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11. Әл-Фараби атындағы Қазақ  ұлттық университетінде ӘЗІРЛЕНГЕН 

ЖӘНЕ ҰСЫНҒАН. 

 

2. Типтік оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасының Білім және 

ғылым министірінің 2017 жылғы 12 маусымдағы №270 бұйрығы негізінде 

бекітілген типтік оқу жоспарына сәйкес әзірленген. 

 

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. Типовые учебные программы разработаны в соответствии с типовым 

учебным планом, утвержденным приказом МОН РК от 12 июня 2017 года 

№270. 

 

3.УТВЕРЖДЕНЫ протокольным решением №2 заседания 

Республиканского учебно-методического совета высшего и послевузовского 

образования от 30 июня 2016 года. 

 

Настоящие типовые учебные программа не может быть тиражированы и 

распространены без разрешения Министерства образования и науки 

Республики Казахстан. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@ КазНУ имени аль-Фараби, 2017 
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KZMZ5301 – ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ МӘДЕНИЕТ ЗЕРТТЕУЛЕРІ 

(ғылыми және педагогикалық бағыт ) 

 

Көлемі 2 кредит 

 

Авторлар: 

Жолдубаева А.К. – философия ғылымдарының докторы, дінтану және 

мәдениеттану кафедрасының профессоры 

Өмірбекова Ә.Ө. – философия ғылымдарының кандидаты, дінтану 

және мәдениеттану кафедрасының доценті 

 

Пікір жазғандар: 
Нұрмұратов С.Е. – философия ғылымдарының докторы, ҚР БҒМ 

Ғылым Комитеті Философия, саясаттану және дінтану институтының 

профессоры 

Масалимова А.Р. – философия ғылымдарының докторы, әл-Фараби 

атындағы Қазақ Ұлттық университетінің профессоры 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Қазіргі заманғы мәдениет зерттеулері» курсы бойынша типтік оқу 

бағдарламасы 6М020400 – Мәдениеттану мамандығының типтік оқу 

жоспарына сәйкес жасалды.  

Бұл пән қазіргі жаһанданған әлемдегі мәдениет феноменін 

қарастырады, мәдениет мәтіндерін зерттеудегі қолданылатын ыңғайларды 

зерделейді, заманауи мәдениеттің формалары мен үдерістерінің теориялары 

және талдау техникаларын сыни тұрғыдан қолдана алуды жасақтайды 

«Қазіргі заманғы мәдениетті зерттеулер» пәнін оқу нәтижесінде 

магистрант білуі керек: 

 пәннің негізгі тақырыптық бөліктерінің мазмұнын және ұсынылатын 

әдебиеттерді; 

 заманауи гуманитарлық ғылымдағы мәдениетті қарастырудағы 

негізгі ыңғайларды; 

 қазіргі заманғы мәдениетті зерттеулердің пәндік саласын 

сипаттайтын негізгі түсініктері мен терминдерін, заңдылықтары мен 

мәселелерін; 

 қазіргі уақыттағы мәдениет туралы ойлардың тарихи даму 

ерекшеліктерін; 

 мәдениетті зерттеудегі философиялық және әлеуметтанулық 

негіздердің рөлі мен ерекшелігін; 

 мәдени-антропологиялық дискурстың ерекшелігін мәдениетке 

қатысты сұрақтармен салыстыру арқылы айқындауды; 
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 мәдениетті зерттеудің заманауи өзекті бағыттары және осы 

зерттеулердің жаһандық әлеуметтік-мәдени өзгерістер аясында даму 

болашағын. 

Магистрант жасай алуы қажет: 

 кәсіби қызметінің саласында мәдениеттанулық талдау бойынша 

алған  білімдерін қолдануды;  

 өздерінің ғылыми жұмыстарында қолдана отырып, мәдениеттанулық 

зерттеулерде бағдарлану; 

Магистрант дағдыларды игеруі қажет: 

 хабарлама дайындауға өз бетінше мәліметтерді табу; 

 заманауи мәдениетті зерттеуге қатысты ғылыми әдебиетпен және 

өзге де ақпарат көздерімен жұмыс істеу; 

 қазіргі заманғы ғылыми дискурстың әр түрлі саласындағы мәдени 

зерттеулерді қайта қатастыру.  

Пререквизиттер: «Ғылым тарихы мен әдістемесі», «Мәдениетті 

зерттеудің тарихы мен әдістемесі», «Экрандық технология жағдайындағы 

гуманитарлық білім беру». 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырып атаулары 

1.  Мәдениет ерекше зерттеу объектісі ретінде 

2.  Мәдениет теориясы. Мәдени үдерістер 

3.  ХХ ғ. мәдениетті зерттеу қызығушылығының бастаулары 

4.  ХХ ғ. философия мен әлеуметтанудағы мәдениетті зерттеулер 

5.  ХХ ғ. мәдениетті антропологиялық зерттеулер 

6.  Мәдениеттанулық зерттеулер және заманауи әлеуметтік-мәдени 

үдерістер мен құбылыстарды зерттеудің  қалыптасуы  

7.  Мәдениет және қазіргі жаһандық мәселелер 

8.  Ақпараттық қоғамдағы мәдениеттің орны 

9.  Субмәдениет және оның көріністері 

10.  Әлемдік тарихи мұраның сақталу мәселелері 

11.  Мәдениет және қазіргі заманғы жаһандық мәселелер 

12.  Заманауи мәдениеттің рәсімдері мен тәжірибесін игеру 

13.  Заманауи көркем мәдениет бағыттары 

14.  Қала заманауи мәдениет орталығы ретінде 

15.  Мәдениетті мемелекеттік басқару 
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ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

«Қазіргі заманғы мәдениет зерттеулері» курсы ХХ-ХХІ ғасырлар 

тоғысындағы мәдениеттің бейнелеу өнері, музыка, әдебиет, театр, 

кинематогроф және т.б. көркем шығармаларының өзгеруі, қабылдануына 

әсер ететін мәдениет дамуының негізгі бағыттары және үрдістерімен 

таныстырады.  

Мәдениеттің қазіргі заманғы зерттеулерінің негізгі объектісі қазіргі 

заманның әлеуметтік, саяси, экономикалық, технологиялық және ақпараттық 

құбылыстарымен байланысты мағыналар кешені ретінде қарастырылатын 

заманауи мәдениеттің негізгі бөліктері мен үдерістері болып табылады.  

Мәдениеттің қазіргі заманғы зерттеулерінің негізгі пәні мәдени 

тәжірибе мен мағыналардың жаңа формаларын талдау болып табылады, бұл 

үдерісте қазіргі қоғамның өзгеру күрделілігі және жылдамдығымен 

байланысты контрмәдени реакциялар маңызды рөл ойнайды.  

Пәнді оқытудың мақсаты: мәдениеттану бойынша болашақ 

мамандардың кәсіби құзыреттілік деңгейін жоғарылату, оларды әлеуметтік-

мәдени тәжірибе саласындағы кәсіби қызметті атқаруға дайындау.   

Курс міндеттері: 

 заманауи ғылыми жетістіктерді сыни талдау мен бағалау, зерттеулік 

және тәжірибелік міндеттерді шешуде, оның ішінде пәнаралық салаларда, 

жаңа ойлар тудыру қабілеттерін қалыптастыру; 

 мәдениет саласындағы теориялық және эксперименталды зерттеу 

әдістемесін игеру;  

 ғылыми-зерттеу жұмысын өз бетінше жүргізу қабілетін 

қалыптастыру, жаңашылдық пен өзектілікке ие өзінің ғылыми нәтижелерін 

жинақтау мақсатында заманауи мәдениет саласында отандық және шетелдік 

ғылыми зерттеулердің нәтижелерін игеру, талдау және топтастыруды үйрету.  

«Қазіргі заманғы мәдениет зерттеулері» курсы заманауи қоғамның 

ақпараттық құрылымына басымдық бере отырып негізгі үдерістерді мәселе 

ретінде құрастыруды ұстанады. Курс магистранттарды нормативті және 

теориялық жобадағы біліммен қамтамасыз етуге, мәдениет саласындағы 

мемлекеттік саясатты жасау мен жүзеге асырудың заманауи ыңғайлары, 

технологиялары, әдістемелері мен тәсілдері туралы ақпаратты кеңейтуге 

бағытталған. 

Пәнді оқыту қажеттілігі магистранттарды жекелеген мемлекеттік және 

халықаралық деңгейдегі қазіргі заманғы мәдениеттің тарихы, заманауи 

тәсілдері, жасалу және жүзеге асырылу механизмдері мен технологиярын 

таныстыруда болып табылады.  
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НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Мәдениет ерекше зерттеу объектісі ретінде 

Қазіргі әлемдегі мәдениетті заманауи зерттеудің мәселелері мен аясы. 

Мәдениетті ерекше зерттеу объектісі ретінде қарастыру қажеттілігі.  

Мәдениетті зерттеудің философиялық көзқарасы мен әдістемелік тәсілдері, 

мәдениетті түсінудің әдістемелік рефлексиясы. 

 

Мәдениет теориясы. Мәдени үдерістер 

Заманауи қоғамдағы мәдениеттің орны, қызметтерінің өзгеруі. Қазіргі 

заманғы жаһандық мәселелер және олардың мәдени үдерістермен өзара 

байланысы: жаһандану, постиндустриалды қоғам, экологиялық мәдениет, 

урбанизация, әлеуметтік кері құбылыстар мәселесі. Мәдениеттің 

әмбебапталуы. Технократия: мәдениет дамуындағы техниканың жаратушы 

және қиратушы мәні. Ақпараттану: бірегей ақпараттық кеңістіктің 

қалыптасуы, білімді ақпаратқа түрлендіру, ақпараттық қоғам, жаңа қарым-

қатынас құралдары. Мәдени мұра ескерткіштерін сақтауға байланысты 

мемлекеттің қызметі. 

 

ХХ ғ. мәдениетті зерттеу қызығушылығының бастаулары 

Еуропалық дәстүр дағдарысы және мәдениетке деген қызығушылық. 

ХІХ-ХХ ғғ. Жаңа Еуропалық мәдени дәстүр. Субъективтілік дағдарысы. 

Субъектіні канттық түсіндіру. Романтизм «көтерілісі». Өмір философиясы. 

Мәдениеттің неоканттық концепциялары. Неокантшылдық: марбург және 

баден мектептері. 60-жж. неокантшылдық Виндельбанд және Риккерт. 

Рәміздік формалар философиясы. Э. Кассирер. Мәдениет «интерсубъективті 

әлем» ретінде. «Рәміздік формалар философиясы негізіндегі мәдениет 

формалары: тіл, миф, дін, ғылым, білім және өнер. 

 

ХХ ғ. философия мен әлеуметтанудағы мәдениетті зерттеулер 

Мәдениетті зерттеудегі феноменологиялық мәселелер (Э. Гуссерль). 

Экзистенциализм, тіршілік ету философиясы (М. Хайдеггер). Феномен-әлем 

синтетикалық ұйымдастырылған жалпылық ретінде: үш аймақ (Ж.-П. Сартр). 

Адам болмысының ерекшелігі әлеммен ашық сұхбат ретінде (М. Мерло-

Понти). Бұқаралық мәдениет және дәуірдің «технологиялық» сипаттамасы 

(Х. Ортега-и-Гассет). Әлеуметтанудағы мәдениет феномендері туралы 

ойлардың қалыптасуы (А. Шюц, К. Мангейм, П. Бергер, Т. Лукманн, 

Г. Гарфинкель, А. Сикурель). Франкфурт мектебінің теоретиктері 

(В. Беньямин, М. Хоркхаймер, Т. Адорно, Ю. Хабермас). 

 

ХХ ғ. мәдениетті антропологиялық зерттеулер 

Еуропа мәдениетіндегі «антропологиялық бетбұрыс» және «мәдени 

антропология» жобасы (М. Вебер, Э. Дюркгейм, М. Мосс, Ф. Боас, Э. Сепир, 

Р. Бенедикт, М. Мид, К. Гирц және т.б.). Мәдениеттің психоаналитикалық 
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концепциялары (З. Фрейд, К.-Г. Юнг, Ж. Лакан). Әлеуметтік 

құрылымдардың рәміздік сипаты (М. Мосс, К. Леви-Строс). Күнделіктілік, 

мәдени динамика және мәдени-тарихи типтер идеясы. Диффузионистік 

концепция (Ф. Ратцель, Ф. Гребнер, В. Шмидт, Л. Фробениус және т.б.) 

Эволюционизм, Л. Уайт/Г. Чайдлдың әмбебап эволюция концепциясы, 

Стюардтың мультисызықтық эволюция концепциясы, 

М. Салинс/Э. Сервистың ерекше өзіндік эволюция концепциясы, 

формациялық ыңғай, өркениеттік ыңғай. Салыстырмалы тлдау әдісі, кросс-

мәдени әдіс, компаративтік әдіс. Күнделіктідік тарихы. «Анналдар» мектебі 

(Ф. Бродель, М. Блок және т.б.). Медиевистика және «жаңа орта ғасырлар» 

(Ж. Ле Гофф, Ф. Арьес, Ле Руа Ладюри). 

