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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 (408 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 408).   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 имени аль-Фараби, 2017 
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KSZA7201 – ҚАЗІРГІ САЯСИ ЗЕРТТЕУЛЕР ӘДІСНАМАСЫ 

(ғылыми және педагогикалық бағыт) 

 

Көлемі 3 кредит 

 

Авторлар: 

Насимова Г.Ө. – саяси ғылымдарының докторы, профессор, 

саясаттану және саяси технологиялар кафедрасының меңгерушісі  

Әбдіғалиева Г.Қ. – философия ғылымдарының докторы, саясаттану 

және саяси технологиялар кафедрасының профессоры  

 

Пікір жазғандар: 

Алияров Е.К. – саяси ғылымдарының докторы, Қазақстандық гуманитарлы-

саяси конъюктура орталығының президенті  

Мусатаев С.Ш. – саяси ғылымдарының докторы, әл-Фараби атындағы Қазақ 

ұлттық университетінің саясаттану және саяси технологиялар кафедрасының 

профессоры  

 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Қазіргі саяси зерттеулер әдіснамасы» пәні бойынша типтік оқу 

бағдарламасы жоғарғы оқу орнының «6D050200-Саясаттану» мамандығының 

ғылыми және педагогикалық бағытына арналып жасалған. «Қазіргі саяси 

зерттеулер әдіснамасы» гуманитарлық және әлеуметтік-саяси ғылымдардың 

жалпы әдістерінің аясында ұсынылатын қазіргі заманғы саяси зерттеудің 

теориясы мен әдіснамасына арналған. Курстың негізгі бөлімі саяси 

зерттеулердің теориясы мен әдіснамасының байланысын қарастыратын, 

зерттеу жүргізу үдерісінің барлық кезеңдерінің талаптарын түсіндіретін 

бөлім, сонымен қатар нақты сандық және сапалық әдістерге шолу жасайтын 

бөлімдерден тұрады. «Қазіргі саяси зерттеулер әдіснамасы» курсы 

докторанттардың ғылыми әдебиеттерді сараптау, Қазақстандағы саяси даму 

үдерісін әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи жағдайлармен сәйкес қоя 

білу, қазіргі заманғы саяси ақпараттарды, саяси ғылымның теориясы мен 

тәжірибесіндегі жаңа жетістіктерді контекстілеу, интерпретация жасау және 

сыни бағалау қабілетін қалыптастыруға бағытталған. 

Негізгі құзырлықтар: 

«Қазіргі саяси зерттеулер әдіснамасы» пәнін оқу докторантқа келесідей 

мүмкіндіктер береді: 

- саяси ғылымның қалыптасуы мен дамуының тарихи аспектісін; 

- қазіргі заманғы саяси зерттеулердің теориясы мен методологиясының 

дамуының негізгі үрдістерін; 
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-әлеуметтік-саяси ғылымдардағытүрлі теориялық-методологиялық 

парадигмалар мен ғылыми дәлелдеу қағидаларын; 

- ғылыми қызметтің ерекшеліктерін, принциптерін және шарттарын; 

- зерттеудің сатысы және кезеңдерін білу. 

- теоретикалық-әдіснамалық білімді саяси құбылыстар мен үдерістерді 

зерттеудің қолданбалы аспектісімен үйлестіру;  

- зерттеуді жобалау және оның мақсатын анықтау; 

- зерттеуді құрастыру; 

- қазіргі саяси үдерістерді талдап, алған нәтижені бағалай алу. 

- ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыру және жүргізу; 

- зерттеудің бағдарламасын және гипотезасын құру; 

- өз бетінше болжамдық-сараптамалық зерттеу дайындап, нәтижесін 

апробациялау; 

- саясатты зерттеудің фундаменталды және қолданбалы деңгейлерін 

қолдана білу дағдысына ие болу. 

Аталмыш пәнді меңгеруге қажетті пәндер тізімі: 

Пререквизиттер: Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және зерттеу 

Постреквизиттер: Зерттеу тәжірибесі, PhD диссертациясын жазу. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ 

п/п 

Тақырып атауы 

 Кіріспе 

 ӘДІСНАМАНЫҢ РӨЛІ МЕН ЗЕРТТЕУ ПРОЦЕСІН 

ҰЙЫМДАСТЫРУ ТӘСІЛДЕРІ 

1. Қазіргі заманғы зерттеулердегі әдіснаманың мәні 

2. Саяси ғылым әдіснамасының қалыптасуы даму кезеңдері 

3. XX жүзжылдықтың екінші жартысындағы саяси зерттеулердің 

теоретикалық-методологиялық жаңаруы 

4. Саясаттанудағы ғылыми зерттеу жүргізу стратегиясы 

5. Зерттеу процесінің негізгі принциптері мен ұйымдастыру тәсілдері 

 САЯСАТТАНУДАҒЫ ЗЕРТТЕУ ТӘСІЛДЕРІ 

6. Бихевиористік тәсіл 

7. Жүйелік және құрылымдық-қызметтік тәсіл 

8. Әлеуметтанулық тәсіл 

9. Институционалдық тәсіл 

10. Саяси болжау 

11. Саясаттанудағы модельдеу 

12. Сандық зерттеудің методологиялық және теоретикалық негіздері 

13. Сапалық зерттеудің методологиялық және теоретикалық негіздері 

14. Натуралистік және конструктивисттік парадигмалар 
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15. Эмпирикалық зерттеулер мен теорияларды қолданудың талдамалық 

құралдары 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 
Докторантура түлегі фундаменталды ғылыми немесе кәсіби 

дайындағын иеленген, қазіргі заманауи ақпараттық технологияларды 

игерген, қазіргі ғылыми және тәжірибелік мәселелерді құрай және шеше 

білуі, кәсіби ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге асыра білуі керек. Ол үшін 

саясаттанушы саясаттану ғылымының теориясы мен тәжірибесінің жаңа 

жетістіктерін білуі қажет; саяси үдерістерді ғылыми зерттеуде 

бағдарламаларды өзіндік жоспарлау және өңдеу дағдысына, қазіргі саяси 

ғылым әдістерін және оларды саяси зепрттеулерде қолдану дағдысына ие 

болуы керек. Қазіргі саяси ғылым әдіснамасы саяси ойлар тарихын біліміне, 

саяси білімнің дәстүрлер сабақтастығына, саяси философия, әлеуметтану, 

психологияның негізгі ережелерін пайдалануға, қазіргі саяси ғылым 

концепцияларын, бағыттарын, парадигмаларын білуге негізделеді. 

«Қазіргі саяси зерттеулер әдіснамасы» курсы саяси ғылымның 

категориялық аппаратының, ғылыми идеялардың, теориялардың, 

концепциялардың дамуына, саяси институттар мен үдерістерді зерттеу 

қабілетін дамытуға, қазіргі саяси жағдайларды объективті бағалай алуға 

бағытталған. 

Пәннің мақсаты – қазіргі саяси зерттеулер әдіснамасының таным мен 

қызметтің құралы ретіндегі мәнін, құрылымын, қызметі мен маңызын зерттеу 

және игеру. 

Пәннің міндеттері:  

- қазіргі саясаттанулық білімнің негізгі концепциялары мен 

парадигмаларын, олардың гносеологиялық үдерістегі маңызын зерттеу; 

- қазіргі саясаттанудағы негізгі зерттеу әдістерін тереңінен оқу; 

- ғылыми-зерттеу қызметінің дағдысы мен қабілетін қалыптастыру. 

Курсты оқу пәні қазіргі саяси зерттеулер әдіснамасы, оның мәні мен 

ерекшеліктері болып табылады. 

Курсты оқудағы әдістер: жүйелік, құрылымдық-қызметтік, 

салыстырмалы, тарихи, логикалық. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

ӘДІСНАМАНЫҢ РӨЛІ МЕН ЗЕРТТЕУ ПРОЦЕСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ 

ТӘСІЛДЕРІ 

 

Қазіргі заманғы зерттеулердегі әдіснаманың мәні 

Мәселенің қойылуы. Әлеуметтік және ғылыми мәселелердің 

айырмашылығы. Зерттеу тақырыбын таңдау. Зерттеудің мақсаты мен 
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міндеттерін қою. Зерттеудің шеңбері мен шектеулері. Саяси зерттеулердің 

тәжірибелік мәні. Ғылыми әдіснама, оның деңгейлері: философиялық, 

жалпығылыми, нақты-ғылыми. Әдіснама – концепттің «тар» және «кең» 

түсініктемелері. Әдіснама әдіс пен әдістер жүйесі туралы ғылым ретінде. 

Әдіснама – қызмет туралы ғылым. Ғылыми теория және әдіснама – 

арақатынасының мәселесі. Қазіргі саяси қатынастарды зерттеудегі теория 

мен әдіснаманың рөлі. 

 

Саяси ғылым әдіснамасының қалыптасуы мен даму кезеңдері 

Саяси ғылым методологиясының дамуы мен кезеңдері.  Классикалық 

кезең (ХІХ ғ. дейін). Дедуктивті, логикалық-философиялық және моральдық-

аксиологиялық тәсілдердің дамуы. Алдыңғы қатарлы тарихи-салыстырмалы 

және нормативті-институционалды әдістердің ұстанымдарымен байланысты 

Институционалды кезең (ХІХ-басы– ХХғ.ғ.). Бихевиористік кезең (ХХғ. 20-

70 ж.ж.). – сандық әдістердің белсенді енуі кезеңі. Постбихевиористік кезең 

(ХХғ. соңғы тоқсаны). «Дәстүрлі» және «жаңа» әдістердің үйлесімі.  

 

XX жүзжылдықтың екінші жартысындағы саяси зерттеулердің 

теоретикалық-әдіснамалық жаңаруы 

ХXғ. ортасындағы негізгі теоретикалық-әдіснамалық «бетбұрыстар». 

Бихевиоралдық бұрылыс. Лингвистикалық бұрылыс. Когнитивті бұрылыс. 

(Нео) институционалды бұрылыс. Тарихи (эволюциялық) бұрылыс. 

Парадигмалардың ауысуы және/немесе парадигмааралық синтез. Рокканов 

сәті және Ч.Тиллидің парадигмааралық синтезі. А.Гидденстің 

парадигмааралық синтез жасау әрекеті. 

