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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 (369 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 369).   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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MZTA7201 - МӘДЕНИ ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ ТЕОРИЯСЫ МЕН 

ӘДІСТЕМЕСІ 
(ғылыми және педагогикалық бағыт) 

 

Көлемі 3 кредит 

 

Авторлар:  

Исмағамбетова З.Н. – философия ғылымдарының докторы, профессор  

Аликбаева М.Б. –  философия ғылымдарының кандидаты, доцент 

 

Пікір жазғандар: 

Раев Д.С. – философия ғылымдарының докторы, профессор, Абылай 

хан атындағы ҚазХҚ және ӘТУ-дің халықаралық қатынастар факультетінің 

деканы 

Карабаева А.Г. – философия ғылымдарының докторы, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Мәдени зерттеулердің теориясы мен әдістемесі»  атты пән «6D020400 

– Мәдениеттану» мамандығының ғылыми және педагогикалық бағыты 

бойынша типтік оқу жоспары негізінде құрастырылған. «Мәдени 

зерттеулердің теориясы мен әдістемесі» пәнінің тағайындалуы «6D020400 – 

Мәдениеттану» мамандығының докторанттарына мәдени зерттеулердің 

қалыптасу тарихын, Батыстағы мәдени зерттеу теоретиктері туралы білімді 

қалыптастыруға негізделген. 

Пәннің рөлі мен маңызы мәдениеттану мәселелеріне байланысты 

жүйелі көзқарас және сыни пікірлерді қалыптастыру, мәдени кадрларды 

тағайындауда жаңа ұрпақтың сапалы өсуін қамтамасыз ету болып табылады. 

Мәдениеттану теориясы мен әдістемесінің үлгі бағдарламасының мазмұны 

мәдениеттану мамандығының болашақ мамандарын теориялық, әдіснамалық, 

әдістемелік бағыттарға дайындай отыра, мәдениеттанулық зерттеулер 

жүргізуге жаңа бағыт-бағдар береді. «Мәдени зерттеулердің теориясы мен 

әдістемесі» бағдарламасының негізгі мазмұны пәнаралық сипаттағы, сондай-

ақ мәдени танымдық және әдістемелік зерттеудің жаңа парадигмасының 

мүмкіндіктерін ашады. Зерттеу әдістемесін және мәдени мәселелерді 

теориялық және тұжырымдамалық түсінік тұрғысынан қайта қарастыру 

зерттеу проблемасы болып табылады. Осы тәсіл арқылы біз жаңа теориялық 

ұғымдар, принциптер мен ғылыми-зерттеу мәдениет әдістерін анықтай 

аламыз. Пәнді игеру барысында докторант шығармашылық және сыни ойлау 

талаптарын іске асыру арқылы мәдени зерттеулерге кәсіби маман ретінде 

білім көлемін көрсете алады. 
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 «Мәдени зерттеулердің теориясы мен әдістемесі» пәні «6D020400 – 

Мәдениеттану» мамандығының докторанттарына пәнаралық кәсіби білім 

беруді және мәдени мәселелерге инновациялық сала тұрғысынан жауап алуға 

мүмкіндік береді. 

Докторлық зерттеу барысында доктарант төменгі құзыреттерді 

игереді: 

Докторант білу керек: 

- Мәдениеттануға және мәдени зерттеулерді дамытуға қосқан үлесі бар 

негізгі қайраткерлерді; 

- Мәдениеттанудың негізгі теориясы; 

- Мәдениеттанудың көпшілік үрдістері; 

- Мәдениеттанудың негізгі әдістері. 

Докторант білуі тиіс: 

- Мәдениеттанулық теориялар талдауға және бағалауға; 

- Мәдениеттанудың оң аспектілерін бағалауға; 

- Қазіргі заманғы мәдениеттану басты бағыттарын игеру. 

Докторант қабілетті болуы керек: 

- Алғашқы ақпарат көздерін талдау, зерттеу және олармен жұмыс 

жасауға; 

- Мәдени зерттеулерді өкізу. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптар 

 Кіріспе 

1 Мәдени зерттеулердің қайнар көздері 

2 Мәдени зерттеулердің қалыптасуы 

3 Мәдени зерттеулердің алғашқы теориялық зерттеушілері 

4 Батыс Еуропалық зерттеу бағдарламалары 

5 Мәдени зерттеу теоретиктері 

6 Мәдени зерттеу теориялары 

7 Мәдени зерттеулердің зерттеу бағыттары 

8 Мәдени зерттеулердің гендерлік бағыты 

9 Мәдени зерттеулердің кросс-мәдени бағыты 

10 Мәдени зерттеулердегі урбанистік бағыт 

11 Мәдени индустрияның мәдени зерттеу феномені 

12 Мәдени зерттеудің виртуалды бағыты 

13 Визуалды және мәдени зерттеулер 

14 Ғылыми-зерттеулердің мәдени бағыты 

15 Мәдени зерттеулер әдістемесі 
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ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Мәдени зерттеулердің жаңа сыни мәселеге айналуы. Мәдени 

зерттеулердің марксистік, радикалды және либералды зерттеулерден 

айырмашылығы. Әдеби сын тарапынан мәдени зерттеулердің 

айырмашылықтары. Мәдени зерттеулер және философия. 

Мәдени зерттеулердің пәнаралық сипаты. Мәдени зерттеулердің 

нысаны және пәні. Мәдени зерттеулердің этнографиялық зерттеулерден 

айырмашылығы. Мәдени зерттеулердің пәндік аймағының спецификасы. 

Әлеуметтану және мәдени зерттеулер. Психология және мәдени зерттеулер. 

Философия және мәдени зерттеулер. 

Мәдени зерттеулердің тарихи қалыптасуын зерттеу докторанттарға 

мәдениеттану саласында жаңа танымдық және әдістемелік ғылыми-

техникалық бағдарламаларды сыни саралауды, жаңа әдіснаманы 

қалыптастыру ерекшеліктерін, теориялық құрылымдар және тәсілдермен 

танысуға мүмкіндік береді.  

Мәдени зерттеулер зерттеу нысаны болып табылады. 

Мәдени зерттеулердің теориясы мен әдістемесі пәнінің мақсаты 

теориялық тұжырымдамалар мен мәдени әдіснаманың негізгі бағыттарын 

докторанттарға таныстыру болып табылады. 

Курстың мақсаты мен міндеті: 

- Мәдениеттанудың негізгі теориялық ұғымдарын анықтау; 

- Мәдениеттанудың негізгі бағыттарын қарастыру; 

- Мәдениеттанудың негізгі әдістерін қарастыру. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Мәдени зерттеулердің қайнар көздері 

Британиядағы мәдени зерттеулердің бастауы 19 ғасыр. С. Т. 

Кольридждың «XIX ғасыр: «жоғары» / «төмен» оппозиция» еңбегіндегі 

мәдениет. С.Т. Кольридждың еңбегіндегі индустриализмге романтикалық 

сыни талдау. 

М. Арнольдтың мәдениеттің теориялық зерттеулері.  М. Арнольд 

бойынша қазіргі заман өркениетіне сын.  

XX ғасыр: британдық әдеби модернизм өкілдерінің (Т.С. Элиот и Ф.Р. 

Ливис) мәдени тұжырымдамалары. Антидемократия, элиталық, 

литературоцентризм, сыни пафос. Өнердің жекеленуі функционалдық дәстүр. 

 

Мәдени зерттеулердің қалыптасуы 

Мәдени сұрақтар бойынша сыни марксизм. Л. Альтюссер: мәдениеттің 

альтюссеровтық зерттеуінің орны мен рөлі. Н. Грамши және оның мәдениет 

пен марксизмді түсінуі. Неомарксистік зерттеулердегі мәдениет пен билік 
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мәселесі. Мәдениетті зерттеу контекстіндегі нәсілшілдікке қарсы және 

нәсілшілдік мәселелері. 

Мәдениеттің жаңа тәсілдері тұрғысындағы әйелдер тақырыбы. Әйелдер 

мәселесі және нәсілшілдік тақырыбы. Бірегейлік мәселесі. Мәдениет 

мәселелерін зерттеу контекстінде ерлер мен әйелдер мәселесі. 

Субъективтілік, танымалдық және ойын-сауық мәселелері. 

 

Мәдени зерттеулердің алғашқы теориялық зерттеушілері 

Вальтер Беньямин және танымал мәдениет ұғымы. Адорно және 

танымал мәдениет. 

Клод Леви-Стросс және оның мәдени зерттеу қатынастарының 

орнауына әсері. Тілдің құрылымдық зерттелуі. 

Ю. Хабермас және «қоғамдық сала» мәселесі. Қоғамдық кеңістік 

мәселесі. Мемлекеттік байланыс. Күнделікті қоғамдық байланыстың әртүрлі 

нысандары. Мәдениеттің қоғамдық және жеке формалары. Мемлекеттік және 

жеке кеңістік. «Ашық» және «жабық» қоғамдық кеңістік. Жарияланымдар 

мен билік. 

«Күнделікті өмір тарихы» анналдар мектебі. П. Бурдье және 

мәдениеттің әлеуметтік талдауы. 

М. Фуко және мәдениеттану мәселелеріне әсері. электр және билік 

қатынастарының орналастыру. Биліктің және билік қатынасының бейімділігі. 

 

Батыс Еуропалық зерттеу бағдарламалары 

Анналдар мектебі «Күнделікті өмір тарихы». П. Бурдье және 

мәдениеттің әлеуметтік талдауы.  

К. Леви-Стросс және оның құрылымдық антропологиясы мәдени 

зерттеулердің теориялық бастауы ретінде. К. Леви-Стросстың зерттеу 

бағдарламасының мәдени зерттеулердің құрылуына негіз болуы.  