 

Мәдениеттанулық зерттеулер және заманауи әлеуметтік-мәдени 

үдерістер мен құбылыстарды зерттеудің  қалыптасуы 

 «Мәдениет туралы ғылымдар» жобасы (Л. Уайт). Семиотикалық, 

синергетикалық және жүйелік әдістер. Ф. де Соссюр, К. Леви-Строс. 

Мәдениеттанудағы заманауи мәселелер. Мәдени жаһандану. Ақпараттық 

мәдениет. Медиа-мәдениет. Аудио-визуалдық мәдениет. Мәдени кеңістік 

мифологизациясы. Азаматтықтың жаңа ұстанымдары және ұлттық бірегейлік 

жобалары. Мемлекеттік емес саяси құрылымдардың қалыптасуы және 

олардың мәдениет тарихы аясындағы маңызы.  Еуропалықтың дағдарысы 

және жаңа құндылықтық жүйенің қалыптасуы. Мәдениеттің репрезентативті 

объектілері және сериалдылық. «Қолданушылар» қоғамы. Қызмет модельдері 

және шығармашылықтың ұстанымы. Шығармашылық және креатив. 

 

Мәдениет және қазіргі жаһандық мәселелер 

Жаһандылық феномен ретінде. Жаһандану және әмбебаптану. 

Адамзаттың жаһандық мәселелері және олардың қазіргі әлемде шешу 

жолдары: жердегі өмірді сақтау шаралары, әскери қатерлердің алдын-алу, 

технократия, экология. 

 

Ақпараттық қоғамдағы мәдениеттің орны 

Қазіргі және болашақ қоғамдағы ақпарат рөлінің өсуі. Жаһандық 

ақпараттық үдерістер және өмір салты, ойлау тәсілі, сезімдер сипаты, әрекет 

ету стилі, тұрмыстық қатынастырдың өзгеруі, жаңа салт-дәстүрлер мен жаңа 

көркем құндылықтардың қалыптасуы. Интернет және компьютер. Жаңа 

виртуалды шынайылық және Интернет-технология мәселелері. Жаңа 

ақпараттық технологиялар негізіндегі қарым-қатынастың жаңа мүмкіндіктері 

және олардың адамға тигізер қаупі. Қарым-қатынастың иесіздендірілген, 

анонимдік, виртуалды сипаты. 

 

Субмәдениет және оның көріністері 

Субмәдениет түсінігі. Жастардың бейресми бірлестіктері: құрылымы, 

ұйымдастырылуы, бағдарламалануы, ортақ қызығушылықтың біріктіруі, өмір 
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салтының ұқсастығы. Пайда болу себептері – өз мәдениетін ресми 

мәдениетке қарсы қоюға ұмтылу. Романтикалық-эскапистік жастардың 

бейресми бірлестіктері: хиппи, металлистер, брейкерлер, байкерлер, 

толкинистер, эмо, готтар және т.б. Гедонистік-сауықтық жастар 

субмәдениеттері: хип-хоп мәдениет, толкинистер, клабберлер. 

Антиәлеуметтік жастардың бейресми бірлестіктері. 

 

Әлемдік тарихи мұраның сақталу мәселелері 

Мәдениеттің сақталу мәселесіне әлеуметтану, эстетика, этнография, 

этнопедагогика, өнертану және өзге де гуманитарлық ғылымдардың 

жетістіктерін қолдану арқылы жүзеге асырылатын ғылыми ыңғай. 

Мәдениеттің құлдырауы мен қайта өрлеуінің тарихи алғышарттары.   

 

Заманауи мәдениеттің рәсімдері мен тәжірибесін игеру 

Әлеуметтік-мәдени антропология: заманауи мәдениеттің рәсімдерін 

зерттеу: У. Уорнер. Бұқаралық мәдениеттегі «формулалы жанрлар». Дж. 

Кавелти концепциясы. Оқырманға мәтінді құрастыруға қажет формулалар 

мен клише рөлі.  

 

Заманауи көркем мәдениет бағыттары 

Авангардизм: авангардизм эстетикасы, бейнелеудің жаңа құралдары, 

классикалық өнер канондары мен ережелерінің бұзылуы. Модерн: терминнің 

мағынасы, плюрализм, көркем бағыттардың әр түрлілігі. Фотография және 

кинематограф: өнердің жаңа түрлерінің дамуы, көркем бейнелеудің жаңа 

формалары. Кинематографиялық фестивальдар мен сыйлықтар. Дизайн және 

сәулет өнері: мамандықтардың бөлінуі, Баухауз мектебі, сәулетшілер Вальтер 

Гроппиус, Антонио Гауди, Ле Корбюзье, Хенри ван де Вельде. Бейнелеу 

өнері. Акционизм. Көркем шығармашылықтың жаңа жанрлары: коллаж, 

ассамблаж, инсталляция, хэппининг, рок-опера, поп-арт. 

 

Қала заманауи мәдениет орталығы ретінде 

Адамзат дамуындағы қаланың маңызы. Урбазинация. Қалалар тарихы. 

Заманауи сәулет өнері және қазіргі замандағы көрнекті сәулетшілер. 

Болашақтың қалалары.  

 

Мәдениетті мемлекеттік басқару 

Мәдениет саласындағы мемлекеттік және қалалық саясат негіздері. 

Мәдениет саласындағы әлеуметтік саясат. Қалалық білім беруде мәдениетті 

басқаруды ұйымдастыру. Қалалық білім беруде демалыс саласын 

ұйымдастыру. Республикалық және муниципалды мәдениет органдары. 

Мәдениет мекемелері. 
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СЕМИНАР САБАҒЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. Мәдениет және өркениет: түсініктердің арақатынасы мәселесі. 

Мәдени кодтар. Мәдениетаралық коммуникациялар.   

2. Мәдениет дамуындағы сабақтастық мәселесі және мәдени мұра.  

3. Мәдениетті жарату, сақтау және жеткізудің жаңа құралдары. 

4. Өркениеттік және мәдени дамудың тең болмауы.  

5. Заманауи өркениеттің табиғат, әлеумет, тұлғаға әсері.  

6. Діни, адамгершіліктік, эстетикалық құндылықтардың түрленуі. 

Ғылыми-техникалық прогресстің кері әсері.  

7. Қоғамда жаңа қабаттар мен топтардың пайда болуы.  

8. Қазіргі заманғы мәдениеттегі гендер.  

9. Қазақстанның өркениеттік және мәдени даму ерекшелігі. 

10. Тәнділік заманауи философия концепті ретінде.  

11. Жаңа  технологиялар және «постадам» жасау. Адамды 

азаматтығынан айыру. Трансгуманизм сыны.  

12. Постмодернизм ақпараттық қоғам мәдениетіндегі ерекше жағдай 

ретінде. 

13. И. Хассан. Ж.Ф. Лиотар, Ж. Бодрийар, М. Фуко, Р.Рорти 

түсіндірулеріндегі қазіргі дәуірдің ерекшелігі туралы заманауи мәдени 

парадигмалар. 

14. Постмодернизм ерекшелігі: еркіндікке ұмтылу, метанарративтерден 

(Ж.-Ф. Лиотар) және бинарлық оппозиция логикасынан бас тарту, 

орталықсыздандыру, релятивизм. 

15. Жаһандық заманауи әлемдік мәдениет феномені ретінде. 

 

МАГИСТРАТТЫҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Бірегей жаһандық коммуникативті кеңістік жасаудағы электрондық 

байланыс құралдары мен миграцияның рөлі.  

2. Ақпараттық қоғамның қалыптасуының әлеуметтік-мәдени 

себептері. 

3. Ақпараттық қоғам қалыптасуындағы ғылыми-техникалық 

прогресстің рөлі.  

4. Білім және ақпарат қоғамдық өмірдің анықтаушы факторлары 

ретінде.  

5. Ақпараттық қоғам постиндустриалды қоғамның теориялық 

концепциясы ретінде.  

6. Жоғары технологиялар және жаһандық ақпараттық кеңістік жасау.  

7. Институционалды салаларды виртуалдандыру: экономика, саясат, 

ғылым, өнер.  
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8. Интербелсенділік виртуалды шынайылықпен өзара әрекет ету тәсілі 

ретінде. 

9. Дәстүрлі және жаңашыл-авангардттық субмәдениеттер. 

10. Жастар мәдениетінің генезисі. 

11. Мәдениеттегі дәстүр мен жаңашылдықтың тұрақтылығы. 

12. Заманауи ғылым жүйесіндегі мәдениет туралы білім. 

13. Әлеуметтік-мәдени зерттеулер институционализациясы  

14. Мәдени формалар мен үдерістерді қарастырудағы феминистік сын 

мен гендерлік зерттеулердің орны  

15. Әлеуметтік-мәдени зерттеулер жүйесіндегі мультимәдени ыңғайлар 

мен әдістер   

 

МАГИСТРАНТТЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Қазіргі әлемдік мәдениет: қайнар көздері мен ерекшеліктері 

2. Заманауи мәдениеттің өзекті мәселелері 

3. Қазіргі қоғамдық сананың басты ұстанымдары 

4. Қазіргі заман мәдениетіндегі ғылыми-техникалық прогресстің рөлі  

5. Қазіргі заманның жаһандық мәселелері 

6. Қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешу концепциялары  

7. Жаһандану қайшылықтары 

8. Жаһандық мәдениеттің негізгі концепциялары  

9. Жаһандық мәдениет және бірегейлік мәселесі  

10. Мәдениеттегі ақпараттық төңкеріс 

11. Ақпараттық қоғам ерекшеліктері 

12. Кибермәдениет: негізі мен ерекшеліктері 

13. Адам эволюциясының стратегиялары 

14. Трансгуманизм: қайнар көздері мен ерекшеліктері 

15. Заманауи мәдениеттегі тәнділік концепті  

16. Заманауи мәдениеттегі адам мәселесі 

17. Постмодернизмнің теориялық негіздері 

18. Постмодернизм мәдениеті: мәселелері мен болашағы 

19. Өнердегі постмодернизм  

20. Заманауи өнердің антропологиялық құрылымы. 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ: 

 

Негізгі: 

1. Белл Д. Постиндустриальное общество. – М., 2013. 

2. Кастельс М. Информационная эпоха. Экономика, общество и 

культура. – М., 2010.  

3. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. – М., 2016. 
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4. Художественные модели мироздания: XX век. Взаимодействие 

искусств в поисках нового образа мира. – М., 2015. 

5. Моль А. Социодинамика культуры. – М., 2015. 

6. Уэбстер Ф. Теории информационного общества. – М., 2014. 

7. Темирбеков С. Введение в культурологию. – А.: Жазушы, 2011. 

8. Шаймерденова Н. Истоки казахской культуры. – А., 2010. 

 

Қосымша: 

1. Бодрийяр Ж. Система вещей. – М., 2014. 

2. Дрю Ж.-М. Ломая стереотипы. Реклама, разрушающая 

общепринятое. – М., 2003. 

3. Казыханова Б.Р. Эстетическая культура казахского народа. – А.: 

Жазушы, 2007. 

4. Каракозова Ж. Космос казахской культуры. – А.: Өнер, 2009.  

5. Маклюэн М. Понимание Медиа: Внешние расширения человека. – 

М., 2003.  

6. Мосс М. Общества. Обмен. Личность. – М., 2006. 

7. Назаров М.М. Массовая коммуникация и общество: Введение в 

теорию и исследования. – М., 2016.  

8. Телебаев Г.Т., Трахтенберг Л.Э. Метаморфозы человека в ауре 

культуры. – А.: Ғылым, 2011. 

9. Шаханова Н. Мир традиционной культуры казахов. – А., 2008. 

10. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб., 

2014. 
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DZA 5301 – ДАЛАЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР ӘДІСТЕМЕСІ 

(бейіндік бағыт) 

 

Көлемі 3 кредит 

 

Авторлар: 

Абишева А.К. – философия ғылымдарының докторы, әл-Фараби 

атындағы Қазақ Ұлттық университеті, дінтану және мәдениеттану 

кафедрасының профессоры 

Өмірбекова Ә.Ө. – философия ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби 

атындағы Қазақ Ұлттық университеті, дінтану және мәдениеттану 

кафедрасының доценті 

 

Пікір жазғандар: 
Мұрғабаева А.С. – философия ғылымдарының кандидаты, Қ. Сәтпаев 

атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық университетінің доценті 

Әбдіғалиева Г.К. – философия ғылымдарының докторы, әл-Фараби 

атындағы Қазақ Ұлттық университетінің профессоры 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Далалық зерттеулер әдістемесі» пәні мәдениеттанулық пәндер 

қатарында ерекше орын алады, себебі мәдениеттану магистрін дайындайтын 

оқу бағдарламасының қолданбалы негізін құрайды. «Далалық зерттеулер 

әдістемесі» пәні 6М020400 – Мәдениеттану бағытының бейіндік циклының 

базалық бөлігіне кіреді және бейіндік циклдың барлық пәндерімен 

байланысты болып табылады. «Далалық зерттеулер әдістемесі» курсы 

мәдениеттану магистрлеріне мамандықтың кәсіби және әдістемелік 

негіздерін игеріп, арықарай тереңдетіп, кәсіби қызметтің ерекшелігін игеруге 

мүмкіндік береді. Курс мәдениеттану саласында негізгі түсініктер, 

категориялар, әдістер мен әдістемелерді білу мен магистранттардың 

заманауи ғылыми білімді игеруге бағытталған. Оқу мерзімі – 1,5 жыл. 

