, его 

организационных основах  

Социальная структура, социальная организация и развитие общества. 

Основные срезы социальной структуры современных обществ. 

Организационно-управленческая структура (административно-

государственная организация: бюрократическая иерархия, типы власти и 

подчинения). Социально-отраслевая структура (отрасль как социальная 

общность: пирамида социально-отраслевой стратификации). 

Социально-территориальная структура (территориальные общности, 

содержания понятия; критерии образования и разделения территориальных 

общностей; типология городов, процессы урбанизации и постурбанизации, 

Global Cities). Этнорасовая структура (структура этнического пространства; 

этносоциальная стратификация). 

Социально-демографическая структура (основные демографические 

характеристики людей; социальное неравенство  демографических групп). 

 

Социальное равенство и неравенство 

Категории равенства – неравенства. Идеи социального равенства как 

принцип организации общества. Социальное неравенство как форма 

дифференциации и неравного доступа. Виды социального неравенства.  

Базовые понятия теории стратификации. Основные подходы к 

социальной стратификации: структуралистский и функционалистский. 

Современные концепции социального равенства и неравенства. 

Социальное положение, социальные роли и социальный статус. 

Статусная кристаллизация и статусная рассогласованность. 

Власть как основной критерий стратификации, признаки власти. 

Собственность и социальный престиж – критерии социального неравенства.  
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Классовая теория общества. Проблема классов в марксистской 

теории 

Социальная структура различных типов общества. Многообразие 

моделей стратификации. Основные типы стратификационных систем.  

Классы и социальные слои в социологической теории. Понятие 

«класс». Классовая проблематика в работах К. Маркса и Ф. Энгельса. 

Дихотомия классов при капитализме. Классовый интерес.  

Системное определение классов. Признаки классовой идентификации. 

Проблемы переходного периода. Формы классовой борьбы в переходный 

период. Критический анализ марксистской теории классов с позиций 

современной социологии.  

 

Теория социальной структуры и социальной мобильности 

Питирима Сорокина 

Понятие социального пространства. Социальное и физическое 

пространство. Система социальных координат. Понятие социального 

взаимодействия. Социальное взаимодействие как базовый принцип строения 

социального пространства. Теория социальных групп. Критерии могущества 

социальных групп, их типы. Понятие социальной стратификации. 

Экономическая стратификация и её флуктуации. Факторы флуктуации 

политической стратификации. Феномен профессиональной стратификации, 

её виды и показатели. Социальная мобильность: понятие и формы. 

Показатели и принципы социальной мобильности. Понятие «открытого» и 

«закрытого» типов стратификации. Значение методологии П.А.Сорокина для 

современных исследований социальной структуры.  

 

Социология неравенства М. Вебера 

Категория «социальное действие» как исходный пункт в изучении 

социального неравенства. Собственность, власть, престиж как основные 

измерения стратификации. Веберовское понимание экономических классов. 

Рыночные возможности индивидов как основание классовой 

дифференциации. Типология классов при капитализме. «Позитивно»- и 

«негативно привилегированные классы». Иерархия статусных групп. Община 

как основа формирования статусных групп. Понятие «статусной почести». 

Статусная почесть, классовая ситуация и стиль жизни. Пути приобретения 

статусной почести. Понятие политической партии. Взаимосвязь классов, 

статусных групп и партий. Влияние теоретических взглядов М.Вебера на 

развитие стратификационных исследований. 

 

Стратификационные теории 1930-1980 гг. 

Американская школа эмпирических исследований стратификации. 

Роберт Линд и его «Middletown» (1930г.). Исследование социальной 

стратификации в городской общине Л. Уорнера «Yankee City». Построение 

стратификационных иерархий на основе классификаций различий.  
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Социально-экономический  индекс Отиса Данкена (1961 г.). 

Стратификационные исследования О. Данкена и П. Блау, Д. Фитермана и Р. 

Хаузера (1960-70-е гг.).  

Западно-европейские эмпирические исследования. Кембриджская 

группа (Джон Голдтроп, Дэвид Локвуд, Ф. Бичхофер, Дж. Платт). 

Эмпирическая проверка и опровержение.  

Развитие неомарксистского и неовеберианских подходов к проблемам 

социального неравенства. Э.О. Райт о социальных классах современного 

западного общества. Концепция социального класса Джона Голдтропа: 

модель классовой дифференциации современного британского общества. 

 

Современные исследования социальной структуры общества 

Предпосылки становления и основные направления социоструктурных 

исследований. Проблема собственности и контроля в современной экономике 

(М.Цейтлин, Х.Браверман). Теории рабочего класса (С.Малле, А.Горц). 

Рабочий класс и проблема экономической власти. Марксистский 

структурализм Н.Пуланцаса: проблема структурной детерминации классов. 

Исторический марксизм Э.Томпсона. Предпосылки возникновения классов. 

Интерес и социальный опыт как критерии классовой идентификации. 

Аналитический марксизм Д.Ремера. Классовая теория Э.О.Райта. Контроль 

как фактор классовой дифференциации. Виды контроля в современном 

обществе. Концепция «противоречивых классовых положений». Концепция 

«многомерной эксплуатации». Базовая типология эксплуатации и класса. 

Общая оценка методологии неомарксизма. 

 

Теория воспроизводства общества П. Бурдье  

Фундаментальные предпосылки анализа социологии П. Бурдье. 

Социология как «социальная топология». Понятие социального пространства 

и социального поля. Принцип построения социального пространства. 

Капитал и его различные формы. Символический капитал. Понятие класса. 

Класс «возможный» и класс «действительный». Понятие воспроизводства. 

Система образования как центральный механизм воспроизводства 

современного общества. Образование и отношения классов. Рынок труда и 

сфера образования. Понятие «габитуса». «Габитус», социальное 

происхождение и социальная структура. Теория вкусов и социальных 

отличий. Вкус и стиль жизни. Вкус как индикатор социального расслоения. 

Методология П. Бурдье и границы её применения в исследованиях 

социальной структуры.  

 

Анализ социальной структуры в социологии Э.Гидденса 

Класс, социальная группа, социальная структура, социальная 

стратификация в понимании Э. Гидденса. Понятие «подкласса», «высшего» и 

«среднего» класса. Вертикальная и горизонтальная мобильность.  
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Социальные позиции и социальные роли. Социальные институты как 

основные образцы социальной деятельности.  

Э. Гидденс и критический анализ различных подходов в рассмотрении 

проблем социальной структуры. 

 

Социальная мобильность и социальное воспроизводство 

Социальная мобильность: определение сущность процесса. Два 

основных типа социальной мобильности – горизонтальная и вертикальная. 

Восходящая и нисходящая мобильность. Факторы социальной мобильности.  

Тип общества и характер социальной мобильности. Особенности 

открытого и закрытого обществ в их влиянии на социальные перемещения.  

Вклад американских социологов П. Бло и О. Данкена. Результаты 

исследований М. Кона, Р. Хаузера и Д. Фитермана. Результаты исследований 

социальной мобильности (Россия, страны Центральной и Восточной 

Европы). Социальная мобильность как форма латентного процесса и основа 

преобразований в стратификационных системах – социального 

воспроизводства. 

 

Социальная структура современного казахстанского общества 

Социально-экономические проблемы развития современного общества. 

Новые классы и социальные группы. Богатый, средний, бедный классы и 

роль экономического фактора в классовом делении. Понятие «средний 

класс» в классических теориях социальной стратификации.  

Проблемы становления и развития среднего класса в казахстанском 

обществе. Формирование ценностей и экономических стратегий среднего 

класса. Условия формирования среднего класса: экономические (рыночные), 

политические (политические реформы), социальные (уровень жизни). 

Будущее социальной структуры Казахстана. Основные тенденции ее 

развития. 

 

Методы исследования социальной структуры общества 

Понятие научного метода и его структура. Содержательно-

генетический и формально-логический элементы метода, их взаимодействие. 

Метод и теория. Метод, законы, категории и принципы. Роль общенаучных 

методов в исследовании социальной структуры. Традиционные методы 

прикладной социологии и их применение к изучению социальной структуры. 

Специфические методы анализа социальной структуры: субъективный метод, 

метод изучения репутаций, метод анализа образов социальной структуры. 

Роль прикладных исследований в изучении и оптимизации социальной 

структуры.  
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Социальная структура и социальная стратификация общества в 

системе социологического знания 

2. Понятие социальной структуры общества и социальной 

стратификации 

3. Исторические и современные подходы к исследованию социальной 

структуры.  

4. Системные представления о структуре общества, его 

организационных основах.   

5. Социальное равенство и неравенство.  

6. Классовая теория общества. Проблема классов в марксистской 

теории 

7. Теория социальной структуры и социальной  мобильности Питирима 

Сорокина 

8. Социология неравенства М. Вебера 

9. Стратификационные теории 1930-1980 гг. 

10. Современные исследования социальной структуры общества 

11. Теория воспроизводства общества П. Бурдье  

12. Анализ социальной структуры в социологии Э.Гидденса 

13. Социальная мобильность и социальное воспроизводство 

14. Социальная структура современного казахстанского общества. 

15. Методы исследования социальной структуры общества 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

1. Средние слои в социальной стратификации: сравнительный анализ 

стран 

2. Классы, социальные группы и слои: методология анализа 

3. Социальная структура современного Казахстан: тенденции и 

перспективы развития 

4. Генезис социальной структуры в Казахстане и России. (Опыт 

историко-социологического анализа)  

5. Социальная сегрегация в крупном городе 

6. Проблемы социальной дифференциации в условиях современного 

города (региона) 

7. Новые социальные группы и слои в системе социально-классовых 

отношений казахстанского общества 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Динамика социальной структуры в современных западных странах  

2. Проблемы социальной структуры в социологическом наследии 

П.Сорокина 

3. Проблемы социальной структуры в марксизме и неомарксизме 

4. Политическая элита в стратифицированной системе современного 

Казахстана 

5. Социальный статус учителя: Казахстан и США. Опыт 

сравнительного анализа 

6. Метод фокус-групп в изучении стратификации 

7. Биографический метод в изучении стратификации 

8. Социальная структура: неравенство в материальном благосостоянии 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Аженов М.С., Садырова М.С. Социальная структура общества. 

Алматы, «Қазақ университеті», 2007. 

2. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социальная структура и 

стратификация. Социология: В 3 т. Т. 2. М.: ИНФРА – М., 2000.  

3. Шкаратан О. И. Социальная стратификация России и Восточной 

Европы: сравнительный анализ / О. И. Шкаратан, В. И. Ильин. - М.: Изд. дом 

ГУ ВШЭ, 2006. - 468 с. 

4. Тихонова Н. Е. Средний класс: теория и реальность: Монография 

/ Н. Е. Тихонова, С. В. Мареева. - М.: Альфа-М, 2009. - 319 с. 

5. Голенкова З.Т. Модернизация социальной структуры 

российского общества. –М.: Изд-во Института социологии РАН, 2008. -288с. 

6. Abdiraiymova G.S., Burkhanova D.K. Social structure of society and 

middle class: textbook / Almaty: Qazaq University, 2015. – 44p.  

 

Дополнительная:  

1. Социально-экономическое неравенство и его воспроизводство в 

современной России / О. И. Шкаратан .- М. : ОЛМА Медиа Групп, 2009. - 555 

с. 

2. Социальные неравенства и социальная политика в современной 

России = Social Inequalities and Social Policy in Modern Russia / под ред. М. К. 

Горшкова, Н. Е. Тихоновой. - М. : Наука, 2008. - 422 с. 

3. Саблина С.Г. Статусные рассогласования: методология анализа и 

практика исследований. Учебно-методическое пособие. Новосибирск, 2002. – 

60с. 

4. Уржа О.А. Стратификация и социальное управление. –М., 2000. – 
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269с. 

5. Мостовая И.В. Социальное расслоение: символический мир 

метаигры. –М., 1997. -207с. 

6. Социальные неравенства и социальная политика в современной 

России /Social Inequalities and Social Policy in Modern Russia / под ред. М. К. 

Горшкова, Н. Е. Тихоновой. - М.: Наука, 2008. - 422 с. 
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MMS 1205 – МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ СОЦИОЛОГИИ 

 

Объем 2 кредита 

 

Морозовой Т.А. – кандитдат социологических наук, доцент 

Сарыбаевой И.С. – кандитдат социологических наук, доцент 

 

Рецензенты: 
Кылышбаева Б.Н – доктор социологических наук, профессор кафедры 

и социальной работы Казахского национального университета им.аль-Фараби 

Нагайбаева З.А. – кандидат социологических наук, доцент Казахского 

национального медицинского университета им.С.Д. Асфендиярова 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курс «Методология и методы социологии» является базовым курсом 

программы для получения академической степени бакалавра по 

специальности «5В050100-Социология». 

Образовательная программа предполагает подготовку 

профессиональных кадров, способных самостоятельно организовывать и 

проводить социологические исследования, направлена на обнаружение 

способности выпускника к анализу теоретических и  практических проблем 

социологической науки, способности к проективной деятельности в 

профессиональной сфере, знания принципов системного анализа, умения 

строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных 

явлений, осуществление их качественного и количественного анализа. 

Данный курс дает углубленные знания, которые позволит бакалаврам 

разработать и использовать социологический инструментарий  для 

диагностики различных видов социальной деятельности и овладеть 

инновационными технологиями в практике социологической работы.  

Для более успешного усвоения курса «Методология и методы  

социологии» необходимо знакомство с дисциплинами, предшествующими 

изучению данного курса, такими как «История социологии», «Сравнительная 

социология», «Социальная структура и социальная стратификация»и др. 

В результате освоения курса студент должен знать: 

- особенности предмета и метода социологических исследований, 

существующие теоретические подходы, понятийный аппарат, необходимый 

для разработки методологии социологического исследования; 

- особенности организации проведения отдельных видов 

социологического исследования; 

- структуру и содержание программы социологического исследования; 

уметь: 
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- использовать систему методов социологического исследования 

применительно к конкретной исследовательской проблеме; 

- использовать систему методов обработки данных социологического 

исследования в соответствии с задачами социологического исследования; 

- использовать способы обобщения и представления данных 

социологического исследования; 

овладеть навыками: 

- самостоятельно подготовить проект социологического исследования, 

сформулировать объект, предмет, цели и задачи исследования, разработать 

выборку; 

- самостоятельно проанализировать и обработать данные 

социологической информации, подготовить аналитический отчет.  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Теоретико-методологические основы социологического исследования 

1 Методология социологического исследования как отрасль 

социологии 

2 Структура и функции программы социологического исследования 

3 Концептуализация объекта и предмета социологического 

исследования 

4 Построение гипотез в социологическом исследовании 

5 Выбор единиц социологического исследования и способы 

формирования выборочной совокупности 

6 Виды социологических исследований 

Методы сбора данных в социологическом исследовании 

7 Анализ документов в социологическом исследовании 

8 Метод опроса в социологическом исследовании. Анкетирование и 

интервью в социологическом исследовании 

9 Метод наблюдения в социологическом исследовании 

10 Метод фокус-группы в социологическом исследовании 

11 Метод экспертной оценки  в социологическом исследовании 

12 Эксперимент в социологическом исследовании 

13 Метод социометрии в социологическом исследовании 

Организация, анализ и обобщение социологических данных 

14 Организация социологического исследования 

15 Обработка, анализ и обобщение данных в социологии 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Целью курса является формирование у студентов углубленных, 

систематических знаний и представлений о подготовке и проведении 
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социологических исследований, призванных решать конкретные 

практические проблемы в различных сферах социальной действительности; 

дать понимание теоретических и методических подходов к получению 

эмпирического знания о состоянии, закономерностях функционирования и 

развития массовых социальных явлений и процессов.   

Задачи изучения курса: 

-  раскрыть структуру программы социологического исследования как 

документа, регламентирующего нормы и логику эмпирического познания; 

дать понимание способов построения концептуальной и операциональной 

моделей социологического исследования как основы формулировки 

исследовательских гипотез; переменных в социологическом исследовании; 

-  раскрыть сущностные особенности, возможности и ограничения 

количественного и качественного методов в социологическом исследовании; 

особенности организационных процедур социологического исследования, их 

содержание и последовательность проведения; 

-  дать понимание отдельных видов социологического исследования, 

возможности и ограничения их применения;   

-  дать понимание системы методов анализа и обработки данных 

социологического исследования, возможности и ограничения в применении 

этих методов, их взаимосвязь с отдельными видами социологического 

исследования; 

-  раскрыть способы, используемые для  обобщения и представления, 

данных социологического исследования, структуру и логику разработки 

научного отчета. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Методология социологического исследования как отрасль 

социологии. 

Онтологическая функция социологии. Логико-методологическая 

функция социологии. Взаимосвязь двух функций социологии.  Предмет и 

объект методологии социологического исследования.  

Понимание парадигмы исследования. Теоретические и 

методологические парадигмы: основные принципы и взаимосвязь.  

Соотношение парадигмы и теории. Логико-методологические функции 

социологической теории. Методологическая роль специальных 

социологических теорий. Органическая взаимосвязь теоретического и 

эмпирического в социологическом исследовании. 

Понимание социального факта. Способы выявления закономерностей и 

фактов социальной действительности. Качественная и количественная 

социология. 
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Конкретные социологические исследования в Казахстане. 