Тілдің құрылымдық зерттеулері. Ж. Лакан және тілдің жаңа зерттеу 

бағдарламасы. «Кроссированный субъект» (Ж. Лакан) 

М. Фуко және оның мәдени зерттеулер мәселелеріне ықпалы. Билік 

және биліктік қарым-қатынастар диспозициясы. 

Э. Тарастидың экзистенцианалды семиотикасы. Әдістемелік 

орнатулардың жаңа ізденістері. 

 

Мәдени зерттеу теоретиктері 

Ричард Хогарт (Хоггарт) британдық мәдениеттану мектебінің өкілі 

және мәдениеттану негізін қалаушы ретінде. Р. Хогарт және оның кітабы 

«Білім беру» артықшылықтары (сауаттылығын пайдаланады). Жұмысшы топ 

пен өздерінің өмірін мәденттің зерттеу нысанына айналдырған қарапайым 

адамдардың мәдениетін егжей-тегжейлі зерттеу. 50-60 жылдардағы 

Англиядағы жұмысшы класс өмірі Хогарт зерттеулерінде. Поп мәдениет 

және дәстүрлі жұмысшы класс мәдениеті. 
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Р. Уильямс, «Мәдениет және қоғам» (1958) мәдени зерттеулердің 

базалық негізі ретінде. 

Уильямстың мәдени зерттеулерінің орны мен рөлі. Оның «Ұзақ 

революция» (1961)  еңбегі мәдени зерттеулердің үздігі. 

 

Мәдени зерттеу теориялары 

Мәдени зертеуллердегі Э.П. Томпсонның теориялық үлесі.                               

Э.П. Томпсонның «Ағылшын жұмысшы класы» (1961) еңбегі.  Э.П. Томпсон 

мәдени өмірдің мәні ретінде. Э.П. Томпсонның: «Тарих төменнен» класстық 

қарым-қатынас кеңмәтінідегі танымал мәдениет. 

С. Холл  және оның мәдени зерттеу бағдарламасы. Мәдени сәйкестілік 

мәселесі. «Феминистік интервенция» мәдени зерттеудің алғашқысы. 

Гендерлік және жыныстық проблема. 

 

Мәдени зерттеудің зерттеу бағыттары 

О. Марчарт және «мәдениет-қуат-сәйкестілік» проблемасы. Саясат 

және саяси перспектива мәселелері. 

Мәдениеттану субъектісі ретінде саяси деколонизация. Мигранттар 

және мегаполис олардың рөлі. 

Д. Стори және мәдениеттану. Танымал мәдениет және күнделікті өмір 

проблемасы. М. Шиаш (Shiach, М.):  феминизм және танымал мәдениет. 

Д. Томпсонның мәдени талдауы. Д. Крейн және «әлеуметтік-мәдени 

талдау». 

 

Мәдени зерттеулердің гендерлік бағыты 

Мәдениет және жыныс теңсіздігі. Әртүрлі мәдениеттегі жыныс 

теңсіздігі. Әртүрлі қоғамдағы әйелдер мен ерлер арасындағы теңсіздіктің 

әділетсіздік деңгейі: қауымдық құрылысы бар қоғам, дамыған 

стратификацияланған қоғам. Класс және гендер. Страттар және гендер. 

Отарлау жағдайы бойынша жыныс теңсіздігі мәселесі. Эксплуатация 

және жыныстық белгілері бойынша теңсіздіктің белгілері. 

Діни инстанциялар және теңсіздік мәселесі. Қатал діни  догмалар және 

діни иерархия: ер адам басымдылығы. Исламдық және католиктік діни 

конфессиялар және жыныс теңсіздігі ұстанымы.  

Гендер және нәсілдер. Нәсілдік айырмашылық және гендерлік 

айырмашылық. Мінез-құлықтағы гендерлік айырмашылықты қалыптастыру. 

Women Take Issue: феминизм, марксизм және мәдени зерттеулер. 

Әдебиет пен БАҚ-ғы жыныс репрезентациясы. Билік жүйесі және саясат: 

жыныс репрезентациясы. «Жыныс құжаттануы». 

  

Мәдени зерттеулердің кросс-мәдени бағыты 

Кросс-мәдени зерттеулер (cross cultural studies) –салыстырмалы мәдени 

зерттеулердің бір түрі. Джордж Мёрдок кросс-мәдени зерттеулердің негізін 

қалаушы ретінде. Кросс-мәдени зерттеу мәселелері. 
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Мәдениет және әлеуметтік проблемалар. Мәдениет және денсаулық.  

Мәдениет және мінез-құлық. И. Айбл-Айбесфельдт этологиялық 

зерттеулердің негізін қалаушы ретінде. Адам өміріндегі рәсім. Рәсім және 

рәсімдеу. Адамдардың қоғамдық мінез-құлығының рәсімделуі. Адам 

этологиясының кросс-мәдени зерттеулері. Инициация салтанаты, неке 

рәсімдері, сәлемдесу, ана-бала әрекеттесуі және т.б.  

Герт Хофстедтың  кросс-мәдени зерттеуі. Әртүрлі мәдениеттердегі 

адамдардың типтік құндылықты бағдарлары. 

Д. Мацомуто және кросс-мәдени зерттеулер. Денсаулықтың кросс-

мәдени зерттеулері. Кросс-мәдени зерттеулер және гендерлік мәселелер. 

 

Мәдени зерттеулердегі урбанистік бағыт 

Қала және БАҚ - қалалық қоршаған ортаның өкілдік, визуализация 

және цифрландыру формалары. Трансшекаралық урбанизм - облыс 

динамикасының, қалалар мен қала өмірінің рөлі, қала құрылысы, қалалық 

көші-қон, қоршаған ортаға әсері және осы реттеу әсеріне жұмыс 

режимдерінің шекара әсері. 

Жергілікті мәдени индустрия – қалалық ортаның валоризациясы, жеңіл 

жобалау құралдары мен қоғамдастықты зерттеу, мәдени сектор 

әлеуметтануы, кеңістік интервенциясы мен  жаңалықтық капитализм. 

 

Мәдени индустрияның мәдени зерттеу феномені 

Локазилацияланған мәдени өнеркәсіп – қалалық ортаның режимі мен 

бағасын арттыру құралы. Қауымдастықтарды зерттеу және инструменталды 

жұмсақ жобалау.  

Мәдени сектор әлеуметтануы. Кеңістік араласу және іс-шара 

капитализмі. 

Мәдени индустриялар және мәдени девиация. 

 

Мәдени зерттеулердегі виртуалды бағыт 

Виртуалды мәдениет. Виртуалды шынайылық концепциясы. 

Виртуалды шынайылық симулякорлар кеңістігі ретінде. Ж. Бодрийар және 

виртуалды шынайылық тақырыбы. Виртуалды шынайылық ерекшеліктері. 

Ойлаудың жаңа логикасы: бірсызықты емес, детерминиланбаған, 

ассоциативтік. «Басқа социум». «Басқа уақыт». Шынайылықтың әлеуметтік 

уақыттан ерекшелігі. У. Эко және мәдени кеңістік. «Құрылымның жоқ 

болуы». Әлеуметтік желі. Виртуалды қоғам. Онлайн ойындар. Виртуалды 

әлемдегі жетістік. 

 

Визуалды және мәдени зерттеулер 

Визуалдылық тарихы мен теориясы/визуалдық тәжірибе. Бейне және 

мәтін. Қазіргі заман мәдениетіндегі визуалдылық және  мәтін. Күнделікті 

визуалдылық пен эстетизация. Эстетикалық түсініктің дәстүрлі 

трансформациясы. Мәдени естің визуалды бейнесі мен конструкциялау. 
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Мәдени кеңістікті өндіру және визуалдылық. Қазіргі заманғы визуалды орта. 

Виртуалды, көркемдік және урбанистикалық кеңістік. 

 

Мәдени зерттеу әдістемесі 

Этнографиялық зерттеу әдістері. Семиотикалық әдістер. Мәдени 

зерттеулердегі нарративті әдіс. Мәдени зерттеулердегі салыстырмалы. 

Мәдени релятивизм әдісі. 

Куәгерлік. Автобиография. Өмірлік тарих. Сұхбат. Қосылған бақылау. 

Кейстар. Фокус-топ. Контент-сараптама. Тарихи  контекстуализация. 

 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. Мәдени зерттеу генезисі: әлеуметтік мәдени және саяси негіздер. 

2. Мәдени зерттеулердің пәнаралық негізі. 

3. Мәдени зерттеулер және философия. 

4. Неомарксизм мәдени зерттеудің теориялық негізі. 

5. Л. Альтюссер және мәдени зерттеу. 

6. Н. Грамши және оның марксизмды сынауы мәдени зерттеудің негізі. 

7. Мәдени мәселе және билік. 

8. Нәсілшілдік сын және антинәсілшілдік. 

9. Мәдени зерттеулер және жариялылық. 

10. Р. Хоггарт мәдени зерттеудің негізін қалаушы. 

11. Э.П. Томпсон және мәдени зерттеулер мәселесі. 

12. С. Холл  және мәдени зерттеулерге қосқан үлесі. 

13. П. Уиллистың зерттеу бағдарламасы. 

14. Мәдениеттану тұрғысынан мәдени сәйкестілік және билік 

мәселесі 

15. Мәдени зерттеулер әдістемесі. 

 

ДОКТОРАНТТЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Әлеуметтану және мәдени зерттеу. 

2. Психология және мәдени зерттеу. 

3. Этнографиялық және этнологиялық мәдени зерттеулер. 