«Далалық зерттеулер әдістемесі» пәнін оқудың нетижесінде 

магистрант:  
білуі қажет:далалық зертттеулердің әдіснамалық және әдістемелік 

негіздерін, ұстанымдары мен ыңғайларын, жоғары кәсіби білім беру 

жүйесіндегі мәдениеттану магистрлерін даярлаудың мақсаты мен 

міндеттерін, өзінің болашақ кәсіби қызметінің негізгі бағыттарын;  

жасай алуы тиіс: далалық және экспедициялық жұмыстар барысында 

зерттеу жүргізудің әдістері мен техникасын, ақпаратты жинақтаудың негізгі 

әдістерін, сонымен қатар талдау және интерпретация, кейс-стади, 

биографиялық әдісті қолдану, жазба жүргізу (аудио-фото-видео), материалды 

құжаттау, даладық зерттеулердің негізгі әдістері мен әдіснамасын қолдану;  
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дағдыларды игеруі қажет: далалық зерттеулерді жетілдіру 

мақсатында қолданбалы мәдениеттанулық зерттеу құралдарын, далалық 

зерттеулердің сандық және сапалық әдістерін қолдану, бақылау мен сұхбат, 

далалық күнделік, мәліметтерге контент-талдау, өз бетінше ғылыми-зерттеу 

ізденісін жүргізу, түсініктік, терминологиялық аппаратты, тәжірибелік 

міндеттерді шешуде мәдениеттану әдістері мен әдістемесін қолдану.  

Пререквизиттер: Ғылым тарихы мен философиясы, Мәдениет 

типологиясының теориясы мен әдістемесі, Ғылыми зерттеулерді 

ұйымдастыру мен жоспарлау, Постмодернизмнің мәдениет философиясы, 

Мәдени зерттеулер әдістемесі. 

Постреквизиттер: Мәдениет аксиологиясы, Мәдени ескерткіштер, 

Мультикультурализм теориясы. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырып атаулары 

1. Далалық зерттеулер тарихы 

2. Далалық зерттеулердің әдістері мен әдістемесінің дамуы  

3. Әлеуметтік-мәдениеттанулық саладағы далалық зерттеулер   

4. Этнографиядағы далалық зерттеулер  

5. Археологиядағы далалық зерттеулер 

6. Әлеуметтанудағы далалық зерттеулер 

7. М. Мидтің далалық зерттеулер әдістемесі 

8. Кросс-мәдени далалық зерттеулер  

9. Нарративтер әдісі 

10. Ақпарат жинаудың негізгі әдістері. Бақылау және сипаттау әдістері  

11. Таңдау әдісі 

12. Далалық зерттеу күнделігін жүргізу 

13. Сұрау жүргізу әдісі 

14. Сұхбат алу (интервью) әдісі 

15. Мәліметтерді талдау және интерпретациялау әдістері  

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

«Далалық зерттеулер әдістемесі» курсы мәдениеттанулық ғылымның 

қолданбалы базасын құрайды.   

Курстың мақсаты: мәдениетті далалық зерттеулердегі әдістемелік 

және әдіснамалық ыңғайларды, әр түрлі мәдениеттерді салыстырмалы 

зерттеулердегі кросс-мәдени ыңғайды қарастыру, мәдениеттердегі 

ұқсастықтар мен өзгешеліктерді, мәдени қарама-қайшылықтардың 

көптүрлілігі мен ортақ мәдени белгілерді іздеу, ақпарат жинау және алынған 

мәліметтерді талдау мен интерпретациялау әдістерімен танысу.  
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Курс міндеттері: а) кәсіби құзыреттердің қалыптасуына мүмкіндік 

беретін мамандық бойынша ақпарат алуды көздеген ғылыми әдебиетті 

қолдану дағдыларын қалыптастыру және дамыту; б) мәдениетті зерттеу 

саласындағы негізгі түсінік аппаратын және оның дадалық зерттеу 

әдістемесін игеру; в) объектіні қарастырудың әр түрлі сатысында далалық 

зерттеу әдістерінің кешенді қолданылу мүмкіндіктерін көрсету; г) 

магистранттарды шетел антропологиясындағы далалық этнографиялық, 

әлеуметтанулық және мәдени-антропологиялық зерттеу тәжірибелерімен 

таныстыру; д) жаңа технологиялар негізінде дәстүрлі және заманауи далалық 

зерттеу әдістерін кәсіби құзыретті тұрғыда игеру және оларды тәжірибеде 

қолдану.  

Курстың пәні мәдениет феномендерін оқудағы далалық зерттеулердің 

әдістері мен әдістемесін ғылыми эмпирикалық ыңғай ретінде қарастыру 

болып табылады.  

Курс объектісі дәстүрлі мәдениеттердің онтологиялық, 

гносеологиялық, феноменологиялық, тілдік сипаттамалары, сонымен қатар 

заманауи мәдениеттің тарихи қалыптасуы мен дүниетанымдық 

ерекшеліктері.   

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Далалық зерттеулер тарихы 

XIII ғасырдағы өзге мәдениеттер мен халықтарды суреттеген 

саяхатшылар мен миссионерлердің алыс елдер туралы есептері (П.Карпини, 

Г.Рубрук, М.Поло).  

Британ антропологы Б. Малиновскийдің алғашқы зерттеулері (1844 - 

1942 жж.), далалық зерттеулер әдістемелік базасының және ұстанымдарының 

дамуы, адамдар тобында ұзақ өмір сүру қажеттілігі, тікелей бақылау мен 

сипаттауды жинақтаған жергілікті халықпен өзара әрекет, олардың салттары, 

көзқарастары мен әлеуметтік үдерістерін зерттеу.  

Пакистандағы далалық зерттеулер туралы 1949 ж. ЮНЕСКО 

бастамасы. К. Леви-Стросстың далалық зерттеулер әдістері мен әдістемесі. 

Антропология мен әлеуметтанудағы Р. Линтонның далалық зерттеулер 

әдістері мен әдістемесін жасауы, качиндердің әлеуметтік құрылымы мен 

саяси институттарына арналған Э. Личтің Бирмадағы далалық зерттеулері. 

Чикаголық әлеуметтанулық мектептің далалық урбанистік зерттеулері.  

Далалық зерттеу әдістемесінің қалыптасуы (Б. Малиновский, К.Леви-

Стросс, Р. Линтон, Э. Лич, К. Гирц, М. Мид және т.б.). 

Әлеуметтану (Ч. Бут, Б. Веб және т.б. Чикаго мектебі), психология, 

маркетинг, археология, этнография және антропологиядағы өзіндік далалық 

зерттеу дәстүрлері. 

Далалық зерттеулердің әдістері мен әдістемесінің дамуы 
Далалық зерттеу (field research) қолданбалы мәдениеттанудың 

эмпирикалық әдісі, гипотезаларды ұсынудың негізі ретінде қызмет ететін 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%80%D1%86,_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4
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ақпараттың және тәжірибе жүргізудің шексіз қайнар көзі. Далалық зерттеу 

әдістемесінің нақты мәдениеттің ерекшелігін экспедиция барысында және 

онымен қарым-қатынасқа түскенде қарастыруды мақсат етуі. Далалық 

зерттеу әдістемесінің мақсаты өзге құрылым мен тұрмыс-салтын иеленген 

дәстүрлі қауымдастықтарды өркениетті қоғам мәдениетімен салыстырмалы 

түрде қарастыруды мақсат етуі.  

АҚШ мәдени антропологиясындағы далалық зерттеулердің әдістері 

мен әдістемесінің дамуы (Э. Тейлор, Ф. Патнэм, А. Флетчер, Э. Смит, Боас, 

Крёбер, Уисслер, Лоуи, М. Мид, Л. Уайт, М. Салинс, К. Гирц және т.б.). 

Еуропа мәдени антропологиясындағы далалық зерттеулердің әдістері мен 

әдістемесінің дамуы (Л. Морган, Б. Малиновский, К.Леви-Стросс және т.б. ). 

Салыстырмалы талдау. 

Әр түрлі субмәдениеттердің «далалық» зерттеулерінің заманауи 

әдістері.  

 

Әлеуметтік-мәдениеттанулық саладағы далалық зерттеулер  

Әлеуметтік-мәдениеттанулық саладағы далалық зерттеулер 

әдістемесінің қалыптасуы. Далалық зерттеулер негізінде мәдениеттің жазба 

мәтіндерін талдау мен қалпына келтіруден мәдениеттің ауызша мәтіндерін 

талдау мен қалпына келтіруге өту және гуманитарлық білімнің метағылыми 

парадигмасы. Мәдениетті макро- және микро деңгейде зерттеу. Далалық 

зерттеулердің сапалық және сандық әдістері. Кейс-стади (белгілі бір 

жағдайды қарастыру) далалық зерттеу стратегиясы ретінде. Биографиялық 

әдіс. 

Далалық зерттеулердің негізгі кезеңдері: жергілікті мәдениет 

өкілдерімен қарым-қатынасқа түсу, ақпарат берушілерді анықтау, ақпарат 

берушілермен танысу. Жазбалар жүргізу (аудио-фото-видео), мәліметтерді 

құжаттау (елдімекен, ақпарат берушілер туралы мәліметтер). Ақпарат 

жинақтаудың негізгі әдістері – бақылау және сұхбат. Бақылау (мәдени 

ортаның физикалық және әлеуметтік жағдайларын, вербальды және 

вербальды емес коммуникация ерекшеліктерін суреттеу). Сұхбат (интервью-

әңгіме, «жұмсақ» сұрақ-жауап көмегімен интервью). Далалық күнделік қағаз 

бетіндегі (дәптер) және электронды нұсқадағы (СD-диск) негізгі есеп беру 

құжаты ретінде. Сұхбат пен бақылау нәтижесінде алынған мәліметтерді 

контент-талдау. 

 

Этнографиядағы далалық зерттеулер 

Далалық этнографиялық жұмыстар дәстүрлі-тұрмыстық мәдениеттің 

жекелеген құрылымдық бөліктері және олардың нақты жүйе ретінде қызмет 

етуі туралы бастапқы этнографиялық мәлімет жинақтауды мақсат ететін 

зерттеулер ретінде. Далалық этнографиялық зерттеулердің әдістері мен 

әдістемесі. Тікелей бақылау жасау, «іштей көзқарас». 
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Стационарлық зерттеулер – этнографтың тұрғындарды сол ортада ұзақ 

уақыт бойы қарастыруы (В.Г. Богораз, Н.Н. Миклухо-Маклай, К. Гирц, 

К.Леви-Стросс, Б. Малиновский және т.б.)  

Экспедициялық зерттеулер – халықтарды қысқа мерзімде қарастыру, 

тұрғын үй, киім, қажетті тұрмыстық заттар, тағамы және материалдық және 

рухани мәдениеті мен тұрмысының көптеген құбылыстары туралы 

мәліметтер жинақтау.  

Экспедиция түрлері: стационарлық, бағыттық, бағыттық-бұтақты 

экспедициялар. 

Далалық этнографиялық зерттеу тәсілдері: таңдап және жалпы 

қарастыру. 

Далалық этнографиялық зерттеу әдістемесі. Далалық этнографиялық 

материал. Далалық зерттеулер күнделігін жүргізу. Материалдық мәдениет 

заттарын жинау: жан-жақты сипаттама жасалған жинақты топтастыру. 

Тарихи мұра ескерткіштерін қарастыру, оларды бақылау, суреттеу, көшіру. 

Видеокамера, диктофон, фотоаппараттың көмегімен ою-өрнек, аппликация, 

кесте, матадағы жазба және мәдени мұраның өзге де материал үлгілерін алу.  

Этнографиядағы сұрау және анкета әдісі. Интервью (қариялардан, 

ерексектерден және де оның ішінде жастармен жан-жақты әңгімелесу).  

Өткен күннің әдістері. Салыстырмалы-функционалдық (немесе кросс-

мәдени) әдіс, салыстырмалы жолмен халықтар дамуындағы ортақ нәрселерді 

табу. 