Деятельность социологических служб на территории Казахстана.  

 

Структура и функции программы социологического исследования. 

Программа как организационно-логическая основа социологического 

исследования. Основные функции программы в социологическом 

исследовании: методологическая, методическая, прогнозная, 

организационно-технологическая.  

Структура программы социологического исследования. Вводная, 

теоретико-методологическая, методико-процедурная, аналитически-

объяснительная части программы и их назначение. Принципы программно-

целевого подхода и их использование в построении программы 

социологического исследования. 

Типология социальных проблем и их выявление. Обоснование 

актуальности темы. Социологическая проблема. Выделение объекта 

исследования. Определение разработанности темы и предмета исследования. 

Проблемная ситуация. Принципы формулирования темы. Выбор цели и задач 

исследования. Особенности постановки цели и задач в различных видах 

социологического исследования. Теоретические основания исследования и 

критерии их определения. Понимание эмпирического объекта исследования. 

 

Концептуализация объекта и предмета социологического 

исследования. 
Понимание концепции социологического исследования. Задачи 

концептуализации объекта и предмета исследования. Развертывание 

концептуальной модели исследования. Многопарадигмальный и 

междисциплинарный подходы при построении концептуальных моделей. 

Роль системного подхода при построении концептуальных моделей. 

Функции и статус концептуально-понятийного аппарата социологии в 

исследовании. Роль философских и общенаучных понятий в 

социологическом исследовании. Структура концептуальных понятий. 

Сущностное и содержательное определения объекта и предмета 

исследования.  

Операционализация концептуальных понятий социологического 

исследования.  

Переменные в социологическом исследовании. Понимание 

переменных. Зависимые и независимые переменные. Промежуточные 

переменные. Сетка переменных. Взаимосвязь количества переменных и 

количества единиц исследования. Зависимость между количеством 

переменных и видом социологического исследования. 

Переход от операциональных понятий к переменным социологического 

исследования. Выбор переменных исследования. 

Понимание объясняющей модели исследования. Типы моделей 

объяснений. Построение объясняющей модели. Использование теорий для 
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объяснения зависимостей. Роль контрольной переменной в построении 

объясняющей модели исследования. 

 

Построение гипотез в социологическом исследовании. 
Понимание гипотезы. Основы выдвижения гипотезы. Логическая 

структура гипотезы. Разработка исходной гипотезы. Выдвижение гипотезы 

следствия. Истинность и ложность гипотезы. Критерии классификации и 

типы гипотез по содержанию предмета предположения, по характеру связи 

между переменными, по степени разработанности и обоснованности, по 

степени охвата единиц исследования, по степени сложности и др. Общие 

требования к гипотезе.  

 

Выбор единиц социологического исследования и способы 

формирования выборочной совокупности. 
Понимание эмпирического объекта исследования. Объект, предмет 

исследования и генеральная совокупность: их сходство и различие. 

Определение единиц исследования.  

Способы отбора единиц исследования. Понимание выборочной 

совокупности. Способы формирования выборочной совокупности. 

Случайный отбор и его теоретические основания. Процедура случайного 

отбора. Виды случайного  отбора: простой случайный отбор, 

районированный отбор, гнездовой отбор. Систематический или 

псевдослучайный отбор.  

Неслучайный отбор. Виды неслучайного отбора: квотный отбор, метод 

основного массива, стихийный отбор. Диспропорциональная выборка и 

взвешивание.  

Представительность выборки. Установление необходимого объема 

выборки. Расчет ошибки выборки. 

 

Виды социологических исследований. 
Критерии классификации социологического исследования. Специфика 

задач, решаемых отдельными видами социологического исследования. 

Пилотажное, описательное, аналитическое и прогностическое исследования. 

Фундаментальное, прикладное и проектное исследования. Сравнительное и 

оценочное исследования. Оперативное исследование. Панельное и 

лонгитюдное исследование. Трендовое исследование. Возможности и 

ограничения отдельных видов социологического исследования. Критерии 

выбора вида  социологического исследования.  

Понимание метода сбора данных. Критерии выбора метода сбора 

данных. Типология методов сбора данных. Количественные и качественные 

методы сбора данных.  
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МЕТОДЫ СБОРА ДАННЫХ В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ 

ИССЛЕДОВАНИИ 

 

Анализ документов в социологическом исследовании. 
Понятие документа в социологии. Документы как важнейший источник 

социологической информации. Классификация документов. 

Общая характеристика традиционных приемов в социологическом 

изучении содержания документальных источников. Методологические и 

методические вопросы формализованного анализа документов. Проблема 

языка документов. Возможности семантического анализа.  

Сущность контент-анализа и его общая характеристика. Основные 

направления использования. Сущность метода, его специфика применения 

при изучении документов, их систематизация. Анализ публикаций в прессе, 

писем и других источников. Инструментарий метода контент-анализа, его 

основные параметры. Техническая сторона контент-анализа. Соотношение 

метода контент-анализа с другими приемами социологического анализа 

документов и методами социологического исследования.  

 

Метод опроса в социологическом исследовании. Анкетирование и 

интервью в социологическом исследовании. 

Методологические предпосылки использования метода опроса в 

социологическом исследовании. Программа  опроса, ее структура и функции. 

Этапы и процедуры опроса. Методика и техника проведения опроса. 

Структурно-классификационные принципы проектирования инструментария 

при использовании метода опроса в социологическом исследовании. 

Преимущества и недостатки метода. Проблемы достоверности информации. 

Типичные ошибки и трудности в проведении опроса. Виды опроса, их 

качественные характеристики и специфика использования. 

Анкетирование. Его разновидности, особенности, достоинства и 

недостатки. Специфика использования анкетирования в социологических 

исследованиях, его возможности и преимущества. Этапы анкетного опроса. 

Социологическая анкета, ее логическая и организационная структура. 

Основные принципы и правила проектирования социологической анкеты. 

Виды вопросов анкеты, ее композиция и оформление. Необходимые условия 

организации и успешного проведения анкетирования.  

Телефонный опрос как разновидности анкетирования. 

Его  преимущества и недостатки.  

Почтовый и прессовый опросы как разновидности анкетирования.  

Особенности интервью как метода сбора социальной информации. 

Функциональное и общее отличие интервью от анкетного опроса. Сущность 

и характерные особенности интервью. Преимущества и недостатки метода. 

Этапы подготовки и проведения интервью. Типы интервью. Трудности 

применения интервью в социологическом исследовании. Подготовка и 
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подбор интервьюеров. “Эффект интервьюера”. Особенности обработки и 

анализа информации, полученной методом интервью.  

 

Метод наблюдения в социологическом исследовании. 
Методологическое обоснование метода наблюдения в социологическом 

исследовании, место в системе сбора первичной социальной информации. 

Определение метода наблюдения. Классификация видов наблюдения, их 

характеристика. Процедура проведения наблюдений. Планирование 

наблюдений. Программа проведения наблюдения. Объект и предмет 

наблюдений. Условия наблюдения. Выбор единиц наблюдения. Этапы и 

процедуры проведения наблюдения. Инструментарий наблюдения: дневник, 

инструкция наблюдателя, карточка наблюдателя. Анализ и обработка 

материалов наблюдения. Преимущества, трудности, типичные недостатки в 

применении метода наблюдения. 

   

Метод фокус-группы в социологическом исследовании. 
Понятие фокус-группы. Метод фокус-группы - качественный метод 

сбора социологической информации. Место метода фокус-группы в системе 

методов социологического исследования.  

Групповая динамика и этнографический подход как основные 

методологические принципы метода фокус-группы. Методические 

процедуры проведения фокус-группы. Методы “снежного кома”, 

видеозаписи, “одностороннего зеркала” и другие. Решающая роль 

модератора (организатора дискуссии) в фокус-группе. 

Методы анализа данных фокус-группы. Контент-анализ. Метод 

межгрупповых сравнений. Лингвистический анализ. Дискурс-анализ. Анализ 

видеоданных. Составление отчета по результатам проведения фокус-группы. 

Границы и сферы применения метода фокус-группы.  

 

Метод экспертной оценки в социологическом исследовании. 
Определение метода экспертной оценки. Методологическое 

обоснование применения метода экспертной оценки в социологическом 

исследовании, его функции, основное назначение. Области применения 

метода. Процедура проведения экспертного опроса. Подготовительный этап: 

его основные характеристики. Проблема измерения: требования к шкалам 

суждений экспертов. Этап подбора экспертов: поиск потенциальных 

экспертов, оценки компетентности экспертов, определение численности 

экспертных групп. Этап сбора экспертной информации: его процедурные 

особенности, преимущества процедур с обратной связью без 

непосредственного взаимодействия экспертов (метод Дельфи, метод 

качественной обратной связи, метод индивидуальной обратной связи). Этап 

анализа экспертной информации: его процедура и назначение. Методы 

обработки экспертных суждений.  
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Преимущества, трудности, типичные недостатки в применении 

экспертных методов в социологии. 

 

Эксперимент в социологическом исследовании. 
Общая характеристика, применение и значение экспериментального 

метода в науке. Специфика использования эксперимента в  социологических 

исследованиях, его возможности и границы применения. Основные черты 

экспериментального метода социологических исследований: контроль за 

экспериментальными условиями, проблема изоляции контрольных факторов, 

выравнивание экспериментальных условий.  

Логическая структура эксперимента. Планирование и основные  схемы 

эксперимента. Контрольные экспериментальные группы, виды применения и 

средства их измерения в эксперименте. Виды экспериментов: полевой, 

лабораторный и естественный. 

Классификации социальных экспериментов по характеру логической 

структуры доказательства гипотез и по типу создаваемой экспериментальной 

обстановки. Основные виды и этапы деятельности социолога в проведении 

социального эксперимента. 

  

Метод социометрии в социологическом исследовании. 

Общая характеристика социометрического метода, его возможности и 

ограничения. Социометрические критерии, их виды. Процедура проведения 

социометрического опроса. Социометрическая картотека: ее структура и 

разновидность. Виды записи результатов социометрического опроса. 

Социометрическая матрица. Анализ результатов социометрических 

измерений. Социометрические индексы и их виды. Социограмма. Проблема 

измерения групповой сплоченности. Использование социометрической 

методики для изучения иерархии групповых ценностей.   

Роль тестирования в социологическом исследовании.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ, АНАЛИЗ И ОБОБЩЕНИЕ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

 

Организация социологического исследования. 
Создание исследовательской «команды» и распределение функций. 

Организация концептуальной разработки исследования и создания 

инструментария. Подбор «полевой команды». Обучение интервьюеров. 

Особенности проведения пилотажного исследования. Получение 

информации для формирования выборочной совокупности. Решение 

проблемы доступа к единицам исследования. Разработка плана полевого 

обследования: время, способы и последовательность сбора первичных 

данных. Управление процессом полевого обследования. Контроль 

интервьюеров и первичных данных в процессе полевого обследования. 

Организация приема результатов обследования от интервьюеров.  
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Обработка, анализ и обобщение данных в социологии. 

Уровни и виды технических средств, используемых при обработке 

социологической информации. Способы использования ЭВМ для обработки 

и анализа данных. Основные программы статистической обработки 

социологических данных и их возможности. Особенности подготовки анкет к 

обработке. Системы кодирования данных в анкете.  

Типы эмпирических данных. Виды содержательных задач, решаемых 

при помощи ЭВМ. Обобщение и отображение первичных данных в 

социологическом исследовании 

Основные задачи социологического исследования, решаемые с 

помощью статистических методов. Компактное описание социологической 

информации (построение вариационных рядов, группировка данных). 

Измерение связей между признаками изучаемого социального явления. 

Анализ данных социологических исследований, измеренных по порядковым 

и номинальным шкалам. 

Теория статистических решений. Проверка гипотез: виды ошибок при 

проверке гипотез, виды критериев, практика проверки гипотез. Методы 

прикладной статистики. 

Методы анализа нечисловых данных в социологическом исследовании. 

Таблицы сопряженности, методы визуализации, анализ текстовых данных, 

открытых вопросов.  

Методы многомерного анализа данных в социологическом 

исследовании 

Принцип системности в анализе социологической информации. 

Объяснение результатов социологического исследования и их 

прогностический уровень 

Подготовка социологического отчета, разработка рекомендаций по 

результатам исследования и способов их представления общественности 

Логика построения отчета. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Методология социологического исследования как отрасль 

социологии. 

2. Структура и функции программы социологического 

исследования. 

3. Концептуализация объекта и предмета социологического 

исследования. 

4. Построение гипотез в социологическом исследовании. 

5. Выбор единиц социологического исследования и способы 

формирования выборочной совокупности. 

6. Виды социологических исследований. 

7. Анализ документов в социологическом исследовании. 
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8. Метод опроса в социологическом исследовании. Анкетирование 

и интервью в социологическом исследовании. 

9. Метод наблюдения в социологическом исследовании. 

10. Метод фокус-группы в социологическом исследовании. 

11. Метод экспертной оценки в социологическом исследовании. 

12. Эксперимент в социологическом исследовании. 

13. Метод социометрии в социологическом исследовании. 

14. Организация социологического исследования. 

15. Обработка, анализ и обобщение данных в социологии. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

1. Подготовка материала по проблемам социальных изменений, их 

динамичности и методам социальных инноваций и технологий 

2. Составление глоссария терминов, характеризующих специфику 

методологии и методов в социологии 

3. Подготовка материала по проблематике социологического 

исследования с использованием дополнительной и специализированной 

литературы 

4. Составление презентации на тему: «Инструменты 

социологических исследований. Место качественных и количественных 

методов исследований в системе социологического знания» 

5. Проработка дополнительной литературы по методике 

экспертного опроса 

6. Подбор комплекта прессовых материалов для проведения 

контент-анализа 

7. Проблемы социологической интерпретации результатов 

математической обработки данных на примере данных социологического 

исследования 

8. Эссе на тему: «Социальная и экономическая эффективность 

социологических исследований» 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Горшков, М.К., Шереги, Ф.Э. Прикладная социология. 

Методология и методы. – М.: Альфа-М, Инфра-М, 2009. 

2. Добреньков В.И., Кравченко А.Н. Фундаментальная социология: 

В 15  т. Т.3: Методика и техника исследования. – М: ИНФРА-М, 2004. – ХII, 

932 с. 

3. Тавокин, Е. П. Основы методики социологического исследования 

: учеб. пособие / Е. П. Тавокин. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 239 с. 
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4. Әлеуметтану. 2–кітап/ Жалпы ред. М.М. Тажин. – Алматы, 2005. 

– 268 

5. Ядов, В.А. Стратегия социологического исследования / В.А. 

Ядов. М.: Омега-Л, 2009. 

 

Дополнительная: 

1. Толстова Ю.Н. Анализ социологических данных. – М.: Научный 

мир, 2000. – 352с.  

2. Татарова Г.Г. Методология анализа данных в социологии 

(введение). – М.: NOTA BENE, 1999. – 224с. 

3. Толстова Ю.Н. Измерение в социологии: Курс лекций. – М.: 

ИНФРА-М, 1998. – 224с. 

4. Девятко И. Ф. Методы социологического исследования 3-е изд. – 

М.: КДУ, 2003. – 296 с.  

5. Аверин, Ю. П. Теоретическое построение количественного 

социологического исследования : учеб. пособие / Ю. П. Аверин. – М.: КДУ, 

2009. – 440 с.  
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DSS 2206 – ДЕМОГРАФИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

 

Объем 3 кредита 

 

Автор: 

Маульшариф М. – кандидат социологических наук, доцент 

 

Рецензенты: 

Биекенов К.У. – доктор социологических наук, доцент, Казахского 

национального университета им. аль-Фараби 

Ногайбаева З.А. – кандидат социологических наук, доцент Казахского  

Национального  медицинского университета им. С.Д. Асфендьярова 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая типовая учебная программа устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий. Программа предназначена для преподавателей ведущих 

данную дисциплину и студентов специальности «5В050100 – Социология» 

подготовки бакалавра, изучающих дисциплину «Демография и социальная 

стистика». 

Преподавание учебной дисциплины строится на сочетании 

лекционных, семинарских занятий и различных формах самостоятельной 

работы. На семинарах студенты приобретают навыки индивидуального и 

группового анализа, критической оценки использованной информации, а 

также реализуют умения наглядного представления результатов 

исследования на основе данной информации. 

В процессе освоения дисциплины используются такие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций как: научный 

семинар, презентация проектов, дискуссия, подготовка письменных 

аналитических работ, рецензий, проектная технология, составление 

различных видов схем, обзоров.  

Освоение курса предполагает овладение студентом совокупностью 

знаний и навыков в области демографии и социальной статистики, что 

предполагает следующие компетенции: 

- понимать функции, цели, роль и место демографии в современном 

обществе; 

- знать взаимосвязь демографии  с другими науками; 

- иметь целостное представление о демографических процессах и 

закономерностях, об основных демографических концепциях;  

- иметь целостное представление об основах демографической 

политики и демографического прогнозирования.  
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- изучение основы статистического анализа современных 

демографических процессов. 

- изучение ключевых проблем демографии и закономерностей 

развития народонаселения. 