4. Мәдени антропология және мәдени зерттеулер. 

5. П. Бурдье және оның мәдени зерттеулерге қосқан үлесі. 

6. Құрылымдық зерттеулер және мәдени зерттеулер. 

7. Әдеби зерттеулер және мәдени зерттеулер. 

8. Британ мәдени зерттеу орталығы. 

9. Күнделікті өмір мәдени зерттеу нысаны ретінде. 

10. Қала және медиа 
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11. Билік және мәдениет. 

12. Мәдениет және бірегейлік. 

13. Ашық және жабық қоғам кеңістігі мәдени зерттеу мәселесі ретінде. 

14. Локалды мәдени индустрия. 

15. Жастар девиациясы 

 

ДОКТОРАНТТЫҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Мигрантттар және олардың метрополия мәдениеті. 

2. Р. Хоггарт және оның «Білім беру артықшылықтары» 

(сауаттылығын пайдаланады) кітабы 

3. Р. Уильямның «Мәдениет және қоғам» (1958) кітабын талдау. 

4. Уильямның «Ұзақ революция» (1961) кітабын талдау. 

5. Мигрантттар және олардың метрополия өмірі мәдени зерттеу 

нысаны ретінде. 

6. С. Холлдың зерттеу бағдарламасы. 

7. Феминизм және танымал мәдениет. 

8. Мәдениет және құштарлық. 

9. Мәдениет және билік дискурсы. 

10. Миграция және қалалық өмір өзгерісі. 

11. Диаспора феномені және оның қала шекарасындағы жергілікті 

өмірі. 

12. Мәдениет және ауытқу. 

13. БАҚ және қала өмірін виртуаландыру. 

14. Кросс-мәдениеттің маңызы мен рөлі мәдени зерттеудің негізі 

ретінде. 

15. Мәдени зерттеулер және гендерлік зерттеу. 

 

ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

Негізгі: 

1. Hoggart R. The Uses of Literasy. Harmondsworth. Penguin, 1958. 

2. Williams R. Culture and Sosiety. Harmondsworth. Penguin, 1958. 

3. Williams R. The Long Revolution. Harmondsworth. Penguin, 1958. 

4. Дж. П. Мёрдок  «Социальная структура» - ОГИ, 2003 г. 

5. История культурологии под ред. Огурцова А.П. - М., Гардарики, 

2006 

6. Культурология. Антология. Т. 1-4. М., 2012. 

7. Cultural Studies: Theory and Practice. L.: Sage, 2000. - 424 p. 

8. Cultural studies / ed., a. with an introd. by Lawrence Grossberg et al. ; 

With Linda Baughman a. assistance from J. Macgregor Wise. N. Y.; L. : Routledge 

, 1992 - X, 788 p. 
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Энциклопедия. Т. 2. - СПб.: Университетская книга; 1998. 
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MZTA7201 – МӘДЕНИ ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ ТЕОРИЯСЫ МЕН 

ӘДІСТЕМЕСІ 

(бейіндік бағыт) 

 

Көлемі 3 кредит 

 

Авторлар:  

Исмағамбетова З.Н. – философия ғылымдарының докторы, профессор  

Аликбаева М.Б. –  философия ғылымдарының кандидаты, доцент 

 

Пікір жазғандар: 

Раев Д.С. – философия ғылымдарының докторы, профессор, Абылай 

хан атындағы ҚазХҚ және ӘТУ-дің халықаралық қатынастар факультетінің 

деканы 

Карабаева А.Г. – философия ғылымдарының докторы, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры 

 

 

 

«Мәдени зерттеулердің теориясы мен әдістемесі»  атты пән «6D020400 

– Мәдениеттану» мамандығының ғылыми және педагогикалық бағыты 

бойынша типтік оқу жоспары негізінде құрастырылған.  «Мәдени 

зерттеулердің теориясы мен әдістемесі» пәнінің тағайындалуы «6D020400 – 

Мәдениеттану» мамандығының докторанттарына мәдени зерттеулердің 

қалыптасу тарихын, Батыстағы мәдени зерттеу теоретиктері туралы білімді 

қалыптастыруға негізделген. 

Пәннің рөлі мен маңызы мәдениеттану мәселелеріне байланысты 

жүйелі көзқарас және сыни пікірлерді қалыптастыру, мәдени кадрларды 

тағайындауда жаңа ұрпақтың сапалы өсуін қамтамасыз ету болып табылады. 

Мәдениеттану теориясы мен әдістемесінің үлгі бағдарламасының мазмұны 

мәдениеттану мамандығының болашақ мамандарын теориялық, әдіснамалық, 

әдістемелік бағыттарға дайындай отыра, мәдениеттанулық зерттеулер 

жүргізуге жаңа бағыт-бағдар береді. «Мәдени зерттеулердің теориясы мен 

әдістемесі» бағдарламасының негізгі мазмұны пәнаралық сипаттағы, сондай-

ақ мәдени танымдық және әдістемелік зерттеуді жаңа парадигмасының 

мүмкіндіктерін ашады. Зерттеу әдістемесін және мәдени мәселелерді 

теориялық және тұжырымдамалық түсінік тұрғысынан қайта қарастыру 

зерттеу проблемасы болып табылады. Осы тәсіл арқылы біз жаңа теориялық 

ұғымдар, принциптер мен ғылыми-зерттеу мәдениет әдістерін анықтай 

аламыз. Пәнді игеру барысында докторант шығармашылық және сыни ойлау 

талаптарын іске асыру арқылы мәдени зерттеулерге кәсіби маман ретінде 

білім көлемін көрсете алады. 

 «Мәдени зерттеулердің теориясы мен әдістемесі» пәні «6D020400 – 

Мәдениеттану» мамандығының докторанттарына пәнаралық кәсіби білім 
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беруді және мәдени мәселелерге инновациялық сала тұрғысынан жауап алуға 

мүмкіндік береді. 

Докторлық зерттеу барысында доктарант төменгі құзыреттерді 

игереді: 

Докторант білу керек: 

- Мәдениеттануға және мәдени зерттеулерді дамытуға қосқан үлесі бар 

негізгі қайраткерлерді; 

- Мәдениеттанудың негізгі теориясы; 

- Мәдениеттанудың көпшілік үрдістері; 

- Мәдениеттанудың негізгі әдістері. 

Докторант білуі тиіс: 

- Мәдениеттанулық теориялар талдауға және бағалауға; 

- Мәдениеттанудың оң аспектілерін бағалауға; 

- Қазіргі заманғы мәдениеттану басты бағыттарын игеру. 

Докторант қабілетті болуы керек: 

- Алғашқы ақпарат көздерін талдау, зерттеу және олармен жұмыс 

жасауға; 

- Мәдени зерттеулерді өкізу. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптар 

 Кіріспе 

1 Мәдени зерттеулердің қайнар көздері 

2 Мәдени зерттеулердің қалыптасуы 

3 Мәдени зерттеулердің алғашқы теориялық зерттеушілері 

4 Батыс Еуропалық зерттеу бағдарламалары 

5 Мәдени зерттеу теоретиктері 

6 Мәдени зерттеу теориялары 

7 Мәдени зерттеулердің зерттеу бағыттары 

8 Мәдени зерттеулердің гендерлік бағыты 

9 Мәдени зерттеулердің кросс-мәдени бағыты 

10 Мәдени зерттеулердегі урбанистік бағыт 

11 Мәдени индустрияның мәдени зерттеу феномені 

12 Мәдени зерттеудің виртуалды бағыты 

13 Визуалды және мәдени зерттеулер 

14 Ғылыми-зерттеулердің мәдени бағыты 

15 Мәдени зерттеулер әдістемесі 
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ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Мәдени зерттеулердің жаңа сыни мәселеге айналуы. Мәдени 

зерттеулердің марксистік, радикалды және либералды зерттеулерден 

айырмашылығы. Әдеби сын тарапынан мәдени зерттеулердің 

айырмашылықтары. Мәдени зерттеулер және философия. 

Мәдени зерттеулердің пәнаралық сипаты. Мәдени зерттеулердің 

нысаны және пәні. Мәдени зерттеулердің этнографиялық зерттеулерден 

айырмашылығы. Мәдени зерттеулердің пәндік аймағының спецификасы. 

Әлеуметтану және мәдени зерттеулер. Психология және мәдени зерттеулер. 

Философия және мәдени зерттеулер. 

Мәдени зерттеулердің тарихи қалыптасуын зерттеу докторанттарға 

мәдениеттану саласында жаңа танымдық және әдістемелік ғылыми-

техникалық бағдарламаларды сыни саралауды, жаңа әдіснаманы 

қалыптастыру ерекшеліктерін, теориялық құрылымдар және тәсілдермен 

танысуға мүмкіндік береді.  

Мәдени зерттеулер зерттеу нысаны болып табылады. 

Мәдени зерттеулердің теориясы мен әдістемесі пәнінің мақсаты 

теориялық тұжырымдамалар мен мәдени әдіснаманың негізгі бағыттарын 

докторанттарға таныстыру болып табылады. 

Курстың мақсаты мен міндеті: 

- Мәдениеттанудың негізгі теориялық ұғымдарын анықтау; 

- Мәдениеттанудың негізгі бағыттарын қарастыру; 

- Мәдениеттанудың негізгі әдістерін қарастыру. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Мәдени зерттеулердің қайнар көздері 

Британиядағы мәдени зерттеулердің бастауы 19 ғасыр. С. Т. 

Кольридждың «XIX ғасыр: «жоғары» / «төмен» оппозиция» еңбегіндегі 

мәдениет. С.Т. Кольридждың еңбегіндегі индустриализмге романтикалық 

сыни талдау. 