 

Археологиядағы далалық зерттеулер 

Археологиялық зерттеудің мәдени артефакртілерді, негізгі мәдени 

ақпаратты алып жүрушілерді анықтауға бағытталуы. Қандай да бір 

мәдениеттің тіршілік етуінің географиясы мен мерзімдік шектерін 

анықтаудың археологиялық әдістері. Археологиядағы заттық қайнар 

көздердің интерпретациясы. Мәдениеттанудағы археологиялық білімнің рөлі.  

Археологиялық зерттеу кезеңдері: археологиялық ескерткіштерді 

барлау және қазба, оларды лабораториялық өңдеу және археологтың 

кабинеттегі жұмыстары, жүргізілген зерттеулер мен алынған мәліметтердің 

негізінде ежелгі адамдардың өмірін суреттеу.  

Археологиядағы далалық зерттеу: анықтау (барлау), суреттеу және 

ескерткіштерді тікелей қарастыру. Георадар, электрометрия, аэрофото 

түсірудің және т.б. көмегімен барлау әдістерінің әсері. 

Археология әдістері: стратиграфиялық (адам қызметінің нәтижесінде 

түзілген қабатты анықтау (мәдени қабат), су асты археологиясы, 

ескеркіштерді қорғау және мұражайландыру, негіз етіп басты материал 

алынған, дәуірді сипаттайтын еңбек құралдары (тас, қола, темір дәуірі және 

т.б.) жасалған – кезеңдеу. 

Археологиялық барлау жүргізу әдістері (көрнекі және құралды, беткі 

қабаттық, терең және қашықтықтан). Археологиялық қазба жүргізу әдістері 

(қазбаның стратиграфиялық сызбасы, барлық объектілердің жобалары, әр 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE-%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%80%D1%86,_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4
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деңгейдегі артефактілердің табылу мен қазылу орындары, жұмыс барысын 

көрсететін күнделік, табылған заттарды сипаттау мен кеңістікте орналасуын 

суреттеу, қазба суреттері кіретін құжаты бар кешенді талдау әдісі). Заманауи 

археологиялық зерттеулерде компьютерлік технологияларды, сандық 

видеокамера мен фотоаппараттарды қолдану.  

 

Әлеуметтанудағы далалық зерттеулер 

Әлеуметтанулық зерттеулер жүргізу әдістеме негіздері. 

Әлеуметтанудағы өлшем. Түсініктері мен белгілері. Өлшем бірліктері (шкала 

жасау). Негізгі түсініктерді интерпретациялау және операционализациялау. 

Операционалдық анықтау құрылымы. Шкала түсінігі. Әлеуметтанудағы 

өлшем жасау тәсілі. Шкала түрлері: номиналды, реттік, интервалды, 

қатынасты. Шкала жасау рәсімінің кезеңдері. Қосынды типтегі шкалалар. 

Шкаланың сапа индикаторлары: сенімділік, тұрақтылық, нақтылық, 

щынайылық. 

Әлеуметтанулық зерттеулердегі сұрау әдісі. Анкета. Сұрақтар 

құрастыру мәселесі.  

Әлеуметтанудағы таңдап алу әдісі. Репрезентативтік, таңдаулы және 

басты жиынтық түсініктері. Таңдау түрлері. Таңдауды жобалау. Таңдау 

қателігі, есептеу. Кездейсоқ және жүйелі қателіктер. Әдейі таңдау әдістері. 

Фокус-топ әдісі. Фокустық топтық терең интервьюдің негізгі 

ұстанымдары, әдістің қалыптасуы. Техникалық қамтамасыз етілу. Топты 

ұйымдастыру. Гайд жазуға практикалық ұсыныстар. 

Сараптамалық бағалау әдісі. Сарапшылармен сұрау жүргізу 

әлеуметтанулық ақпарат жинау әдісі ретінде. Сараптамалық бағалау әдісін 

қолдану шарттары. Сараптамалық сұраудың көмегімен жүзеге асатын 

мақсаттар.  

Далалық әлеуметтанулық зерттеулерде сапалық парадигма әдістерінің 

кейбірін қолдану ерекшеліктері. Сапалы әлеуметтанулық зерттеулердің 

нормативтік моделі. Жан-жақты (терең) интервьюдің негізгі ұстанымдары. 

Негізделген теория. Биографиялық әдістің анықтамасы мен бастаулары. 

Биографиялық мәліметтер жинау. Нарративті интервью. Баяндаудың негізгі 

ережелері. Нарративті интервью жүргізу стратегиясы. 

 

М. Мидтің далалық зерттеулер әдістемесі 

Маргарет Мидтің «Мәдениет және балалық шақ әлемі» еңбегіндегі 

Самоа тұрғындарының мысалында «балалық шақ» феноменін, балалардың 

өсу үдерісін, балаларға қатысты ересек қоғам мүшелерінің ережелері, 

ересектер мен балалардың қарым-қатынас тәсілдерін қарастыру. М. Мидтің 

далалық зерттеу әдістемесі психология мен этнологияның (этнографияның) 

тығыз өзара әрекетіне, этнография (бақылау, міндетті тілдік дайындық, жас 

ерекшеліктерді назарға алу әдісі, туыстық жүйесін зерттеу) мен психология 

(сұрау әдісі, анкета, тест және интервью) әдістерінің синтезіне негізделген, 

қарастырылып отырған социум туралы анағұрлым тұтас кең бейнені 
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индуктивті жолмен жасауға мүмкіндік беретін қажетті мәліметтерді 

жинақтап, жергілікті мәдениеттің қайталанбас «жеке» өлшемдерін 

айқындауға мүмкіндік беретін пәнаралық ыңғай ретінде. 

М. Мид әдістемесінің бірегейлігі – көзбен көргенді тіркеудің әр түрлі 

формаларын қолдану: стенография, балалардың салған суреттері, мұқият 

фото және видео бақылау.  

М. Мид далалық зерттеу әдістемесіндегі жергелікті мәдениетті сақтауға  

гуманистік ыңғай. Әмбебап мінез-құлық іздерін (паттерн) анықтау. Далалық 

зерттеу жүргізушінің этикасы – өзінің субъективті қарым-қатынасын тежеу, 

аборигендерден қорықпау, қарастырып отырған мәдениетті алаламаушылық, 

өзге мәдениетті объективті тұрғыдан зерттеу, мәдениеттанулық әдістерді білу 

және оларды сол ортаның шарттарына сәйкес жинақтау. 

 

Кросс-мәдени далалық зерттеулер 

Мәдениет туралы ғылымдардағы кросс-мәдени ыңғай салыстырмалы-

тарихи әдіс ретінде. Кросс-мәдени ыңғайдың теориялық-әдістемелік 

негіздері. Кросс-мәдени ыңғайдың даму тарихы мен эволюциясы. Кросс-

мәдени ұстанымдардың мәдениеттің әмбебап моделінің концепцияларының 

қалыптасуына әсері. Кросс-мәдени ыңғай қарабайыр мәдениетті 

салыстырмалы зерттеулерде, мәдениеттердегі ұқсастықтар мен 

ерекшеліктерді іздеуде, кросс-мәдени салыстырмалардың негізінде мәдени 

қайшылықтардың көптүрлілігі мен ортақ мәдени белгілерді іздеу (Л. Морган, 

Э.Б. Тайлор, Г. Спенсер, Дж. Фрэйзер).  

Антропологиялық және этнографиялық зерттеулердегі кросс-мәдени 

әдіс (А.Р. Радклифф-Браун, Ф. Боас, Р. Бенедикт, Э.Э. Эванс-Причард, А. 

Кребер, Дж. Мердок, Л. Уайт, M. Херсковиц). 

Кросс-мәдени зерттеулердің мәдениетаралық коммуникация 

теориясына қосқан үлесі (Э. Холл). Кросс-мәдени лингвистикалық 

зерттеулер, бір ортақ тілдік кодты пайдаланатын, мәдени қарама-қарсы 

топтардың «тілдерін» салыстырмалы талдау (Д. Таннен). 

Заманауи мәдениетті зерттеулерде кросс-мәдени ыңғайды қолдану 

тиімділігі.  

 

Нарративтер әдісі 

Нарратив дискурсивті шынайылық және дискурстың ерекше жанры 

ретінде. Нарратив түрлері. Әлеуметтану, мәдениеттану және 

лингвистикадағы нарративті талдау. Структуралистік нарратология. Мәтінді 

құрылымдық түсіну. Нарративтерді зерттеу, тарихты, оның құрылымын 

талдау, жекелеген бөліктерін сипаттау. Нарратив қарым-қатынастың әр түрлі 

тәжірибесіндегі ережелер мен нормалардың көрінісі, ретке келтіруші, 

тәжірибеге мән беруші, кешірім сұрау және ақталу рәсімдеріндегі білімнің 

қалыптасуы және т.б. ретінде.  

Нарративті құрылымдар және бөлшектер: жанр, сценарий, сюжеттік 

тізбектер, көзқарастар, дауыс және т.б., өздерінің ұйымдасуы мен формасын 
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дискурсивті контекстің өзгеруімен алмастырып отыратын ашық әрі 

бейімделуші құрылымдар және олардың негізінде әлеуметтік және 

эстетикалық қызметтер ретінде.  

Нарратив постмодернизм философиясының түсінігі, өзін-өзі жүзеге 

асыру үдерісін бақылау баяндаушы болмыс тәсілі, «хабарлама беруші» мәтін 

ретінде (Р. Барт, Ж. Деррида, Ю. Кристева, У. Эко, Ф. Джеймисон). 

Нарратив шынайылықты анықтау және түсіну «инструкциясы» ретінде 

(Й. Брокмейер және Р. Харре). 

Нарратив құбылыстар қатарын түсіндіру (немесе интерпретация үшін) 

барысында ережелерге (немесе схема, құрылым, сценарий, шектер, 

салыстырулар, метафора, аллегория және т.б.) жіберу жолымен қызмет ететін 

модель (аналогия) ретінде. 

Нарратив метатеориялық парадигма ретінде. Нарратив ерекше ойлау 

модусы ретінде. Бірегейлік (идентичность) Дж. Брунер концепциясындағы 

нарратив ретінде.  

Нарратологиялық талдаудағы үнемі кездесетін қателіктер, 

онтологиялық және репрезентациялық қателіктер.  

 

Ақпарат жинаудың негізгі әдістері. Бақылау және сипаттау әдістері 

Бастапқы ақпаратты жинау әдістеріне жалпы сипаттама. Бақылау 

ақпараттың негізгі көзі ретінде. Бақылауға қойылатын талаптар. Ғылыми 

және қарапайым бақылау. Антропологиядағы ғылыми бақылау типтері. 

Далалық (қосулы) бақылау ерекшелігі. Қосулы бақылау объектіні 

этнографиялық сипаттау әдісі ретінде. Зерттеуші мен бақыланушы 

арасындағы тілдік қарым-қатынас және түсіну қиындықтары. Бақылау 

әдісінің маңызды астарлары: бақылау объектілері, бақылау орны, физикалық 

және әлеуметтік жағдайлар, бақылау саны. Далалық бақылаудың әдістемесі, 

тәсілдері мен техникасы. Бақыланушы деректерді қарастырудың техникалық 

құралдары.  

Далалық бақылаудың нақты мысалдарын сипаттау. У.Ф. Уайт және т.б. 

зерттеулері. Жазба және көрнекі көздерді зерттеу. Далалық зерттеулерде 

қолданылатын қайнар көздерді жіктеу. Жазбаша қайнар көздермен жұмыс. 

Бақылау жазбалары, этнографиялық құжаттар, «өлі» халықтарды сипаттау, 

биографиялар (автобиографиялар), халық ауыз әдебиеті негізгі қайнар көз 

ретінде. Биографиялық әдіс. Мәтіндер мен құжаттарды талдау. Жеке 

құжаттарды сипаттау. «Аңғал хат» қарастыру объектісі ретінде. Көрнекі 

қайнар көздерді сипаттау. Фотосуреттер. Видеотүсірілімдер мен 

видеофильмдер. Нақты қайнар көзді зерттеу мысалы. Этнографиялық 

сипаттау және оның түрлері. К. Гирцтің «байытылған сипаттауы» және оның 

далалық зерттеуде қолданылуы. Тарихи зерттеу әдістері («ауызша тарих» 

әдісі). Өмір тарихы әдісі (өмірді сипаттау). Өмір тарихына екі ыңғай: 

классикалық және интерпретативті. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82,_%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BA
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Таңдау әдісі 

Таңдау әдісі және әлеуметтік-антропологиялық зерттеудегі бастапқы 

өлшеу. Таңдау жасау зерттеуді бағдарламалау әдісі ретінде. Кездейсоқ оқиға 

және кездейсоқ ұлылық түсініктері. Таңдау жасау түрлері. Таңдау жасау 

ережелері. Дж. Хонигман далалық зерттеудегі таңдау жасаудың құрылуы 

туралы. Таңдау жасаудың негіздемесі мен есебі. Репрезентативтілік пен 

сенімділікті тексеру.  