 

Саясаттанудағы ғылыми зерттеу жүргізу стратегиясы 

Саяси зерттеулер жүргізудің негізгі аспектілері. Эмпирикалық зерттеу 

жүргізу. Алғашқы мәліметтерді өңдеу. Ақпаратты бұрмалау мен мәліметтерді 

жоғалту мәселесі. Негізгі түсініктер. Теория, әдістер, мәліметтер. 

«Теоретикалық» және «эмпирикалық» зерттеулер. Теорияның мәні: тексеру 

немесе құру. Әдіс таңдау: сапалық және сандық әдістер. Сипаттамалық 

зерттеулер. Case study. Салыстырмалы зерттеулер. Қолданбалы зерттеулер. 

Алғашқы және қосымша мәліметтер арасындағы айырмашылықтар. 

Қосымша әдебиеттер. Мәліметтер базасы, мониторингтер, статистикалық 

мұрағаттар, рейтингтер, индекстер. Қосымша мәліметтерді өңдеу. Алғашқы 

мәліметтер. Жинаудың индивидуалды және ұжымдық стратегиялары. 

 

Зерттеу процесінің негізгі принциптері мен ұйымдастыру тәсілдері 

Зерттеу кезеңдерінің құрылымы. Зерттеушінің зерттеу кезең және оның 

теоретикалық-методологиялық тәсілдерінің негізгі кезеңдеріне ықпалы. 

Білімді жаңарту кезеңі. Зерттеу процесінің негізгі принциптері. Зерттеу 

процесін ұйымдастыру тәсілдері.Зерттеу тақырыбын таңдау. Зерттеу сұрағын 
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құру. Концептуалдандыру және операционалдандыру. Білімді арттыру. 

Зерттеу нәтижесін ұсыну. Ғылыми фундаменталды және қолданбалы саяси 

зерттеулер: негізгі түрлерін шолу. Диссертация ерекше ғылыми жанр ретінде, 

оның міндеттері. Магистрлік және докторлық диссертациялар: формалды 

және мазмұнды талаптары. 

 

САЯСАТТАНУДАҒЫ ЗЕРТТЕУ ТӘСІЛДЕРІ 

 

Бихевиористік тәсіл 

Бихевиористік тәсіл және оның негізгі өкілдері: Р.Даль, Франк Кент, 

Герберт, С.М. Липсет, С. Верба және Г.Алмонд, А.Кэмпбел. Адамның саяси 

мінез-құлқы зерттеудің негізгі объектісі ретінде. Жеке және әлеуметтік-

агрегацияланған деңгейдегі саяси мінез-құлық. Теоретикалық зерттеулердің 

негізгі тәсілдері: верификация, квантификация, операционализм. Қазіргі 

заманғы зерттеушілердің бихевиористік әдістемені сынауы. 

 

Жүйелік және құрылымдық-қызметтік тәсіл 
Т. Паpсонс, Истон және Э.Шилзаның жүйелік тәсілі. Әлеуметтік 

шындық жүйе ретінде. Ішкі интеграция тарапынан жүйені талдау, жүйені 

анықтайтын және бақылайтын құрылымды сақтау, ортаның жалпы 

жағдайына икемделу, ортамен байланысты мақсатты бағдар. Құрылымдық-

қызметтік тәсіл. Әлеуметтік-саяси құбылыстар мен үдерістердің әрбір 

элементінің өзіндік қызметі бар, бүтіннің құрылымдық бөлшектері ретінде 

зерттеу. Б.Малиновский, А.Редклифф-Браун, Р.Мертон, К.Дэвис, Г.Алмонд, 

М.Леви, Р.Пауэлл. 

 

Әлеуметтанулық тәсіл 

Қазіргі заманғы саясаттану дамуындағы әлеуметтанулық бағыт. 

Күрделі және көпқырлы әлеуметтік құрылымы мен үдерісі бар қоғамды 

талдау призмасы арқылы саясат құбылысын зерттеу. М. Дюверже, В. Парето 

Г. Моска, Р.Михельс. Морис Дюверже саяси әлеуметтану мәселесін өңдеу. 

Әлеуметтанулық зерттеу әдістері, олардың рөлі және қазіргі саяси 

зерттеулерде қолданылуы. 

 

Институционалдық тәсіл 

Институционалды тәсіл және оның негізгі өкілдері: Сеймур Мартин 

Липсет, Чарльз Миллс, Морис Дюверже және т.б. Қоғамдық және саяси 

өмірді, орын алған жүйені, әлеуметтік-нормативткі актілер мен 

институттарды ұйымдастыру мен реттеудің тұрақты формаларын зерттеу. 

Институционалды тәсіл және оның негізгі әдістері. Институционализмдегі 

бағыттар: конституционализм, қоғамдық басқару, ұйымдастыру теориясы. 
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Саяси болжау 

Болжаудың мақсаты мен міндеттері. Болжаудың ерекшеліктері. Болжау 

мен жоспарлаудың арақатынасы және олардың құрамдас бөліктері. Саяси 

болжау қолданбалы саяси зерттеулердің саласы ретінде. Саяси болжаудың 

принциптері: баламалылық, верификациялылық, жүйелілік. Саяси 

болжамның негізгі әдістері: статистикалық талдау, тарихи аналогтар әдісі – 

ұжымдық идеялар генерациясы («ақылдылар талқысы» әдісі), «Дельфи» 

әдісі, эксперттік бағалау әдісі, сценарий құру әдісі, экстраполяция әдісі және 

оның саяси талдаудағы мәні. 

 

Саясаттанудағы модельдеу 

Саяси модельдеу және оның саяси үдерістерді зерттеудегі мақсаты. 

Модельдеу технологиясы. Модельдеу үдерісінің құрамдас бөліктері. 

Модельдеу үдерісінің негізгі кезеңдері. Эксперименттік қызмет модельдеудің 

құраушысы ретінде. Қазіргі жағдай және қолданудың негізгі салалары. Саяси 

модельдеудегі компьютерлік технологиялар. Математикалық модельдеу 

әдісі. Өлшемдік, сипаттамалық, түсіндірмелі және болжамалық модельдер. 

 

Сандық зерттеудің әдіснамалық және теоретикалық негіздері  

Мәліметтер талдамасының сандық әдістеріне кіріспе. Құндылық 

(валидтылық) мәселесі. Мәліметтерді жинау әдісінің классификациясы. 

Өлшем деңгейлері. Таңдау және бөлу. Мәліметтер талдамасының сандық 

әдістері. Корреляция. Корреляция және каузалдылық. Сандық әдістердің 

жалпы сипаттамасы. Сандық әдісті қолданумен зерттеу логикасы. 

Статистикалық әдістер. Таңдау әдісінің түсінігі мен мәні. Басты және 

таңдамалы жиынтық. Репрезентативтік. Саяси зерттеулер әдістері: кірістегі 

сұрау (бағдар өлшемі) және шығыстағы сұрау (мінез-құлықты талдау). 

Контент-талдау сандық зерттеу әдісі ретінде. Кезеңдер, талдау 

категориялары, есеп бірліктері. Сандық зерттеу әдісін қолдану кезіндегі 

мәліметтерді өңдеу және талдау әдістері.  

 

Сапалық зерттеудің әдіснамалық және теоретикалық негіздері 
Сапалық әдістердің пайда болу және қолданылу тарихы. Сапалық 

зерттеу стратегиясының теоретикалық негіздері. Сапалық әдістердің 

қызметтері мен қолдану салалары. Саясатты пәнаралық зерттеу. Саясатты 

дискурсивті зерттеу. Сапалық және сандық әдістердің арақатынасы. Сапалық 

зерттеу тактикасы. Сапалық зерттеу әдісін қолдану кезіндегі мәліметтерді 

өңдеу және талдау әдістері. Текстілік ақпаратты талдау әдістемесі. Саяси 

текст. Тіл әлеуметтік билік құралы ретінде. Саяси мәнерлілік. Сөйлеу арқылы 

әсер ету теориясы. Шынайылықты басқару теориясы. Аргументация 

теориясы. Түсініктемелік бағыт. Концептуалдық талдау. Саяси лингвистика. 
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Натуралистік және конструктивисттік парадигмалар 

Натуралистік және конструктивистік парадигмалар арасындағы 

айырмашылық. Натуралистік парадигмалардың әлем сипаты. Саяси 

реттеулердің географиялық парадигмасы және геосаяси әдістері. Геосаяси 

тәсілдің әр-түрлі факторлары: Г.Маккиндер, Н.Спайкман, Ф.Ратцель және 

т.б. Натуралистік парадигманың күшті және әлсіз тұстары. Конструктивистік 

парадигманың әлем сипаты. Ұлт пен ұлтшылдық түсініктерінің 

конструктивистік интерпретациясы. Э.Геллнер, Л.Гринфелд. 

Конструктивистік парадигманың күшті және әлсіз тұстары.  

 

Эмпирикалық зерттеулер мен теорияларды қолданудың 

талдамалық құралдары 

Саясаттанудағы эмпирикалық зерттеу әдістері және әдіснамасы. 

Салыстырудың әдіснамалық мәселелері. Салыстырмалы зерттеулердің 

формасы мен түрлері. Эмпирикалық зерттеулердің талдамалы құралдары. 

Факторлық талдау көпқырлы математикалық статистика әдісі ретінде. 