М. Арнольдтың мәдениеттің теориялық зерттеулері.  М. Арнольд 

бойынша қазіргі заман өркениетіне сын.  

XX ғасыр: британдық әдеби модернизм өкілдерінің (Т.С. Элиот и Ф.Р. 

Ливис) мәдени тұжырымдамалары. Антидемократия, элиталық, 

литературоцентризм, сыни пафос. Өнердің жекеленуі функционалдық дәстүр. 

 

Мәдени зерттеулердің қалыптасуы 

Мәдени сұрақтар бойынша сыни марксизм. Л. Альтюссер: мәдениеттің 

альтюссеровтық зерттеуінің орны мен рөлі. Н. Грамши және оның мәдениет 

пен марксизмді түсінуі. Неомарксистік зерттеулердегі мәдениет пен билік 
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мәселесі. Мәдениетті зерттеу контекстіндегі нәсілшілдікке қарсы және 

нәсілшілдік мәселелері. 

Мәдениеттің жаңа тәсілдері тұрғысындағы әйелдер тақырыбы. Әйелдер 

мәселесі және нәсілшілдік тақырыбы. Бірегейлік мәселесі. Мәдениет 

мәселелерін зерттеу контекстінде ерлер мен әйелдер мәселесі. 

Субъективтілік, танымалдық және ойын-сауық мәселелері. 

 

Мәдени зерттеулердің алғашқы теориялық зерттеушілері 

Вальтер Беньямин және танымал мәдениет ұғымы. Адорно және 

танымал мәдениет. 

Клод Леви-Стросс және оның мәдени зерттеу қатынастарының 

орнауына әсері. Тілдің құрылымдық зерттелуі. 

Ю. Хабермас және «қоғамдық сала» мәселесі. Қоғамдық кеңістік 

мәселесі. Мемлекеттік байланыс. Күнделікті қоғамдық байланыстың әртүрлі 

нысандары. Мәдениеттің қоғамдық және жеке формалары. Мемлекеттік және 

жеке кеңістік. «Ашық» және «жабық» қоғамдық кеңістік. Жарияланымдар 

мен билік. 

«Күнделікті өмір тарихы» анналдар мектебі. П. Бурдье және 

мәдениеттің әлеуметтік талдауы. 

М. Фуко және мәдениеттану мәселелеріне әсері. электр және билік 

қатынастарының орналастыру. Биліктің және билік қатынасының бейімділігі. 

 

Батыс Еуропалық зерттеу бағдарламалары 

Анналдар мектебі «Күнделікті өмір тарихы». П. Бурдье және 

мәдениеттің әлеуметтік талдауы.  

К. Леви-Стросс және оның құрылымдық антропологиясы мәдени 

зерттеулердің теориялық бастауы ретінде. К. Леви-Стросстың зерттеу 

бағдарламасының мәдени зерттеулердің құрылуына негіз болуы.  

Тілдің құрылымдық зерттеулері. Ж. Лакан және тілдің жаңа зерттеу 

бағдарламасы. «Кроссированный субъект» (Ж. Лакан) 

М. Фуко және оның мәдени зерттеулер мәселелеріне ықпалы. Билік 

және биліктік қарым-қатынастар диспозициясы. 

Э. Тарастидың экзистенцианалды семиотикасы. Әдістемелік 

орнатулардың жаңа ізденістері. 

 

Мәдени зерттеу теоретиктері 

Ричард Хогарт (Хоггарт) британдық мәдениеттану мектебінің өкілі 

және мәдениеттану негізін қалаушы ретінде. Р. Хогарт және оның кітабы 

«Білім беру» артықшылықтары (сауаттылығын пайдаланады). Жұмысшы топ 

пен өздерінің өмірін мәденттің зерттеу нысанына айналдырған қарапайым 

адамдардың мәдениетін егжей-тегжейлі зерттеу. 50-60 жылдардағы 

Англиядағы жұмысшы класс өмірі Хогарт зерттеулерінде. Поп мәдениет 

және дәстүрлі жұмысшы класс мәдениеті. 
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Р. Уильямс, «Мәдениет және қоғам» (1958) мәдени зерттеулердің 

базалық негізі ретінде. 

Уильямстың мәдени зерттеулерінің орны мен рөлі. Оның «Ұзақ 

революция» (1961)  еңбегі мәдени зерттеулердің үздігі. 

 

Мәдени зерттеу теориялары 

Мәдени зертеуллердегі Э.П. Томпсонның теориялық үлесі.                               

Э.П. Томпсонның «Ағылшын жұмысшы класы» (1961) еңбегі.  Э.П. Томпсон 

мәдени өмірдің мәні ретінде. Э.П. Томпсонның: «Тарих төменнен» класстық 

қарым-қатынас кеңмәтінідегі танымал мәдениет. 

С. Холл  және оның мәдени зерттеу бағдарламасы. Мәдени сәйкестілік 

мәселесі. «Феминистік интервенция» мәдени зерттеудің алғашқысы. 

Гендерлік және жыныстық проблема. 

 

Мәдени зерттеудің зерттеу бағыттары 

О. Марчарт және «мәдениет-қуат-сәйкестілік» проблемасы. Саясат 

және саяси перспектива мәселелері. 

Мәдениеттану субъектісі ретінде саяси деколонизация. Мигранттар 

және мегаполис олардың рөлі. 

Д. Стори және мәдениеттану. Танымал мәдениет және күнделікті өмір 

проблемасы. М. Шиаш (Shiach, М.):  феминизм және танымал мәдениет. 

Д. Томпсонның мәдени талдауы. Д. Крейн және «әлеуметтік-мәдени 

талдау». 

 

Мәдени зерттеулердің гендерлік бағыты 

Мәдениет және жыныс теңсіздігі. Әртүрлі мәдениеттегі жыныс 

теңсіздігі. Әртүрлі қоғамдағы әйелдер мен ерлер арасындағы теңсіздіктің 

әділетсіздік деңгейі: қауымдық құрылысы бар қоғам, дамыған 

стратификацияланған қоғам. Класс және гендер. Страттар және гендер. 

Отарлау жағдайы бойынша жыныс теңсіздігі мәселесі. Эксплуатация 

және жыныстық белгілері бойынша теңсіздіктің белгілері. 

Діни инстанциялар және теңсіздік мәселесі. Қатал діни  догмалар және 

діни иерархия: ер адам басымдылығы. Исламдық және католиктік діни 

конфессиялар және жыныс теңсіздігі ұстанымы.  

Гендер және нәсілдер. Нәсілдік айырмашылық және гендерлік 

айырмашылық. Мінез-құлықтағы гендерлік айырмашылықты қалыптастыру. 

Women Take Issue: феминизм, марксизм және мәдени зерттеулер. 

Әдебиет пен БАҚ-ғы жыныс репрезентациясы. Билік жүйесі және саясат: 

жыныс репрезентациясы. «Жыныс құжаттануы».  

Мәдени зерттеулердің кросс-мәдени бағыты 

Кросс-мәдени зерттеулер (cross cultural studies) –салыстырмалы мәдени 

зерттеулердің бір түрі. Джордж Мёрдок кросс-мәдени зерттеулердің негізін 

қалаушы ретінде. Кросс-мәдени зерттеу мәселелері. 

Мәдениет және әлеуметтік проблемалар. Мәдениет және денсаулық.  
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Мәдениет және мінез-құлық. И. Айбл-Айбесфельдт этологиялық 

зерттеулердің негізін қалаушы ретінде. Адам өміріндегі рәсім. Рәсім және 

рәсімдеу. Адамдардың қоғамдық мінез-құлығының рәсімделуі. Адам 

этологиясының кросс-мәдени зерттеулері. Инициация салтанаты, неке 

рәсімдері, сәлемдесу, ана-бала әрекеттесуі және т.б.  

Герт Хофстедтың  кросс-мәдени зерттеуі. Әртүрлі мәдениеттердегі 

адамдардың типтік құндылықты бағдарлары. 

Д. Мацомуто және кросс-мәдени зерттеулер. Денсаулықтың кросс-

мәдени зерттеулері. Кросс-мәдени зерттеулер және гендерлік мәселелер. 

 

Мәдени зерттеулердегі урбанистік бағыт 

Қала және БАҚ - қалалық қоршаған ортаның өкілдік, визуализация 

және цифрландыру формалары. Трансшекаралық урбанизм - облыс 

динамикасының, қалалар мен қала өмірінің рөлі, қала құрылысы, қалалық 

көші-қон, қоршаған ортаға әсері және осы реттеу әсеріне жұмыс 

режимдерінің шекара әсері. 

Жергілікті мәдени индустрия – қалалық ортаның валоризациясы, жеңіл 

жобалау құралдары мен қоғамдастықты зерттеу, мәдени сектор 

әлеуметтануы, кеңістік интервенциясы мен  жаңалықтық капитализм. 

 

Мәдени индустрияның мәдени зерттеу феномені 

Локазилацияланған мәдени өнеркәсіп – қалалық ортаның режимі мен 

бағасын арттыру құралы. Қауымдастықтарды зерттеу және инструменталды 

жұмсақ жобалау.  

Мәдени сектор әлеуметтануы. Кеңістік араласу және іс-шара 

капитализмі. 

Мәдени индустриялар және мәдени девиация. 

 

Мәдени зерттеулердегі виртуалды бағыт 

Виртуалды мәдениет. Виртуалды шынайылық концепциясы. 

Виртуалды шынайылық симулякорлар кеңістігі ретінде. Ж. Бодрийар және 

виртуалды шынайылық тақырыбы. Виртуалды шынайылық ерекшеліктері. 