Этностың материалдық және рухани мәдениетін таңдап зерттеу. Өзге 

салалардың объектілерін алып тастап, зерттеудің жеке салаларын бөліп алу. 

Таңдау жасау арқылы жүргізілген зерттеу кемшіліктері. Жалпы зерттеу. 

Тұрғындарды, материалдық және рухани мәдениетін «барлығын бірге» 

зерттеу жолымен қарастыру.  

 

Далалық зерттеу күнделігін жүргізу 

Далалық зерттеу күнделігін жүргізу ережесі. Күнделік мазмұны: 

құжаттық мәліметтер (елді мекен, ақпарат берушілер, автобиографиялық 

мәліметтер), мәтіндерде таратып жазу, сөздік. Әбиет тілінде лексика мен 

фразеологияда жоқ мәліметтер: мифологиялық кейіпкерлердің есімдері, 

салттық тағам, ойындар, мерекелік рәсім бөлшектері, мигиялық және 

рәсімдік әрекет атаулары, күнтізбелік күннің халықтық атаулары, бал ашу, 

емдеу терминологиясы, шаруашылық жұмыстардың әр түрлі кезеңдерімен 

байланысты әр түрлі мереке күндерінің атаулары. 

Елді мекенде мәтіндердің орын алуын бақылау мәліметтері (дәстүрдің, 

орындаушылардың тұрмыста өзара қарым-қатынасының сақталу деңгейі; әр 

түрлі әлеуметтік, кәсіби, конфессиялық топтардың салт-дәстүрге қатынасы). 

Жауабын табу (расшифровка): интервьюді жазу, дыбыстық формадан мәтінге 

алмастыру – транскрипт. Ақпарат берушілердің диалектілерінің барлық 

ерекшеліктерін көрсету (фонетикалық, морфологиялық). Күн 

қорытындылары. Кейінгі жұмыс жоспары. 

 

Сұрау жүргізу әдісі 

Далалық зерттеудегі сұрау жүргізу әдісі. Сұрау түрлері. Сұрау жүргізу 

кезеңдері мен рәсімдері. Сұрау жүргізу әдістемесі мен техникасы. Сұрау 

жүргізу әдісінің негізгі артықшылықтары мен кемшіліктері. Тұрғындармен 

жалпы сұрау жүргізуді ұйымдастыру ерекшеліктері және қиындықтары.  

Анкетаның логикалық және ұйымдастырушылық құрылымы. Анкета 

сұрақтарын жіктеу. Сұрақтың негізгі қызметтері (индикаторлық, 

коммуникативті және өлшемдік). Тек нақты жауап беруді талап ететін 

бірөлшемді қабылданған анкеталар. Құрастырылған жауапты қарастыратын 

ашық сұрақты анкеталар.  

 

Сұхбат алу (интервью) әдісі 

Әлеуметтік ақпаратты жинақтау әдісі ретіндегі сұхбат алу (интервью) 

ерекшеліктері. Сұхбат алу (интервью) түрлері. Сұхбат алудың (интервью) 



21 

 

анкеталық сұрау жүргізуден қызметтік және жалпы ерекшеліктері. Әдістің 

артықшылықтары мен кемшіліктері. Сұхбат алу (интервью) дайындығы мен 

жүргізілу кезеңдері. Сұхбат алу (интервью)-әңгімелесу: далалық бақылау 

бөлігі болып табылатын сұхбат алу барысында туындайтын сұрақтардың 

қойылуы.  

Тақырыптық сұрақтар жиынтығын қамтитын «жұмсақ» сұрақ-

жауаптың көмегімен болатын сұхбат алу (интервью). Сұрақтарға қойылатын 

талаптар: ашықтық (респонденттерге өз сөзімен жауап беруге мүмкіндік 

беру), эмоциалық ұстамдық (сұхбат алушы эмоцияларын көрсетпеуі қажет), 

бір бағыттылық (бір идеядан артық мазмұнды қамтымау), айқындылық 

(респонденттің өз тілінде жасалуы). 

 

Мәліметтерді талдау және интерпретациялау әдістері 

Бастапқы антропологиялық мәліметтерді өңдеу және талдау. Алынған 

нәтижелердің математикалық және статикалық өңдеу ерекшеліктері. 

Мәліметтерді компьютерлік өңдеу. Бастапқы мәліметтерді интерпретациялау 

әдістері. Бақылау мәліметтерін сипаттау мен интерпретациялау. Мәтіндік 

мәліметтерді бастапқы сипаттау. Қайнар көздерді сипаттау. 

«Екінші» ақпаратты талдау және концептуализациялау әдістері. 

Аналитикалық әдістер. Талдау түрлері. Контент-талдау. Индуктивті талдау. 

Типологиялық талдау. Түсініктер мен категорияларды логикалық талдау. 

Мәдени антропологиядағы теорияландыру тәсілдері. Модельдеу түсіндіру 

мен түсінудің негізгі әдісі ретінде. Эмпирикалық материалды теориялық 

жалпылаудың модельдерін жасау. Дескриптивті (сипаттайтын) модельдер 

(мәдени конфигурацияларды сипаттау). Ассоциативті модельдер (деректер 

арасында ассоциативті байланыстар орнату). Функционалды модельдер 

(функционалды маңызды факторлар мен алғышарттарды айқындау). Жүйелік 

модельдер (мәдени тұтастықты қарастыру). Динамикалық модельдер, 

олардың теориялық маңызы. Ғылыми есеп жасау. Ғылыми жұмыс жазу 

(монография, ғылыми еңбектер жинағы және т.б.). 

 

СЕМИНАР САБАҒЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

1. Далалық зерттеулер тарихы 

2. Далалық зерттеулердің әдістері мен әдістемесінің дамуы 

3. Әлеуметтік-мәдениеттанулық саладағы далалық зерттеулер   

4. Этнографиядағы далалық зерттеулер 

5. Археологиядағы далалық зерттеулер 

6. Әлеуметтанудағы далалық зерттеулер 

7. М.Мидтің далалық зерттеулер әдістемесі 

8. Кросс-мәдени далалық зерттеулер 

9. Нарративтер әдісі 

10. Ақпарат жинаудың негізгі әдістері. Бақылау және сипаттау әдістері  

11. Таңдау әдісі 
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12. Далалық зерттеу күнделігін жүргізу 

13. Сұрау жүргізу әдісі 

14. Сұхбат алу әдісі 

15. Мәліметтерді талдау және интерпретациялау әдістері 

 

МАГИСТРАНТТЫҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Далалық зерттеулердің әдістеме, логика және әдістерінің 

арақатынасы  

2. Далалық этнографияның әдістемелік негіздері  

3. Далалық зерттеулердегі биографиялық әдіс 

4. Далалық зерттеулердегі сase-study әдісі   

5. Таңдау жасау арқылы зерттеудің жалпы ұстанымдары  

6. Далалық зерттеулердің этикалық мәселелері 

7. Жан-жақты терең сұхбат жүргізудің негізгі сипаттамалары. Жан-

жақты терең сұхбат жүргізудің ресми және жартылай ресми сұхбат 

жүргізуден айырмашылығы 

8. Нарративті сұхбат жүргізу стратегиясы 

9. Далалық зерттеу мақсаты, түрлері (барлау, сипаттау, талдау) 

10. Әлеуметтік-антропологиялық зерттеудегі таңдау жасау әдісі мен 

бастапқы өлшем  

11. Алғашқы ақпарат жинау әдісіне жалпы сипаттама 

12. Бақылау ақпараттың қайнар көзі ретінде 

13. Жазба және көрнекі қайнар көздерді зерттеу 

14. Далалық зерттеулердің сапалық әдістері 

15. Бастапқы антропологиялық мәліметтерді өңдеу және талдау 

 

МАГИСТРАНТТЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. «Екінші» ақпаратты талдау және концептуализациялау әдістері 

2. Сұхбат пен бақылаудағы бастапқы құрылымдарды контент-талдау, 

идентификация, кодтау және категориялау 

3. Далалық зерттеуді ұйымдастыру және бағдарламалау әдістері  

4. Қолданбалы зерттеу қызметіндегі құрылымдау теориясын қолдану 

мүмкіндіктері  

5. Мәдениетті эмпирикалық зерттеу мәні және ерекшелігі  

6. Мәдени мұраның қайта оралуының бүгінгі мәселелері  

7. Мәдени ескерткіштердің әлеуметтік қызметтері 

8. Үйдің әлеуметтік-мәдени қызметтері (баспана)  

9. Қоршаған ортаны игерудегі зерттеушілік іс-әрекет  

10. Мәдениетті зерттеудің әдістемелік ыңғайларының көптүрлілігі  
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11. Адамның пайда болуы мен физикалық эволюциясы туралы 

заманауи көзқарастар  

12. Оқытудың бейімделушілік мәні және оның құрамдас бөліктері  

13. Зерттеу әдіснамасы, логикасы, әдістері мен әдістемесінің 

арақатынасы  

14. Әлеуметтік шынайылықты антропологиялық тану ерекшеліктері  

15. Нарратив «хабарлама беруші» мәтін ретінде: Ж. Деррида 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ: 

 

Негізігі: 

1. Масалимова А.Р. Культурная антропология. – Алматы: Қазақ 

университеті, 2012. 

2. Масалимова А.Р. Культурология. – Алматы: Қазақ университеті, 

2006. 

3. Антология исследований культуры. Т. 1. Интерпретация культуры. – 

СПб., 2007.  

4. Антропология насилия / Под ред. В.В. Бочарова, В.А. Тишкова. – 

СПб., 2011.  

5. Егоров С.Б. Методика полевых этнографических исследований. СПб, 

2006. 

 

Қосымша: 

1. Кутковая Е.С. Нарратив в исследовании идентичности. // 

Национальный психологический журнал. – 2014. – № 4(16). – С. 23-33. 

2. Бочаров В.В. Антропология возраста. – СПб., 2010.  

3. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. – М., 2013.  

4. Информационное обеспечение культурно-антропологических 

исследований в США. – М., 2010.  

5. Основы научных исследований. Учеб. Пособие. – Алматы., 2009.  

6. Пископпель А.А. Научная концепция: структура и генезис. – М., 

2009.  

7. Пэнто Р., Гравитц М. Методы социальных наук. М., 2012. 

8. Качественные методы. Полевые социальные исследования / под ред. 

И. Штейнберга. – СПб.: Алетейя, 2009.  
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DZA 5301 – ДАЛАЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР ӘДІСТЕМЕСІ 

(бейіндік бағыт) 

 

Көлемі 1 кредит 

 

Авторлар: 

Абишева А.К. – философия ғылымдарының докторы, дінтану және 

мәдениеттану кафедрасының профессоры 

Өмірбекова Ә.Ө. – философия ғылымдарының кандидаты, дінтану 

және мәдениеттану кафедрасының доценті 

 

Пікір жазғандар: 
Мұрғабаева А.С. – философия ғылымдарының кандидаты, Қ. Сәтбаев 

атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық университетінің доценті 

Әбдіғалиева Г.К. – философия ғылымдарының докторы, әл-Фараби 

атындағы Қазақ Ұлттық университетінің профессоры 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Далалық зерттеулер әдістемесі» пәні мәдениеттанулық пәндер 

қатарында ерекше орын алады, себебі мәдениеттану магистрін дайындайтын 

оқу бағдарламасының қолданбалы негізін құрайды. «Далалық зерттеулер 

әдістемесі» пәні 6М020400 – Мәдениеттану бағытының бейіндік циклының 

базалық бөлігіне кіреді және бейіндік циклдың барлық пәндерімен 

байланысты болып табылады. «Далалық зерттеулер әдістемесі» курсы 

мәдениеттану магистрлеріне мамандықтың кәсіби және әдістемелік 

негіздерін игеріп, арықарай тереңдетіп, кәсіби қызметтің ерекшелігін игеруге 

мүмкіндік береді. Курс мәдениеттану саласында негізгі түсініктер, 

категориялар, әдістер мен әдістемелерді білу мен магистранттардың 

заманауи ғылыми білімді игеруге бағытталған. Оқу мерзімі – 1 жыл. 