- умение письменно и устно излагать свою точку зрения, готовить 

публикации, проводить презентации, вести дискуссии и защищать 

представленную работу.  

- способность приобретать новые знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии в научно-практической 

деятельности;  

- определять особенности протекания научного наблюдения, 

проводить контент-анализ самых разных источников. 

- анализ и оценка демографической ситуации в стране и в мире 

- использование статистических, аналитических, социологических и 

картографических методов исследования демографических процессов. 

- получения самых необходимых данных из статистических данных, 

научных статей; 

- самостоятельной работа с учебной и научной литературой, 

статистическими данными; 

- проводить статистический анализ современных социальных 

процессов в стране; 

- владение стандартными процедурами, обеспечивающими 

возможность эффективного общения и представления себя устно и письменно. 

Пререквизиты: Содержание курса в рамках междисциплинарных и 

межпредметных связей скоординировано с базовыми профессиональными 

дисциплинами такими как «Социальная структура и социальная 

стратификация», «История социологии» и др. 

Постреквизиты: с изучаемой дисциплиной тесно связаны 

дисциплины, обязательные для освоения после и во время изучения курса 

такие как «Социология молодежи», «Теория измерений в социологии», 

«Урбансоциология», «Анализ данных в социологии», «Математические 

методы в социологии».     

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.  Предмет, содержание и методы демографии  

2.  Источники информации о населении и демографических процессах  

3.  Численность и структура населения  

4.  Брачность и разводимость  

5.  Рождаемость и репродуктивное поведение  

6.  Смертность, продолжительность жизни 

7.  Естественный рост и воспроизводство населения  

8.  Миграция населения  

9.  Городское и сельское население. Урбанизация 
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10.  Демографическое прогнозирование 

11.  Демографическая статистика образования 

12.  Демографическая статистика здравоохранения 

13.  Статистика уровня и качества жизни населения  

14.  Демографическая политика в Казахстане в условиях модернизации 

15.  Бизнес на демографической информации 

 

CОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Курс знакомит с основными понятиями и методами демографии,  

характеризует предполагаемую область применения полученного 

образования, дает первоначальные навыки аналитической деятельности.  

Комплексное представление демографии как самостоятельной науки во 

взаимосвязи с социальной статистикой даст возможность использовать 

методы демографического анализа в социологических исследованиях. 

Демография способствует управлению общественными процессами, 

поскольку население является основой и субъектом всей общественной 

жизни. В демографических исследованиях применяются статистические, 

математические, а также социологические методы.  

Целью изучения дисциплины является дать теоретические 

представления об основах демографии, существующих концепциях в области 

демографической теории; и  практические навыки расчетов демографических 

показателей,  о современных методах математической статистики,  основ 

анализа демографической ситуации в мире, стране, регионе. 

Задачи курса: 

- научить студентов анализировать демографические процессы и 

демографическую обстановку;  

- изучить тенденции и факторы основных демографических 

процессов;  

- научить студентов основным приёмам разработки 

демографических прогнозов;  

- познакомиться с мерами демографической политики;  

- уяснить особенности демографической ситуации и тенденции её 

развития в мире и в Казахстане.  

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Предмет, содержание и методы демографии 

Краткая история становления демографии и ее современное состояние. 

Особенности этапа становления демографического знания до конца XIX века. 

Демография как наука. Объект и предмет демографии. Цель и задачи 

демографии. Функции демографической науки. Система показателей 
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демографии. Методы демографии. Взаимосвязь с другими науками. Значение 

изучения демографического развития стран.  

 

Источники информации о населении и демографических процессах 
 Система источников данных о населении. Статистический учет 

населения. Переписи населения, их основные черты. История, значение и 

организационные вопросы проведения переписей населения: критический 

момент, время и период переписи, выбор даты, периодичность, 

инструментарий, подготовка кадров, переписное районирование, 

разъяснительная работа среди населения, контрольные мероприятия. 

Текущий статистический учет естественного движения населения и 

миграции, их программа и организация. Текущие регистры населения. 

Выборочные и специальные обследования населения. Проблема 

достоверности данных о населении.  

 

Численность и структура населения 

Численность населения как моментный показатель. Значение учета 

административно-территориальных границ и момента времени в 

сравнительном анализе изменений численности населения. Численность 

населения земного шара, частей света, крупнейших стран мира. Основные 

тенденции ее изменения в последние четыре десятилетия. Структура 

населения по полу и возрасту. Показатели соотношения полов. Возрастные 

группы и контингенты. Половозрастные пирамиды, их построение и анализ. 

Взаимосвязь половозрастной структуры населения и демографических 

процессов. Половозрастная пирамида как летопись истории жизни народа на 

протяжении целого столетия. Влияние изменений половозрастной структуры 

населения на другие социальные структуры и процессы. Тенденции 

изменения половозрастной структуры населения в мире, Казахстане. 

Демографическое старение населения: понятие, показатели, причины, 

демографические и социально-экономические последствия. 

 

Брачность и разводимость  

Структура населения по брачному и семейному состоянию. Анализ 

тенденций брачной структуры населения по материалам переписи. 

Разводимость - сложный социальный процесс. Показатели брачности и 

разводимости. Понятие семьи в демографии. Семья и домохозяйство. 

Изучение семьи в переписях населения. Тенденции и факторы изменения 

размеров и состава семей в Казахстане и других странах. 

 

Рождаемость и репродуктивное поведение 
Демографическое понятие рождаемости. Рождаемость и плодовитость. 

Плодовитость как фактор рождаемости. Общие и частные коэффициенты. 

Возрастные коэффициенты. Брачная и внебрачная рождаемость. Показатели 

рождаемости по очередности рождения детей у матери. Разложение 
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коэффициента рождаемости по структурным и поведенческим компонентам. 

Индекс гипотетического минимума естественной рождаемости (ГМЕР) для 

определения роли поведенческих и структурных факторов в их совместном 

воздействии на фактический уровень рождаемости. 

Тенденции уровня рождаемости в мире, в Казахстане, социальных и 

этнических группах населения. Демографический переход и 

демографическая революция. Факторы рождаемости. Методы изучения 

факторов рождаемости: статистические и социологические.  Репродуктивное 

поведение, его понятие и структура. Репродуктивные ценности, потребности, 

установки, мотивы, нормы. Снижение рождаемости до уровня массовой 

малодетности как результат изменения структуры социальных ценностей и 

норм в индустриальной культуре. Исследования репродуктивного поведения 

в нашей стране и за рубежом. Концепции, объясняющие причины массовой 

малодетности в современном индустриальном обществе.  

 

Смертность и продолжительность жизни 

Демографическое понятие смертности. Основные показатели: общий и 

возрастные коэффициенты, коэффициенты по причинам смерти. 

Младенческая смертность: методы расчета, социальное значение 

показателей. Вероятностные таблицы смертности (дожития): основные 

показатели, их взаимосвязь, построение таблиц, практическое использование. 

Средняя ожидаемая продолжительность жизни: понятие, методы 

расчета, социальное значение показателя. Средняя ожидаемая 

продолжительность жизни для новорожденных и для людей, достигших 

определенного возраста. Интервальная ожидаемая продолжительность 

жизни. Модальная продолжительность жизни. 

Тенденции и факторы уровня смертности и средней 

продолжительности жизни в мире, в Казахстане и других странах. 

Региональные, этнические, классовые и половые различия в 

продолжительности жизни, их факторы. Демографические теории 

народонаселения: Т.Мальтус и К.Маркс. Социальный прогресс и изменения 

структуры смертности по причинам смерти. Факторы и перспективы 

дальнейшего роста средней продолжительности жизни. 

 

Естественный рост и воспроизводство населения 

Рост и воспроизводство населения: связь и различие понятий. 

Коэффициент естественного прироста населения, его познавательное 

значение. Связь естественного прироста населения с его половозрастной 

структурой. Темпы роста и прироста населения. Определение суммарного 

коэффициента рождаемости, необходимого для обеспечения нулевого 

прироста населения. Показатели воспроизводства населения: брутто- и нетто-

коэффициенты, истинный коэффициент естественного прироста. Длина 

поколения. Прогностический характер показателей воспроизводства 

населения.  
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Миграция населения  

Миграция как социально-демографический процесс, его значимость в 

Казахстане и в мире. Понятие миграции, виды и формы. Статистика 

миграции. Источники данных о миграции населения. Миграция 

неквалифицированной рабочей силы. Интеллектуальная миграция. 

Современные тенденции международной миграции. 

 

Городское и сельское население. Урбанизация  

Урбанизация как рост доли городского населения и увеличения числа 

городов. Демографическое и социологическое определение понятия «город». 

Роль внутренней миграции в процессе урбанизации. Демографические 

аспекты урбанизации. Субурбанизация, рурбанизация, рурализация как 

демографические и социальные явления. Прогнозирование процессов 

урбанизации. Сравнительный анализ урбанизации в различных странах мира. 

Мегасити, их история и динамика развития. Типология городов в Казахстане. 

Особенности урбанизации в Казахстане. 

 

Демографическое прогнозирование 

Роль демографических прогнозов в экономическом и социальном 

планировании. Взаимосвязь демографического и социально-экономического 

прогнозирования. Значение научного обоснования гипотез о наиболее 

вероятных будущих тенденциях демографических процессов для 

достоверности прогноза. Простейшие методы прогноза общей численности 

населения и познавательное значение таких прогнозов. Прогнозирование 

половозрастной структуры населения. Определение будущего числа 

рождений. Использование данных социолого-демографических исследований 

репродуктивного поведения для прогнозирования рождаемости. 

Прогнозирование семейной структуры населения. Прогнозирование уровня 

смертности. Демографические прогнозы ООН. 

 

Демографическая статистика образования 

Система показателей статистики образования. Грамотность населения. 

Образовательный уровень населения. Коэффициент охвата образованием. 

Ожидаемая продолжительность образованием. Количественные и 

качественные характеристики системы и деятельности образовательных 

учреждений.  Непрерывное образование (Обучение в течение всей жизни-

LLL).  

 

Демографическая статистика здравоохранения  

Сущность и структура понятия здоровья. Здоровье населения и 

состояние системы здравоохранения. Доступность медицинской помощи. 

Заболеваемость населения. Коэффициенты летальности. Международный 

опыт организации статистики здрвоохранения. Источники информации для 
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оценки здоровья. Методы измерения здоровья населения. Политика охраны и 

укрепления здоровья. 

 

Статистика уровня  качества жизни населения 

Понятие качества жизни. Домашнее хозяйство. Валовый совокупный 

доход домашнего хозяйства. Выборочное обследование населения и 

домашних хозяйств. Сбережения населения. Дифференциация доходов 

населения. Измерение неравенства. Индекс Аткинсона. Индекс реальных 

доходов. Квантильные группы Зона бедности. Абсолютная бедность. 

Относительная Бедность. Покупательная способность доходов населения. 

Прожиточный минимум. Социально-демографические характеристики семей 

с низким уровнем жизни. Резолюция МОТ в области статистики доходов и 

расходов. Теория среднего человека. Индекс развития человеческого 

потенциала (ИРЧП).  

 

Демографическая политика в Казахстане в условиях модернизации 

Источники данных о населении Казахстана. Особенности развития 

населения Казахстана в  веке: основные этапы и их характеристики. Роль 

миграционных процессов в формировании населения Казахстана в   веке. 

Переписи населения: основные итоги и тенденции. Динамика численности 

населения Казахстана как показатель демографических изменений. Основные 

тенденции современного демографического развития Казахстана. 

Региональные особенности демографического развития Казахстана. 

Этнодемографическая структура населения: основные характеристики. 

Половозрастная структура населения Казахстана. Внутренняя миграция в 

Казахстане: направления и масштабы. Динамика рождаемости и изменения в 

репродуктивном поведении населения. Содержание и направление политики 

в области народонаселения в Республике Казахстан.  

 

Бизнес на демографической информации 

Причины роста спроса на демографические данные. Теория "третьей 

волны" Алвина Тоффлера. Место демографической информации в системе 

характеристик потребительского рынка. Отличия демографических данных 

от остальных видов информации о потребителях. Демографические аспекты 

покупательского поведения, стиля жизни и рекламных предпочтений. 

Источники данных в Казахстане и на Западе. Этнодемографические 

особенности потребительского поведения в США.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

1. Основы изучения народонаселения 

2. Источники информации о населении и демографических процессах 

3. Демографический анализ и структуры населения 

4. Этнодемографическая структура населения 
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5. Социологическое изучение репродуктивного поведения  

6. Показатели уровня и структуры смертности. Смертность и 

продолжительность жизни.  

7. Семья, брачность, разводимость  

8. Миграция и миграционное поведение  

9. Урбанизация 

10. Демографическое прогнозирование 

11. Социальная демографическая статистика образования  

12. Уровень жизни населения: пути решения проблемы бедности 

13. Состояние демографической политики в странах Западной Европы 

и США.  

14. Здоровье населения: статистика здравоохранения и состояние 

системы здравоохранения. 

15. Демографическое развитие Республики Казахстан 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Особенности демографического перехода в различных регионах 

мира 

2. Современные тенденции смертности (в мире, Казахстане и т.д.) 

3. Брачность в Казахстане: основные тенденции  

4. Старение населения и экономические, социальные и политические 

процессы (тема уточняется при ее выборе)  

5. Проблема старения населения в странах Западной Европы 

6. Демографические прогнозы для Казахстана 

7. Демографическая политика в развитых странах (на примере 

отдельных стран или регионов) 

8. Демографическая политика в развивающихся странах (на примере 

отдельных стран или регионов)  

9. Проблемы продолжительности жизни в мире  

10. Международная миграция: тенденции, причины, последствия 

11. Динамика миграционных процессов в Казахстане 

12. Международная трудовая миграция, её влияние на уровень 

бедности и неравенство доходов населения. 

13. Благосостояние населения и проблема бедности в РK. 

14. Возрастная структура и воспроизводство населения  

15. Деятельность ООН в области прогнозирования мирового населения  

16. Прогнозы о развитии населения планеты и их воздействие на 

социальную политику 

17. Мировой опыт в решении демографических проблем. 

18. Роль национальных идей в демографической политике. 
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19. Мероприятия государств, влияющие на демографические процессы. 

20. Вопросы морально-этических отношений в демографической 

политике. 

21. Экономические меры демографического процесса. 

22. Требование новой технологии к качеству населения. 

23. Планирование семьи: теория и практика 

24. «Гражданский брак»: формы, причины, последствия, тенденции 

25. Социологические аспекты брачности  

26. Разводимость в Казахстане: тенденции, причины, последствия 

27. Миграция в жизненном цикле человека и семьи 

28. Характер демографической политики в странах Южной Азии. 

29. Демографическая политика в странах Латинской Америки.  

30. Влияние религиозного и культурного факторов на 

демографическую политику. 

31. История учетов населения в Казахстане 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Борисов В.А. Демография - М.: Издательский дом NOTA BENE, 

2009. - 272 c. 

2. Косов П. И., Берендеева А. Б. Основы демографии : учебник. М.: 

Инфра-М, 2010. 288 с. 

3. Медков В.М. Демография: Учебное пособие. 2002. – Ростов-на-Дону: 

«Феникс», 2002. – 448 с. 

4. Татимов М.Б. Глобализация демографии [Текст]: Учебное пособие 

по социологии, демографии и политологии. – Алматы, 2010. – 264 с. 

5. Харченко Л.П. Демография: Учебное пособие. - М.: Омега-Л, 2009. - 

350 с. 

6. Утешов, С.К.  Демография: оқу құралы.- Алматы: Қазақ ун-ті, 2011.- 
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Дополнительная: 

1. Демографический ежегодник Казахстана // Статистический сборник 

Астана, Комитет по статистике Министерства национальной экономики 

Республики Казахстан, 2015, 262 стр. 

2. К.Каутский. Размножение и развитие в природе и обществе (1923, 

djvu) 

http://bookfi.net/g/ 

3. Регионы Казахстана, 2003: [Стат. сб.] / Агентство РК по статистике; 

[Под ред. К. С. Абдиева]. – Алматы: Агентство РК по статистике, 2003. – 495 

3. Қазақстанның демографиялық жылнамалығы, 2007. 

Демографический ежегодник Казахстана, 2007: стат. жинақ / ҚР Стат. 

http://bookfi.net/g/
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2009. – 77 

4. Қаратаева, А.М.  ЖаҺандану кезеңінде демография саласындағы 

мемлекеттің функциясы: заң ғылымд. канд.... дис.: қорғалған 01.07.09: 

12.00.01.- 2009.- 142 б. 

5. Тәтімов Мақаш. Зұлмат пен зардап [Текст]: "Мешін" жылғы 

демографиялық апат туралы тарихи талдау және саясаттанымдық зерттеу.- 

Алматы, 2010.- 130 

 



174 

 

SEA 2207 – СОЦИАЛЬНАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  

АНТРОПОЛОГИЯ 

 

Объем 3 кредит 

 

Абдикеровой Г.О. – доктор социологических наук,  профессор 

 

Рецензенты: 

Шеденова Н.У. – доктор социологических наук, доцент Казахского 

национального университета им. аль-Фараби 

Нагайбаева З.А. – кандидат социологических наук, доцент Казахского 

национального медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Социальная и экономическая антропология  - это новое направление 

антропологической  дисциплины.  Суть этой дисцилины состоит в том, чтобы  

использовать антропологические подходы к социальному и культурному 

анализу современного мира на основе эмпирических примеров.   Настоящий 

курс преследует цель одновременно продемонстрировать студентам 

своеобразие социальной и экономической  антропологии и предложить 

антропологические ресурсы, позволяющие расширять социологическую 

перспективу и обогащать теоретико-методологический арсенал. 