Эмпирикалық сипаттағы зерттеу әдістері: анкета жүргізу, интервью алу, 

тестілеу, құжаттық көздерді зерттеу. Салыстырмалы зерттеулердегі 

интерпретация мәселесі. Эмпирикалық зерттеулердегі теорияның 

қолданылуы. Эмпирикалық зерттеулердегі себептік-салдарлық байланыстың 

орнатылуы. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Қазіргі заманғы саяси қатынастарды зерттеудегі теория мен 

әдіснаманыңрөлі 

2. XX ғасырдағы саясаттанудағы негізгі теоретикалық-әдіснамалық 

«бетбұрыстар» 

3. Саяси зерттеулер жүргізу стратегиясы 

4.  қазіргі зерттеу тәсілдерінің ерекшеліктері 

5. Болжау және саяси болжау принциптері 

6. Саяси модельдеу және негізгі қолдану аясы 

7. Саяси модельдеудегі компьютерлік технологиялар 

8. Сандық әдістердің жалпы сипаттамасы 

9. Сапалық зерттеу стратегиясының теоретикалық негізі 

10. Натуралистік парадигмалардың әлем сипаты  

11. Саяси реттеулердің географиялық парадигмасы және геосаяси 

әдістері 

12. Саясаттанудағы эмпирикалық зерттеу әдістері және әдістемесі 

13. Эмпирикалық зерттеулердің талдамалы құралдары 

14. Ғылыми зерттеу үдерісінің негізгі принциптері 

15. Ғылыми фундаменталды және қолданбалы саяси зерттеулер 
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ДОКТОРАНТТЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. Саяси ғылым методологиясының дамуы 

2. Саяси зерттеудің тәжірибелік мәні 

3. Зерттеу процесін ұйымдастыру тәсілі 

4. Верификация, квантификация, операционализм, оларды саяси 

зерттеулерде қолдану 

5. Жүйелік және құрылымдық-қызметтік тәсіл, оларды қазіргі 

зерттеулерде қолдану мысалдары 

6. Саяси зерттеу бағдарламасын өңдеу 

7. Саяси болжаудың негізгі әдістері және оның тәжірибеде қолданылуы 

8. Математикалық модельдеу әдісі және оны саясаттануда қолдану 

9. Сандық зерттеу әдісін қолдану кезіндегі мәліметтерді өңдеу және 

талдау әдістері.  

10. Сапалық және сандық әдістердің арақатынасы. 

11. Текстілік ақпаратты талдау әдістемесі 

12. Натуралистік парадигманың күшті және әлсіз тұстары 

13.Ұлт пен ұлтшылдық түсініктерінің конструктивистік 

интерпретациясы 

14. Салыстырмалы зерттеулердің формасы мен түрлері 

15. Салыстырмалы зерттеулердегі интерпретация мәселесі 

 

ДОКТОРАНТТЫҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Ғылыми білім методологиясының деңгейлері 

2. Ғылыми зерттеу тақырыбын таңдау 

3.Зерттеу процесіндегі «дәстүрлі» және «жаңа» әдістер 

4. Г. Маккиндер, Н. Спайкман, Ф. Ратцельдің геосаяси тәсілдері 

5. Саясаттағы салыстырмалы зерттеулердің рөлі мен мәні  

6. Саясаттағы қолданбалы зерттеулер 

7.Зерттеушінің теоретикалық-методологиялық әдісінің негізгі кезеңдері  

8. Қазіргі кездегі бихевиоралды тәсілдің ерекшелігі 

9. Қазіргі заманғы саяси зерттеулерде әлеуметтанулық әдістерді 

қолдану 

10. Институционализм және оның қазіргі заманғы бағыты  

11. Болжау мен жоспарлаудың арақатынасы. 

12. Саяси модельдеу технологиясы 

13. Мәліметтер талдамасының сандық әдісі 

14. Саясатты пәнаралық зерттеу 

15. Саяси лингвистика 
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KSZA7201 – ҚАЗІРГІ САЯСИ ЗЕРТТЕУЛЕР ӘДІСНАМАСЫ 

(бейінді бағыт) 

 

Көлемі 3 кредит 

 

Авторлар: 

Насимова Г.Ө. – саяси ғылымдарының докторы, профессор, 

саясаттану және саяси технологиялар кафедрасының меңгерушісі  

Әбдіғалиева Г.Қ. – философия ғылымдарының докторы, саясаттану 

және саяси технологиялар кафедрасының профессоры  

 

Пікір жазғандар: 

Алияров Е.К. – саяси ғылымдарының докторы, Қазақстандық гуманитарлы-

саяси конъюктура орталығының президенті  

Мусатаев С.Ш. – саяси ғылымдарының докторы, әл-Фараби атындағы Қазақ 

ұлттық университетінің саясаттану және саяси технологиялар кафедрасының 

профессоры  

 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Қазіргі саяси зерттеулер әдіснамасы» пәні бойынша типтік оқу 

бағдарламасы жоғарғы оқу орнының «6D050200-Саясаттану» мамандығының   

кәсіби бағытына арналып жасалған. «Қазіргі саяси зерттеулер әдіснамасы» 

гуманитарлық және әлеуметтік-саяси ғылымдардың жалпы әдістерінің 

аясында ұсынылатын қазіргі заманғы саяси зерттеудің теориясы мен 

әдіснамасына арналған. Курстың негізгі бөлімі саяси зерттеулердің теориясы 

мен әдіснамасының байланысын қарастыратын, зерттеу жүргізу үдерісінің 

барлық кезеңдерінің талаптарын түсіндіретін бөлім, сонымен қатар нақты 

сандық және сапалық әдістерге шолу жасайтын бөлімдерден тұрады.«Қазіргі 

саяси зерттеулер әдіснамасы» курсы докторанттардың ғылыми әдебиеттерді 

сараптау, Қазақстандағы саяси даму үдерісін әлеуметтік-экономикалық, 

мәдени-тарихи жағдайлармен сәйкес қоя білу, қазіргі заманғы саяси 

ақпараттарды, саяси ғылымның теориясы мен тәжірибесіндегі жаңа 

жетістіктерді контекстілеу, интерпретация жасау және сыни бағалау 

қабілетін қалыптастыруға бағытталған. 

Негізгі құзырлықтар: 

«Қазіргі саяси зерттеулер әдіснамасы» пәнін оқу докторантқа келесідей 

мүмкіндіктер береді: 

- саяси ғылымның қалыптасуы мен дамуының тарихи аспектісін; 

- қазіргі заманғы саяси зерттеулердің теориясы мен методологиясының 

дамуының негізгі үрдістерін; 
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-әлеуметтік-саяси ғылымдардағытүрлі теоретикалық-методологиялық 

парадигмалар мен ғылыми дәлелдеу принциптерін; 

- ғылыми қызметтің ерекшеліктерін, принциптерін және шарттарын; 

- зерттеудің сатысы және кезеңдерін білу. 

- теориялық-әдіснамалық білімді саяси құбылыстар мен үдерістерді 

зерттеудің қолданбалы аспектісімен үйлестіру;  

- зерттеуді жобалау және оның мақсатын анықтау; 

- зерттеуді құрастыру; 

- қазіргі саяси үдерістерді талдап, алған нәтижені бағалай алу. 

- ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыру және жүргізу; 

- зерттеудің бағдарламасын және гипотезасын құру; 

- өз бетінше болжамдық-сараптамалық зерттеу дайындап, нәтижесін 

апробациялау; 

- саясатты зерттеудің фундаменталды және қолданбалы деңгейлерін 

қолдана білу дағдысына ие болу. 

Аталмыш пәнді меңгеруге қажетті пәндер тізімі: 

Пререквизиттер: Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және зерттеу 

Постреквизиттер: Зерттеу тәжірибесі, PhD диссертациясын жазу. 

 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ 

п/п 

Тақырып атауы 

 Кіріспе 

 ӘДІСНАМАНЫҢ РӨЛІ МЕН ЗЕРТТЕУ ПРОЦЕСІН 

ҰЙЫМДАСТЫРУ ТӘСІЛДЕРІ 

1. Қазіргі заманғы зерттеулердегі әдіснаманың мәні 

2. Саяси ғылым әдіснамасының қалыптасуы даму кезеңдері 

3. XX жүзжылдықтың екінші жартысындағы саяси зерттеулердің 

теоретикалық-методологиялық жаңаруы 

4. Саясаттанудағы ғылыми зерттеу жүргізу стратегиясы 

5. Зерттеу процесінің негізгі принциптері мен ұйымдастыру тәсілдері 

 САЯСАТТАНУДАҒЫ ЗЕРТТЕУ ТӘСІЛДЕРІ 

6. Бихевиористік тәсіл 

7. Жүйелік және құрылымдық-қызметтік тәсіл 

8. Әлеуметтанулық тәсіл 

9. Институционалдық тәсіл 

10. Саяси болжау 

11. Саясаттанудағы модельдеу 

12. Сандық зерттеудің методологиялық және теоретикалық негіздері 

13. Сапалық зерттеудің методологиялық және теоретикалық негіздері 
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14. Натуралистік және конструктивисттік парадигмалар 

15. Эмпирикалық зерттеулер мен теорияларды қолданудың талдамалық 

құралдары 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 
Докторантура түлегі фундаменталды ғылыми немесе кәсіби 

дайындағын иеленуі, қазіргі заманауи ақпараттық технологияларды игеруі, 

қазіргі ғылыми және тәжірибелік мәселелерді құрай және шеше білуі, кәсіби 

ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге асыра білуі керек. Ол үшін саясаттанушы 

саясаттану ғылымының теориясы мен тәжірибесінің жаңа жетістіктерін білуі 

қажет; саяси үдерістерді ғылыми зерттеуде бағдарламаларды өзіндік 

жоспарлау және өңдеу дағдысына, қазіргі саяси ғылым әдістерін және оларды 

саяси зепрттеулерде қолдану дағдысына ие болуы керек. Қазіргі саяси ғылым 

әдіснамасы саяси ойлар тарихын біліміне, саяси білімнің дәстүрлер 

сабақтастығына, саяси философия, әлеуметтану, психологияның негізгі 

ережелерін пайдалануға, қазіргі саяси ғылым концепцияларын, бағыттарын, 

парадигмаларын білуге негізделеді. 

«Қазіргі саяси зерттеулер әдіснамасы» курсы саяси ғылымның 

категориялық аппаратының, ғылыми идеялардың, теориялардың, 

концепциялардың дамуына, саяси институттар мен үдерістерді зерттеу 

қабілетін дамытуға, қазіргі саяси жағдайларды объективті бағалай алуға 

бағытталған. 

Пәннің мақсаты – қазіргі саяси зерттеулер әдіснамасының таным мен 

қызметтің құралы ретіндегі мәнін, құрылымын, қызметі мен маңызын зерттеу 

және игеру. 

Пәннің міндеттері:  

- қазіргі саясаттанулық білімнің негізгі концепциялары мен 

парадигмаларын, олардың гносеологиялық үдерістегі маңызын зерттеу; 

- қазіргі саясаттанудағы негізгі зерттеу әдістерін тереңінен оқу; 

- ғылыми-зерттеу қызметінің дағдысы мен қабілетін қалыптастыру. 