Ойлаудың жаңа логикасы: бірсызықты емес, детерминиланбаған, 

ассоциативтік. «Басқа социум». «Басқа уақыт». Шынайылықтың әлеуметтік 

уақыттан ерекшелігі. У. Эко және мәдени кеңістік. «Құрылымның жоқ 

болуы». Әлеуметтік желі. Виртуалды қоғам. Онлайн ойындар. Виртуалды 

әлемдегі жетістік. 

 

Визуалды және мәдени зерттеулер 

Визуалдылық тарихы мен теориясы/визуалдық тәжірибе. Бейне және 

мәтін. Қазіргі заман мәдениетіндегі визуалдылық және  мәтін. Күнделікті 

визуалдылық пен эстетизация. Эстетикалық түсініктің дәстүрлі 

трансформациясы. Мәдени естің визуалды бейнесі мен конструкциялау. 
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Мәдени кеңістікті өндіру және визуалдылық. Қазіргі заманғы визуалды орта. 

Виртуалды, көркемдік және урбанистикалық кеңістік. 

 

Мәдени зерттеу әдістемесі 

Этнографиялық зерттеу әдістері. Семиотикалық әдістер. Мәдени 

зерттеулердегі нарративті әдіс. Мәдени зерттеулердегі салыстырмалы. 

Мәдени релятивизм әдісі. 

Куәгерлік. Автобиография. Өмірлік тарих. Сұхбат. Қосылған бақылау. 

Кейстар. Фокус-топ. Контент-сараптама. Тарихи  контекстуализация. 

 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. Мәдени зерттеу генезисі: әлеуметтік мәдени және саяси негіздер. 

2. Мәдени зерттеулердің пәнаралық негізі. 

3. Мәдени зерттеулер және философия. 

4. Неомарксизм мәдени зерттеудің теориялық негізі. 

5. Л. Альтюссер және мәдени зерттеу. 

6. Н. Грамши және оның марксизмды сынауы мәдени зерттеудің негізі. 

7. Мәдени мәселе және билік. 

8. Нәсілшілдік сын және антинәсілшілдік. 

9. Мәдени зерттеулер және жариялылық. 

10. Р. Хоггарт мәдени зерттеудің негізін қалаушы. 

11. Э.П. Томпсон және мәдени зерттеулер мәселесі. 

12. С. Холл  және мәдени зерттеулерге қосқан үлесі. 

13. П. Уиллистың зерттеу бағдарламасы. 

14. Мәдениеттану тұрғысынан мәдени сәйкестілік және билік 

мәселесі 

15. Мәдени зерттеулер әдістемесі. 

 

ДОКТОРАНТТЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Әлеуметтану және мәдени зерттеу. 

2. Психология және мәдени зерттеу. 

3. Этнографиялық және этнологиялық мәдени зерттеулер. 

4. Мәдени антропология және мәдени зерттеулер. 

5. П. Бурдье және оның мәдени зерттеулерге қосқан үлесі. 

6. Құрылымдық зерттеулер және мәдени зерттеулер. 

7. Әдеби зерттеулер және мәдени зерттеулер. 

8. Британ мәдени зерттеу орталығы. 

9. Күнделікті өмір мәдени зерттеу нысаны ретінде. 

10. Қала және медиа 
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11. Билік және мәдениет. 

12. Мәдениет және бірегейлік. 

13. Ашық және жабық қоғам кеңістігі мәдени зерттеу мәселесі ретінде. 

14. Локалды мәдени индустрия. 

15. Жастар девиациясы 

 

ДОКТОРАНТТЫҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Мигрантттар және олардың метрополия мәдениеті. 

2 Р. Хоггарт және оның «Білім беру артықшылықтары» 

(сауаттылығын пайдаланады) кітабы 

3 Р. Уильямның «Мәдениет және қоғам» (1958) кітабын талдау. 

4. Уильямның «Ұзақ революция» (1961) кітабын талдау. 

5. Мигрантттар және олардың метрополия өмірі мәдени зерттеу 

нысаны ретінде. 

6. С. Холлдың зерттеу бағдарламасы. 

7. Феминизм және танымал мәдениет. 

8. Мәдениет және құштарлық. 

9. Мәдениет және билік дискурсы. 

10. Миграция және қалалық өмір өзгерісі. 

11. Диаспора феномені және оның қала шекарасындағы жергілікті 

өмірі. 

12. Мәдениет және ауытқу. 

13. БАҚ және қала өмірін виртуаландыру. 

14. Кросс-мәдениеттің маңызы мен рөлі мәдени зерттеудің негізі 

ретінде. 

15. Мәдени зерттеулер және гендерлік зерттеу. 

 

ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
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1. Hoggart R. The Uses of Literasy. Harmondsworth. Penguin, 1958. 

2. Williams R. Culture and Sosiety. Harmondsworth. Penguin, 1958. 

3. Williams R. The Long Revolution. Harmondsworth. Penguin, 1958. 

4. Дж. П. Мёрдок  «Социальная структура» - ОГИ, 2003 г. 

5. История культурологии под ред. Огурцова А.П. - М., Гардарики, 

2006 

6. Культурология. Антология. Т. 1-4. М., 2012. 

7. Cultural Studies: Theory and Practice. L.: Sage, 2000. - 424 p. 
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TMCR7201 – ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ КУЛЬТУРНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 
 (научное и педагогическое направление) 

 

Объем 3 кредита 

 

Автор: 

Исмагамбетова З.Н. – доктор философских наук, профессор кафедры 

религиоведения и культурологии Казахского национального университета 

им. аль-Фараби 

 

Рецензенты: 

Раев Д.С. – доктор философских наук, профессор, декан факультета 

международных отношений КазУМОиМЯ им. Абылай-хана 

Карабаева А.Г. – доктор философских наук, профессор кафедры 

философии Казахского национального университета им. аль-Фараби 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курс «Теория и методология культурных исследований» разработана в 

соответствии с типовым учебным планом по специальности «6D020400-

Культурология» научного и педагогического направления. Назначение 

дисциплины «Теория и методология культурных исследований» заключается 

в формировании у докторантов по специальности 6D020400 – Культурология 

знания об истории формирования, теоретических предшественниках, 

теоретиках культурных исследований на Западе. 

Роль и значение дисциплины состоит в обеспечении качественного 

роста в подготовки нового поколения культурологических кадров за счет 

системного и критического подхода  к проблемам культурных исследований. 

В содержании типовой программы по теории и методологии культурных 

исследований рассматриваются проблемы, связанные с теоретической, 

методологической, методической подготовкой будущих специалистов по 

культурным исследованиям. В содержании типовой программы «Теория и 

методология культурных исследований» раскрываются особенности 

культурных исследований, ее междисциплинарный характер, а также 

совершенно новая парадигма когнитивного и методологического изучения 

культуры в новой плоскости. В центре внимания курса стоит проблема 

изучения критического переосмысления способов теоретического и 

концептуального понимания и методологии исследования культурной 

проблематики. Благодаря такому подходу можно выявить новые 

теоретические понятия, принципы и методы исследования культуры. В 

процессе изучения данной дисциплины докторант может освоить объем 

профессионально-ориентированного знания для развития задач по 
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культурологической подготовке, реализации требований творческого 

подхода и критического мышления. 

Дисциплина систематизирует междисциплинарные связи по 

профессиональной образовательной подготовке студентов по специальности 

6D020400 - культурология и обеспечивает комплексное объединение знаний 

в сфере инновационных подходов в изучении культурной проблематики. 

В ходе изучения дисциплины докторант получит следующие 

компетенции: 

Докторант должен знать: 

- основных корифеев культурных исследований и их вклад в развитие 

культурных исследований; 

- основные теории культурных исследований; 

- наиболее ангажированные направления в культурных исследованиях; 

- основные методы культурных исследований. 

Докторант должен уметь:  
- самостоятельно оценивать и анализировать многообразные теории 

культурных исследований; 

- оценивать позитивные стороны культурных исследований; 

- ориентироваться в современных направлениях культурных 

исследований. 

Докторант должен иметь навыки: 

- работы с текстами первоисточников, критически и рационально 

оценивать основные положения культурных исследований; 

- проведения культурных исследований.  
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Тематика  

 Введение 

1 Истоки культурных исследований 

2 Становление культурных исследований 

3 Теоретические предшественники культурных исследований 

4 Западноевропейские исследовательские программы 

5 Теоретики  культурных исследований 

6 Теории культурных исследований 

7 Исследовательское направление культурных исследований 

8 Гендерные направления культурных исследований 

9 Кросс-культурные направления культурных  исследований 

10 Урбанистическое направление культурных исследований 

11 Исследования феномена культурной индустрии 

12 Виртуальное направление культурных исследований 

13 Визуальные и культурные исследования 

14 Методология культурных исследований 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

История становления культурных исследований позволяет докторантам 

ознакомиться с особенностями формирования новой методологии, с 

теоретическими конструкциями и критическими подходами в плане 

переосмысления новых когнитивных и методологических исследовательских 

программ в области исследования культуры.  

Становление культурных исследований как нового критического 

изучения культурной проблематики. Отличие культурных исследований от 

марксистских, радикальных и либеральных исследований проблемы 

культуры. Отличия культурных исследований от литературной критики. 

Культурные исследования и философия.  

Междисциплинарный характер культурных исследований. Объект и 

прдемет культурных исследований. Специфика предметной области 

культурных исследований. Отличие культурных исследований от 

этнографических исследований. Социология и культурные исследования. 

Психология и культурные исследования. Философия и культурные 

исследования. 