«Далалық зерттеулер әдістемесі» пәнін оқудың нетижесінде 

магистрант:  

білуі қажет:далалық зертттеулердің әдіснамалық және әдістемелік 

негіздерін, ұстанымдары мен ыңғайларын, жоғары кәсіби білім беру 

жүйесіндегі мәдениеттану магистрлерін даярлаудың мақсаты мен 

міндеттерін, өзінің болашақ кәсіби қызметінің негізгі бағыттарын;  

жасай алуы тиіс: далалық және экспедициялық жұмыстар барысында 

зерттеу жүргізудің әдістері мен техникасын, ақпаратты жинақтаудың негізгі 

әдістерін, сонымен қатар талдау және интерпретация, кейс-стади, 

биографиялық әдісті қолдану, жазба жүргізу (аудио-фото-видео), материалды 

құжаттау, даладық зерттеулердің негізгі әдістері мен әдіснамасын қолдану;  

дағдыларды игеруі қажет: далалық зерттеулерді жетілдіру 

мақсатында қолданбалы мәдениеттанулық зерттеу құралдарын, далалық 
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зерттеулердің сандық және сапалық әдістерін қолдану, бақылау мен сұхбат, 

далалық күнделік, мәліметтерге контент-талдау, өз бетінше ғылыми-зерттеу 

ізденісін жүргізу, түсініктік, терминологиялық аппаратты, тәжірибелік 

міндеттерді шешуде мәдениеттану әдістері мен әдістемесін қолдану.  

Пререквизиттер: Ғылым тарихы мен философиясы, Мәдениет 

типологиясының теориясы мен әдістемесі, Ғылыми зерттеулерді 

ұйымдастыру мен жоспарлау, Постмодернизмнің мәдениет философиясы, 

Мәдени зерттеулер әдістемесі. 

Постреквизиттер: Мәдениет аксиологиясы, Мәдени ескерткіштер, 

Мультикультурализм теориясы. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырып атаулары 

1. Далалық зерттеулер тарихы 

2. Далалық зерттеулердің әдістері мен әдістемесінің дамуы  

3. Әлеуметтік-мәдениеттанулық саладағы далалық зерттеулер   

4. Этнографиядағы далалық зерттеулер  

5. Археологиядағы далалық зерттеулер 

6. Әлеуметтанудағы далалық зерттеулер 

7. М. Мидтің далалық зерттеулер әдістемесі 

8. Кросс-мәдени далалық зерттеулер  

9. Нарративтер әдісі 

10. Ақпарат жинаудың негізгі әдістері. Бақылау және сипаттау әдістері  

11. Таңдау әдісі 

12. Далалық зерттеу күнделігін жүргізу 

13. Сұрау жүргізу әдісі 

14. Сұхбат алу (интервью) әдісі 

15. Мәліметтерді талдау және интерпретациялау әдістері  

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

«Далалық зерттеулер әдістемесі» курсы мәдениеттанулық ғылымның 

қолданбалы базасын құрайды.   

Курстың мақсаты: мәдениетті далалық зерттеулердегі әдістемелік 

және әдіснамалық ыңғайларды, әр түрлі мәдениеттерді салыстырмалы 

зерттеулердегі кросс-мәдени ыңғайды қарастыру, мәдениеттердегі 

ұқсастықтар мен өзгешеліктерді, мәдени қарама-қайшылықтардың 

көптүрлілігі мен ортақ мәдени белгілерді іздеу, ақпарат жинау және алынған 

мәліметтерді талдау мен интерпретациялау әдістерімен танысу.  

Курс міндеттері: а) кәсіби құзыреттердің қалыптасуына мүмкіндік 

беретін мамандық бойынша ақпарат алуды көздеген ғылыми әдебиетті 

қолдану дағдыларын қалыптастыру және дамыту; б) мәдениетті зерттеу 
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саласындағы негізгі түсінік аппаратын және оның дадалық зерттеу 

әдістемесін игеру; в) объектіні қарастырудың әр түрлі сатысында далалық 

зерттеу әдістерінің кешенді қолданылу мүмкіндіктерін көрсету; г) 

магистранттарды шетел антропологиясындағы далалық этнографиялық, 

әлеуметтанулық және мәдени-антропологиялық зерттеу тәжірибелерімен 

таныстыру; д) жаңа технологиялар негізінде дәстүрлі және заманауи далалық 

зерттеу әдістерін кәсіби құзыретті тұрғыда игеру және оларды тәжірибеде 

қолдану.  

Курстың пәні мәдениет феномендерін оқудағы далалық зерттеулердің 

әдістері мен әдістемесін ғылыми эмпирикалық ыңғай ретінде қарастыру 

болып табылады.  

Курс объектісі дәстүрлі мәдениеттердің онтологиялық, 

гносеологиялық, феноменологиялық, тілдік сипаттамалары, сонымен қатар 

заманауи мәдениеттің тарихи қалыптасуы мен дүниетанымдық 

ерекшеліктері.   

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Далалық зерттеулер тарихы 

XIII ғасырдағы өзге мәдениеттер мен халықтарды суреттеген 

саяхатшылар мен миссионерлердің алыс елдер туралы есептері (П.Карпини, 

Г.Рубрук, М.Поло).  

Британ антропологы Б. Малиновскийдің алғашқы зерттеулері (1844 - 

1942 жж.), далалық зерттеулер әдістемелік базасының және ұстанымдарының 

дамуы, адамдар тобында ұзақ өмір сүру қажеттілігі, тікелей бақылау мен 

сипаттауды жинақтаған жергілікті халықпен өзара әрекет, олардың салттары, 

көзқарастары мен әлеуметтік үдерістерін зерттеу.  

Пакистандағы далалық зерттеулер туралы 1949 ж. ЮНЕСКО 

бастамасы. К. Леви-Стросстың далалық зерттеулер әдістері мен әдістемесі. 

Антропология мен әлеуметтанудағы Р. Линтонның далалық зерттеулер 

әдістері мен әдістемесін жасауы, качиндердің әлеуметтік құрылымы мен 

саяси институттарына арналған Э. Личтің Бирмадағы далалық зерттеулері. 

Чикаголық әлеуметтанулық мектептің далалық урбанистік зерттеулері.  

Далалық зерттеу әдістемесінің қалыптасуы (Б. Малиновский, К.Леви-

Стросс, Р. Линтон, Э. Лич, К. Гирц, М. Мид және т.б.). 

Әлеуметтану (Ч. Бут, Б. Веб және т.б. Чикаго мектебі), психология, 

маркетинг, археология, этнография және антропологиядағы өзіндік далалық 

зерттеу дәстүрлері. 

 

Далалық зерттеулердің әдістері мен әдістемесінің дамуы 
Далалық зерттеу (field research) қолданбалы мәдениеттанудың 

эмпирикалық әдісі, гипотезаларды ұсынудың негізі ретінде қызмет ететін 

ақпараттың және тәжірибе жүргізудің шексіз қайнар көзі. Далалық зерттеу 

әдістемесінің нақты мәдениеттің ерекшелігін экспедиция барысында және 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%80%D1%86,_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4
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онымен қарым-қатынасқа түскенде қарастыруды мақсат етуі. Далалық 

зерттеу әдістемесінің мақсаты өзге құрылым мен тұрмыс-салтын иеленген 

дәстүрлі қауымдастықтарды өркениетті қоғам мәдениетімен салыстырмалы 

түрде қарастыруды мақсат етуі.  

АҚШ мәдени антропологиясындағы далалық зерттеулердің әдістері 

мен әдістемесінің дамуы (Э. Тейлор, Ф. Патнэм, А. Флетчер, Э. Смит, Боас, 

Крёбер, Уисслер, Лоуи, М. Мид, Л. Уайт, М. Салинс, К. Гирц және т.б.). 

Еуропа мәдени антропологиясындағы далалық зерттеулердің әдістері мен 

әдістемесінің дамуы (Л. Морган, Б. Малиновский, К.Леви-Стросс және т.б. ). 

Салыстырмалы талдау. 

Әр түрлі субмәдениеттердің «далалық» зерттеулерінің заманауи 

әдістері.  

 

Әлеуметтік-мәдениеттанулық саладағы далалық зерттеулер  

Әлеуметтік-мәдениеттанулық саладағы далалық зерттеулер 

әдістемесінің қалыптасуы. Далалық зерттеулер негізінде мәдениеттің жазба 

мәтіндерін талдау мен қалпына келтіруден мәдениеттің ауызша мәтіндерін 

талдау мен қалпына келтіруге өту және гуманитарлық білімнің метағылыми 

парадигмасы. Мәдениетті макро- және микро деңгейде зерттеу. Далалық 

зерттеулердің сапалық және сандық әдістері. Кейс-стади (белгілі бір 

жағдайды қарастыру) далалық зерттеу стратегиясы ретінде. Биографиялық 

әдіс. 

Далалық зерттеулердің негізгі кезеңдері: жергілікті мәдениет 

өкілдерімен қарым-қатынасқа түсу, ақпарат берушілерді анықтау, ақпарат 

берушілермен танысу. Жазбалар жүргізу (аудио-фото-видео), мәліметтерді 

құжаттау (елдімекен, ақпарат берушілер туралы мәліметтер). Ақпарат 

жинақтаудың негізгі әдістері – бақылау және сұхбат. Бақылау (мәдени 

ортаның физикалық және әлеуметтік жағдайларын, вербальды және 

вербальды емес коммуникация ерекшеліктерін суреттеу). Сұхбат (интервью-

әңгіме, «жұмсақ» сұрақ-жауап көмегімен интервью). Далалық күнделік қағаз 

бетіндегі (дәптер) және электронды нұсқадағы (СD-диск) негізгі есеп беру 

құжаты ретінде. Сұхбат пен бақылау нәтижесінде алынған мәліметтерді 

контент-талдау. 

 

Этнографиядағы далалық зерттеулер 

Далалық этнографиялық жұмыстар дәстүрлі-тұрмыстық мәдениеттің 

жекелеген құрылымдық бөліктері және олардың нақты жүйе ретінде қызмет 

етуі туралы бастапқы этнографиялық мәлімет жинақтауды мақсат ететін 

зерттеулер ретінде. Далалық этнографиялық зерттеулердің әдістері мен 

әдістемесі. Тікелей бақылау жасау, «іштей көзқарас». 

Стационарлық зерттеулер – этнографтың тұрғындарды сол ортада ұзақ 

уақыт бойы қарастыруы (В.Г. Богораз, Н.Н. Миклухо-Маклай, К. Гирц, 

К.Леви-Стросс, Б. Малиновский және т.б.)  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE-%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%80%D1%86,_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4
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Экспедициялық зерттеулер – халықтарды қысқа мерзімде қарастыру, 

тұрғын үй, киім, қажетті тұрмыстық заттар, тағамы және материалдық және 

рухани мәдениеті мен тұрмысының көптеген құбылыстары туралы 

мәліметтер жинақтау.  

Экспедиция түрлері: стационарлық, бағыттық, бағыттық-бұтақты 

экспедициялар. 

Далалық этнографиялық зерттеу тәсілдері: таңдап және жалпы 

қарастыру. 

Далалық этнографиялық зерттеу әдістемесі. Далалық этнографиялық 

материал. Далалық зерттеулер күнделігін жүргізу. Материалдық мәдениет 

заттарын жинау: жан-жақты сипаттама жасалған жинақты топтастыру. 

Тарихи мұра ескерткіштерін қарастыру, оларды бақылау, суреттеу, көшіру. 

Видеокамера, диктофон, фотоаппараттың көмегімен ою-өрнек, аппликация, 

кесте, матадағы жазба және мәдени мұраның өзге де материал үлгілерін алу.  

Этнографиядағы сұрау және анкета әдісі. Интервью (қариялардан, 

ерексектерден және де оның ішінде жастармен жан-жақты әңгімелесу).  

Өткен күннің әдістері. Салыстырмалы-функционалдық (немесе кросс-

мәдени) әдіс, салыстырмалы жолмен халықтар дамуындағы ортақ нәрселерді 

табу. 

 

Археологиядағы далалық зерттеулер 

Археологиялық зерттеудің мәдени артефакртілерді, негізгі мәдени 

ақпаратты алып жүрушілерді анықтауға бағытталуы. Қандай да бір 

мәдениеттің тіршілік етуінің географиясы мен мерзімдік шектерін 

анықтаудың археологиялық әдістері. Археологиядағы заттық қайнар 

көздердің интерпретациясы. Мәдениеттанудағы археологиялық білімнің рөлі.  

Археологиялық зерттеу кезеңдері: археологиялық ескерткіштерді 

барлау және қазба, оларды лабораториялық өңдеу және археологтың 

кабинеттегі жұмыстары, жүргізілген зерттеулер мен алынған мәліметтердің 

негізінде ежелгі адамдардың өмірін суреттеу.  

Археологиядағы далалық зерттеу: анықтау (барлау), суреттеу және 

ескерткіштерді тікелей қарастыру. Георадар, электрометрия, аэрофото 

түсірудің және т.б. көмегімен барлау әдістерінің әсері. 

Археология әдістері: стратиграфиялық (адам қызметінің нәтижесінде 

түзілген қабатты анықтау (мәдени қабат), су асты археологиясы, 

ескеркіштерді қорғау және мұражайландыру, негіз етіп басты материал 

алынған, дәуірді сипаттайтын еңбек құралдары (тас, қола, темір дәуірі және 

т.б.) жасалған – кезеңдеу. 