Пререквизиты: Для успешного усвоения данного курса  необходимо 

знакомство с дисциплинами, предшествующими изучению данного курса, 

такими как: «Философия»,  «Социология», «Психология». 

Постреквизиты: Базовыми дисциплинами являются «Социология 

личности», «Социология культуры», «Этносоциология», «экономическая 

социология».   

Основные компетенции: 

Вы узнаете из курса:  

 предмет, цели и задачи социальной и экономической 

антропологии; 

 современные методы и принципы социально-антропологических 

исследований; 

 особенности формирования человека в контексте культуры; 

 особенности формирования теорий социальной и экономической 

антропологии;  

 теоретические и практические аспекты социальных и 

экономических антропологических исследований. 

Вы будете уметь:  
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 применять теоретические принципы и методы социальной 

антропологии в педагогической деятельности, при работе в НПО, в 

комитетах по вопросам культуры, культурной политике; 

 ориентироваться в теоретических вопросах по изучению проблем 

социальной антропологии; 

 анализировать этнокультурные системы, детерминирующие 

поведение человека; 

 выявлять основные теоретические подходы к анализу проблем 

социальной и экономической  антропологии, этнической культуры; 

 критически исследовать этнологию народов; 

 определять культурные механизмы влияния на аккультурацию 

человека, на процессы формирования человеческой культуры. 

Вы получите навыки: 

 поиска и отбора материала, необходимого для проведения 

занятий; 

 критического анализа научных и религиозных концепций 

происхождения культуры и человека. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 

СОЦИАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

1 
Особенности развития социальной антропологии как научной 

дисциплины 

2 Социальная антропология в системе комплексного познания  человека 

3 Основные парадигмы  и школы социальной антропологии                                                                          

 
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ 

4 Маржинализм как экономическая теория 

5 
Экономические отношения в первобытном обществе: взгляды 

исследователей антропологов 

6 
Субстантивизм как теоретическое направление в экономической 

антропологии  

7 
Роль марксисткой теорий в изучении экономики первобытного 

общества 

 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ИССЛЕДОВАНИИ 

ЭКОНОМИКИ 

8 
Специфика антропологического взгляда на экономическую 

деятельность 

9 Этносы и их экономическая культура  

10 Религия как фактор социально-экономического поведения 

11 Гендер как социально-антропологический феномен 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель курса Исследование и анализ современных социально-

экономических, социально-культурных проблем на основе 

антропологического подхода, антропологическое измерение и оценка 

социально-значимых явлений и процессов.  

Задачи  изучения курса:  

- систематизация знаний бакалавров по теориям и концепциям 

социально-экономической  антропологии; 

- формирование научных взглядов на проблему происхождения 

культуры и цивилизации; 

- знакомство с основными принципами, подходами и методами 

исследованиями социально-экономической антропологии. 

Дисциплина «Социально-экономическая антропология» является одной 

из новых и перспективных научных направлений. При изучении данной 

дисциплины бакалавр получает знание о состоянии и наиболее 

перспективных направлениях социально-экономических антропологических 

исследований.  

Социально-экономическая антропология - наука об обусловленности 

социально-экономических проблем  социума человеческой природой и 

сущностью, уровнем развития потребностей и притязаний человека.   

Это наука и учебная дисциплина, объект которой – общество в 

многообразных социальных и экономических проявлениях, предметным 

полем которой выступает своеобразное влияние разнообразие жизненного 

опыта  людей в различных социальных группах, обществах и культурах на 

социальные и экономические процессы в обществе. 

Развитие современной методологии в социально-экономической  

антропологии отражает гуманизацию социального знания и признания факта 

многообразия социальной жизни. Современная  антропология, направленная 

на понимание человека и его роль в социуме, требует  у молодого поколения   

углубленные знания. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

СОЦИАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ КАК НАУЧНАЯ 

ДИСЦИПЛИНА 

 

Особенности развития социальной антропологии как  научной 

дисциплины  

Понятие антропологии.  Социальная антропология как наука и учебная 

дисциплина: объект исследования и предметное поле.  
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Главные вопросы социальной антропологии: условия существования 

тех или иных социальных групп; механизмы взаимоотношения между 

индивидом и обществом; развитие и отставание тех или иных культур и 

культурных ареалов. И.Кант о физиологической и прагматической 

антропологии. К. Леви-Строс о предмете социальной антропологии: в 

первоначальном варианте и современная антропология. 

 

Социальная антропология в системе комплексного познания  

человека 

Антропология как учение о человеке. Соотношение с другими 

гуманитарными дисциплинами: философией, социологией, культурологией, 

социальной психологией. Теоретическая и практическая ценность  

социальной антропологии как самостоятельной  научной дисциплины.  

Основные понятия социальной антропологии: антропогенез, человек, 

личность, индивидуальность, архетипы культуры и  ментальность.  

Сравнительный метод, как основной  метод социальной антропологии.  

 

Основные парадигмы  и школы социальной антропологии 

Эволюционизм - как важное направление в  исследовании общества и 

культуры. Представители классического эволюционизма  (Г.Спенсер, 

Э.Тейлор, Л.Г.Морган).  Функционалисты Э.Дюркгейм,  А.Радклифф-Браун,  

Б.Малиновский.   Марксистская и критическая антропология. Структурализм 

в  социальной антропологии. Семиотика.  

 

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

АНТРОПОЛОГИИ 

 

Маржинализм как экономическая теория 

Особенности  социально-экономических отношений  доклассовых и 

переходных к классовым обществам  предмет экономической антропологии. 

Экономика доклассового общества: взгляды исследователей маржиналистов. 

Формально-экономическая теория маржинализма. Маржиналистское 

истолкование первобытной экономики. Экономический человек в теории 

маржиналистов. Количественный характер отличия экономики  доклассового 

общества от классового общества   в теории маржиналистов.   

Критический анализ формально экономической теории маржинализма. 

Несостоятельность претензий маржиналистов на универсальность их 

экономической теории.   

 

Экономические отношения в первобытном обществе: взгляды 

исследователей антропологов 

Первобытные экономические отношения как объект специального 

научного исследования. Н.И. Зибер “Очерки первобытной экономической 

культуры” (1881 г.). Работа М. Мосса “Этюд о даре”. К. Бюхер 
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«Возникновение народного хозяйства» (1893). Дарообмен как существенный 

элемент социально-экономической структуры позднего доклассового 

общества.   

Исследования в конце XIX и начале XX века, посвященные  хозяйству 

народов доклассового общества. Социально-экономические  отношения 

первобытного общества. Полевое исследование социально-экономических 

отношений у народов, находящихся на стадии доклассового общества (Б. 

Малиновский). Работы  Б. Малиновского «Аргонавты западной части Тихого 

океана» (1922), «Преступление и обычай в обществе дикарей» (1926) и 

«Сексуальная жизнь дикарей Северо-Западной Меланезии» (1929).    

Социально-экономические  отношения  доклассового общества в 

исследованиях Б.Малиновского.  Отличие экономических отношений 

доклассового общества от товарно-денежных экономических отношений.  

Эклектицизм  Р. Фёрса «Примитивная полинезийская экономика» (1939 

г.).  

Полемика между «субстантивистами» и «формалистами» в истории 

экономической антропологии. 

 

Субстантивизм  как теоретическое направление в экономической 

антропологии  

Субстантивизм К.Полани. «Примитивная» («племенная») и 

«архаичная» экономика. Особенности экономик  доклассовых и переходных 

к классовым обществам экономики. Экономика древне классового, 

древневосточного  общества. К. Полани «Великая трансформация» (1944г.). 

Социально организованный характер производство, распределение и 

потребление материальных благ и услуг в различных обществах. 

Качественный характер отличия экономики доклассового общества от 

классового общества в теории субстантистов. Качественно различные 

системы социально-экономических отношений. Роль родственных, 

моральных, религиозных, политических и прочих неэкономических 

отношений в доклассовом, и вообще в докапталистическом обществе 

(К.Поланьи). 

Представители субстантизма Дж. Дальтон и М. Салинс. Дж.Дальтон  

«Экономическая теория и первобытное общество» 1961г. М. Салинс 

«Экономика каменного века». 

Э. Ле Клер и Г. Шнейдер «Экономическая антропология: Теория и 

анализ» (1968г.) и продолжение полемики между «субстантивистами» и 

«формалистами» в истории экономической антропологии.  

Попытки синтеза субстантивистской и формалистской концепций. 

                     

Роль марксисткой теорий в изучении экономики первобытного 

общества 

Марксизм как целостное учение. Попытки изучения первобытной 

экономики с марксистских позиций. Ф. Энгельс «Анти-Дюринг», 
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существование особых законов каждой отдельной ступени развития 

производства и обмена. 

Проблемы преодоления противоречий между формалистской и 

субстантивистской концепциями ( Р. Франкенберг., С. Кук).   

 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ИССЛЕДОВАНИИ 

ЭКОНОМИКИ 

 

Специфика антропологического взгляда на экономическую 

деятельность 

Экономическая теория, экономическая социология и экономическая 

антропология: особенности и различие. Антропологические и 

культурологические  предпосылки  экономического знания.  

Рациональный характер экономического действия. Рациональность и 

капитализм.  Взаимодействие экономики и культуры, экономики и религии. 

Моральные  аспекты экономических отношений. 

 

Этносы и их экономическая культура 

Понятие этноса. Основные подходы к изучению этносов в социальных 

науках. Изучение этносов и этнических процессов в отечественной науке. 

Этнология и антропология. Этнос и нация. Основные атрибуты культуры 

этносов. Понятие «менталитет». Национальный менталитет. Этнос и нация. 

Основное отличие этноса от нации. Этническое самосознание. Национальное 

самосознание. Национальная идентификация. Типы нации: демократический 

и авторитарный. Моноэтническая нация. Полиэтническая нация. 

Влияние мировоззрений, менталитета и традиции на экономическое 

поведение народа. Отличие азиатского мировоззрения от европейского. 

Этнический фактор экономического роста. Национальные особенности 

экономики, экономических отношений. Деформированность менталитета 

народа  как  сдерживающий фактор  эффективной индустриализации. 

 

Религия как фактор  социально-экономического поведения  

Антропологический анализ влияние религии на экономику. Различие 

восточных и западных религий  в понимании  человека как  социального 

существа. Религиозные нормы как регуляторы социо-экономического 

поведения. Религия как образ жизни, определяющий мировоззрение и 

повседневное поведение людей, в том числе экономическое, трудовое 

поведение. 

Западные религии (христианство, ислам, иудаизм). Восточные религии 

(индуизм, буддизм, конфуцианство, даосизм). Взаимосвязь религиозной  

этики и  экономической культуры.  

Гендер как социально-антропологический феномен 

Гендерный вопрос в антропологии. Биологический и  социальный пол 

человека. Гендер как модель социальных отношений. Гендер как социальная 
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конструкция. Взаимоотношения полов в разных культурах: системы половой 

стратификации, социальные роли, психология мужчин и женщин, 

стереотипы маскулинности и фемининности. Место и роль женщин и 

мужчин в мире природы и  культуры. Ментальные основы экономической 

зависимости внутри домохозяйства. Гендерная дискриминация на рынке 

труда. Традиционная схема о месте женщины в обществе и общественном 

производстве. Разработке научного инструментария для анализа и фиксации 

различий и иерархий бытия женщины и мужчины в современном мире.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Социальная антропология как наука и учебная дисциплина: объект 

исследования и предметное поле.  

2. Теоретическая и практическая ценность  социальной антропологии 

как самостоятельной  научной дисциплины.   

3. Эволюционизм - как важное направление в  исследовании общества 

и культуры.  

4. Исследование эволюции человека в его становлении как социального 

существа. 

5.   Основные подходы к изучению этносов в социальных науках.  

6. Особенности  социально-экономических отношений  доклассовых и 

переходных к классовым обществам  предмет экономической антропологии  

7.  Различие восточных и западных религий  в понимании  человека как  

социального существа.  

8.  Гендер как социально-антропологический феномен 

9. Влияние  религии  на экономическое поведение этносов   

10. Этнический фактор  экономического роста.  

11. Понятия девиации, маргинальности в социально-антропологических 

исследованиях.  

12. Антропология, этнология и этнография в системе наук об обществе. 

13. Моральные  аспекты экономических отношений. 

14. Методологическое значение теоретических исследований Б. 

Малиновского 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРОВ 

 

1. Особенности  развития социально-экономической  антропологии 

как  научной дисциплины 

2. Социально-экономическая антропология: основные понятия  и  

методы исследования 

3. Основные парадигмы и школы социально-экономической  

антропологии 
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4. Антропологические подходы к социальному и культурному 

анализу современного мира  

5. Место социально-экономической  антропологии  в обществе и  ее 

институционализация 

6. Особенности антропологического подхода  в исследовании 

экономики 

7. Этносы  и их социально-экономическая культура 

8. Логика  развития антропологической теории и полевой практики  

9. Категориальный аппарат антропологии для анализа базовых 

проблем хозяйственной организации в современном мире 

10.  Особенности  антропологического анализа  социально-значимых  

проблем  и процессов в обществе 

11.  Анализ гендерных проблем с позиций социально-экономической 

антропологии 

12.  Антропологическое обяснение социально-экономических 

феноменов 

13.  Особенности этнографических методов  исследования  

14.  Родственные, ментальные  и  религиозные  факторы, лежащие в 

основании анализируемых феноменов 

15.  Антропологический подход в объяснении социально-

экономических феноменов 

16.  Сравнительные и функционалистские методы в антропологии. 

17.  Социально организованный характер производство, 

распределение и потребление материальных благ и услуг в различных 

обществах 

18.  Экономика доклассового общества: взгляды исследователей 

маржиналистов 

19. Потребление в экономике дара 
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ЕС2208 – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ 

 

Объем 3 кредита 

 

Автор: 

Шеденова Н.У. – доктор социологических наук, доцент 

 

Рецензенты: 

Абдикерова Г.О. – доктор социологических наук, профессор 

Казахского Национального университета им. аль-Фараби 

Ногайбаева З.А. – кандидат социологических наук, доцент Казахского 

национального медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курс «Экономическая социология» является профилирующей 

дисциплиной базового компонента согласно Государственному 

общеобязательному стандарту образования Республики Казахстан для 

получения академической степени бакалавр по специальности «5В050100-

Социология».  

В результате освоения данной дисциплины студенты должны овладеть 

необходимым минимумом знаний, умений и навыков,  позволяющим им:   

знать:  

- особенности социологического изучения экономических явлений, 

процессов, институтов и систем; 

- развитие предмета экономической социологии и ее роль в понимании 

современного общества; 

- основные категории экономической социологии и методы анализа; 

- социально-экономические концепции анализа экономического 

поведения, обмена, потребления, домашнего хозяйства, хозяйственных 

систем и т.д.; 

- ключевые направления социологического изучения экономики; 

уметь:  

- оперировать основными понятиями и концепциями курса 

«Экономическая социология»; 

- самостоятельно искать материал по социологическому анализу 

экономических явлений, процессов, институтов и систем; 

- обсуждать актуальные проблемы социально-экономического развития 

и искать пути их решения; 

- планировать научное исследование экономики социологическими 

методами. 

иметь навыки: 



184 

 

- поиска и отбора материала, необходимого для подготовки 

выступлений, докладов, рефератов по вопросам социально-экономического 

развития; 

- подготовки самостоятельных заданий по социологическому изучению 

экономических явлений и процессов; 

- анализа социальных аспектов экономических отношений на основе 

статистических данных и результатов социологических исследований. 

Пререквизиты. Изучение данной дисциплины подготовили такие 

предшествующие дисциплины как «Введение в социологию», «История 

западной социологии»,  «История казахстанской социологии», «Социальная 

структура общества» которые рассматривают теоретико-методологические 

основы социологического анализа.  

Постреквизиты. В процессе обучения данная дисциплина 

соответственно имеет связи с такими последующими дисциплинами как 

«Социология предпринимательства», «Современные процессы 

глобализации». 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Темы 

 Экономическая социология как отрасль социологии 

1 Предмет экономической социологии 

2 Возникновение и становление экономической социологии 

3 Классический и современный этапы развития экономической 

социологии 

4 Основные категории экономической социологии 

 Человек в экономике 

5 Экономическое поведение 

6 Отношения обмена как объект социологического анализа 

7 Социология потребления 

8 Домашнее хозяйство 

 Экономика как социальная система 

9 Теории социально-экономического развития 

10 Институциональный подход к изучению экономики 

11 Социально-экономическая стратификация общества 

 Структура и сущность рыночных отношений 

12 Социология рынка 

13 Хозяйственная идеология 

14 Рынок труда и структура занятости 

15 Глобализация и мировое хозяйственное развитие 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Экономическая социология – это одно из самостоятельных 

направлений социологического знания. Она рассматривает широкое поле 

социальных отношений, процессов и проблем в сфере экономики. Развитие 

экономической жизни описывается ею как социальный процесс, движимый 

интересами, поведением и взаимодействием индивидов и социальных групп. 