Курсты оқу пәні қазіргі саяси зерттеулер әдіснамасы, оның мәні мен 

ерекшеліктері болып табылады. 

Курсты оқудағы әдістер: жүйелік, құрылымдық-қызметтік, 

салыстырмалы, тарихи, логикалық. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

ӘДІСНАМАНЫҢ РӨЛІ МЕН ЗЕРТТЕУ ПРОЦЕСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ 

ТӘСІЛДЕРІ 

Қазіргі заманғы зерттеулердегі әдіснаманың мәні 

Мәселенің қойылуы. Әлеуметтік және ғылыми мәселелердің 

айырмашылығы. Зерттеу тақырыбын таңдау. Зерттеудің мақсаты мен 
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міндеттерін қою. Зерттеудің шеңбері мен шектеулері. Саяси зерттеулердің 

тәжірибелік мәні. Ғылыми әдіснама, оның деңгейлері: философиялық, 

жалпығылыми, нақты-ғылыми. Әдіснама – концепттің «тар» және «кең» 

түсініктемелері. Әдіснама әдіс пен әдістер жүйесі туралы ғылым ретінде. 

Әдіснама – қызмет туралы ғылым. Ғылыми теория және әдіснама – 

арақатынасының мәселесі. Қазіргі саяси қатынастарды зерттеудегі теория 

мен әдіснаманың рөлі. 

 

Саяси ғылым әдіснамасының қалыптасуы мен даму кезеңдері 

Саяси ғылым методологиясының дамуы мен кезеңдері.  Классикалық 

кезең (ХІХ ғ. дейін). Дедуктивті, логикалық-философиялық және моральдық-

аксиологиялық тәсілдердің дамуы. Алдыңғы қатарлы тарихи-салыстырмалы 

және нормативті-институционалды әдістердің ұстанымдарымен байланысты 

Институционалды кезең (ХІХ-басы– ХХғ.ғ.). Бихевиористік кезең (ХХғ. 20-

70 ж.ж.). – сандық әдістердің белсенді енуі кезеңі. Постбихевиористік кезең 

(ХХғ. соңғы тоқсаны). «Дәстүрлі» және «жаңа» әдістердің үйлесімі.  

 

XX жүзжылдықтың екінші жартысындағы саяси зерттеулердің 

теоретикалық-әдіснамалық жаңаруы 

ХXғ. ортасындағы негізгі теоретикалық-әдіснамалық «бетбұрыстар». 

Бихевиоралдық бұрылыс. Лингвистикалық бұрылыс. Когнитивті бұрылыс. 

(Нео) институционалды бұрылыс. Тарихи (эволюциялық) бұрылыс. 

Парадигмалардың ауысуы және/немесе парадигмааралық синтез. Рокканов 

сәті және Ч.Тиллидің парадигмааралық синтезі. А.Гидденстің 

парадигмааралық синтез жасау әрекеті. 

 

Саясаттанудағы ғылыми зерттеу жүргізу стратегиясы 

Саяси зерттеулер жүргізудің негізгі аспектілері. Эмпирикалық зерттеу 

жүргізу. Алғашқы мәліметтерді өңдеу. Ақпаратты бұрмалау мен мәліметтерді 

жоғалту мәселесі. Негізгі түсініктер. Теория, әдістер, мәліметтер. 

«Теоретикалық» және «эмпирикалық» зерттеулер. Теорияның мәні: тексеру 

немесе құру. Әдіс таңдау: сапалық және сандық әдістер. Сипаттамалық 

зерттеулер. Case study. Салыстырмалы зерттеулер. Қолданбалы зерттеулер. 

Алғашқы және қосымша мәліметтер арасындағы айырмашылықтар. 

Қосымша әдебиеттер. Мәліметтер базасы, мониторингтер, статистикалық 

мұрағаттар, рейтингтер/ индекстер. Қосымша мәліметтерді өңдеу. Алғашқы 

мәліметтер. Жинаудың индивидуалды және ұжымдық стратегиялары. 

 

Зерттеу процесінің негізгі принциптері мен ұйымдастыру тәсілдері 

Зерттеу циклдарының құрылымы. Зерттеушінің зерттеу циклы және 

оның теоретикалық-методологиялық тәсілдерінің негізгі кезеңдеріне ықпалы. 

Білімді жаңарту циклы. Зерттеу процесінің негізгі принциптері. Зерттеу 

процесін ұйымдастыру тәсілдері.Зерттеу тақырыбын таңдау. Зерттеу сұрағын 
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құру. Концептуалдандыру және операционалдандыру. Білімді арттыру. 

Зерттеу нәтижесін ұсыну. Ғылыми фундаменталды және қолданбалы саяси 

зерттеулер: негізгі түрлерін шолу. Диссертация ерекше ғылыми жанр ретінде, 

оның міндеттері. Магистрлік және докторлық диссертациялар: формалды 

және мазмұнды талаптары. 

 

САЯСАТТАНУДАҒЫ ЗЕРТТЕУ ТӘСІЛДЕРІ 

 

Бихевиористік тәсіл 

Бихевиористік тәсіл және оның негізгі өкілдері: Р.Даль, Франк Кент, 

Герберт, С.М. Липсет, С. Верба және Г.Алмонд, А.Кэмпбел. Адамның саяси 

мінез-құлқы зерттеудің негізгі объектісі ретінде. Жеке және әлеуметтік-

агрегацияланған деңгейдегі саяси мінез-құлық. Теоретикалық зерттеулердің 

негізгі тәсілдері: верификация, квантификация, операционализм. Қазіргі 

заманғы зерттеушілердің бихевиористік әдістемені сынауы. 

 

Жүйелік және құрылымдық-қызметтік тәсіл 
Т. Паpсонс, Истон және Э.Шилзаның жүйелік тәсілі. Әлеуметтік 

шындық жүйе ретінде. Ішкі интеграция тарапынан жүйені талдау, жүйені 

анықтайтын және бақылайтын құрылымды сақтау, ортаның жалпы 

жағдайына икемделу, ортамен байланысты мақсатты бағдар. Құрылымдық-

қызметтік тәсіл. Әлеуметтік-саяси құбылыстар мен үдерістердің әрбір 

элементінің өзіндік қызметі бар, бүтіннің құрылымдық бөлшектері ретінде 

зерттеу. Б.Малиновский, А.Редклифф-Браун, Р.Мертон, К.Дэвис, Г.Алмонд, 

М.Леви, Р.Пауэлл. 

 

Әлеуметтанулық тәсіл 

Қазіргі заманғы саясаттану дамуындағы әлеуметтанулық бағыт. 

Күрделі және көпқырлы әлеуметтік құрылымы мен үдерісі бар қоғамды 

талдау призмасы арқылы саясат құбылысын зерттеу. М. Дюверже, В. Парето 

Г. Моска, Р.Михельс. Морис Дюверже, саяси әлеуметтану мәселесін өңдеу. 

Әлеуметтанулық зерттеу әдістері, олардың рөлі және қазіргі саяси 

зерттеулерде қолданылуы. 

 

Институционалдық тәсіл 

Институционалды тәсіл және оның негізгі өкілдері: Сеймур Мартин 

Липсет, Чарльз Миллс, Морис Дюверже және т.б. Қоғамдық және саяси 

өмірді, орын алған жүйені, әлеуметтік-нормативткі актілер мен 

институттарды ұйымдастыру мен реттеудің тұрақты формаларын зерттеу. 

Институционалды тәсіл және оның негізгі әдістері. Институционализмдегі 

бағыттар: конституционализм, қоғамдық басқару, ұйымдастыру теориясы. 
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Саяси болжау 

Болжаудың мақсаты мен міндеттері. Болжаудың ерекшеліктері. Болжау 

мен жоспарлаудың арақатынасы және олардың құрамдас бөліктері. Саяси 

болжау қолданбалы саяси зерттеулердің саласы ретінде. Саяси болжаудың 

принциптері: баламалылық, верификациялылық, жүйелілік. Саяси 

болжамның негізгі әдістері: статистикалық талдау, тарихи аналогтар әдісі – 

ұжымдық идеялар генерациясы («ақылдылар талқысы» әдісі), «Дельфи» 

әдісі, эксперттік бағалау әдісі, сценарий құру әдісі, экстраполяция әдісі және 

оның саяси талдаудағы мәні. 

 

Саясаттанудағы модельдеу 

Саяси модельдеу және оның саяси үдерістерді зерттеудегі мақсаты. 

Модельдеу технологиясы. Модельдеу үдерісінің құрамдас бөліктері. 

Модельдеу үдерісінің негізгі кезеңдері. Эксперименттік қызмет модельдеудің 

құраушысы ретінде. Қазіргі жағдай және қолданудың негізгі салалары. Саяси 

модельдеудегі компьютерлік технологиялар. Математикалық модельдеу 

әдісі. Өлшемдік, сипаттамалық, түсіндірмелі және болжамалық модельдер. 

 

Сандық зерттеудің әдіснамалық және теоретикалық негіздері  

Мәліметтер талдамасының сандық әдістеріне кіріспе. Құндылық 

(валидтылық) мәселесі. Мәліметтерді жинау әдісінің классификациясы. 

Өлшем деңгейлері. Таңдау және бөлу. Мәліметтер талдамасының сандық 

әдістері. Корреляция. Корреляция және каузалдылық. Сандық әдістердің 

жалпы сипаттамасы. Сандық әдісті қолданумен зерттеу логикасы. 

Статистикалық әдістер. Таңдау әдісінің түсінігі мен мәні. Басты және 

таңдамалы жиынтық. Репрезентативтік. Саяси зерттеулер әдістері: кірістегі 

сұрау (бағдар өлшемі) және шығыстағы сұрау (мінез-құлықты талдау). 

Контент-талдау сандық зерттеу әдісі ретінде. Кезеңдер, талдау 

категориялары, есеп бірліктері. Сандық зерттеу әдісін қолдану кезіндегі 

мәліметтерді өңдеу және талдау әдістері.  