Археологиялық барлау жүргізу әдістері (көрнекі және құралды, беткі 

қабаттық, терең және қашықтықтан). Археологиялық қазба жүргізу әдістері 

(қазбаның стратиграфиялық сызбасы, барлық объектілердің жобалары, әр 

деңгейдегі артефактілердің табылу мен қазылу орындары, жұмыс барысын 

көрсететін күнделік, табылған заттарды сипаттау мен кеңістікте орналасуын 

суреттеу, қазба суреттері кіретін құжаты бар кешенді талдау әдісі). Заманауи 
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археологиялық зерттеулерде компьютерлік технологияларды, сандық 

видеокамера мен фотоаппараттарды қолдану.  

 

Әлеуметтанудағы далалық зерттеулер 

Әлеуметтанулық зерттеулер жүргізу әдістеме негіздері. 

Әлеуметтанудағы өлшем. Түсініктері мен белгілері. Өлшем бірліктері (шкала 

жасау). Негізгі түсініктерді интерпретациялау және операционализациялау. 

Операционалдық анықтау құрылымы. Шкала түсінігі. Әлеуметтанудағы 

өлшем жасау тәсілі. Шкала түрлері: номиналды, реттік, интервалды, 

қатынасты. Шкала жасау рәсімінің кезеңдері. Қосынды типтегі шкалалар. 

Шкаланың сапа индикаторлары: сенімділік, тұрақтылық, нақтылық, 

щынайылық. 

Әлеуметтанулық зерттеулердегі сұрау әдісі. Анкета. Сұрақтар 

құрастыру мәселесі.  

Әлеуметтанудағы таңдап алу әдісі. Репрезентативтік, таңдаулы және 

басты жиынтық түсініктері. Таңдау түрлері. Таңдауды жобалау. Таңдау 

қателігі, есептеу. Кездейсоқ және жүйелі қателіктер. Әдейі таңдау әдістері. 

Фокус-топ әдісі. Фокустық топтық терең интервьюдің негізгі 

ұстанымдары, әдістің қалыптасуы. Техникалық қамтамасыз етілу. Топты 

ұйымдастыру. Гайд жазуға практикалық ұсыныстар. 

Сараптамалық бағалау әдісі. Сарапшылармен сұрау жүргізу 

әлеуметтанулық ақпарат жинау әдісі ретінде. Сараптамалық бағалау әдісін 

қолдану шарттары. Сараптамалық сұраудың көмегімен жүзеге асатын 

мақсаттар.  

Далалық әлеуметтанулық зерттеулерде сапалық парадигма әдістерінің 

кейбірін қолдану ерекшеліктері. Сапалы әлеуметтанулық зерттеулердің 

нормативтік моделі. Жан-жақты (терең) интервьюдің негізгі ұстанымдары. 

Негізделген теория. Биографиялық әдістің анықтамасы мен бастаулары. 

Биографиялық мәліметтер жинау. Нарративті интервью. Баяндаудың негізгі 

ережелері. Нарративті интервью жүргізу стратегиясы. 

 

М. Мидтің далалық зерттеулер әдістемесі 

Маргарет Мидтің «Мәдениет және балалық шақ әлемі» еңбегіндегі 

Самоа тұрғындарының мысалында «балалық шақ» феноменін, балалардың 

өсу үдерісін, балаларға қатысты ересек қоғам мүшелерінің ережелері, 

ересектер мен балалардың қарым-қатынас тәсілдерін қарастыру. М. Мидтің 

далалық зерттеу әдістемесі психология мен этнологияның (этнографияның) 

тығыз өзара әрекетіне, этнография (бақылау, міндетті тілдік дайындық, жас 

ерекшеліктерді назарға алу әдісі, туыстық жүйесін зерттеу) мен психология 

(сұрау әдісі, анкета, тест және интервью) әдістерінің синтезіне негізделген, 

қарастырылып отырған социум туралы анағұрлым тұтас кең бейнені 

индуктивті жолмен жасауға мүмкіндік беретін қажетті мәліметтерді 

жинақтап, жергілікті мәдениеттің қайталанбас «жеке» өлшемдерін 

айқындауға мүмкіндік беретін пәнаралық ыңғай ретінде. 
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М. Мид әдістемесінің бірегейлігі – көзбен көргенді тіркеудің әр түрлі 

формаларын қолдану: стенография, балалардың салған суреттері, мұқият 

фото және видео бақылау.  

М. Мид далалық зерттеу әдістемесіндегі жергелікті мәдениетті сақтауға  

гуманистік ыңғай. Әмбебап мінез-құлық іздерін (паттерн) анықтау. Далалық 

зерттеу жүргізушінің этикасы – өзінің субъективті қарым-қатынасын тежеу, 

аборигендерден қорықпау, қарастырып отырған мәдениетті алаламаушылық, 

өзге мәдениетті объективті тұрғыдан зерттеу, мәдениеттанулық әдістерді білу 

және оларды сол ортаның шарттарына сәйкес жинақтау. 

 

Кросс-мәдени далалық зерттеулер 

Мәдениет туралы ғылымдардағы кросс-мәдени ыңғай салыстырмалы-

тарихи әдіс ретінде. Кросс-мәдени ыңғайдың теориялық-әдістемелік 

негіздері. Кросс-мәдени ыңғайдың даму тарихы мен эволюциясы. Кросс-

мәдени ұстанымдардың мәдениеттің әмбебап моделінің концепцияларының 

қалыптасуына әсері. Кросс-мәдени ыңғай қарабайыр мәдениетті 

салыстырмалы зерттеулерде, мәдениеттердегі ұқсастықтар мен 

ерекшеліктерді іздеуде, кросс-мәдени салыстырмалардың негізінде мәдени 

қайшылықтардың көптүрлілігі мен ортақ мәдени белгілерді іздеу (Л. Морган, 

Э.Б. Тайлор, Г. Спенсер, Дж. Фрэйзер).  

Антропологиялық және этнографиялық зерттеулердегі кросс-мәдени 

әдіс (А.Р. Радклифф-Браун, Ф. Боас, Р. Бенедикт, Э.Э. Эванс-Причард, А. 

Кребер, Дж. Мердок, Л. Уайт, M. Херсковиц). 

Кросс-мәдени зерттеулердің мәдениетаралық коммуникация 

теориясына қосқан үлесі (Э. Холл). Кросс-мәдени лингвистикалық 

зерттеулер, бір ортақ тілдік кодты пайдаланатын, мәдени қарама-қарсы 

топтардың «тілдерін» салыстырмалы талдау (Д. Таннен). 

Заманауи мәдениетті зерттеулерде кросс-мәдени ыңғайды қолдану 

тиімділігі.  

 

Нарративтер әдісі 

Нарратив дискурсивті шынайылық және дискурстың ерекше жанры 

ретінде. Нарратив түрлері. Әлеуметтану, мәдениеттану және 

лингвистикадағы нарративті талдау. Структуралистік нарратология. Мәтінді 

құрылымдық түсіну. Нарративтерді зерттеу, тарихты, оның құрылымын 

талдау, жекелеген бөліктерін сипаттау. Нарратив қарым-қатынастың әр түрлі 

тәжірибесіндегі ережелер мен нормалардың көрінісі, ретке келтіруші, 

тәжірибеге мән беруші, кешірім сұрау және ақталу рәсімдеріндегі білімнің 

қалыптасуы және т.б. ретінде.  

Нарративті құрылымдар және бөлшектер: жанр, сценарий, сюжеттік 

тізбектер, көзқарастар, дауыс және т.б., өздерінің ұйымдасуы мен формасын 

дискурсивті контекстің өзгеруімен алмастырып отыратын ашық әрі 

бейімделуші құрылымдар және олардың негізінде әлеуметтік және 

эстетикалық қызметтер ретінде.  
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Нарратив постмодернизм философиясының түсінігі, өзін-өзі жүзеге 

асыру үдерісін бақылау баяндаушы болмыс тәсілі, «хабарлама беруші» мәтін 

ретінде (Р. Барт, Ж. Деррида, Ю. Кристева, У. Эко, Ф. Джеймисон). 

Нарратив шынайылықты анықтау және түсіну «инструкциясы» ретінде 

(Й. Брокмейер және Р. Харре). 

Нарратив құбылыстар қатарын түсіндіру (немесе интерпретация үшін) 

барысында ережелерге (немесе схема, құрылым, сценарий, шектер, 

салыстырулар, метафора, аллегория және т.б.) жіберу жолымен қызмет ететін 

модель (аналогия) ретінде. 

Нарратив метатеориялық парадигма ретінде. Нарратив ерекше ойлау 

модусы ретінде. Бірегейлік (идентичность) Дж. Брунер концепциясындағы 

нарратив ретінде.  

Нарратологиялық талдаудағы үнемі кездесетін қателіктер, 

онтологиялық және репрезентациялық қателіктер.  

 

Ақпарат жинаудың негізгі әдістері. Бақылау және сипаттау әдістері 

Бастапқы ақпаратты жинау әдістеріне жалпы сипаттама. Бақылау 

ақпараттың негізгі көзі ретінде. Бақылауға қойылатын талаптар. Ғылыми 

және қарапайым бақылау. Антропологиядағы ғылыми бақылау типтері. 

Далалық (қосулы) бақылау ерекшелігі. Қосулы бақылау объектіні 

этнографиялық сипаттау әдісі ретінде. Зерттеуші мен бақыланушы 

арасындағы тілдік қарым-қатынас және түсіну қиындықтары. Бақылау 

әдісінің маңызды астарлары: бақылау объектілері, бақылау орны, физикалық 

және әлеуметтік жағдайлар, бақылау саны. Далалық бақылаудың әдістемесі, 

тәсілдері мен техникасы. Бақыланушы деректерді қарастырудың техникалық 

құралдары.  

Далалық бақылаудың нақты мысалдарын сипаттау. У.Ф. Уайт және т.б. 

зерттеулері. Жазба және көрнекі көздерді зерттеу. Далалық зерттеулерде 

қолданылатын қайнар көздерді жіктеу. Жазбаша қайнар көздермен жұмыс. 

Бақылау жазбалары, этнографиялық құжаттар, «өлі» халықтарды сипаттау, 

биографиялар (автобиографиялар), халық ауыз әдебиеті негізгі қайнар көз 

ретінде. Биографиялық әдіс. Мәтіндер мен құжаттарды талдау. Жеке 

құжаттарды сипаттау. «Аңғал хат» қарастыру объектісі ретінде. Көрнекі 

қайнар көздерді сипаттау. Фотосуреттер. Видеотүсірілімдер мен 

видеофильмдер. Нақты қайнар көзді зерттеу мысалы. Этнографиялық 

сипаттау және оның түрлері. К. Гирцтің «байытылған сипаттауы» және оның 

далалық зерттеуде қолданылуы. Тарихи зерттеу әдістері («ауызша тарих» 

әдісі). Өмір тарихы әдісі (өмірді сипаттау). Өмір тарихына екі ыңғай: 

классикалық және интерпретативті. 

 

Таңдау әдісі 

Таңдау әдісі және әлеуметтік-антропологиялық зерттеудегі бастапқы 

өлшеу. Таңдау жасау зерттеуді бағдарламалау әдісі ретінде. Кездейсоқ оқиға 

және кездейсоқ ұлылық түсініктері. Таңдау жасау түрлері. Таңдау жасау 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82,_%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BA


32 

 

ережелері. Дж. Хонигман далалық зерттеудегі таңдау жасаудың құрылуы 

туралы. Таңдау жасаудың негіздемесі мен есебі. Репрезентативтілік пен 

сенімділікті тексеру.  

Этностың материалдық және рухани мәдениетін таңдап зерттеу. Өзге 

салалардың объектілерін алып тастап, зерттеудің жеке салаларын бөліп алу. 

Таңдау жасау арқылы жүргізілген зерттеу кемшіліктері. Жалпы зерттеу. 

Тұрғындарды, материалдық және рухани мәдениетін «барлығын бірге» 

зерттеу жолымен қарастыру.  

 

Далалық зерттеу күнделігін жүргізу 

Далалық зерттеу күнделігін жүргізу ережесі. Күнделік мазмұны: 

құжаттық мәліметтер (елді мекен, ақпарат берушілер, автобиографиялық 

мәліметтер), мәтіндерде таратып жазу, сөздік. Әбиет тілінде лексика мен 

фразеологияда жоқ мәліметтер: мифологиялық кейіпкерлердің есімдері, 

салттық тағам, ойындар, мерекелік рәсім бөлшектері, мигиялық және 

рәсімдік әрекет атаулары, күнтізбелік күннің халықтық атаулары, бал ашу, 

емдеу терминологиясы, шаруашылық жұмыстардың әр түрлі кезеңдерімен 

байланысты әр түрлі мереке күндерінің атаулары. 

Елді мекенде мәтіндердің орын алуын бақылау мәліметтері (дәстүрдің, 

орындаушылардың тұрмыста өзара қарым-қатынасының сақталу деңгейі; әр 

түрлі әлеуметтік, кәсіби, конфессиялық топтардың салт-дәстүрге қатынасы). 