Экономическая социология как самостоятельное направление возникло 

в середине ХХ века. В ее основу легли накопленные социологические знания 

о сферах труда и производства, их организации, трудовом поведении и 

формах хозяйствования. В настоящее время экономическая социология 

является ведущим направлением социологии. В условиях социально-

экономических реформ, модернизации и глобализации экономики особое 

значение приобрели социологические исследования хозяйственных 

отношений в Казахстане.  

Цель преподавания дисциплины «Экономическая социология» состоит 

в том, чтобы дать студентам систематизированное и углубленное 

представление об объекте, предмете и методе экономической социологии как 

одной из ведущих отраслевых теорий социологического знания.   

Задачами данного курса являются: 

- усвоение студентами основных категорий и концепций 

экономической социологии; 

- анализ социальных составляющих и факторов экономических 

отношений, структур и процессов; 

- исследование социальных отношений и их взаимодействие в сферах 

производства, распределения, обмена и потребления; 

- рассмотрение социальных институтов труда, рынка, собственности, 

экономической власти и т.д.; 

- изучение актуальных социальных проблем хозяйственной 

деятельности;  

- формирование навыков прикладных социологических исследований 

социально-экономических вопросов. 

Объектом экономической социологии выступает взаимодействие 

экономических и социальных процессов. Предметом исследования являются 

сложные механизмы, которые порождают и регулируют эти взаимосвязи. В 

рамках курса «Экономическая социология» изучаются социальные 

отношения и их воздействие в сферах производства, распределения, обмена и 

потребления, рассматриваются социальные институты труда, рынка, 

собственности, экономической власти и т.д. Экономическая социология 

тесно связана с такими отраслями социологии как индустриальная 

социология, социология труда, социология рынков, социология потребления 

и другими. 
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Изучение этих вопросов предполагает использование исторического, 

сравнительного, комплексного, институционального и других методов 

анализа социальных явлений, а также собственно социологических методов. 

В ходе обучения используются разные методы и формы обучения, 

включающие как лекционное усвоение материала, так и семинарские занятия 

в форме обсуждений, тематических дискуссий, деловых игр, презентаций 

самостоятельных работ, рефератов, результатов мини-исследований. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ КАК ОТРАСЛЬ 

СОЦИОЛОГИИ 

 

Предмет экономической социологии 

Экономическая социология какотрасль социологического знания. 

Общая характеристика объекта и предмета экономической социологии. 

Понятия социальное и экономическое. Взаимосвязь социальной и 

экономической сфер. Социальный механизм развития экономики. 

Экономическое действие и социально-экономические отношения 

неравенства как предмет социологии. 

Междисциплинарный статус экономической социологии. 

Формирование экономической социологии на основе ряда сложившихся 

отраслей социологии – труда, управления, региона, профессий и т.д. 

Структура экономической социологии. Учебно-методическое становление 

экономической социологии. Теоретико-методологическое формирование 

экономической социологии. 

Экономическая социология в системе социально-гуманитарных наук. 

Социологический и экономический подходы к изучению экономики как 

общественной сферы. Проблемы взаимодействия этих подходов. 

Экономическая социология и науки об управлении и труде. Функции 

экономической социологии. 

 

Возникновение и становление экономической социологии 

Этапы становления экономической социологии в мировой социологии. 

Социальные и научные предпосылки возникновения дисциплины. 

Взаимосвязь развития экономической теории и экономической социологии. 

Классический этап развития. Особенности становления экономической 

социологии в Великобритании. Основные положения английской 

политической экономики и экономической социологии. Взгляды  А.Смита, 

Д.Рикардо, Т.Мальтуса, Дж.С.Милля, Г.Спенсера и др.  

Разработка экономической социологии во французской школе 

социологии. Вклад Э.Дюркгейма в его развитие. Французские мыслители Ж.-

Б.Сэй, Р.Кантильон и другие о хозяйственной деятельности. 

Разработка проблем экономической социологии немецкими 

социологами и экономистами. Немецкая историческая школа в 
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политэкономии (В.Рошер, Б.Хильдебранд, К.Книсс и др.). Взгляды К.Маркса, 

Г.Зиммеля, М.Вебера, В.Зомбарта.  

Формирование американской школы экономической социологии. 

Институционализм как подход. ИдеиТ.Веблена, Дж.Коммонса, Н.Смелзера, 

Т.Парсонса, Дж.Хоманса, П.Блау, А.Стинчкомба, Дж.Коулмена и др. 

 

Классический и современныйэтапы развития экономической 

социологии 

Основные этапы развития экономической социологии как 

самостоятельного направления  социологии. Периодизация развития 

экономической социологии согласно Р.Сведбергу, В.Радаеву и др. 

Классический этап развития экономической социологии в ХIХ – первой 

половине ХХ века. Вклад К.Маркса в создание проблемного поля 

экономической социологии. Материалистическое понимание истории. 

Классовый подход к анализу социальной структуры общества. Теория 

отчуждения труда и другие. 

Включение идей социологизма Э.Дюркгейма в анализ хозяйствующего 

человека. Социальные предпосылки общественного разделения труда. 

Роль идей М.Вебера в понимании социальной составляющей 

экономического действия. Социально-культурная природа 

капиталистического предпринимательства. Взаимосвязь хозяйственного 

развития и социальной структуры, анализ социального неравенства и 

стратификации. 

В.Зомбарт о социальных явлениях хозяйственной жизни. Г.Зиммель о 

социальном содержании экономического обмена. К.Поланьи о становлении 

рыночного общества и его социальной природе. Й.Шумпетер о роли 

предпринимательства. Развитие индустриальной социологии. 

Основные направления развития современной экономической 

социологии. Социология рационального выбора, сетевой подход, новый 

институционализм, культурно-исторический и этнографический подходы. 

Социально-экономические исследования в советской социологии. 

Основные периоды развития экономической социологии в Казахстане и 

России. Реструктурирование экономической социологии в постсоветский 

период: освоение западного опыта и формирование методологического 

плюрализма. Современный уровень разработанности социально-

экономических взглядов в казахстанской науке.    

 

Основные категории экономической социологии 

Система категорий экономической социологии. Общесоциальные и 

специфические категории.  

Понятие экономическое сознание как совокупность экономических 

знаний и взглядов  социальных групп и индивидов. Связь экономического 

сознания и экономической деятельности.  
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Экономическое мышление как практическое выражение 

экономического сознания. П.Хейне об экономическом образе мышления. 

Согласованность экономических действий как следствие развития 

экономического сознания. Особенности  экономического образа мышления: 

возможность выбора, выбор за индивидами, рациональность выбора, 

общественные взаимодействия как рыночные процессы. 

Сущность экономической культуры. Ее роль в формировании 

социально-экономических отношений. Личностный и институциональный 

аспекты экономической культуры. Экономическая культура как способ 

взаимодействия экономического сознания и мышления. Особенности 

экономической культуры как регулятора развития экономики. Функции 

экономической культуры: трансляционная, селекционная, инновационная. 

Сущность и формы проявления социально-экономических законов. 

Социальное разделение труда как закон развития общества. Анализ 

разделения труда в социологических работах (Э.Дюркгейм, К.Маркс, 

М.Вебер и др.). Социально-экономический закон перемены труда. 

Социально-экономический закон конкуренции. Взаимосвязи между 

законами. 

 

ЧЕЛОВЕК В ЭКОНОМИКЕ 

 

Экономическое поведение 

Экономическая социология как наука об экономическом поведении и 

экономическом действии. Понятия «экономическое поведение» и 

«экономическое  действие». Экономические сознание, мышление, интересы и 

стереотипы как предпосылки экономического поведения. Взаимосвязь  

экономически и социально ориентированных действий. 

Сравнительный анализ моделей «экономического» и 

«социологического» человека. А.Смит об условиях, определяющих  

экономическое поведение. Концепция экономического поведения П.Хейне. 

Понятие «экономическое действие» в трудах М.Вебера. Виды экономически 

ориентированного действия по М.Веберу.  

Современные теории рационального выбора и их предпосылки. 

Чикагская школа (Г.Беккер, Дж.Стиглер). Теория игр.  Вирджинская школа 

(Дж.Бьюкенен, В.Ванберг, Дж.Таллок). Теория социального выбора. Теория 

коллективного действия М.Олсона. 

Виды экономического поведения: дистрибутивное 

(распределительное), производственное, обменное, потребительское. 

Стратегии и практики экономического поведения. 

 

Отношения обмена как объект социологического анализа  

Деньги как средство социально-экономического обмена. Функции 

денег. Множественные формы денег. Деньги как социально-культурный 

феномен. 
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Г.Зиммель о деньгах как форме социального взаимодействия в работе 

“Философия денег”. Обмен как акт субъективного взаимного оценивания. 

Субъективная теория стоимости. Деньги как средство рационализации 

повседневной жизни. Социативная функция денег.  

М.Вебер о категориях «товар» и «обмен». Анализ обмена через призму 

ценностных ориентаций, выбора и поведения индивида. Деньги как 

посредники в обмене.   

Монетарное поведение как вид экономического поведения. 

Гедонистические и рациональные мотивы траты денежных средств. 

Отношение к деньгам в массовом сознании. Факторы, определяющие 

структуру и интенсивность денежных трат. Моментально-ликвидные и 

отложенные модели традиционного монетарного поведения. Эмоциональная 

и иррациональная мотивация денежных трат. 

 

Социология потребления 

Потребление как предмет экономической социологии. Взаимосвязь 

потребления и производства. Социально-экономические предпосылки 

исследования потребления в социологии. Культура массового потребления 

как предмет социологии. Концепция общества потребления. Сфера 

коллективного потребления.  

Анализ потребительского поведения. Базовые потребности людей. 

Спрос на продукты как основа потребительского поведения. Социально 

определенные виды потребительского поведения. Воздействие социально-

культурных факторов на потребление. 

Социологические теории потребления. Теория потребления Т.Веблена. 

Особенности поведения класса досуга. Дуглас и Ишервуд о потреблении как 

ритуале. Об отношении индивидов и предметов. Т.Веблен о потреблении 

напоказ. П.Бурдье о воздействии культурного капитала на потребление. 

Измерение потребительских настроений. Индекс потребительских 

настроений как отражение экономической ситуации в стране. 

Социологический опрос как основа измерения индекса. 

Особенности потребления различных социальных групп. Воздействие 

рекламы на потребительское поведение людей. 

 

Домашнее хозяйство 

Понятие домашнее хозяйство и домашний труд. Домашнее хозяйство 

как сфера занятости членов семьи, направленная на личное потребление. 

Домашний труд как неотъемлемая часть общественного труда. Виды 

домашнего труда. Рост признания экономической роли домашнего хозяйства. 

Новая экономическая теория домашнего производства Г.Беккера и 

Я.Минсера. Домашнее хозяйство как социально-экономическая единица, 

максимизирующая свое благосостояние. Понятие семейная экономика. 

Экономическое объяснение гендерного разделения функций в домашнем 

хозяйстве.  
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Домашнее хозяйство и неформальная экономика. Социально-

экономическая роль производства товаров и услуг внутри домохозяйства. 

Два основных подхода выявления экономического вклада и дохода 

домохозяйства: ведение счета использования времени и учет произведенной 

продукции. Современные исследования экономического положения 

домохозяйств в Казахстане: проблемы, методы и рекомендации экспертов  

Всемирного Банка. 

 

ЭКОНОМИКА КАК СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА 

 

Теории социально-экономического развития    

Капитализм как предмет социологического исследования. Капитализм 

как социально-экономическая система. Концепция капитализма. 

Исследование западно-европейского капитализма в работах классиков 

социологии. В.Зомбарт о западно-европейском капитализме. Теория 

капитализма К.Маркса. Особенности Веберовской трактовки капитализма. 

Протестанская этика и дух капитализма. Исторические типы капитализма. 

Сравнительный анализ взглядов К.Маркса и М.Вебера. 

Капитализм и социализм как противоположные формы хозяйствования. 

Социализм как социально-экономическая система. Социально-экономическая 

характеристика советского общества. Особенности и противоречия 

советского социализма. 

Понятие социально-экономическая система. Классификации 

социально-экономических систем в социологической науке.  

Теория развития индустриального общества. Сравнительный анализ 

доиндустриального, индустриального и постиндустриального обществ. 

Различия в понимании постиндустриализма (Д.Белл, А.Турэн и др.). Теории 

модернизации и конвергенции. 

Трансформация социально-экономической системы в Казахстане и 

странах СНГ в 90-е гг. ХХ века. Классификация моделей социально-

экономического развития. Особенности и результаты экономической 

модернизации Казахстана. 

 

Институциональный подход к изучению экономики 

Институциональный анализ хозяйственного действия. 

Институционализм в социологии и экономике. Анализ хозяйственных 

институтов: права собственности, структуры управления, правила обмена. 

Рынок как социальный институт. 

Теория институциональных матриц. Рыночная и редистрибутивная 

экономика. Базовые институты рыночной и редистрибутивной экономики. 

Взаимодействие базовых и комплементарных экономических институтов. 

Институциональные изменения экономики. Институциональные 

основы развития рыночного хозяйства в Казахстане.  
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Социально-экономическая стратификация общества 

Понятия социально-экономическая стратификация и социально-

экономическая структура. Объективные основания социально-экономической 

стратификации: доход, уровень жизни, собственность, капитал. Основные 

способы стратификационного анализа. П.Сорокин об экономической 

стратификации и флуктуации экономического статуса. Основные типы 

стратификационных систем. 

Классовый анализ социально-экономической структуры. Анализ 

классовой структуры индустриального капитализма К.Марксом. М.Вебер о 

классе и классовом статусе. Функционалистское направление 

стратификации. Современное понимание классов. Нео- и постмарксистские 

трактовки классов. Развитие веберовского подхода. 

Межклассовая, внутриклассовая и надклассовая модели социально-

экономических структур. Общие типы социально-экономических групп. 

Сочетание традиционных и современных элементов в новых социально-

экономических группах. Понятие андеркласс. 

Социально-экономическая стратификация в Казахстане. Социальная 

картина распределения доходов и расходов. Социально-экономические 

факторы и последствия дифференциации доходов. Формирование среднего 

класса в Казахстане. Общественные взгляды на бедность и богатство. 

Определение черты бедности. Социальная защита бедных слоев населения. 

 

СТРУКТУРА И СУЩНОСТЬ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Социология рынка  

Рынок как объект социологического анализа. Понятие «рынок». 

Система рыночной организации. М.Вебер о рыночной ситуации. 

Особенности регулирования рынка. Рыночная и бюджетно управляемая 

экономика. Детерминация классовой ситуации рыночной ситуацией.  

Экономико-социологическое понимание рынка. Рынок как 

совокупность институциональных ограничений. Социальная составляющая 

отношений между хозяйственными агентами.  

Контрактные отношения между хозяйственными агентами. 

Вертикальные отношения с представителями государства. Необходимость 

делового контроля за соблюдением соглашений. Особенности нарушения 

формальных обязательств в условиях становления рынка. Неформальные 

практики. 

Современные социологические подходы к анализу рынка. Рынок как 

совокупность социальных сетей. Рынок как совокупность 

Трансформация блата в постсоветском обществе. Блат как механизм 

доступа к государственной собственности.  Мифы о социальных 

последствиях приватизации. 

Развитие рыночных отношений в Казахстане. Структура рынка в 

Казахстане. Государственное регулирование развития рынка. Социальные 
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проблемы собственности и приватизации. Необходимость процессов 

приватизации в реформируемом обществе. Активное и пассивное отношение 

к собственности.  

 

Хозяйственная идеология       

Понятие хозяйственной идеологии. Три уровня хозяйственной 

идеологии: идеологическая система, экономическая программа, 

хозяйственная идеология на уровне массового сознания. Воздействие 

национального менталитета на формирование хозяйственной идеологии. 

Основные типы хозяйственной идеологии. Консерватизм как 

идеологическая система. Либеральная модель экономики. Идеи 

демократизма. Социализм как идеология. 

Социологический анализ трансформации экономических идеологий в 

советском и постсоветском пространстве. Социалистическая парадигма. 

Социализм как радикальная эгалитаристская идеология. Плановость 

управления экономикой. Демократическая парадигма против 

административно-командной системы. Либеральная парадигма об 

ограничении регулирующих функций государства. Консервативная 

парадигма как усиление государственного вмешательства. 

 

Рынок труда и структура занятости 

Занятость как сфера и форма социальных отношений по 

экономическому основанию. Основные элементы отношений занятости. 

Механизм действия рынка труда. Занятость и формирование спроса и 

предложения рабочей силы. 

Основные факторы сегментации групп занятых. Концепция П. 

Дерингера и М. Пиоре “двойственного рынка труда”. Внешние и внутренние, 

первичные и вторичные рынки. Гибкая занятость и ее формы – временная, 

неполная занятость, гибкие графики труда, надомный труд и т.д.  

Социально-демографические проблемы занятости и безработицы. 