 

Сапалық зерттеудің әдіснамалық және теоретикалық негіздері 
Сапалық әдістердің пайда болу және қолданылу тарихы. Сапалық 

зерттеу стратегиясының теоретикалық негіздері. Сапалық әдістердің 

қызметтері мен қолдану салалары. Саясатты пәнаралық зерттеу. Саясатты 

дискурсивті зерттеу. Сапалық және сандық әдістердің арақатынасы. Сапалық 

зерттеу тактикасы.Сапалық зерттеу әдісін қолдану кезіндегі мәліметтерді 

өңдеу және талдау әдістері. Текстілік ақпаратты талдау әдістемесі. Саяси 

текст. Тіл әлеуметтік билік құралы ретінде. Саяси мәнерлілік. Сөйлеу арқылы 

әсер ету теориясы. Шынайылықты басқару теориясы. Аргументация 

теориясы. Түсініктемелік бағыт. Концептуалдық талдау. Саяси лингвистика. 
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Натуралистік және конструктивисттік парадигмалар 

Натуралистік және конструктивистік парадигмалар арасындағы 

айырмашылық. Натуралистік парадигмалардың әлем сипаты. Саяси 

реттеулердің географиялық парадигмасы және геосаяси әдістері. Геосаяси 

тәсілдің әр-түрлі факторлары: Г.Маккиндер, Н.Спайкман, Ф.Ратцель және 

т.б. Натуралистік парадигманың күшті және әлсіз тұстары. Конструктивистік 

парадигманың әлем сипаты. Ұлт пен ұлтшылдық түсініктерінің 

конструктивистік интерпретациясы. Э.Геллнер, Л.Гринфелд. 

Конструктивистік парадигманың күшті және әлсіз тұстары.  

 

Эмпирикалық зерттеулер мен теорияларды қолданудың 

талдамалық құралдары 

Саясаттанудағы эмпирикалық зерттеу әдістері және әдіснамасы. 

Салыстырудың әдіснамалық мәселелері. Салыстырмалы зерттеулердің 

формасы мен түрлері. Эмпирикалық зерттеулердің талдамалы құралдары. 

Факторлық талдау көпқырлы математикалық статистика әдісі ретінде. 

Эмпирикалық сипаттағы зерттеу әдістері: анкета жүргізу, интервью алу, 

тестілеу, құжаттық көздерді зерттеу. Салыстырмалы зерттеулердегі 

интерпретация мәселесі. Эмпирикалық зерттеулердегі теорияның 

қолданылуы. Эмпирикалық зерттеулердегі себептік-салдарлық байланыстың 

орнатылуы. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Қазіргі заманғы саяси қатынастарды зерттеудегі теория мен 

әдіснаманың рөлі 

2. XX ғасырдағы саясаттанудағы негізгі теоретикалық-әдіснамалық 

«бетбұрыстар» 

3. Саяси зерттеулер жүргізу стратегиясы 

4. Саясаттанудағы қазіргі зерттеу тәсілдерінің ерекшеліктері 

5. Болжау және саяси болжау принциптері 

6. Саяси модельдеу және негізгі қолдану аясы 

7.Саяси модельдеудегі компьютерлік технологиялар 

8. Сандық әдістердің жалпы сипаттамасы 

9. Сапалық зерттеу стратегиясының теоретикалық негізі 

10. Натуралистік парадигмалардың әлем сипаты  

11. Саяси реттеулердің географиялық парадигмасы және геосаяси 

әдістері 

12. Саясаттанудағы эмпирикалық зерттеу әдістері және әдістемесі 

13. Эмпирикалық зерттеулердің талдамалы құралдары 

14. Ғылыми зерттеу үдерісінің негізгі принциптері 

15. Ғылыми фундаменталды және қолданбалы саяси зерттеулер 
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ДОКТОРАНТТЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНЫНЫҢ 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1.Саяси ғылым методологиясының дамуы 

2. Саяси зерттеудің тәжірибелік мәні 

3. Зерттеу процесін ұйымдастыру тәсілі 

4. Верификация, квантификация, операционализм, оларды саяси 

зерттеулерде қолдану 

5. Жүйелік және құрылымдық-қызметтік тәсіл, оларды қазіргі 

зерттеулерде қолдану мысалдары 

6. Саяси зерттеу бағдарламасын өңдеу 

7. Саяси болжаудың негізгі әдістері және оның тәжірибеде қолданылуы 

8. Математикалық модельдеу әдісі және оны саясаттануда қолдану 

9.Сандық зерттеу әдісін қолдану кезіндегі мәліметтерді өңдеу және 

талдау әдістері.  

10. Сапалық және сандық әдістердің арақатынасы. 

11. Текстілік ақпаратты талдау әдістемесі 

12. Натуралистік парадигманың күшті және әлсіз тұстары 

13. Ұлт пен ұлтшылдық түсініктерінің конструктивистік 

интерпретациясы 

14. Салыстырмалы зерттеулердің формасы мен түрлері 

15.Салыстырмалы зерттеулердегі интерпретация мәселесі 

 

ДОКТОРАНТТЫҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНЫҢ 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Ғылыми білім методологиясының деңгейлері 

2. Ғылыми зерттеу тақырыбын таңдау 

3. Зерттеу процесіндегі «дәстүрлі» және «жаңа» әдістер 

4. Г. Маккиндер, Н. Спайкман, Ф. Ратцельдің геосаяси тәсілдері 

5. Саясаттағы салыстырмалы зерттеулердің рөлі мен мәні  

6. Саясаттағы қолданбалы зерттеулер 

7.Зерттеушінің теоретикалық-методологиялық әдісінің негізгі кезеңдері  

8. Қазіргі кездегі бихевиоралды тәсілдің ерекшелігі 

9. Қазіргі заманғы саяси зерттеулерде әлеуметтанулық әдістерді 

қолдану 

10. Институционализм және оның қазіргі заманғы бағыты  

11. Болжау мен жоспарлаудың арақатынасы. 

12. Саяси модельдеу технологиясы 

13. Мәліметтер талдамасының сандық әдісі 

14. Саясатты пәнаралық зерттеу 

15. Саяси лингвистика 

 



20 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 

1. Боришполец К.П. Методы политических исследований. Учебное 

пособие. - М., 2010. 

2.Балапанова А.С., Насимова Г.О. Метод case-study как современная 

технология профессионально-ориентированного обучения. Методические 

рекомендации для докторантов PhD по специальности 6D050200 - 

Политология. Алматы: Қазақ университеті, 2012. - 30 с. 

3. Political Methodology. Oxford: University Press, 2010,  

4. ИлеуоваГ.Т., Мекебаева М.А. Әлеуметтік зерттеулердің 

методологиясы және ұйымдастырылуы. Алматы: Қазақ университеті, 2014. - 

40 с 

5.Нечаева Е.Л., Аскеева Г.Б., Бекеева Л.К. Методы политических 

исследований. Алматы: Printmaster, 2011. - 126 с. 

6. Ахременко А. С. Политический анализ и прогнозирование.- М.,2012. 

 

Қосымша: 

1. Панарин А. С. Глобальное политическое прогнозирование: Учебник 

для студентов ВУЗов, А. С. Панарин. - М.: Алгоритм, 2000. - 352 с. 

2.Семенов В., Колесников В. и др. Политический анализ и 

прогнозирование. Санкт-Петербург, РФ: Питер, 2014. - 432 с.  

3. Jupp, Victor; etc. The SAGE Dictionary of Social Research Methods. 

London, UK: SAGE Publications Ltd, 2006. - 347 с. 

4. Allison, Brian; O'Sullivan; Tim; Owen, Alun; etc. Research Skills for 

Students. London, UK: De Montfort University, 1996. - 130 с. 

5.Современная мировая политика: Прикладной анализ/Отв.ред. 

А.Д.Багатуров. –М., 2009. 

6. Нурмагамбетов А.А. Политика и образование: сущность и характер 

взаимосвязи (теоретико-методологический аспект). Алматы: 

Қазақуниверситеті, 2002. - 68 с.  

7.Мангейм Дж.Б., Рич Р.К. Политология. Методы исследования. - М.: 

Весь мир, 1997. 

8.Pennings P., Keman H. and Kleinnijenhuis J. Doing Research in Political 

Science. 2nd ed. - L.: Thousand Oaks, Calif.: Sage, 2006. 

9.Sayer A. Realism and Social Science. L.: Sage, 2000. 

10. ИльинМ.В. (ред.) Концептуализация политики. М.: МОНФ, 2001. 

11. SchmitterPh. The Design of Social and Political Resesrch. – della Porta 

D., Keating M. (eds.) Approaches and Methodologies in the Social Sciences. 

Camb.: Cambridge University Press, 2010. 
 



21 

 

MSPI 7201 – МЕТОДОЛОГИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 

(научное и педагогическое направление) 

 

Объем 3 кредита 

 

Авторы:   

Насимова Г.О. – доктор политических наук, профессор, зав.кафедрой 

политологии и политических технологий  

Абдигалиева Г.К – доктор философских наук, профессор кафедры 

политологии и политических технологий  

 

Рецензенты: 

Алияров Е.К. – доктор политических наук, профессор, президент 

Казахстанского центра гуманитарно-политической конъюнктуры 

Мусатаев С.Ш. – доктор политических наук, профессор кафедры 

политологии и политических технологий Казахского национального 

университета им. Аль-Фараби 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Методология современных политических  

исследований»  посвящена теории и методологии современных политических 

исследований, которые рассматриваются в общем контексте методов 

гуманитарных и социально-политических наук. Данная программа 

составлена  для   научно-педагогического направления. Основная часть курса 

подразделяется на часть, в которой рассматриваются связь теории и 

методологии политических исследований, требования к процессу проведения 

исследования на всех его этапах, а также части, представляющие собой 

обзоры конкретных количественных и качественных методов. «Методология 

современных политических исследований» направлена на  углубленное 

изучение принципов построения и организации политического исследования, 

системы аналитических методов, сформировать навыки планирования и 

проведения фундаментального и прикладного исследования. 

Основные компетенции 

Изучение дисциплины «Методология современных научных 

исследований»  позволит докторанту знать:  

- тенденции развития теории и методологии современных 

политических исследований;  

- теоретико-методологические парадигмы и принципы научного 

доказательства в социально-политических науках; 

-  особенности, принципы и условия научной деятельности; 
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-  стадии и этапы исследования. 

уметь  
-сочетать теоретико-методологические знания с прикладным аспектом 

исследования политических явлений и процессов; 

- проектировать исследование, определять его цель;  

- конструировать исследование;  

- анализировать  современные политические процессы и оценивать 

полученные научные результаты. 