Объектом дисциплины является культурные исследования 

Цель дисциплины теории и методологии культурных 

исследований заключается в том, чтобы познакомить докторантов с 

теоретическими концепциями, основными направлениями и методологией 

культурных исследований. 

Задачи курса: 

- определение основных теоретических концепций культурных 

исследований; 

- рассмотрение основных направлений культурных исследований; 

- рассмотрение основных методов культурных исследований. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Истоки культурных исследований 

Начало культурных исследований в Британии в 19 в. «XIX век: 

оппозиция «высокая» / «низкая» культура в работах С. Т. Кольриджа. 

Романтический, критический анализ индустриализма в работах С. Т. 

Кольриджа. 

Теоретические исследования культуры М. Арнольда. Критика 

современной цивилизации М. Арнольдом.  

XX век: культурологическая концепция представителей британского 

литературного модернизма (Т.С. Элиот и Ф.Р. Ливис). Антидемократизм, 

элитизм, литературоцентризм, критический пафос. «Деперсональность» 

искусства «функциональная традиция».  

Становление культурных исследований 
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Критика марксизма по вопросам культуры. Л. Альтюссер: место и роль 

альтюссеровских исследований культуры. Н. Грамши и его понимание 

культуры и критика марксизма. Проблема культуры и власти в 

неомарксистских исследованиях. Антирасистские и расистские проблемы в 

контексте изучения культуры. 

Женская тематика в контексте новых подходов к культуре. Женский 

вопрос и тема расизма. Проблема идентичности. Проблема мужского и 

женского в контексте исследования проблем культуры. Проблемы 

субъективности, популярности и развлечения. 

 

Теоретические предшественники культурных исследований 

В. Беньямин и концепция массовой культуры. Т. Адорно и массовая 

культура. Исследования массовой культуры и их влияние на формирование 

проблематики культурных исследований.  

Ю. Хабермас и проблема «публичной сферы». Проблема публичного 

пространства. Публичная коммуникация. Разнобразные формы повседневной 

публичной коммуникации. Публичные и частные формы культуры. 

Публичное и частное пространство. «Открытое» и «закрытое» публичное 

пространство. Публикация и власть. 

 

Западноевропейские исследовательские программы 

«История повседневности» школы Анналов. П. Бурдье и социоанализ 

культуры. 

К. Леви-Стросс и его структурная антропология как теоретический 

исток формирования культурных исследований. Влияние иследовательской 

программы К. Леви-Стросс на становление проблематики культурных 

исследований.  

Структуралистские исследования языка. Ж. Лакан и новая программа 

исследования языка. «Кроссированный субъект» (Ж. Лакан) 

М. Фуко и его влияние на проблематику культурных исследований. 

Диспозиция власти и властных отношений. 

Экзистенциальная семиотика Э. Тарасти. Новые поиски 

методологических установок. 

 

Теоретики культурных исследований. 

Ричард Хогарт (Хоггарт) как представитель Британской школы 

культурных исследований и родоначальник культурных исследований. Р. 

Хогарт и его книга «Выгоды образованности» (The Uses of Literacy).  

Детальное изучение культуры рабочего класса, обычных людей, 

живущих своей жизнью и создающих свою собственную историю как 

предмет культурных исследований. Феномен повседневности в жизни 

рабочего класса Англии 50-60 годов и его ангажированость в культурных 

исследованиях Хогарта. Поп-культура и традиционная культура рабочего 

класса.  
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Место и роль Р. Уильямса в формировании основных проблем и 

принципов культурных исследований. Р. Уильямса «Культура и Общество» 

(1958) как основообразующая основа культурных исследований.  

Место и роль культурных исследований Уильямса. Его работа «Долгая 

Революция» (1961) как знаковое явление и пример культурных исследований. 

 

Теории культурных исследований 

Теоретический вклад в развитие культурных исследований Э. П. 

Томпсона. Работа Э.П. Томпсона «Возникновение английского рабочего 

класса» (1968).  Э.П. Томпсон о культуре как образе жизни. «История снизу» 

Э. П. Томпсона: популярная культура в контексте классовых отношений. 

С. Холл и его программа культурных исследований. Проблема 

культурной идентичности. «Феминистская интервенция» как начало 

культурных исследований. Проблема гендера и сексуальности. 

 

Исследовательское направление культурных исследований 

О. Марчарт и проблема «культура-власть-идентичность». Экспликация 

политического и политической перспективы.  

Политика деколонизации как предмет культурных исследований. 

Мигранты и их роль в метрополии.  

Д. Стори и культурные исследования. Проблема популярной культуры 

и повседневности. М. Шиаш (Shiach, М.): феминизм и популярная культура. 

Культурный анализ Дж. Томпсона. Д.Крейн и «социокультурный анализ».  

 

Гендерное направление культурных исследований 

Культура и неравенство полов. Проблема неравенства полов в разных 

культурах. Уровень несправедливости равенство между мужчинами и 

женщинами в различных обществах: обществах с общинным укладом, 

развитые стратифицированные общества. Класс и гендер. Страты и гендер. 

Проблема равенства полов в условиях колонизации. Эксплуатация и 

уровень неравенства по признаку пола. 

Религиозные инстанции и проблема неравенства. Жесткие религиозные 

догмы и религиозная иерархия: доминанта мужчины. Исламская и 

католическая религиозные конфессии и принцип неравенства полов. 

Гендер и расы. Расовые различия и гендерные различия. Формирование 

гендерных различий в поведении.  

Women Take Issue: феминизм, марксизм и культурные исследования. 

Репрезентация пола в масс-медиа и литературе. Политика и система власти: 

репрезентация пола. «Документирование пола».  

Кросс-культурное направление культурных исследований 

Кросс-культурные исследования (cross cultural studies) - вид 

сравнительного исследования культуры. Джордж Мёрдок как 

основоположник кросс-культурных исследований. Проблематика кросс-

культурных исследований.  

http://ecsocman.hse.ru/db/msg/126039
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1434788/?partner=atheism
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Культура и социальные проблемы. Культура и здоровье. 

Культура и поведение. И. Айбл-Айбесфельдт как основоположник 

этологических исследований. Ритуалы в жизни человека. Ритуалы и 

ритуализация. Культурная ритуализация общественного поведения людей. 

Кросс-культурные исследования этологии человека. Церемонии инициации, 

брачные церемонии, приветствия, взаимодействия «мать-ребенок» и т.д. 

Кросс-культурные исследования Герта Хофстеде. Типичные 

ценностные ориентации людей в разных культурах.  

Д. Мацумото и кросс-культурные исследования. Кросс-культурные 

исследования здоровья. Кросс-культурные исследования и гендерная 

проблематика. 

 

Урбанистическое направление культурных исследований 

Город как предмет культурных исследований. Мегаполис. Публичное 

пространство. Закрытое публичное пространство. Этология города 

Город и медиа – исторические формы репрезентации городской среды, 

визуализации и дигитализации пространства, виртуализация города. 

Трансграничный урбанизм – роль городов и городской жизни в региональной 

динамике. Влияние режимов функционирования границ на городское 

развитие. Проблема миграции. Влияние миграции на городскую среду и 

регулирование этого влияния. 

 

Культурные исследования феномена культурной индустрии 

Локализованные культурные индустрии – режимы и инструменты 

валоризации городской среды. Изучение сообществ и инструменты мягкого 

планирования.  

Социология культурного сектора. Пространственные интервенции и 

событийный капитализм. 

Культурные индустрии и культурные девиации.  

 

Виртуальное направление в культурных иследованиях 

Виртуальная культура. Концепции виртуальной реальности. 

Виртуальная реальность как пространство симулякров. Ж. Бодрийар и тема 

вирутальной реальности. Особенности виртуальной реальности. Новая 

логика мышления: нелинейная, недетерминированная, ассоциативная. 

«Другой социум». «Другое время». Отличие от реального социального 

времени.  

У. Эко и культурное пространство. «Отсутствующая структура». 

Социальные сети. Виртуальное сообщество. Онлайн-ролевые игры. 

Успешность в виртуальном мире.  

 

Визуальные и культурные исследования 

История и теория визуальности/визуального опыта. Образ и текст. 

Визуальное и текстуальное в современной культуре. Визуализация и 

http://www.psychologos.ru/articles/view/etologiya_cheloveka_dvoe_zn__kross-kulturnye_issledovaniya
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эстетизация повседневности. Трансформация традиционного понятия 

эстетического. Визуальные образы и конструирование культурной памяти. 

Визуализация и производство культурных пространств. Современные 

визуальные среды. Виртуальные, художественные и урбанистические 

пространства. 

 

Методология культурных исследований 

Методы этнографических исследований. Семиотические методы. 

Нарративные методы в культурных исследованиях. Сравнительно-

сопоставительные методы в культурных исследованиях. Метод культурного 

релятивизма.  

Свидетельства. Автобиографии. Жизненные истории. Интервью. 

Включенное наблюдение.  

Кейсы. Фокус-группа. Контент-анализ. Историческая 

контекстуализация.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Генезис культурных исследований: социокульутрные и 

политические основания. 

2. Междсциплинарный характер культурных исследований. 

3. Культурные исследования и философия. 

4. Неомарксизм как теоретическая предтеча культурных 

исследований. 

5. Л. Альтюссер и культурные исследования. 

6. Н. Грамши и его критика марксизма как начало становления 

культурных исследований 

7. Проблема культуры и власти. 

8. Критика расизма и антирасизма 

9. Проблема публичности и культурные исследования. 

10. Р. Хоггарт как основоположник культурных исследований. 

11. Э.П. Томпсон и проблематика культурных исследований.  

12. С. Холл  и вклад в развитие культурных исследований.  

13. Исследовательская программа П. Уиллиса. 