Специфика женской занятости. Проблема молодежной занятости. Занятость 

людей предпенсионного и пенсионного возраста. Рабочие места для 

инвалидов. Закон о занятости в РК, его содержание и назначение.  

Социальная политика занятости. Социальные механизмы  трудового 

найма. Самостоятельная занятость. Вторичная занятость. Безработица и 

социальное поведение. Понятие безработицы и ее основные виды. 

Социально-экономические основы регулирования занятости. 

 

Глобализация и мировое хозяйственное развитие  

Основные парадигмы глобализации. Социальные и технологические 

предпосылки глобализации. Глобализация и модернизация. Обновление 

парадигмы мирового социально-экономического развития.  

Социологические концепции глобализации. Теории «второго модерна», 

«радикального модерна», «зрелого модерна» Э.Гидденса, У.Бека и других. 
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Концепции постмодерна З.Баумана, Ж.Бодрийяра и других исследователей. 

Концепции Дж.Ритцера - «макдональднизации» и «глобализации ничто».  

Социальные носители экономической глобализации. З.Бауман о 

инвесторах глобальных компаний. С.Хантингтон о глобальной 

экономической элите..П.Бергер о глобализированных интеллектуалах. 

Целевые аудитории причастного потребления.  

Социальные последствия глобализации хозяйственной жизни. 

Трансформация социально-экономических институтов. Финансовая 

глобализация и ее социально-экономические последствия. Рестратификация 

общества в условиях глобализации.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Предмет и основные направления экономической социологии  

2. Этапы развития экономической социологии 

3. Направления и школы современной экономической социологии  

4. Основные категории экономической социологии и их 

взаимосвязь 

5. Экономическое поведение и экономическое действие 

6. Отношения обмена и монетарное поведение 

7. Потребление и потребительское поведение как предмет 

социологии  

8. Домашнее хозяйство и домашний труд 

9. Социология капитализма и теории социально-экономического 

развития 

10. Институциональный анализ хозяйственного действия 

11. Социально-экономическая структура общества 

12. Социологический анализ рынка и рыночных отношений 

13. Основные типы хозяйственной идеологии  

14. Социальные проблемы занятости и безработицы 

15. Социокультурные проблемы мирового хозяйственного развития 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

1. Междисциплинарные связи экономической социологии с 

другими социальными науками (построение схемы) 

2. Сравнительный анализ вопросов социологического исследования 

в конце XIX – начале XX веков и второй половине XX - начале XXI веков 

3. Особенности становления и развития экономической социологии 

в одной стране мира (по самостоятельному выбору)  

4. Социологический анализ сберегательного поведения семей 

(составление программы и анкеты, проведение мини-исследования) 
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5. Роль рекламы в современном обществе массового потребления 

(эссе) 

6. Стратегии экономического выживания домохозяйств: 

социологический анализ 

7. Гендерное разделение домашнего труда 

8. Финансовое поведение как предмет социологических 

исследований 

9. Социологический анализ предпринимательства этнических и 

религиозных меньшинств 

10. Проблемы развития малого и среднего бизнеса в Казахстане  

11. Национальная специфика казахстанской стратегии социально-

экономического развития (анализ Посланий Президента РК) 

12. Реализация Программы дорожной карты и ее воздействие на 

рынок труда 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Современное развитие экономической социологии: основные 

категории анализа 

2. Экономические стереотипы в советском и постсоветском 

обществах: сравнительный анализ 

3. Экономическая мотивация казахстанской молодежи (мозговой 

штурм в группе) 

4. Развитие деловой этики и способы ее поддержания 

5. Размышления о возможности социализма как общественной 

системы 

6. Проблемы, итоги и перспективы социально-экономической 

модернизации в Казахстане  

7. Экономические институты в Казахстане: оценка уровня зрелости  

8. Формирование среднего класса в Казахстане: разработка 

методики социологического изучения 

9. Социальное партнерство в сфере труда: проблемы и способы их 

разрешения 

10. Социокультурные аспекты теневой хозяйственной деятельности 

11. Противоречия глобального  и локального в современном 

развитии 
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OPSI 3301 – ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Объем 3 кредита 

 

Автор:  

Амитов С.А. – кандидат социологических наук, доцент 

 

Рецензенты: 

Абдикерова Г.О. – доктор социологических наук, профессор 

Казахского национального университета им. аль-Фараби 

Нагайбаева З.А. – кандидат социологических наук, доцент Казахского 

национального медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курс «Организация и планирование социологического исследования» 

является компонентом базового профессионального модуля программы для 

получения академической степенибакалавр специальности5В050100–

Социология. 

Данный курс являются продолжением изучения курса «Методологии и 

организации социологических исследований» изавершающим этапом 

изучения модуля обязательных дисциплин, на базе которых возможно 

формирование компетенций применения в исследовательской практике 

комплекс методов и технологий современной социологии, необходимых для 

использования эмпирических исследований. В данном курсе планируется 

предложить систематическое изложение методической информации, 

процедура планирования и организации изучения, необходимой для 

проведения комплексного социологического исследования. Курс делает 

акцент на самостоятельной работе студентов с литературой, выполнении 

практических заданий, упражнений и активное обсуждение, применение 

полученных навыков, результатов. 

Освоение курса предполагает овладение студентом совокупностью 

знаний и навыков в области прикладной социологии, что предполагает 

следующиекомпетенции: 

- знание категориального аппарата и методологии, владение 

инструментарием социологического исследования; 

- знание основных методов социологического исследования 

(качественных и количественных);  

- знание структуры  программы социологического исследования и 

основных принципов ее составления; 

- уметь  организовать  проведение,  контроль  исследования,  анализ  

социологических данных; 
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- уметь скорректировать инструментарий, разработать  требуемый  

инструментарий,  документы,  необходимые  для  работы «в поле»; 

- навыки формулировки проблемной ситуации, целей, задач, гипотез 

для проведения эмпирического исследования; 

- способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, навыки разработки новых методических подходов с учетом 

целей и задач исследования; 

- способность собирать, обрабатывать и интерпретировать с 

использованием современных информационных технологий данные, 

необходимые для формирования суждений по соответствующим социальным 

проблемам; 

- способность и готовность профессионально составлять и оформлять 

научные отчёты, представлять результаты исследовательской работы в 

соответствии с нормативными документами; 

- способность и готовность к планированию и осуществлению 

проектных работ; 

- способность использовать углубленные специализированные 

теоретические знания, практические навыки и умения для организации 

социологических исследований. 

Пререквизиты: для более успешного усвоения курса необходимо 

знакомство с дисциплинами, предшествующими изучению данного курса, 

такими как: «Методология и организация социологических исследований», 

«Визуальная социология»,«Социальная структура общества», «Введение в 

социологию» и др. 

Постреквизиты: с изучаемой дисциплиной тесно связаны 

дисциплины, обязательные для освоения после или во время изучения курса 

такие как «Математический анализ в социологических исследованиях», 

«Методы обработки и анализа социологической информации (на базе SPSS)», 

«Социальное прогнозирование», «Маркетинговые исследования», 

«Социологический практикум» и др.  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название тем 

Общий обзор методов сбора социологических данных 

1 Краткий экскурс методов сбора данных 

2 Задачи сбора данных, понятие выборки 

3 Полевые методы сбора данных 

4 Неполевые методы сбора данных 

Планирование и управление эмпирическим исследованием 

5 Управление процессом социологического исследования 

6 Основы экономики социологических исследований 
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Разработка комплексного плана исследования, выбор методов, 

конструирование выборки и ее обоснование 

7 Программа полевой части исследования: основные составляющие 

и главные требования 

8 Общие представления о выборках и выборки в количественных 

методах 

9 Выборки в качественных исследованиях  

10 Обоснование выбора методов и технологий сбора информации 

Организационные и методические аспекты социологического 

исследования 

11 Методическая и организационная специфика пилотажных 

исследований 

12 Организация полевой работы 

13 Обоснование методов обработки данных 

14 Обоснование форм презентации результатов работы 

15 Использование материалов и опыта исследований для дальнейшей 

работы 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Данная дисциплина относится к модулюпрофессиональных дисциплин, 

обеспечивающих формирование компетенций, необходимых для 

самостоятельного проведения социологического исследования и выполнения 

функций руководителя исследовательских проектов. 

 

Цель:является заложить основы профессиональной компетентности 

будущих специалистов в сфере организации, проведения социологических 

исследований, а также анализа и обобщения полученных результатов. 

Задачакурса:  

- познакомить слушателей с основными, наиболее часто 

используемыми при проведении полевого социологического исследования 

методами сбора информации; 

- сформировать представление об организации полевого 

социологического исследования;  

- дать базовые практические навыки подготовки и проведения 

эмпирического исследования в социологии; 

- познакомить студентов с традиционными и оригинальными методами, 

процедурами и техниками современной прикладной социологии. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

ОБЩИЙ ОБЗОР МЕТОДОВ СБОРА СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ 

ДАННЫХ 

 

Краткий экскурс методов сбора данных 

Методы сбора и методы анализа: общее и различное. Логика 

исследования в целом и логика выбора методов. Программа исследования 

как способ организации и контроля целостности исследования. Объект, 

предмет, цель, задачи и единица анализа. Обзор методов. Дизайн, метод, 

методика исследования – общее и различное. Способы классификации 

методов, методик и дизайнов исследования. Разделение на качественные – 

количественные, полевые – неполевые, простые – комплексные, 

монографические – целевые, понимающие – объясняющие, статистические – 

нестатистические. Условность классификаций. Ключевые методики: 

интервью, фокус-группа, опрос, наблюдение, работа с документами и их роль 

в социологической классике, социологической традиции. Что такое сбор 

данных. Вопросы и его реализация в инструментарии, понятие 

инструментария. Инструментарий и его реализация в практике (технике 

сбора). Техника сбора и ее реализация в данных. Понятие методической и 

методологической проблемы.  

 

Задачи сбора данных, понятие выборки 

Смысл и назначение выборки. Невозможность работать с генеральной 

совокупностью. От простой случайной выборки до casestudy. Типы выборок. 

Единица исследования. Единица выборки. Прямая и агрегированная работа с 

результатами. Иллюзия ненужности выборки в качественном исследовании. 

Уровни выборки и сочетания выборок. Логика возникновения и применения 

наиболее распространенных типов выборок. Массовые ошибки при 

формировании и реализации выборок.  

 

Полевые методы сбора данных 

Общий обзор ключевых полевых методов. Понятие полевых методов 

как методов контактных с полем, содержание которого по природе своей 

динамично. Цели полевых исследований. Соотношение полевых и неполевых 

методов в социологии. Качественные и количественные полевые методы: 

общее и различное. Интервью: виды и назначение. Фокус-группа. 

Социологические опросы. Наблюдение. Другие полевые методы. Краткий 

обзор каждого метода.  

 

Неполевые методы сбора социологических данных 

Методы исследования документов: неформализованный, 

формализованный анализ. Контент-анализ: последовательность анализа: 

постановка задач, определение системы категорий и единиц анализа, анализ, 
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вывод. Информационно-целевой анализ, алгоритм проведения. Работа с 

государственной и международной статистикой: поиск, отбор, анализ. Работа 

с сетью Интернет и прессой как специфическими источниками данных. Сбор 

данных по медийным и web носителям.  

 

ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ЭМПИРИЧЕСКИМ 

ИССЛЕДОВАНИЕМ 

 

Управление процессом социологического исследования 

Цели планирования исследования – внешняя и внутренняя. 

Циклическая итерация методов сбора, обработки и представления 

информации. Факторы планирования сроков работы. Сетевой график 

исследования и метод PERT для планирования сложных, 

многокомпонентных работ. Полнота набора стадий исследования. 

Возможности сокращения продолжительности работ. Технологические 

ограничения – нормативы проведения отдельных процедур. Факторы 

социально-организационных вариантов разделения труда между 

работниками: локальная квалификация, функция взаимоконтроля, 

целочисленная потребность в работниках и технических устройствах. 

Управление процессом исследования как трудовой деятельностью – 

разведение ролей, затраты, методы стимулирования.  

 

Основы экономики социологических исследований 

Экономическая среда работы (нормативы расхода ресурсов, кадры, 

условно-постоянные расходы), способы ее отслеживания. Виды сметы затрат 

на разных стадиях работы – от преддоговорных до отчета об 

осуществленных расходах. Принципы бюджетирования. 

 

РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫБОР МЕТОДОВ, КОНСТРУИРОВАНИЕ ВЫБОРКИ И ЕЕ 

ОБОСНОВАНИЕ 

 

Программа полевой части исследования: основные составляющие 

и главные требования 

Программа как принципиальный стратегический план работы. 

Последовательность организации программы. Функции программы 

социологического исследования. Построение выборки. Основные этапы 

разработки программы социологического исследования. Проблемная 

ситуация. Область целеполагания. Область разработки общей концепции. 

Основные документы полевого исследования. 

Общие представления о выборках и выборки в количественных 

методах 

Выборочный метод в социологии. Понятие репрезентативности, 

выборочной и генеральной совокупности. Виды выборок. Проектирование 
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выборки. Ошибка выборки, исчисление. Случайные и систематические 

ошибки. Типичные систематические ошибки и способы отбора единиц. 

Неслучайные методы отбора.   

Выборки в качественных исследованиях  

Качество выборки (репрезентативность и надежность). Методика и 

техника отбора респондентов. Полнота выборки. Отсутствия дублирования. 

Точность информации выборки. Направленная (целевая) 

выборка.Неслучайная выборка (невероятностная).Метод снежного кома. 

 

Обоснование выбора методов и технологий сбора информации 

Оценка свободы исследователя в выборе методов сбора информации. 

Варианты формулировок гипотез исследования как база выбора методов 

исследования. Обоснование сочетания качественных и количественных 

подходов на разных стадиях исследования. Пилотажная стадия отработки 

методик – роль в удешевлении, удорожании исследований. Оценка 

погрешностей фиксации информации на разных стадиях ее сбора и 

обработки, выявление систематических ошибок. Статистический контроль 

влияния фактора «сборщика первичной информации». Экономическая 

оценка вариантов больших или меньших погрешностей результатов. Полнота 

фиксации условий сбора информации. Методики контроля первичного сбора 

информации – социально-психологическая и расчетно-методическая 

стороны. Социологическая этика обеспечения защиты прав респондента и 

техники ее осуществления. Оперативная обработка первичной информации в 

ходе ее сбора как средство контроля. Архивация первичных материалов 

исследования. Современные формы создания баз данных для многократной 

вторичной обработки. Формы привлечения несоциологической информации 

из различных источников. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Методическая и организационная специфика пробных 

(пилотажных) исследований 

Методы полевого исследования проблемной ситуации. Соотношение 

проблемы и проблемной ситуации. Неформализованные интервью с 

участниками проблемной ситуации. Неформализованное наблюдение 

организационных и поведенческих аспектов проблемной ситуации. Опросы 

экспертов, индивидуальные и групповые фокусированные интервью с 

участниками проблемной ситуации. Итоговый анализ полученных 

результатов: определение (или уточнение) исследовательской проблемы, 

исходных теоретических понятий, предмета, эмпирического объекта, 

формирование содержательных и методических гипотез. 
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Организация полевой работы 

Подготовка поля: обеспечение доступности эмпирического объекта, 

организация штаба полевого исследования (помещение, оргтехника, режим 

работы, дежурство, оперативная связь с интервьюерами и другими 

исполнителями во время полевых работ, обеспечение сохранности и 

закрытости собираемых эмпирических данных). Подготовка комплектов 

методического инструментария для исполнителей: инструкций, заданий, 

списков адресов и др. Контроль качества работы интервьюеров и других 

исполнителей: текущий оперативный контроль во время сбора данных, 

контроль заполненных документов во время приема результатов работы, 

специальные контрольные процедуры после завершения полевого этапа 

(повторные и почтовые опросы и т. п.). Оперативный контроль и ремонт 

выборки в процессе полевых работ. Оплата труда. Априорный анализ 

качества вопроса как исследовательского инструмента: оценка вопроса по 

логическим, социо-лингвистическим, социо-культурным и психологическим 

критериям. Разработка заданий и методических процедур для полевой 

апробации отдельных методических решений. 

 

Обоснование методов обработки данных 

Ограничения методов обработки, определяемые предшествующими 

стадиями исследования. Первичная обработка собранной информации: 

целесообразная степень унификации. Описательный и целеориентированный 

тип первой стадии обработки. Социальная нормативность (в т.ч. скрытая) 

восприятия описаний. Основные типы исследовательских задач: выявление 

«наличия различий», «причинно-следственных связей», «направленности 

динамики», «группировки объектов наблюдения», «относительной и 

абсолютной распространенности, массовости явлений». Целесообразная 

точность количественных оценок. Латентность механизмов взаимодействия 

фиксируемых параметров. Приемы ускоренных приблизительных расчетов. 

Приемы и правила совмещения обработки данных различных источников, 

типов (экономической, статистической, психологической и т.д.) и авторов. 

 

Обоснование форм презентации результатов работы 

Презентация как форма коммуникации с целевой аудиторией 

исследовательского проекта. Презентации как часть PR-компаний. Варианты 

ролевых функций социолога в презентационной деятельности. Сдача отчета 

заказчику – тактики «защита» и «нападение». Пресс-конференция. 