развивать  и углублять навыки: 

- организации и ведения научно-исследовательской работы; 

- построения программ и гипотезы исследования; 

- самостоятельной  подготовки прогнозно-аналитических исследований 

и апробаций их результатов; 

-применения фундаментального и прикладного уровней исследования 

политики 

Перечень дисциплин, предшествующих и необходимых для изучения 

данной дисциплины:  

Пререквизиты: Oрганизация и планирование научных исследований 

Постреквизиты: Исследовательская практика, написание диссертации 

PhD 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

Название темы 

 Введение 

 Роль методологии и способы организации  процесса 

исследования 

1. Значение методологии в современных политических исследованиях 

2. Формирование и  развитие методологии политической науки 

3. Теоретико-методологическое обновление политических 

исследований во второй половине XX столетия 

4.  Стратегия  проведения  научных исследований  в политологии 

5. Основные принципы и способы организации  процесса исследования 

 Исследовательские подходы в политологии 

     6. Бихевиоральный подход 

7. Системный и структурно-функциональный подход 

8. Социологический подход 

9. Институциональный подход 

10 Политическое прогнозирование 

11. Моделирование в политологии 

    12 Методологические и теоретические основы количественных 

исследований 
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    13 Методологические и теоретические основы качественных 

исследований 

    14 Натуралистические и конструктивистские парадигмы 

    15 Аналитические инструменты эмпирического исследования и 

использование теорий 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 
Выпускник докторантуры должен иметь фундаментальную научную 

или профессиональную подготовку, владеть современными 

информационными технологиями, уметь формулировать и решать 

современные научные и практические проблемы, осуществлять 

профессиональную научно-исследовательскую деятельность. Для этого 

политологу необходимо знать новейшие достижения теории и практики 

политической науки; владеть навыками самостоятельного планирования и 

разработки программ научных исследований политических процессов, 

методами современной политической науки и навыками их применения в 

политологических исследований. Методология современной политической 

науки опирается на знание истории политических учений, преемственность 

традиций политического знания, использование ключевых положений  

политической философии, социологии, психологии, знанием концепций, 

направлений, парадигм современной политической науки. 

Курс  «Методология современных политических  исследований» 

направлен   на развитие категориальный аппарата, научных идей, теорий, 

концепций политической науки, на развитие  способностей к исследованию  

политических институтов и процессов, на    умение объективно  оценивать 

современную политическую ситуацию.  

Цель дисциплины - изучение и усвоение сущности, структуры, 

функции и значимости методологии современных политических 

исследований как инструментария  познания и деятельности 

Задачи дисциплины:  

- изучение основных концепций и парадигм современного 

политологического знания, их значимости в гносеологическом процессе; 

- глубокое изучение основных методов  исследования в современной 

политологии;  

-  формирование навыков и умений научно-исследовательской 

деятельности внутренней и внешней политики.  

Обьектом изучения курса являются  методология современных  

политических исследований, ее  сущность и особенности. 

Методы изучения курса: системный, структурно-функциональный, 

сравнительный, исторический, логический. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

РОЛЬ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ И СПОСОБЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ  ПРОЦЕССА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Значение методологии в современных политических 

исследованиях  

Постановка проблемы. Отличие социальной и научной проблемы. 

Выбор темы исследования. Постановка целей и задач исследования. Рамки и 

ограничения исследования. Практическая значимость политического 

исследования. Научная методология, ее уровни: философский, общенаучный, 

конкретно-научный. Методология - «узкая» и «широкая» интерпретации 

концепта. Методология как наука о методе и система методов. Методология 

– наука о деятельности. Научная теория и методология – проблема 

соотношения.  

 

Формирование и  развитие методологии политической науки 

Развитие методологии политической науки и ее периоды. Классический 

период (до XIX в.). Развитие дедуктивного, логико-философского и 

морально-аксиологического подходов.   Институциональный период (XIX - 

начало XX вв.), связанный с  ведущими позициями  историко-сравнительных 

и нормативно-институциональных методов.   Бихевиористкий период (20-70 

гг. ХХ вв.) - время активного внедрения количественных методов. 

Постбихевиористский период (последняя треть XX вв.). Сочетание 

"традиционных" и "новых" методов. 

   

Теоретико-методологическое обновление политических 

исследований во второй половине XX столетия. 

Основные теоретико-методологические «повороты» с середины XX 

века. Бихевиоральный поворот. Лингвистический поворот. Когнитивный 

поворот. (Нео)институциональный поворот. Исторический (эволюционный) 

поворот. Смена парадигм или межпарадигмальный синтез. Роккановский 

момент и межпарадигмальный синтез Ч.Тилли. Попытка 

межпарадигмального синтеза А.Гидденса. 

 

Стратегия  проведения  научных исследований  в политологии 

Основные аспекты проведения политического исследования. 

Проведение эмпирического исследования. Обработка первичных данных. 

Проблема искажения информации и потери данных. Основные понятия. 

Теория, методы, данные. «Теоретические» и «эмпирические» исследования. 

Значимость теории: проверка или построение. Выбор метода: качественные и 

количественные методы. Описательные исследования. Case study. 

Сравнительные исследования. Прикладные исследования. Различия между 
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первичными и вторичными данными. Вторичные источники. Базы данных, 

мониторинги, статистические архивы, рейтинги/ индексы. Обработка 

вторичных данных. Первичные данные. Индивидуальные и коллективные 

стратегии сбора.  

 

Основные принципы и способы организации  процесса 

исследования 

Структура исследовательских  циклов. Влияние на исследовательский 

цикл и его основные этапы теоретико-методологических подходов 

исследователя. Циклы обновления знаний. Основные принципы процесса 

исследования.  Способы организации исследовательского процесса.  

Выбор темы исследования. Формулирование исследовательского 

вопроса. Концептуализация и операционализация. Приращение знания. 

Представление результатов исследования. Научные фундаментальные и 

прикладные политические исследования: обзор основных видов. 

Диссертация как особый научный жанр, ее задачи. Магистерская и 

докторская диссертации: формальные и содержательные требования. 

 

ИCСЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПОДХОДЫ В ПОЛИТОЛОГИ 

 

Бихевиоральный подход 

Бихевиоральный подход и его основные представители: Р. Даль, 

Ф.Кент, Герберт, С.М. Липсет, С. Верба и Г. Алмонд, А. Кэмпбел. 

Политическое поведение человека как основной объект исследования.  

Политическое поведение на индивидуальном и социально-агрегированном 

уровне. Основные приемы теоретических исследований: верификация, 

квантификация, операционализм. Критика бихевиористской методологии 

современными исследователями. 

 

Системный и структурно-функциональный подход 
Системный подход Т. Паpсонса, Истона  и Э. Шилза. Социальная 

действительность как система. Анализ  системы с точки зрения внутренней 

интеграции, сохранения структур, которые определяют и контролируют 

систему, приспособления к общим условиям среды, целеоpиентации, 

связанные  со средой. Структурно-функциональный подход. Исследование 

социально-политических явлений и процессов как структурно расчлененной 

целостности, где каждый элемент имеет свое функциональное значение. 

Б.Малиновский, А.Редклифф-Браун, Р.Мертон, К.Дэвис, Г.Алмонд, М.Леви, 

Р.Пауэлл. 

 

Социологический подход 

Социологическое направление в развитии современной политологии. 

Изучение  явлений политики в контексте и через призму анализа общества во 
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всей сложности и многообразии его социальной структуры и процессов. М. 

Дюверже, В. Парето Г. Моска, Р.Михельс. Морис Дюверже, разработка 

проблематики политической социологии. Социологические методы 

исследования, их роль и применение в современных политических 

исследованиях. 

 

Институциональный подход 

Институциональный подход и его основные представители: Сеймур 

Мартин Липсет, Чарльз Миллс, Морис Дюверже и др. Изучение устойчивых 

форм организации и регулирования общественной и политической жизни  

существующих систем, социально-нормативных актов и институтов. 

 Институциональный подход и его основные методы. Направления в 

институционализме: конституционализм, общественное управление, теория 

организации. 

 

Политическое прогнозирование  

Цель и задачи прогнозирования. Особенности прогнозирования 

Соотношение прогнозирования и планирования и их составные части. 

Политическое прогнозирование как  область прикладных политологических 

исследований.Принципы политического прогнозирования: альтернативность,  

верифицируемость, системность. 

Основные методы политического прогнозирования: статистический 

анализ, метод исторических аналогий – коллективная генерация идей (метод 

«мозговой атаки»), «метод Дельфи», метод экспертных оценок, метод 

построения сценариев,  метод экстраполяции и их значение в политическом 

анализе. 

 

Моделирование в политологии 

Политическое моделирование и его назначение в исследовании 

политических процессов. Технология моделирования. Составные 

компоненты процесса моделирования. Основные стадии процесса 

моделирования.  Экспериментальная деятельность как компонент 

моделирования. Современное состояние и основные области применения. 

Компьютерные технологии в политическом моделировании. Метод 

математического моделирования. Измерительные, описательные, 

объяснительные и предсказательные модели. 

 

Методологические и теоретические основы количественных 

исследований.   

Введение в количественные методы анализа данных. Классификация 

методов сбора данных. Уровни измерения. Выборка и распределение. 

Количественные методы анализа данных. Корреляции. Корреляция и 

каузальность. Общая характеристика количественных методов. Логика 
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исследования с применением количественных методов. Статистические 

методы. Понятие и сущность выборочного метода. Генеральная и 

выборочная совокупности. Репрезентативность. Методы политических 

исследований: опросы на входе (измерение ориентаций) и опросы на выходе 

(анализ поведения). Контент-анализ как метод количественного 

исследования. Этапы, категории анализа, единицы счета. Методы обработки 

и анализа данных при использовании количественных методов исследования.  

 

Методологические и теоретические основы качественных 

исследований.  
История возникновения и применения качественных методов. 

Теоретические основы стратегии качественного исследования. Функции и 

сферы применения качественных методов. Междисциплинарные 

исследования политики. Дискурсивные исследования политики. 

Соотношение качественных и количественных методов. 

Тактики качественных исследований. Методы обработки и анализа 

данных при использовании качественных методов исследования. 

Методика анализа текстовой информации. Политический текст. Язык 

как инструмент социальной власти. Политическая корректность. Теория 

речевого воздействия. Теория управления истиной. Теория аргументации. 