14. Проблема культурной идентичности и власти как проблематика 

культурных исследований 

15. Методология культурных исследований. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ДОКТОРАНТОВ 

 

1. Социология и культурные исследования. 

2. Психология и культурные исследования. 

3. Этнографические, этнологические и культурные исследования. 
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4. Культурная антропология и культурные исследования. 

5. П. Бурдье и его вклад в развитие культурных исследований. 

6. Структуралистские исследования и культурные исследования. 

7. Литературные исследования и культурные исследования.  

8. Британский центр культурных исследований. 

9. Проблема повседневности как предмет культурных 

исследований. 

10.  Город и медиа 

11.  Культура и власть. 

12.  Культура и идентичность.  

13.  Открытое и закрытое публичное пространство как проблема 

культурных исследований. 

14.  Локализованные культурные индустрии. 

15.  Молодежные девиации 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДЛЯ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ДОКТОРАНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Мигранты  и их культура в митраполии. 

2. Р. Хоггарт и его книга «Выгоды образованности» (The Uses of 

Literacy)..  

3. Анализ книги Р. Уильямса «Культура и Общество» (1958).  

4. Анализ книги Уильямса «Долгая Революция» (1961).  

5. Мигранты и их жизнь в метраполии как проблема культурных 

исследований.  

6. Исследовательская программа С. Холла.  

7. Феминизм и популярная культура.  

8. Культура и сексуальность.  

9. Культура и властные дискурсы.  

10.  Миграция и изменение городской жизни.  

11.  Феномен диаспоры и ее локализованная жизнь в границах 

города.  

12.  Культура и девиации.  

13.  Медиа и виртуализация городской жизни.  

14.  Место и роль кросс-культурных исследований в развитии 

культурных исследований. 

15.  Гендерные исследования и культурные исследования. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная:  
1. Hoggart R. The Uses of Literasy. Harmondsworth. Penguin, 1958. 

2. Williams R. Culture and Sosiety. Harmondsworth. Penguin, 1958. 

3. Williams R. The Long Revolution. Harmondsworth. Penguin, 1958. 
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4. Дж. П. Мёрдок  «Социальная структура» - ОГИ, 2003 г. 

5. История культурологии под ред. Огурцова А.П. - М., Гардарики, 

2006 

6. Культурология. Антология. Т. 1-4. М., 2012. 

7. Cultural Studies: Theory and Practice. L.: Sage, 2000. - 424 p. 

8. Cultural studies / ed., a. with an introd. by Lawrence Grossberg et al. ; 

With Linda Baughman a. assistance from J. Macgregor Wise. N. Y.; L. : Routledge 

, 1992 - X, 788 p. 

 

Дополнительная: 

1. Беньямин В. Учение о подобии. Медиаэстетические произведения. – 

М., РГГУ, 2012 

2. Вайнштейн С.И. Сравнительный метод. // Культурология XX век. 

Энциклопедия. Т. 2. - СПб.: Университетская книга; 1998. 

3. Ирхин Ю.В. К вопросу о кросскультурных исследованиях: Восток-

Запад//.2005. С. 131-134. 

4. Нуржанов Б.Г., Ержанова А.М. Культурология.  - Алматы, 2011. 

5. Arnold, M. Culture and Anarchy : an Essay in Political and social 

criticism // www. Guttenberg. org. 

6. Arnold,.M. The Letters of Matthew Arnold // 

http:rotunda.upress.:Virginia edu.8080/arnold.147. Arnold, M. On Education. 
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ИССЛЕДОВАНИЙ 
 (профильное направление) 

 

Объем 3 кредита 

 

Автор: 

Исмагамбетова З.Н. – доктор философских наук, профессор кафедры 

религиоведения и культурологии Казахского национального университета 

им. аль-Фараби 

 

Рецензенты: 

Раев Д.С. – доктор философских наук, профессор, декан факультета 

международных отношений КазУМОиМЯ им. Абылай-хана 

Карабаева А.Г. – доктор философских наук, профессор кафедры 

философии Казахского национального университета им. аль-Фараби 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курс «Теория и методология культурных исследований» разработана в 

соответствии с типовым учебным планом по специальности «6D020400-

Культурология» научного и педагогического направления. Назначение 

дисциплины «Теория и методология культурных исследований» заключается 

в формировании у докторантов по специальности 6D020400 – Культурология 

знания об истории формирования, теоретических предшественниках, 

теоретиках культурных исследований на Западе. 

Роль и значение дисциплины состоит в обеспечении качественного 

роста в подготовки нового поколения культурологических кадров за счет 

системного и критического подхода  к проблемам культурных исследований. 

В содержании типовой программы по теории и методологии культурных 

исследований рассматриваются проблемы, связанные с теоретической, 

методологической, методической подготовкой будущих специалистов по 

культурным исследованиям. В содержании типовой программы «Теория и 

методология культурных исследований» раскрываются особенности 

культурных исследований, ее междисциплинарный характер, а также 

совершенно новая парадигма когнитивного и методологического изучения 

культуры в новой плоскости. В центре внимания курса стоит проблема 

изучения критического переосмысления способов теоретического и 

концептуального понимания и методологии исследования культурной 

проблематики. Благодаря такому подходу можно выявить новые 

теоретические понятия, принципы и методы исследования культуры. В 

процессе изучения данной дисциплины докторант может освоить объем 

профессионально-ориентированного знания для развития задач по 
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культурологической подготовке, реализации требований творческого 

подхода и критического мышления. 

Дисциплина систематизирует междисциплинарные связи по 

профессиональной образовательной подготовке студентов по специальности 

6D020400 - культурология и обеспечивает комплексное объединение знаний 

в сфере инновационных подходов в изучении культурной проблематики. 

В ходе изучения дисциплины докторант получит следующие 

компетенции: 

Докторант должен знать: 

- основных корифеев культурных исследований и их вклад в развитие 

культурных исследований; 

- основные теории культурных исследований; 

- наиболее ангажированные направления в культурных исследованиях; 

- основные методы культурных исследований. 

Докторант должен уметь:  
- самостоятельно оценивать и анализировать многообразные теории 

культурных исследований; 

- оценивать позитивные стороны культурных исследований; 

- ориентироваться в современных направлениях культурных 

исследований. 

Докторант должен иметь навыки: 

- работы с текстами первоисточников, критически и рационально 

оценивать основные положения культурных исследований; 

- проведения культурных исследований.  
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Тематика  

 Введение 

1 Истоки культурных исследований 

2 Становление культурных исследований 

3 Теоретические предшественники культурных исследований 

4 Западноевропейские исследовательские программы 

5 Теоретики  культурных исследований 

6 Теории культурных исследований 

7 Исследовательское направление культурных исследований 

8 Гендерные направления культурных исследований 

9 Кросс-культурные направления культурных  исследований 

10 Урбанистическое направление культурных исследований 

11 Исследования феномена культурной индустрии 

12 Виртуальное направление культурных исследований 

13 Визуальные и культурные исследования 

14 Методология культурных исследований 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

История становления культурных исследований позволяет докторантам 

ознакомиться с особенностями формирования новой методологии, с 

теоретическими конструкциями и критическими подходами в плане 

переосмысления новых когнитивных и методологических исследовательских 

программ в области исследования культуры.  

Становление культурных исследований как нового критического 

изучения культурной проблематики. Отличие культурных исследований от 

марксистских, радикальных и либеральных исследований проблемы 

культуры. Отличия культурных исследований от литературной критики. 

Культурные исследования и философия.  

Междисциплинарный характер культурных исследований. Объект и 

прдемет культурных исследований. Специфика предметной области 

культурных исследований. Отличие культурных исследований от 

этнографических исследований. Социология и культурные исследования. 

Психология и культурные исследования. Философия и культурные 

исследования. 

Объектом дисциплины является культурные исследования 

Цель дисциплины теории и методологии культурных 

исследований заключается в том, чтобы познакомить докторантов с 

теоретическими концепциями, основными направлениями и методологией 

культурных исследований. 

Задачи курса: 

- определение основных теоретических концепций культурных 

исследований; 

- рассмотрение основных направлений культурных исследований; 

- рассмотрение основных методов культурных исследований. 

 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Истоки культурных исследований 

Начало культурных исследований в Британии в 19 в. «XIX век: 

оппозиция «высокая» / «низкая» культура в работах С. Т. Кольриджа. 

Романтический, критический анализ индустриализма в работах С. Т. 

Кольриджа. 

Теоретические исследования культуры М. Арнольда. Критика 

современной цивилизации М. Арнольдом.  

XX век: культурологическая концепция представителей британского 

литературного модернизма (Т.С. Элиот и Ф.Р. Ливис). Антидемократизм, 

элитизм, литературоцентризм, критический пафос. «Деперсональность» 

искусства «функциональная традиция».  
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Становление культурных исследований 

Критика марксизма по вопросам культуры. Л. Альтюссер: место и роль 

альтюссеровских исследований культуры. Н. Грамши и его понимание 

культуры и критика марксизма. Проблема культуры и власти в 

неомарксистских исследованиях. Антирасистские и расистские проблемы в 

контексте изучения культуры. 

Женская тематика в контексте новых подходов к культуре. Женский 

вопрос и тема расизма. Проблема идентичности. Проблема мужского и 

женского в контексте исследования проблем культуры. Проблемы 

субъективности, популярности и развлечения. 

 

Теоретические предшественники культурных исследований 

В. Беньямин и концепция массовой культуры. Т. Адорно и массовая 

культура. Исследования массовой культуры и их влияние на формирование 

проблематики культурных исследований.  