Сообщение в научной аудитории. Способы доказательства нетривиальности 

предъявляемого: ответы на заранее имевшиеся (риторические) вопросы, 

опровержения иных взглядов, развенчание мифов массового сознания, 

рекомендации. Формирование доверия к представляемому: упоминания об 

ограничениях сферы распространения выводов, признание «отдельных 

недостатков» работы, корректное обращение к чужим результатам. 

Несоциологические результаты исследований социологов – профессионализм 
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в обращении к сферам иных дисциплин. Речевые практики презентаций. 

Продолжительность выступлений. Иллюстрирование презентаций. Традиции 

публикационной формы презентации и защита от искажения при 

неавторских публикациях презентированных публично результатов 

исследований. 

 

Использование материалов и опыта исследований для дальнейшей 

работы 

Многократное использование информации, получаемой в ходе 

исследований: панельные исследования, вторичная обработка 

архивированных материалов. Современные банки данных для вторичной 

обработки. Правила подготовки данных для включения в банки данных. 

Правила обращения к банкам данным и охраны авторских прав на 

используемую информацию.Обобщение опыта организации работ – 

систематизация практики проведенных исследований, выработка 

собственной нормативный базы. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

1. Краткий экскурс методов сбора данных 

2. Задачи сбора данных, понятие выборки 

3. Полевые методы сбора данных 

4. Неполевые методы сбора данных 

5. Управление процессомсоциологического исследования 

6. Основы экономики социологических исследований 

7. Программа полевой части исследования: основные составляющие 

и главные требования 

8. Общие представления о выборках и выборки в количественных 

методах 

9. Выборки в качественных исследованиях  

10. Обоснование выбора методов и технологий сбора информации 

11. Методическая и организационная специфика пробных 

(пилотажных) исследований 

12. Организация полевой работы 

13. Обоснование методов обработки данных 

14. Обоснование форм презентации результатов работы 

15. Использование материалов и опыта исследований для 

дальнейшей работы 

 

 

 

 

 



204 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ И ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
 

1. Используются интерактивные формы проведения занятий - 

ролевая игра «Защита проектного предложения перед заказчиком», разбор 

практических кейсов «Оценка возможности участия в тендере «Проведение 

социологических исследований для администрации города». 

2. Прочитав представленную работу быть готовым обсуждать 

положения авторов для каждого типа выборок (как опирающихся на 

смешанные методы, так и работающие с одной методологической 

перспективой); выбрать 5-7 типов выборок (смешанных или обычных) и 

проиллюстрировать их примерами из прочитанных ранее социологических 

исследований. 

3. Оглянитесь на окружающую вас действительность и попытайтесь 

сформулировать гипотезы о самых привычных, знакомых вам явлениях. 

Ниже приведены некоторые суждения, в скобках указан характер связи. 

Превратите их в гипотезы и придумайте новые. Найдите способ, как их 

проверить. Пусть это будет самый простой — опрос своих товарищей. Для 

начальных шагов этого достаточно.  

4. А) Чем хуже одет человек, тем (ниже, выше) его социальное 

положение. Б) Чем комфортабельнее квартира, тем (дороже, дешевле) она 

стоит на рынке недвижимости.  

5. В) Чем строже законы и нормы, тем (больше, меньше) порядка в 

обществе. 

6. Основные характеристики качественных и количественных 

методов социологических исследований. Особенности развития прикладной 

социологии в Казахстане. 

7. Опрос как основной метод сбора социологической информации. 

(Описать преимущества и недостатки метода.Разработать программу 

социологического исследования и анкету по интересующей вам проблеме). 

8. Структура гайда (разработайте гайд для проведения экспертного 

опроса по интересующей вам проблеме). 

9. Составьте короткий вопросник для сбора информации для 

проверки следующей гипотезы (например: «студенты, живущие в 

арендованных квартирах, менее склонны участвовать во внеучебной 

деятельности, чем живущие в общежитии»). 

10. Вам необходимо провести исследование по интересующей вам 

проблеме. Напишите вступительное письмо для почтового опроса с 

инструкцией о заполнении. Если бы вы инструктировали группы 

респондентов о заполнении анкеты, то, как выглядела бы инструкция? 

Напишите вступление для телефонного интервью. Напишите вступление для 

личного интервью. 
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11. Выборочный метод в социологии. Принципы построения 

выборки. 

12. Опросные методы в социологии (социологический опрос, 

экспертные опрос, методология интервью, социометрический опрос). 

13. Неопросные методы сбора социологической информации 

(наблюдение, анализ документов, научный эксперимент). 

14. Принципы организации эмпирического социологического 

исследования. 

15. Фокус-группы как метод социологического исследования. 

16. Специфика метода экспертных оценок. 

17. Специфика проведения интервью в социологии. Ситуация 

интервью, эффект интервьюера.  

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Тавокин, Е. П. Основы методики социологического исследования 

: учеб.пособие / Е. П. Тавокин. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 239 с. 

2. Добреньков В.И., Кравченко А.Н. Фундаментальная социология: 

В 15  т. Т.3: Методика и техника исследования. – М: ИНФРА-М, 2004. – ХII, 

932 с. 

3. Әлеуметтану. 2–кітап/ Жалпы ред. М.М. Тажин. – Алматы, 2005. 

– 268 б. 

4. Ильин В.И. Драматургия качественного полевого исследования. 

СПб, Интерсоцис, 2006. – 256 с. 

5. Ядов В.А.Стратегия социологического исследования: описание, 

объяснение, понимание социальной реальности. М., «Добросвет», 2003 – 596 

с. 

 

Дополнительная: 

1. Крыштановский А.О. Анализ социологических данных. М.. ИД 

ГУ-ВШЭ, 2006 

2. Татарова Г.Г. Методология анализа данных в социологии 

(введение). – М.: NOTABENE, 1999. – 224с. 

3. Сусоколов А.А. Технология социологического исследования. 

Учебное пособие по курсу «Практикум по экономической социологии». М.: 

SPSL.- «Русская панорама», 2008 

4. Девятко И. Ф. Методы социологического исследования 3-е изд. – 

М.: КДУ, 2003. – 296 с.  

5. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский 

проект: 75 простых правил. М.: ГУ-ВШЭ, ИНФРА-М, 2001 

6. Аверин Ю.П. Теоретическое построение количественного 

социологического исследования. Учебное пособие для вузов. Гриф УМО по 
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классичесскому университетскому образованию. М.: Академический проект, 

2014 г. -432с. 

7. Кравченко А.И., Добреньков В.И. Методы социологического 

исследования. Учебник. М.: ИНФРА-М, 2013. -768 с. 

8. Комлацкий В.И., Логинов С.В.Планирование и организация 

научных исследований. Учебное пособие. М.: Феникс, 2013. -204с. 

9. Белл Э., Браймен А.  Методы социальных исследований. Группы, 

организации и бизнес. М.: Гуманитарный центр, 2012. -776с. 

 

 

http://www.flip.kz/descript?cat=publish&id=436
http://www.flip.kz/descript?cat=people&id=12057
http://www.flip.kz/descript?cat=people&id=28549
http://www.flip.kz/descript?cat=publish&id=361
http://www.flip.kz/descript?cat=people&id=62043
http://www.flip.kz/descript?cat=people&id=62044
http://www.flip.kz/descript?cat=publish&id=330
http://www.flip.kz/descript?cat=people&id=90453
http://www.flip.kz/descript?cat=people&id=94061
http://www.flip.kz/descript?cat=publish&id=637
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PPO 3302 – ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Объем 2 кредита 

 

Автор: 

Веревкин А.В. – кандидат социологических наук, доцент кафедры 

социологии и социальной работы КазНУ им.аль-Фараби 

 

Рецензенты: 

Кенжакимова Г.А. – кандидат социологических наук, доцент кафедры 

социологии и социальной работы Казахского национального университета 

им. аль-Фараби 

Алимбекова Г.Т. – кандидат социологических наук, доцент, 

руководитель Центра Изучения Общественного Мнения 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курс «Прикладное программное обеспечение» направлен на обучение 

студентов использованию статистических и математических методов в 

процессе проведения научного исследования. Курс предполагает 

углубленное изучение методов обработки, контроля и анализа качественной 

и количественной информации с использованием возможностей прикладных 

профессиональных программ. 

В настоящее время практически невозможно представить проведение 

социологических исследований без знания математической статистики, 

статистических методов анализа данных. Во-первых, применение математики 

побуждает исследователя четко сформулировать свои представления об 

изучаемом объекте. Во-вторых, использование математических методов 

позволяет осуществить абстрагирование от неисчислимого количества 

реальных свойств изучаемых объектов, и придерживаться принятого 

исследователем понимания изучаемого явления. В-третьих, с помощью 

математики можно получить содержательные выводы, носящие 

объективный, верифицируемый характер, за счет расширения круга 

используемых логических умозаключений.  

Таким образом, потребности социальной практики требуют разработки 

методов количественного описания социальных процессов, позволяющих 

точно регистрировать не только количественные, но и качественные 

факторы. Тенденция к использованию математических методов в социологии 

предполагает исследование и изучение проблемы социологического 

измерения, или квантификации, предполагающей нахождение меры или 

единства качественной и количественной определенности социальных 

явлений и процессов. 

Основные формы компетенции бакалавра: 
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В результате изучения курса студенты будут: 

знать: - возможности программных средств при решении прикладных 

задач различного назначения; основные принципы ввода и контроля данных в 

SPSS, Excel, и др.; виды переменных и шкал, характер зависимостей между 

переменными, способы графического представления статистической 

информации; 

уметь: - обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные, 

применять на практике полученные знания для анализа наличного состояния и 

прогнозирования развития социальных объектов имеющих различную природу, 

анализировать динамику развития социальных систем применять 

информационные технологии для решения задач по специальности;  

иметь навыки: - выполнения сложных расчетов и анализа информации в 

электронных таблицах, анализа социологической информации и построения 

моделей на основе использования регрессионного, факторного, кластерного 

анализа. 

Пререквизиты: Методология и методы социологии, Демография и 

социальная статистика. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Теоретические основы обработки и анализа социологической 

информации с применением математических методов  

1. Математический анализ социальной информации и общие принципы 

измерения в социологии 

2. Индикаторы, концепты, шкалы 

3. Шкалирование как метод измерения в социологических 

 исследованиях 

4. Группировка материала статистических наблюдений в социологии 

5. Средние величины и характеристики рассеяния значения признака 

6. Нормальное распределение и графическая интерпретация 

эмпирических зависимостей 

7. Статистические гипотезы и взаимосвязи и их анализ 

8. Причинный анализ и регрессии 

9. Факторный и кластерный анализ 

Возможности и особенности использования прикладного программного 

обеспечения социологических исследований 

10. Методы обработки и анализа социологической информации на базе 

SPSS 

11. Стандартные процедуры анализа социологических данных и 

особенности этапа контроля данных в SPSS 

12. Изучение взаимозависимостей между социальными характеристиками. 

Описательные статистики и отчеты в SPSS 

13. Статистическая обработка информации в Microsoft Excel, Stata и других 
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компьютерных программах 

14. Обзор компьютерных программ, используемых для проведения  

контент-анализа  

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Тенденция к использованию математических методов в социологии 

предполагает исследование и изучение проблемы социологического 

измерения, или квантификации, предполагающей нахождение меры или 

единства качественной и количественной определенности социальных 

явлений и процессов. Курс «Прикладное программное обеспечение» 

направлен на углубленное изучение методов обработки, контроля и анализа 

информации с использованием возможностей основных прикладных 

профессиональных программах. В первую очередь программа ориентирована 

на формирование навыков работы со «Статистическим пакетом для 

социальных наук» (SPSS - Statistical Package for Social Science) в 

практической деятельности социолога. SPSS - это модульный, полностью 

интегрированный, обладающий всеми необходимыми возможностями 

программный комплекс, охватывающий все этапы аналитического процесса: 

планирование, сбор данных, доступ к данным и управление данными, анализ, 

создание отчетов и графиков. Графический пользовательский интерфейс 

современных версий программы включает в себя все функции управления 

данными, статистические процедуры и средства создания отчетов, 

необходимые для сложных видов анализа. Курс также предполагает 

знакомство студентов с основными возможностями «Пакета анализа» в 

Microsoft Excel, программы Stata и др., а также особенностями программного 

обеспечения контент-анализа. 

Цель и задачи курса: Цель преподавания дисциплины – изучение 

теоретических основ обработки и анализа социальной информации и 

формирование у студентов навыков работы с прикладным программным 

обеспечением социологических исследований для решения типовых задач в 

профессиональной  сфере  деятельности.  

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение математических методов анализа и интерпретации 

эмпирической информации в социологических исследованиях;  

- изучение особенностей ввода и контроля данных в SPSS, освоение 

навыков использования аналитических процедур, предлагаемых в SPSS и др. 

программах,  

- изучение основных возможностей и правил статистического анализа, 

обработки данных и подготовки отчетов с помощью рассматриваемого 

пакета прикладных программ; 

- освоение навыков построения моделей на основе использования 

регрессионного, факторного, кластерного анализа.  
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

 

Математический анализ социальной информации и общие 

принципы измерения в социологии 

Математический анализ явлений и процессов, происходящих в 

социальной жизни общества: преимущества и недостатки. Трудности 

математизации в социальных науках. Методологические вопросы 

применения математических средств для обработки первичной информации 

социологической информации. Системный подход к математическому 

анализу эмпирических данных. Общее определение многомерного 

статистического анализа. 

Эмпирическая социология. Понятие логической и математической 

формализации. Статистическая и гуманитарная парадигмы в эмпирической 

социологии.  

Определение измерения в социологии. Уровни измерения Измерение 

как процедура, с помощью которой объекты измерения, рассматриваемые как 

носители определенных отношений, отображаются в некоторую 

математическую систему с соответствующими отношениями между 

элементами этой системы. Структура эмпирических данных в социологии. 

Типы эмпирических данных. Типы данных в контексте различия 

исследовательских задач, приемов, способов, методов работы социолога с 

социологической информацией. Источники социологической информации. 

Объекты анализа. Формы существования информации.  

Методика сбора эмпирических данных, т.е. эмпирическая 

интерпретация понятий и инструментарий исследования. Методика 

обработки данных, т.е. формы представления информации, методы 

первичного анализа данных, логика применения математических методов. 

Точность и надежность измерения. Систематические и случайные ошибки 

измерения.  

 

Индикаторы, концепты, шкалы 

Общее представление о шкалах. Представление о шкалах как 

алгоритме с помощью которого для каждого наблюдаемого объекта 

устанавливается соответствующее числовое значение (шкальное значение).  

Неоднозначность шкальных значений. Допустимые преобразования и 

типы шкал. Шкалы наименований (номинальные, классифицированные). 

Произвольные взаимно однозначные преобразования. Порядковые шкалы. 

Монотонно возрастающие преобразования. Понятие рангов. Интервальные 

шкалы. Положительные линейные преобразования. Шкалы отношений. 
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Положительные преобразования подобия. Шкалы разностей. Преобразования 

сдвига.  

Переменные. Зависимые и независимые переменные. Связи между 

переменными. Зависимости между переменными: величина зависимости и 

надежность зависимости. Индикаторы и концепты. Операционализация 

социологических концептов. 

 

Шкалирование как метод измерения в социологических 

 исследованиях 

Шкалирование как процедура объединения ряда относительно узких 

показателей в единую суммарную меру. Виды шкал. Валидность шкалы. 

Методы проверки валидности шкалы. Ранжирование. Попарное сравнение. 

Построение шкал методом экспертных оценок. Метод равных интервалов.  

Шкалирование по Лайкерту. Шкалограммный анализ Гуттмана. 

Равномерное интервальное шкалирование по Тёрстоуну. Метод 

семантического дифференциала Ч. Осгуда.  

Надежность измерения социальных характеристик. Компоненты 

надежного измерения. Выявление систематических ошибок. Неравномерное 

использование отдельных пунктов шкалы. Повышение устойчивости 

измерений.  

 

Группировка материала статистических наблюдений в социологии 

Общее представление о статистической группировке. Основное 

назначение группировки. Проблема правильного выбора группировочных 

признаков.  

Ряды распределений. Понятие статистический ряд. Частотное 

распределение признака. Группировка данных. Понятие интервального  и 

дискретного ряда распределения. Интервальные ряды распределения с 

равными и неравными интервалами.  

Статистические таблицы. Простые, групповые и комбинационные 

таблицы. Статистический вывод. Основные понятия статистического вывода. 

Нулевая и альтернативная гипотезы. Ошибки первого и второго рода. 

 

Средние величины и характеристики рассеяния значения 

признака 

От группировки и построения частотного распределения к получению 

обобщающих характеристик объектов социологического исследования.  

Среднее значение признака. Виды средних величин: среднее 

арифметическое, медиана, мода и их интерпретация.  

Показатели колеблемости (вариации) значений признака: разность 

между минимальным и максимальным значениями признака (вариационный 

размах), среднее квадратическое отклонение, среднее абсолютное 

отклонение и др. Дисперсия и ее вычисление. Вычисление среднего 

абсолютного отклонения. Коэффициент вариации.  Размах вариации. 
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Коэффициент вариации как мера однородности. Вариации качественных 

признаков. Индекс качественной вариации. Мера неопределенности 

(энтропия). Свойства энтропии.  