Понятийное направление. Концептуальный анализ. Политическая 

лингвистика 

 

Натуралистические и конструктивистские парадигмы 
Натуралистические и конструктивистские парадигмы, их различия. 

Картина мира натуралистических парадигм. Географическая парадигма и 

геополитические методы политического регулирования. Различные факторы 

геополитического подхода: Г. Маккиндер, Н. Спайкман, Ф. Ратцель и другие. 

Сильные и слабые стороны натуралистической парадигмы. Картина мира 

конструктивистких парадигм. Конструктивистские интерпретации понятий 

нации и национализма. Э.Геллнер, Л.Гринфелд. Сильные и слабые стороны 

конструктивисткой парадигмы. 

 

Аналитические инструменты эмпирического исследования и 

использование теорий 

Методология и методы эмпирических исследований в политологии. 

Методологические проблемы сравнения. Формы и типы сравнительных 

исследований. Аналитические инструменты эмпирического исследования. 

Факторный анализ как метод многомерной математической статистики. 

Исследовательские методы эмпирического характера: анкетирование, 

интервьюирование, тестирование, изучение документальных источников. 

Проблема интерпретации в сравнительных исследованиях. Использование 



28 

 

теории в эмпирических исследованиях. Установление причинно-

следственной связи в эмпирических исследованиях. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Роль теории и методологии в изучении современных политических 

отношений. 

2. Основные теоретико-методологические «повороты» в политологии в 

XX веке 

3. Стратегия проведения политического исследования 

4. Особенности современных исследовательских подходов в 

политологии 

5. Прогнозирование и принципы политического прогнозирования 

6. Политическое моделирование и основные области применения. 

7. Компьютерные технологии в политическом моделировании. 

8. Общая характеристика количественных методов. 

9. Теоретические основы стратегии качественного исследования 

10. Картина мира натуралистических парадигм. 

11. Географическая парадигма и геополитические методы 

политического регулирования 

12. Методология и методы эмпирических исследований в политологии. 

13. Аналитические инструменты эмпирического исследования 

14. Основные принципы процесса научного исследования.   

15. Научные фундаментальные и прикладные политические 

исследования 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ДОКТОРАНТА 

 

1. Развитие методологии политической науки  

2.. Практическая значимость политического исследования. 

3. Способы организации исследовательского процесса. 

4. Верификация, квантификация, операционализм, их использование в 

политологических исследованиях 

5. Системный и структурно-функциональный подход, примеры их 

применения в современных исследованиях 

6. Разработка программы политического исследования современных 

политических конфликтов 

7. Основные методы политического прогнозирования и практическое 

применение при исследовании терроризма и экстремизма 

8. Метод математического моделирования и его использование в 

политологии 
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9. Методы обработки и анализа данных при использовании 

количественных методов исследования. 

10. Соотношение качественных и количественных методов. 

11. Методика анализа текстовой информации 

12. Сильные и слабые стороны натуралистической парадигмы. 

13.Конструктивистские интерпретации понятий нации и национализма. 

14. Формы и типы сравнительных исследований. 

15. Проблема интерпретации в сравнительных исследованиях. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ДОКТОРАНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Уровни методологии научного познания  

2. Выбор темы научного исследования 

3. Сочетание "традиционных" и "новых" методов в исследовательском 

процессе  

4. Геополитические подходы Г. Маккиндера, Н. Спайкмана, Ф. Ратцеля 

5. Роль и значение сравнительных исследований в политологии 

6. Прикладные исследования в политологии 

7. Основные этапы теоретико-методологических подходов 

исследователя 

8. Особенности  бихевиорального  подхода  на современном этапе  

9. Применение социологических методов в современных политических 

исследованиях 

10. Институционализм и его современные направления 

11. Соотношение прогнозирования и планирования 

12. Технология политического моделирования 

13. Количественные методы анализа данных 

14. Междисциплинарные исследования политики. 

15. Политическая лингвистика 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
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6. Ахременко А. С. Политический анализ и прогнозирование. - М.,2012. 

 

Дополнительная: 
1. Панарин А. С. Глобальное политическое прогнозирование : Учебник 

для студентов ВУЗов, А. С. Панарин. - М. : Алгоритм, 2000. – 352 с. 
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6. Нурмагамбетов А.А. Политика и образование: сущность и характер 

взаимосвязи (теоретико-методологический аспект). Алматы: Қазақ 
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MSPI 7201 – МЕТОДОЛОГИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 

(профильное направление) 

 

Объем 3 кредита 

 

Авторы:   

Насимова Г.О. – доктор политических наук, профессор, зав.кафедрой 

политологии и политических технологий  

Абдигалиева Г.К – доктор философских наук, профессор кафедры 

политологии и политических технологий  

 

Рецензенты: 

Алияров Е.К. – доктор политических наук, профессор, президент 

Казахстанского центра гуманитарно-политической конъюнктуры 

Мусатаев С.Ш. – доктор политических наук, профессор кафедры 

политологии и политических технологий Казахского национального 

университета им. Аль-Фараби 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Методология современных политических  

исследований»  посвящена теории и методологии современных политических 

исследований, которые рассматриваются в общем контексте методов 

гуманитарных и социально-политических наук. Данная программа 

составлена для профильного направления. Основная часть курса 

подразделяется на часть, в которой рассматриваются связь теории и 

методологии политических исследований, требования к процессу проведения 

исследования на всех его этапах, а также части, представляющие собой 

обзоры конкретных количественных и качественных методов. «Методология 

современных политических исследований» направлена на углубленное 

изучение принципов построения и организации политического исследования, 

системы аналитических методов, сформировать навыки планирования и 

проведения фундаментального и прикладного исследования. 

Основные компетенции 

Изучение дисциплины «Методология современных научных 

исследований»  позволит докторанту знать:  

- тенденции развития теории и методологии современных 

политических исследований;  

- теоретико-методологические парадигмы и принципы научного 

доказательства в социально-политических науках; 

- особенности, принципы и условия научной деятельности; 
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-  стадии и этапы исследования. 

уметь  
-сочетать теоретико-методологические знания с прикладным аспектом 

исследования политических явлений и процессов; 

-  проектировать исследование, определять его цель;  

-  конструировать исследование;  

-  анализировать  современные политические процессы и оценивать 

полученные научные результаты. 

развивать  и углублять навыки: 

- организации и ведения научно-исследовательской работы; 

- построения программ и гипотезы исследования; 

- самостоятельной  подготовки прогнозно-аналитических исследований 

и апробаций их результатов; 

-применения фундаментального и прикладного уровней исследования 

политики 

Перечень дисциплин, предшествующих и необходимых для изучения 

данной дисциплины:  

Пререквизиты: Oрганизация и планирование научных исследований 

Постреквизиты: Исследовательская практика, написание диссертации 

PhD 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

Название темы 

 Введение 

 Роль методологии и способы организации  процесса 

исследования 

1. Значение методологии в современных политических исследованиях 

2. Формирование и  развитие методологии политической науки 

3. Теоретико-методологическое обновление политических 

исследований во второй половине XX столетия 

4.  Стратегия  проведения  научных исследований  в политологии 

5. Основные принципы и способы организации  процесса исследования 

 ИCСЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПОДХОДЫ В ПОЛИТОЛОГИИ 

     6. Бихевиоральный подход 

7. Системный и структурно-функциональный подход 

8. Социологический подход 

9. Институциональный подход 

10 Политическое прогнозирование 

11. Моделирование в политологии 

    12 Методологические и теоретические основы количественных 
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исследований 

    13 Методологические и теоретические основы качественных 

исследований 

    14 Натуралистические и конструктивистские парадигмы 

    15 Аналитические инструменты эмпирического исследования и 

использование теорий 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 
Выпускник докторантуры должен иметь фундаментальную научную 

или профессиональную подготовку, владеть современными 

информационными технологиями, уметь формулировать и решать 

современные научные и практические проблемы, осуществлять 

профессиональную научно-исследовательскую деятельность. Для этого 

политологу необходимо знать новейшие достижения теории и практики 

политической науки; владеть навыками самостоятельного планирования и 

разработки программ научных исследований политических процессов, 

методами современной политической науки и навыками их применения в 

политологических исследований. Методология современной политической 

науки опирается на знание истории политических учений, преемственность 

традиций политического знания, использование ключевых положений  

политической философии, социологии, психологии, знанием концепций, 

направлений, парадигм современной политической науки. 

Курс «Методология современных политических  исследований» 

направлен   на развитие категориальный аппарата, научных идей, теорий, 

концепций политической науки, на развитие  способностей к исследованию  

политических институтов и процессов, на    умение объективно  оценивать 

современную политическую ситуацию.  

Цель дисциплины - изучение и усвоение сущности, структуры, 

функции и значимости методологии современных политических 

исследований как инструментария  познания и деятельности 

Задачи дисциплины:  

- изучение основных концепций и парадигм современного 

политологического знания, их значимости в гносеологическом процессе; 

- глубокое изучение основных методов исследования в современной 

политологии;  

- формирование навыков и умений научно-исследовательской 

деятельности внутренней и внешней политики.  

Обьектом изучения курса являются методология современных 

политических исследований, ее  сущность и особенности. 

Методы изучения курса: системный, структурно-функциональный, 

сравнительный, исторический, логический. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

РОЛЬ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ И СПОСОБЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ  ПРОЦЕССА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Значение методологии в современных политических 

исследованиях  

Постановка проблемы. Отличие социальной и научной проблемы. 

Выбор темы исследования. Постановка целей и задач исследования. Рамки и 

ограничения исследования. Практическая значимость политического 

исследования. Научная методология, ее уровни: философский, общенаучный, 

конкретно-научный. Методология - «узкая» и «широкая» интерпретации 

концепта. Методология как наука о методе и система методов. Методология 

– наука о деятельности. Научная теория и методология – проблема 

соотношения.  

 

Формирование и  развитие методологии политической науки 

Развитие методологии политической науки и ее периоды. Классический 

период (до XIX в.). Развитие дедуктивного, логико-философского и 

морально-аксиологического подходов.   Институциональный период (XIX - 

начало XX вв.), связанный с  ведущими позициями  историко-сравнительных 

и нормативно-институциональных методов.   Бихевиористкий период (20-70 

гг. ХХ вв.) - время активного внедрения количественных методов. 