Ю. Хабермас и проблема «публичной сферы». Проблема публичного 

пространства. Публичная коммуникация. Разнобразные формы повседневной 

публичной коммуникации. Публичные и частные формы культуры. 

Публичное и частное пространство. «Открытое» и «закрытое» публичное 

пространство. Публикация и власть. 

 

Западноевропейские исследовательские программы 

«История повседневности» школы Анналов. П. Бурдье и социоанализ 

культуры. 

К. Леви-Стросс и его структурная антропология как теоретический 

исток формирования культурных исследований. Влияние иследовательской 

программы К. Леви-Стросс на становление проблематики культурных 

исследований.  

Структуралистские исследования языка. Ж. Лакан и новая программа 

исследования языка. «Кроссированный субъект» (Ж. Лакан) 

М. Фуко и его влияние на проблематику культурных исследований. 

Диспозиция власти и властных отношений. 

Экзистенциальная семиотика Э. Тарасти. Новые поиски 

методологических установок. 

 

Теоретики культурных исследований. 

Ричард Хогарт (Хоггарт) как представитель Британской школы 

культурных исследований и родоначальник культурных исследований. Р. 

Хогарт и его книга «Выгоды образованности» (The Uses of Literacy).  

Детальное изучение культуры рабочего класса, обычных людей, 

живущих своей жизнью и создающих свою собственную историю как 

предмет культурных исследований. Феномен повседневности в жизни 

рабочего класса Англии 50-60 годов и его ангажированость в культурных 
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исследованиях Хогарта. Поп-культура и традиционная культура рабочего 

класса.  

Место и роль Р. Уильямса в формировании основных проблем и 

принципов культурных исследований. Р. Уильямса «Культура и Общество» 

(1958) как основообразующая основа культурных исследований.  

Место и роль культурных исследований Уильямса. Его работа «Долгая 

Революция» (1961) как знаковое явление и пример культурных исследований. 

 

Теории культурных исследований 

Теоретический вклад в развитие культурных исследований Э. П. 

Томпсона. Работа Э.П. Томпсона «Возникновение английского рабочего 

класса» (1968).  Э.П. Томпсон о культуре как образе жизни. «История снизу» 

Э. П. Томпсона: популярная культура в контексте классовых отношений. 

С. Холл и его программа культурных исследований. Проблема 

культурной идентичности. «Феминистская интервенция» как начало 

культурных исследований. Проблема гендера и сексуальности. 

 

Исследовательское направление культурных исследований 

О. Марчарт и проблема «культура-власть-идентичность». Экспликация 

политического и политической перспективы.  

Политика деколонизации как предмет культурных исследований. 

Мигранты и их роль в метрополии.  

Д. Стори и культурные исследования. Проблема популярной культуры 

и повседневности. М. Шиаш (Shiach, М.): феминизм и популярная культура. 

Культурный анализ Дж. Томпсона. Д.Крейн и «социокультурный анализ».  

 

Гендерное направление культурных исследований 

Культура и неравенство полов. Проблема неравенства полов в разных 

культурах. Уровень несправедливости равенство между мужчинами и 

женщинами в различных обществах: обществах с общинным укладом, 

развитые стратифицированные общества. Класс и гендер. Страты и гендер. 

Проблема равенства полов в условиях колонизации. Эксплуатация и 

уровень неравенства по признаку пола. 

Религиозные инстанции и проблема неравенства. Жесткие религиозные 

догмы и религиозная иерархия: доминанта мужчины. Исламская и 

католическая религиозные конфессии и принцип неравенства полов. 

Гендер и расы. Расовые различия и гендерные различия. Формирование 

гендерных различий в поведении.  

Women Take Issue: феминизм, марксизм и культурные исследования. 

Репрезентация пола в масс-медиа и литературе. Политика и система власти: 

репрезентация пола. «Документирование пола».  

Кросс-культурное направление культурных исследований 

Кросс-культурные исследования (cross cultural studies) - вид 

сравнительного исследования культуры. Джордж Мёрдок как 

http://ecsocman.hse.ru/db/msg/126039
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1434788/?partner=atheism
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основоположник кросс-культурных исследований. Проблематика кросс-

культурных исследований.  

Культура и социальные проблемы. Культура и здоровье. 

Культура и поведение. И. Айбл-Айбесфельдт как основоположник 

этологических исследований. Ритуалы в жизни человека. Ритуалы и 

ритуализация. Культурная ритуализация общественного поведения людей. 

Кросс-культурные исследования этологии человека. Церемонии инициации, 

брачные церемонии, приветствия, взаимодействия «мать-ребенок» и т.д. 

Кросс-культурные исследования Герта Хофстеде. Типичные 

ценностные ориентации людей в разных культурах.  

Д. Мацумото и кросс-культурные исследования. Кросс-культурные 

исследования здоровья. Кросс-культурные исследования и гендерная 

проблематика. 

 

Урбанистическое направление культурных исследований 

Город как предмет культурных исследований. Мегаполис. Публичное 

пространство. Закрытое публичное пространство. Этология города 

Город и медиа – исторические формы репрезентации городской среды, 

визуализации и дигитализации пространства, виртуализация города. 

Трансграничный урбанизм – роль городов и городской жизни в региональной 

динамике. Влияние режимов функционирования границ на городское 

развитие. Проблема миграции. Влияние миграции на городскую среду и 

регулирование этого влияния. 

 

Культурные исследования феномена культурной индустрии 

Локализованные культурные индустрии – режимы и инструменты 

валоризации городской среды. Изучение сообществ и инструменты мягкого 

планирования.  

Социология культурного сектора. Пространственные интервенции и 

событийный капитализм. 

Культурные индустрии и культурные девиации.  

 

Виртуальное направление в культурных иследованиях 

Виртуальная культура. Концепции виртуальной реальности. 

Виртуальная реальность как пространство симулякров. Ж. Бодрийар и тема 

вирутальной реальности. Особенности виртуальной реальности. Новая 

логика мышления: нелинейная, недетерминированная, ассоциативная. 

«Другой социум». «Другое время». Отличие от реального социального 

времени.  

У. Эко и культурное пространство. «Отсутствующая структура». 

Социальные сети. Виртуальное сообщество. Онлайн-ролевые игры. 

Успешность в виртуальном мире.  

 

 

http://www.psychologos.ru/articles/view/etologiya_cheloveka_dvoe_zn__kross-kulturnye_issledovaniya
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Визуальные и культурные исследования 

История и теория визуальности/визуального опыта. Образ и текст. 

Визуальное и текстуальное в современной культуре. Визуализация и 

эстетизация повседневности. Трансформация традиционного понятия 

эстетического. Визуальные образы и конструирование культурной памяти. 

Визуализация и производство культурных пространств. Современные 

визуальные среды. Виртуальные, художественные и урбанистические 

пространства. 

 

Методология культурных исследований 

Методы этнографических исследований. Семиотические методы. 

Нарративные методы в культурных исследованиях. Сравнительно-

сопоставительные методы в культурных исследованиях. Метод культурного 

релятивизма.  

Свидетельства. Автобиографии. Жизненные истории. Интервью. 

Включенное наблюдение.  

Кейсы. Фокус-группа. Контент-анализ. Историческая 

контекстуализация.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Генезис культурных исследований: социокульутрные и 

политические основания. 

2. Междсциплинарный характер культурных исследований. 

3. Культурные исследования и философия. 

4. Неомарксизм как теоретическая предтеча культурных 

исследований. 

5. Л. Альтюссер и культурные исследования. 

6. Н. Грамши и его критика марксизма как начало становления 

культурных исследований 

7. Проблема культуры и власти. 

8. Критика расизма и антирасизма 

9. Проблема публичности и культурные исследования. 

10. Р. Хоггарт как основоположник культурных исследований. 

11. Э.П. Томпсон и проблематика культурных исследований.  

12. С. Холл  и вклад в развитие культурных исследований.  

13. Исследовательская программа П. Уиллиса. 

14. Проблема культурной идентичности и власти как проблематика 

культурных исследований 

15. Методология культурных исследований. 
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ДОКТОРАНТОВ 

 

1. Социология и культурные исследования. 

2. Психология и культурные исследования. 

3. Этнографические, этнологические и культурные исследования. 

4. Культурная антропология и культурные исследования. 

5. П. Бурдье и его вклад в развитие культурных исследований. 

6. Структуралистские исследования и культурные исследования. 

7. Литературные исследования и культурные исследования.  

8. Британский центр культурных исследований. 

9. Проблема повседневности как предмет культурных исследований. 

10.  Город и медиа 

11.  Культура и власть. 

12.  Культура и идентичность.  

13.  Открытое и закрытое публичное пространство как проблема 

культурных исследований. 

14.  Локализованные культурные индустрии. 

15.  Молодежные девиации 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДЛЯ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ДОКТОРАНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Мигранты  и их культура в митраполии. 

2. Р. Хоггарт и его книга «Выгоды образованности» (The Uses of 

Literacy)..  

3. Анализ книги Р. Уильямса «Культура и Общество» (1958).  

4. Анализ книги Уильямса «Долгая Революция» (1961).  

5. Мигранты и их жизнь в метраполии как проблема культурных 

исследований.  

6. Исследовательская программа С. Холла.  

7. Феминизм и популярная культура.  

8. Культура и сексуальность.  

9. Культура и властные дискурсы.  

10.  Миграция и изменение городской жизни.  

11.  Феномен диаспоры и ее локализованная жизнь в границах города.  

12.  Культура и девиации.  

13.  Медиа и виртуализация городской жизни.  

14.  Место и роль кросс-культурных исследований в развитии культурных 

исследований. 

15.  Гендерные исследования и культурные исследования. 
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