 

Нормальное распределение и графическая интерпретация  

эмпирических зависимостей 

Графики вариационных рядов. Различные типы графиков. 

Соответствие типа диаграммы особенностям данных. Гистограмма – 

графическое изображение интервального ряда. Полигон распределения. 

Кумулята. Особенности построения кумулятивной кривой. «Читаемость» 

графиков и типичные ошибки при построении графиков. 

Виды кривых распределений. Теоретическое распределение. Плотность 

распределения. Функции распределения. Использование современных 

программных продуктов для графической интерпретации эмпирических 

зависимостей. 

Нормальное распределение (гауссовское распределение). Функция 

плотности гауссовского распределения. Нормальная кривая, ее параметры и 

свойства. Единичное нормальное распределение как стандарт. Применение 

нормальной кривой. Нормализация данных. 

 

Статистические гипотезы и взаимосвязи и их анализ 

Общее определение статистических гипотез. Статистический критерий 

и проверка гипотез. Критерий хи-квадрат. Применение критерия хи-квадрат 

для проверки гипотезы о виде распределения изучаемого признака.  

Двух- и трех мерные таблицы сопряженности. Сравнение пропорций. 

Использование критерия хи-квадрат для проверки гипотезы о независимости 

двух переменных. Степени свободы. Критическое значение 

Общее представление о статистической зависимости. Уравнение 

регрессии. Меры взаимозависимости для интервального уровня измерения. 

Корреляционное отношение. Частный коэффициент корреляции. 

Множественный коэффициент корреляции. Коэффициент корреляции 

моментов Пирсона. 

Коэффициент взаимозависимости для порядкового уровня измерения. 

Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена и Кендалла, проблема 

связанных рангов. Интерпретация коэффициентов корреляции и их 

величины. Определение их статистической значимости. Причинность и 

корреляция. 

 

Причинный анализ и регрессии  

Модели линейной регрессии. Метод наименьших квадратов. 

Коэффициент детерминации. Требования к зависимой и независимой 

переменной в регрессии. Частные и множественные корреляции. 
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Множественная линейная регрессия. Объясненная дисперсия (R2) и ее 

интерпретация. Перекодировка многозначных переменных в бинарные. 

Аддитивные и мультипликативные элементы регрессионной модели. 

Множественная линейная и логистическая регрессия. Полные и 

редуцированные модели. Использование F-критерия Фишера для 

статистического вывода. «Путевой анализ» (path analysis). Дисперсионный 

анализ в применении к регрессии. Дихотомическая зависимая переменная и 

модель логистической регрессии. 

 

Факторный и кластерный анализ 

Фактор как латентная переменная. Факторный анализ как средства 

сокращения мерности описания данных. Представление факторов как осей 

многомерного пространства. Интерпретация факторных весов. 

Детерминированный факторный анализ.  Последовательность выполняемых 

процедур: построение обоснованной детерминированной факторной модели; 

выбор приема факторного анализа и подготовка условий для его выполнения; 

реализация счетных процедур анализа модели; формулирование выводов и 

рекомендаций по результатам анализа. Виды детерминированных факторных 

моделей. Приемы факторного анализа: интегральный, цепных подстановок, 

логарифмический и др. Основные методы детерминированного факторного 

анализа. 

Классификации и типологии. Общее представление о кластерном 

анализе. Кластерный анализ как средство типологического анализа. Два вида 

анализа: исследование переменных и исследование респондентов. Различные 

приемы и методы типологизации и классификации респондентов. Области 

применения кластерного анализа.  

 

ВОЗМОЖНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Методы обработки и анализа социологической информации на базе 

SPSS 

Основные особенности программы и подготовка к работе в SPSS. 

Структура программы. Запуск SPSS. Загрузка файла данных, выбор 

статистической процедуры, создание и редактирование графиков, получение 

выходных данных. Основное и графическое меню. Модули SPSS: базовый 

модуль, предоставляющий разнообразные возможности доступа к данным и 

управления данными, продвинутые модели (Advanced Models) и 

регрессионные модели (Regression Models). Редактор данных. Главное меню. 

Панель инструментов. Окно просмотра.  

Ввод данных в SPSS и работа с файлами данных. Создание файла 

данных. Описание переменных Кодирование и кодировочная таблица. 

Основные правила формирования таблицы для ввода данных. Имена 
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переменных и их типы. Метки переменных и их значений. Пропущенные 

значения: системные и пользовательские. Дополнительные характеристики 

переменных. 

Ввод и корректирование данных в таблице. Операции с блоками 

данных. Добавление и удаление переменных. Сохранение файла данных. 

Объединение и разделение файлов.  Использование процедуры Split File – 

разделение случаев на группы. Отбор случаев – Select Cases.  Сортировка 

случаев - Sort Cases. Создание индивидуального файла. 

 

Стандартные процедуры анализа социологических данных и 

особенности этапа контроля данных в SPSS 
Возможности SPSS для преобразования исходных (первичных) данных. 

Расчет новых данных. Арифметические, статистические и логические 

функции, используемые для этих целей. Создание новой переменной с 

использованием процедуры Compute. Создание новой переменной с 

использованием процедур Recode и Count. Логические выражения и их 

функции. Логические операторы и операторы отношений. Сортировка, 

агрегация и взвешивание данных.  

Анализ данных: общие принципы, суммарные статистики и графики. 

Переменные и их роль в анализе данных. SPSS и методы математической 

статистики в социологии. Основные сведения о статистических процедурах в 

SPSS. Порядок выполнения статистических процедур. Главные и 

дополнительные диалоговые окна. Особенности работы с окном просмотра.  

Значение контроля данных для правильности статистических расчетов. 

Использование различных процедур контроля данных. Использование 

частотных таблиц при суммировании данных, при обнаружении ошибочных 

значений при фиксации наблюдений с необычными значениями, при 

проверке соответствия значений отдельных переменных. Корректировка 

пропущенных значений переменных. Практика решения задач контроля.  

 

Изучение взаимозависимостей между социальными 

характеристиками Описательные статистики и отчеты в SPSS 

Статистические процедуры предусмотренные в SPSS. Базовая 

процедура расчета частот – Frequencies. Описательные статистики - 

Discriptives. Исследовательские статистики – Explore. Возможности 

процедуры Case Summaries. Отчет об итогах по строкам - Report Summaries in 

Rows. Отчет об итогах по столбцам - Report Summaries in Columns. 

Анализ одной переменной (группировка данных ). Построение 

функции распределения. Графические представления. Расчет характеристик.  

Таблицы сопряженности. Построение таблиц сопряженности. Обзор 

основных процедур анализа таблиц сопряженности. Построение двухмерных 

таблиц: процедура Crosstabs. Таблицы большой размерности. Порядок 

построения таблиц в меню Tables.  
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Меры сравнения. Характеристика мер сравнения. Средние. Т тест. 

Однофакторный дисперсионный анализ. Обработка многовариантных 

ответов. Структура данных при многовариантных ответах. Различные 

подходы к их кодированию. Построение группировок и таблиц 

сопряженности при анализе многовариантных ответов.  

Анализ связей. Описание корреляционной зависимости. Парная 

корреляция – Bivariate. Частная корреляция - Partial.  Мера сходства и 

различия - Distances.  

Графическое представление данных. Построение графиков. Окно 

просмотра и редактирования графиков. Интерактивные графики и карта.  

 

Статистическая обработка информации в Microsoft Excel, Stata и 

других компьютерных программах 

Надстройка «Пакет анализа» в Microsoft Excel. Инструменты анализа. 

Основные методы статистической обработки данных, реализованные в 

Microsoft Excel: «Гистограмма», «Выборка», «Описательная статистика», 

«Ранг и перцентиль», «Генерация случайных чисел», «Однофакторный 

дисперсионный анализ», «Ковариация», «Корреляция», «Регрессия», 

«Скользящее среднее», «Экспоненциальное сглаживание», «Анализ Фурье» и 

др. Возможности использования надстройки «Пакет анализа» в Microsoft 

Excel.  

Статистические функции Microsoft Excel. Общая характеристика и 

применение статистических функций, входящих в состав Excel (содержащая 

78. Функции). Функции имеющие самостоятельное значение и 

применяющиеся автономно при решении конкретных статистических задач. 

Краткий обзор дополнительного программного обеспечения, 

используемого для решения статистических задач и математического анализа 

в социологических исследованиях: Statistica, Stata, IP Sociologist и др. 

Отличительные особенности Stata в сравнении с SPSS. Основные 

возможности анализа данных в пакете Stata. 

 

Обзор компьютерных программ, используемых для проведения  

контент-анализа 

Контент-анализ как метод социологического исследования. Анализ 

статических закономерностей частотного распределения смысловых единиц 

в тексте. Типы контент-анализа и области их применения. Содержание 

основных процедур контент-анализа.  

Программы для контент-анализа: Atlas.ti, Лекта, Concordance, QDA 

MINER, Simple Word Sorter, Site Content Analyzer 3, Wordstat, Yoshikoder, 

ВААЛ-мини и другие. Возможности для анализа текстов, изображений, 

аудио и видео материалов в программе ATLAS.ti. Предварительная 

подготовка данных. Выбор способа анализа данных в ATLAS.ti в 

зависимости от типа данных и исследовательской задачи. Анализ и 

интерпретация результатов.  
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ 

(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

 

1. Математический анализ социальной информации и общие принципы 

измерения в социологии.  

2. Индикаторы, концепты, шкалы. 

3. Шкалирование как метод измерения в социологических 

 исследованиях.  

4. Группировка материала статистических наблюдений в социологии. 

5. Средние величины и характеристики рассеяния значения признака. 

6. Нормальное распределение и графическая интерпретация 

эмпирических зависимостей. 

7. Статистические гипотезы и взаимосвязи и их анализ. 

8. Причинный анализ и регрессии.  

9. Факторный и кластерный анализ. 

10. Ввод данных в SPSS и работа с файлами данных.  

11. Преобразование данных и особенности этапа контроля данных. 

12. Стандартные процедуры анализа социологических данных и 

использование возможностей SPSS. 

13. Описательные статистики и отчеты.  

14. Статистическая обработка информации в Microsoft Excel 

15. Программное обеспечение для проведения контент-анализа 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ (СРС) 

 

1. Структура эмпирических данных в социологии. Типы эмпирических 

данных. 

2. Зависимости между переменными: величина зависимости и 

надежность зависимости. 

3. Шкалограммный анализ Гуттмана 

4. Равномерное интервальное шкалирование по Тёрстоуну.  

5. Метод семантического дифференциала Ч. Осгуда.  

6. Показатели колеблемости (вариации) значений признака 

7. Интерпретация коэффициентов корреляции и их величины 

8. Модели линейной регрессии 

9. Основные методы детерминированного факторного анализа. 

10. Кодирования данных и работа в редакторе данных SPSS 

11. Графическая интерпретация эмпирических зависимостей в SPSS 

12. Построение группировок и таблиц сопряженности при анализе 

многовариантных ответов 

13. Анализ данных и моделирование на базе SPSS 

14. Статистические функции в Microsoft Excel 
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15. Проведение анализа текстов, изображений видео и аудио 

материалов с использованием прикладного программного обеспечения 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (СРСП) 

 

1. Модули SPSS 

2. Возможности SPSS для преобразования исходных (первичных) 

данных 

3. Значение контроля данных для правильности статистических 

расчетов. Практика решения задач контроля.  

4. SPSS и методы математической статистики в социологии.  

5. Ввод данных в SPSS и работа с файлами данных.  

6. Статистические процедуры предусмотренные в  SPSS. 

7. Обзор основных процедур анализа таблиц сопряженности 

8. Обработка многовариантных ответов 

9. Построение графиков 

10. Парные коэффициенты корреляции (Пирсона, Кендалла, 

Спирмана).  

11. Частные корреляции 

12. Анализ  и прогнозирование временных рядов 

13. Написание научного отчета на основе SPSS 

14. Особенности использования многомерного статистического анализа 

в социальной сфере 

15. Роль математического моделирования в социальных науках 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

Основная: 

1. Гуц А.К., Фролова Ю.В. Математические методы в социологии. – М.: 

Издательство: Книжный дом «Либроком», 2012. – 210 с.   

2. Наследов А. SPSS 19: Профессиональный статистический анализ 

данных. Практическое руководство. -  СПб.: Питер, 2011, - 400 c. 

3. Крыштановский А.О. Анализ социологических данных с помощью 

пакета SPSS. Учебное пособие. - М.: ГУ ВШЭ, 2007, - 284 c. 

4. Бурганова И.Н. Теория измерений в социологии. – Москва-Берлин: 

Directmedia, 2015. – 166 с.  

5. Готлиб А.С. Введение в социологическое исследование. 

Качественный и количественный подходы. Методология. Исследовательские 

практики. – М.: ФЛИНТА, 2014. – 382 с.  

6. Дубина И.Н. Математико-статистические методы в эмпирических 

социально-экономических исследованиях. Учебное пособие. - М.: Финансы и 

статистика, Инфра-М, 2010, - 416 c. 



218 

 

7. Макарова Н.В., Трофимец В.Я. Статистика в Excel: Учебное пособие. 

– М.: Финансы и статистика, 2012. – 368 с.  

8. Бююль А., Цефель П. SPSS: Искусство обработки информации. / Пер. 

с нем. - Спб.: «ДиаСофтЮП», 2005 - 608 с. // 

http://www.datuapstrade.lv/rus/spss-books. 20.06. 2016 г.  

9. ATLAS.ti 7 User Guide and Reference, 2013 

http://www.atlasti.com/uploads/media/atlasti_v7_manual_201312.pdf 20.06. 2016 

г. 

 

Дополнительная:  
1. Хайтун С.Д. Количественный анализ социальных явлений: проблемы 

и перспективы /Отв.ред. Г.И. Идлис. Изд. 3-е. – М.: КомКнига, 2010. – 280 с. 

2. Оносов А.А. Основы применения прикладных статистических 

программ (SPSS) в социологических исследованиях. – М:  Изд-во 

Российского университета дружбы народов, 2012. – 186 с. 

3. Моосмюллер Г., Ребик Н.Н. Маркетинговые исследования с SPSS. 

Учебное пособие. - М.: Инфра-М, 2011, - 200 c. 

4. Толстова Ю.Н. Роль понятия признака при сборе и анализе 

социологических данных // Математическое моделирование социальных 

процессов. Вып. 12-13. - М.: Спутник+, 2012, - С. 154 - 175. 

5. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере: учебное 

пособие. – М.: ИД «ФОРУМ», 2008. – 320 с.  

6. Иллюстрированный самоучитель по SPSS. (электронный ресурс: 

http://www.learnspss.ru/handbooks.htm ) 20.06. 2016 г. 

7.  Hinton P.R., McMurray I., Brownlow C.  SPSS Explained – New York: 

Routledge, 2014. – 386 p.  

8. Лялин В.С., Зверева И.Г., Никифорова Н.Г. Статистика. Теория и 

практика в Excel. - М: Финансы и статистика: Инфра-М, 2010. — 448 с. 

9. Kremelberg D. Practical statistics: a quick and easy guide to IBM SPSS 

Statistics, STATA, and other statistical software. Los Angeles [etc.]: Sage 

Publications, 2011. 

10.Пациорковский В. В., Пациорковская В. В. SPSS для социологов. 

Учебное пособие. - М.: ИСЭПН РАН, 2005. - 433 с. // 

http://computersbooks.net/index.php?id1=4&category=rukovodstvo-po-po&author 

=paciorkovskiy-vv&book=2005&page=1 20.06. 2016 г. 

11.Hamilton, L. Statistics with Stata. Updated for Version 10. Brooks/Cole 

Cencage Learning, 2009.  

12.Longest, K. C. Using Stata for quantitative analysis. Los Angeles [etc.] 

SAGE Publications, 2012.  

 

 

http://www.learnspss.ru/handbooks.htm


219 

 

МАЗМҰНЫ 

 

 Пәннің аты 

 

 

1 Кәсіби қазақ тілі...................................................................................... 3 

2 Кәсіби бағытталған шет тілі.................................................................. 14 

3 Әлеуметтану тарихы............................................................................... 28 

4 Қоғамның әлеуметтік құрылымы мен әлеуметтік 

стратификациясы................................................................................... 

 

41 

5 Әлеуметтанудағы әдістеме мен әдістер............................................. 52 

6 Демография және әлеуметтік статистика............................................ 62 

7 Әлеуметтік және экономикалық антропология.................................. 81 

8 Экономикалық әлеуметтану............................................................... 82 

9 Әлеуметтанулық зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру......... 94 

10 Қолданбалы бағдарламаларды қамтамасыз ету.................................. 104 

11 Профессиональный русский язык......................................................... 117 

12 Профессионально-ориентированный иностранный язык................... 124 

13 История социологии............................................................................... 139 

14 Социальная структура и социальная стратификация.......................... 152 

15 Методология и методы социологии...................................................... 163 

16 Демография и социальная статистика.................................................. 174 

17 Социальная и экономическая  антропология....................................... 184 

18 Экономическая социология................................................................... 193 

19 Организация и планирование социологического исследования........ 206 

20 Прикладное программное обеспечение................................................ 217 

 
 