Постбихевиористский период (последняя треть XX вв.). Сочетание 

"традиционных" и "новых" методов. 

   

Теоретико-методологическое обновление политических 

исследований во второй половине XX столетия. 

Основные теоретико-методологические «повороты» с середины XX 

века. Бихевиоральный поворот. Лингвистический поворот. Когнитивный 

поворот. (Нео)институциональный поворот. Исторический (эволюционный) 

поворот. Смена парадигм или межпарадигмальный синтез. Роккановский 

момент и межпарадигмальный синтез Ч.Тилли. Попытка 

межпарадигмального синтеза А.Гидденса. 

 

Стратегия  проведения  научных исследований  в политологии 

Основные аспекты проведения политического исследования. 

Проведение эмпирического исследования. Обработка первичных данных. 

Проблема искажения информации и потери данных. Основные понятия. 

Теория, методы, данные. «Теоретические» и «эмпирические» исследования. 

Значимость теории: проверка или построение. Выбор метода: качественные и 

количественные методы. Описательные исследования. Case study. 

Сравнительные исследования. Прикладные исследования. Различия между 



35 

 

первичными и вторичными данными. Вторичные источники. Базы данных, 

мониторинги, статистические архивы, рейтинги/ индексы. Обработка 

вторичных данных. Первичные данные. Индивидуальные и коллективные 

стратегии сбора.  

 

Основные принципы и способы организации  процесса 

исследования 

Структура исследовательских  циклов. Влияние на исследовательский 

цикл и его основные этапы теоретико-методологических подходов 

исследователя. Циклы обновления знаний. Основные принципы процесса 

исследования.  Способы организации исследовательского процесса.  

Выбор темы исследования. Формулирование исследовательского 

вопроса. Концептуализация и операционализация. Приращение знания. 

Представление результатов исследования. Научные фундаментальные и 

прикладные политические исследования: обзор основных видов. 

Диссертация как особый научный жанр, ее задачи. Магистерская и 

докторская диссертации: формальные и содержательные требования. 

 

ИCСЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПОДХОДЫ В ПОЛИТОЛОГИИ 

 

Бихевиоральный подход 

Бихевиоральный подход и его основные представители: Р. Даль, Ф. 

Кент, Герберт, С.М. Липсет, С. Верба  и Г. Алмонд, А. Кэмпбел. 

Политическое поведение человека как основной объект исследования.  

Политическое поведение на индивидуальном и социально-агрегированном 

уровне. Основные приемы теоретических исследований: верификация, 

квантификация, операционализм. Критика бихевиористской методологии 

современными исследователями. 

 

Системный и структурно-функциональный подход 
Системный подход Т. Паpсонса, Истона  и Э. Шилза. Социальная 

действительность как система. Анализ  системы с точки зрения внутренней 

интеграции, сохранения структур, которые определяют и контролируют 

систему, приспособления к общим условиям среды, целеоpиентации, 

связанные  со средой. Структурно-функциональный подход. Исследование 

социально-политических явлений и процессов как структурно расчлененной 

целостности, где каждый элемент имеет свое функциональное значение. 

Б.Малиновский, А.Редклифф-Браун, Р.Мертон, К.Дэвис, Г.Алмонд, М.Леви, 

Р.Пауэлл. 

 

Социологический подход 

Социологическое направление в развитии современной политологии. 

Изучение  явлений политики в контексте и через призму анализа общества во 
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всей сложности и многообразии его социальной структуры и процессов. М. 

Дюверже, В. Парето Г. Моска, Р.Михельс. Морис Дюверже,  разработка 

проблематики политической социологии. Социологические методы 

исследования, их роль и применение в современных политических 

исследованиях. 

 

Институциональный подход 

Институциональный подход и его основные представители: Сеймур 

Мартин Липсет, Чарльз Миллс, Морис Дюверже и др. Изучение устойчивых 

форм организации и регулирования общественной и политической жизни,  

существующих систем, социально-нормативных актов и институтов. 

 Институциональный подход и его основные методы. Направления в 

институционализме: конституционализм, общественное управление, теория 

организации. 

 

Политическое прогнозирование  

Цель и задачи прогнозирования. Особенности прогнозирования 

Соотношение прогнозирования и планирования и их составные части. 

Политическое прогнозирование как  область прикладных политологических 

исследований. Принципы политического прогнозирования: 

альтернативность, верифицируемость, системность. 

Основные методы политического прогнозирования: статистический 

анализ, метод исторических аналогий – коллективная генерация идей (метод 

«мозговой атаки»), «метод Дельфи», метод экспертных оценок, метод 

построения сценариев,  метод экстраполяции и их значение в политическом 

анализе. 

 

Моделирование в политологии 

Политическое моделирование и его назначение в исследовании 

политических процессов. Технология моделирования. Составные 

компоненты процесса моделирования. Основные стадии процесса 

моделирования.  Экспериментальная деятельность как компонент 

моделирования. Современное состояние и основные области применения. 

Компьютерные технологии в политическом моделировании. Метод 

математического моделирования. Измерительные, описательные, 

объяснительные и предсказательные модели. 

 

Методологические и теоретические основы количественных 

исследований.   

Введение в количественные методы анализа данных. Классификация 

методов сбора данных. Уровни измерения. Выборка и распределение. 

Количественные методы анализа данных. Корреляции. Корреляция и 

каузальность. Общая характеристика количественных методов. Логика 
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исследования с применением количественных методов. Статистические 

методы. Понятие и сущность выборочного метода. Генеральная и 

выборочная совокупности. Репрезентативность. Методы политических 

исследований: опросы на входе (измерение ориентаций) и опросы на выходе 

(анализ поведения). Контент-анализ как метод количественного 

исследования. Этапы, категории анализа, единицы счета. Методы обработки 

и анализа данных при использовании количественных методов исследования.  

 

Методологические и теоретические основы качественных 

исследований.  
История возникновения и применения качественных методов. 

Теоретические основы стратегии качественного исследования. Функции и 

сферы применения качественных методов. Междисциплинарные 

исследования политики. Дискурсивные исследования политики. 

Соотношение качественных и количественных методов. 

Тактики качественных исследований. Методы обработки и анализа 

данных при использовании качественных методов исследования. 

Методика анализа текстовой информации. Политический текст. Язык 

как инструмент социальной власти. Политическая корректность. Теория 

речевого воздействия. Теория управления истиной. Теория аргументации. 

Понятийное направление. Концептуальный анализ. Политическая 

лингвистика 

 

Натуралистические и конструктивистские парадигмы 
Натуралистические и конструктивистские парадигмы, их различия. 

Картина мира натуралистических парадигм. Географическая парадигма и 

геополитические методы политического регулирования. Различные факторы 

геополитического подхода: Г. Маккиндер, Н. Спайкман, Ф. Ратцель и другие. 

Сильные и слабые стороны натуралистической парадигмы. Картина мира 

конструктивистких парадигм. Конструктивистские интерпретации понятий 

нации и национализма. Э.Геллнер, Л.Гринфелд. Сильные и слабые стороны 

конструктивисткой парадигмы. 

 

Аналитические инструменты эмпирического исследования и 

использование теорий 

Методология и методы эмпирических исследований в политологии. 

Методологические проблемы сравнения. Формы и типы сравнительных 

исследований. Аналитические инструменты эмпирического исследования. 

Факторный анализ как метод многомерной математической статистики. 

Исследовательские методы эмпирического характера: анкетирование, 

интервьюирование, тестирование, изучение документальных источников. 

Проблема интерпретации в сравнительных исследованиях. Использование 
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теории в эмпирических исследованиях. Установление причинно-

следственной связи в эмпирических исследованиях. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Роль теории и методологии в изучении современных политических 

отношений. 

2. Основные теоретико-методологические «повороты» в политологии в 

XX веке 

3. Стратегия проведения политического исследования 

4. Особенности современных исследовательских подходов в 

политологии 

5. Прогнозирование и принципы политического прогнозирования 

6. Политическое моделирование и основные области применения. 

7. Компьютерные технологии в политическом моделировании. 

8. Общая характеристика количественных методов. 

9. Теоретические основы стратегии качественного исследования 

10. Картина мира натуралистических парадигм. 

11. Географическая парадигма и геополитические методы 

политического регулирования 

12. Методология и методы эмпирических исследований в политологии. 

13. Аналитические инструменты эмпирического исследования 

14. Основные принципы процесса научного исследования.   

15. Научные фундаментальные и прикладные политические 

исследования 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ДОКТОРАНТА 

 

1. Развитие методологии политической науки  

2. Практическая значимость политического исследования. 

3. Способы организации исследовательского процесса. 

4. Верификация, квантификация, операционализм, их использование в 

политологических исследованиях 

5. Системный и структурно-функциональный подход, примеры их 

применения в современных исследованиях 

6. Разработка программы политического исследования современных 

политических конфликтов 

7. Основные методы политического прогнозирования и практическое 

применение при исследовании терроризма и экстремизма 

8. Метод математического моделирования и его использование в 

политологии 
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9. Методы обработки и анализа данных при использовании 

количественных методов исследования. 

10. Соотношение качественных и количественных методов. 

11. Методика анализа текстовой информации 

12. Сильные и слабые стороны натуралистической парадигмы. 

13. Конструктивистские интерпретации понятий нации и 

национализма. 

14. Формы и типы сравнительных исследований. 

15. Проблема интерпретации в сравнительных исследованиях. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ДОКТОРАНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Уровни методологии научного познания  

2. Выбор темы научного исследования 

3. Сочетание "традиционных" и "новых" методов в исследовательском 

процессе  

4. Геополитические подходы Г. Маккиндера, Н. Спайкмана, Ф. Ратцеля 

5. Роль и значение сравнительных исследований в политологии 

6. Прикладные исследования в политологии 

7. Основные этапы теоретико-методологических подходов 

исследователя 

8. Особенности  бихевиорального  подхода  на современном этапе  

9. Применение социологических методов в современных политических 

исследованиях 

10. Институционализм и его современные направления 

11. Соотношение прогнозирования и планирования 

12. Технология политического моделирования 

13. Количественные методы анализа данных 

14. Междисциплинарные исследования политики. 

15. Политическая лингвистика 
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