Жауабын табу (расшифровка): интервьюді жазу, дыбыстық формадан мәтінге 

алмастыру – транскрипт. Ақпарат берушілердің диалектілерінің барлық 

ерекшеліктерін көрсету (фонетикалық, морфологиялық). Күн 

қорытындылары. Кейінгі жұмыс жоспары. 

 

Сұрау жүргізу әдісі 

Далалық зерттеудегі сұрау жүргізу әдісі. Сұрау түрлері. Сұрау жүргізу 

кезеңдері мен рәсімдері. Сұрау жүргізу әдістемесі мен техникасы. Сұрау 

жүргізу әдісінің негізгі артықшылықтары мен кемшіліктері. Тұрғындармен 

жалпы сұрау жүргізуді ұйымдастыру ерекшеліктері және қиындықтары.  

Анкетаның логикалық және ұйымдастырушылық құрылымы. Анкета 

сұрақтарын жіктеу. Сұрақтың негізгі қызметтері (индикаторлық, 

коммуникативті және өлшемдік). Тек нақты жауап беруді талап ететін 

бірөлшемді қабылданған анкеталар. Құрастырылған жауапты қарастыратын 

ашық сұрақты анкеталар.  

 

Сұхбат алу (интервью) әдісі 

Әлеуметтік ақпаратты жинақтау әдісі ретіндегі сұхбат алу (интервью) 

ерекшеліктері. Сұхбат алу (интервью) түрлері. Сұхбат алудың (интервью) 

анкеталық сұрау жүргізуден қызметтік және жалпы ерекшеліктері. Әдістің 

артықшылықтары мен кемшіліктері. Сұхбат алу (интервью) дайындығы мен 

жүргізілу кезеңдері. Сұхбат алу (интервью)-әңгімелесу: далалық бақылау 
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бөлігі болып табылатын сұхбат алу барысында туындайтын сұрақтардың 

қойылуы.  

Тақырыптық сұрақтар жиынтығын қамтитын «жұмсақ» сұрақ-

жауаптың көмегімен болатын сұхбат алу (интервью). Сұрақтарға қойылатын 

талаптар: ашықтық (респонденттерге өз сөзімен жауап беруге мүмкіндік 

беру), эмоциалық ұстамдық (сұхбат алушы эмоцияларын көрсетпеуі қажет), 

бір бағыттылық (бір идеядан артық мазмұнды қамтымау), айқындылық 

(респонденттің өз тілінде жасалуы). 

 

Мәліметтерді талдау және интерпретациялау әдістері 

Бастапқы антропологиялық мәліметтерді өңдеу және талдау. Алынған 

нәтижелердің математикалық және статикалық өңдеу ерекшеліктері. 

Мәліметтерді компьютерлік өңдеу. Бастапқы мәліметтерді интерпретациялау 

әдістері. Бақылау мәліметтерін сипаттау мен интерпретациялау. Мәтіндік 

мәліметтерді бастапқы сипаттау. Қайнар көздерді сипаттау. 

«Екінші» ақпаратты талдау және концептуализациялау әдістері. 

Аналитикалық әдістер. Талдау түрлері. Контент-талдау. Индуктивті талдау. 

Типологиялық талдау. Түсініктер мен категорияларды логикалық талдау. 

Мәдени антропологиядағы теорияландыру тәсілдері. Модельдеу түсіндіру 

мен түсінудің негізгі әдісі ретінде. Эмпирикалық материалды теориялық 

жалпылаудың модельдерін жасау. Дескриптивті (сипаттайтын) модельдер 

(мәдени конфигурацияларды сипаттау). Ассоциативті модельдер (деректер 

арасында ассоциативті байланыстар орнату). Функционалды модельдер 

(функционалды маңызды факторлар мен алғышарттарды айқындау). Жүйелік 

модельдер (мәдени тұтастықты қарастыру). Динамикалық модельдер, 

олардың теориялық маңызы. Ғылыми есеп жасау. Ғылыми жұмыс жазу 

(монография, ғылыми еңбектер жинағы және т.б.). 

 

СЕМИНАР САБАҒЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

16. Далалық зерттеулер тарихы 

17. Далалық зерттеулердің әдістері мен әдістемесінің дамуы 

18. Әлеуметтік-мәдениеттанулық саладағы далалық зерттеулер   

19. Этнографиядағы далалық зерттеулер 

20. Археологиядағы далалық зерттеулер 

21. Әлеуметтанудағы далалық зерттеулер 

22. М.Мидтің далалық зерттеулер әдістемесі 

23. Кросс-мәдени далалық зерттеулер 

24. Нарративтер әдісі 

25. Ақпарат жинаудың негізгі әдістері. Бақылау және сипаттау әдістері  

26. Таңдау әдісі 

27. Далалық зерттеу күнделігін жүргізу 

28. Сұрау жүргізу әдісі 
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29. Сұхбат алу әдісі 

30. Мәліметтерді талдау және интерпретациялау әдістері 

 

 

МАГИСТРАНТТЫҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

16. Далалық зерттеулердің әдістеме, логика және әдістерінің 

арақатынасы  

17. Далалық этнографияның әдістемелік негіздері  

18. Далалық зерттеулердегі биографиялық әдіс 

19. Далалық зерттеулердегі сase-study әдісі   

20. Таңдау жасау арқылы зерттеудің жалпы ұстанымдары  

21. Далалық зерттеулердің этикалық мәселелері 

22. Жан-жақты терең сұхбат жүргізудің негізгі сипаттамалары. Жан-

жақты терең сұхбат жүргізудің ресми және жартылай ресми сұхбат 

жүргізуден айырмашылығы 

23. Нарративті сұхбат жүргізу стратегиясы 

24. Далалық зерттеу мақсаты, түрлері (барлау, сипаттау, талдау) 

25. Әлеуметтік-антропологиялық зерттеудегі таңдау жасау әдісі мен 

бастапқы өлшем  

26. Алғашқы ақпарат жинау әдісіне жалпы сипаттама 

27. Бақылау ақпараттың қайнар көзі ретінде 

28. Жазба және көрнекі қайнар көздерді зерттеу 

29. Далалық зерттеулердің сапалық әдістері 

30. Бастапқы антропологиялық мәліметтерді өңдеу және талдау 

 

МАГИСТРАНТТЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

16. «Екінші» ақпаратты талдау және концептуализациялау әдістері 

17. Сұхбат пен бақылаудағы бастапқы құрылымдарды контент-талдау, 

идентификация, кодтау және категориялау 

18. Далалық зерттеуді ұйымдастыру және бағдарламалау әдістері  

19. Қолданбалы зерттеу қызметіндегі құрылымдау теориясын қолдану 

мүмкіндіктері  

20. Мәдениетті эмпирикалық зерттеу мәні және ерекшелігі  

21. Мәдени мұраның қайта оралуының бүгінгі мәселелері  

22. Мәдени ескерткіштердің әлеуметтік қызметтері 

23. Үйдің әлеуметтік-мәдени қызметтері (баспана)  

24. Қоршаған ортаны игерудегі зерттеушілік іс-әрекет  

25. Мәдениетті зерттеудің әдістемелік ыңғайларының көптүрлілігі  

26. Адамның пайда болуы мен физикалық эволюциясы туралы 

заманауи көзқарастар  
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27. Оқытудың бейімделушілік мәні және оның құрамдас бөліктері  

28. Зерттеу әдіснамасы, логикасы, әдістері мен әдістемесінің 

арақатынасы  

29. Әлеуметтік шынайылықты антропологиялық тану ерекшеліктері  

30. Нарратив «хабарлама беруші» мәтін ретінде: Ж. Деррида 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ: 

 

Негізігі: 

6. Масалимова А.Р. Культурная антропология. – Алматы: Қазақ 

университеті, 2012. 

7. Масалимова А.Р. Культурология. – Алматы: Қазақ университеті, 

2006. 

8. Антология исследований культуры. Т. 1. Интерпретация культуры. – 

СПб., 2007.  

9. Антропология насилия / Под ред. В.В. Бочарова, В.А. Тишкова. – 

СПб., 2011.  

10. Егоров С.Б. Методика полевых этнографических исследований. 

СПб, 2006. 

 

Қосымша: 

9. Кутковая Е.С. Нарратив в исследовании идентичности. // 

Национальный психологический журнал. – 2014. – № 4(16). – С. 23-33. 

10. Бочаров В.В. Антропология возраста. – СПб., 2010.  

11. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. – М., 2013.  

12. Информационное обеспечение культурно-антропологических 

исследований в США. – М., 2010.  

13. Основы научных исследований. Учеб. Пособие. – Алматы., 2009.  

14. Пископпель А.А. Научная концепция: структура и генезис. – М., 

2009.  

15. Пэнто Р., Гравитц М. Методы социальных наук. М., 2012. 

16. Качественные методы. Полевые социальные исследования / под 

ред. И. Штейнберга. – СПб.: Алетейя, 2009.  
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SIK 5301 – СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ 

 (научное и педагогическое направление) 

 

Объем 2 кредита 

 

Автор: 

Жолдубаева А.К. – доктор философских наук, профессор кафедры 

религиоведения и культурологии КазНУ имени аль-Фараби 

 

Рецензенты: 

Нурмуратов С.Е. – доктор философских наук, профессор Института 

философии, политологии и религиоведения Комитета Науки МОН 

Республики Казахстан 

Масалимова А.Р. – доктор философских наук, профессор Казахского 

Национального университета имени аль-Фараби 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Типовая программа по курсу «Современные исследования культуры» 

разработана в соответствии с типовым учебным планом по специальности 

6М020400 – Культурология. 

Данная дисциплина рассматривает феномен культуры в современном 

глобализирующемся мире, осмысливает существующие подходы к 

исследованию текстов культуры, вырабатывает умение критически 

применять теории и техники анализа форм и процессов современной 

культуры. 

Основные формы компетенции: 

В процессе изучения дисциплины: 

магистрант должен знать: 

 содержание основных тематических блоков дисциплины и 

рекомендованной литературы; 

 основные подходы к изучению культуры в современной 

гуманитарной науке; 

 основные понятия и термины, закономерности и проблемы, 

характеризующие основные предметные области современных исследований 

культуры; 

 особенности исторического развития представлений о культуре на 

современном этапе; 

 роль и специфику философских и социологических оснований в 

исследованиях культуры; 

 специфику культурно-антропологического дискурса в соотнесении с 

вопросами изучения культуры; 
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 современные направления актуальных исследований культуры и 

перспективы продолжения данных исследований на фоне глобальных 

социокультурных изменений. 

магистрант должен уметь: 

 применять полученные знания культурологического анализа в сфере 

профессиональной деятельности;  

 ориентироваться в культурологических исследованиях, применяя их 

в своих научных работах; 

магистрант должен получить навыки: 

 самостоятельного нахождения материала для подготовки сообщений, 

 работы с научной литературой и иными информационными 

источниками по вопросам исследований современной культуры; 

 апеллировать к исследованиям культуры в различных областях 

научного дискурса современности. 

Пререквизиты: для успешного усвоения данного курса необходимо 

знакомство с дисциплинами, предшествующими изучению данного курса: 

«История и методология науки», «История и методология изучения 

культуры», «Гуманитарное образование в ситуации экранных технологий», 

которые создают теоретико-методологические и инструментально-

прикладные основы формирования компетенций, формируемых в рамках 

учебной дисциплины «Современные исследования культуры». 

Постреквизиты: После завершения этого курса магистранты смогут 

ориентироваться в современных явлениях и процессах культуры, в научных 

подходах к анализу культуры, понимать генезис ряда основных культурных 

явлений, их роль и значение. Курс позволяет также получить знание об 

основных этапах формирования проблематики культурологии и 

исследований культуры. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Наименование тем 

1.  Культура как специфический объект исследования. 

2.  Теория культуры. Культурные процессы. 

3.  Истоки интереса к исследованию культуры в ХХ веке. 

4.  Исследования культуры в философии и социологии ХХ века. 

5.  Антропологические исследования культуры в ХХ веке. 

6.  Формирование культурологических исследований и исследования 

современных социокультурных процессов и явлений. 

7.  Культура и глобальные проблемы современности. 

8.  Место культуры в информационном обществе. 

9.  Субкультура и ее проявления. 

10.  Проблемы сохранения мирового исторического наследия. 

11.  Культура и глобальные проблемы современности. 

12.  Изучение ритуалов и практик современной культуры. 
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13.  Направления современной художественной культуры. 

14.  Города как центры современной культуры. 

15.  Государственное управление культурой. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Курс «Современные исследования культуры» знакомит с основными 

направлениями и тенденциями развития культуры рубежа ХХ-ХХI веков, 

культурными процессами, влияющими на изменение, восприятие культуры и 

ее художественных произведений в изобразительном искусстве, музыке, 

литературе, театре, кинематографе и т.д. 

Объектом современных исследований культуры выступают основные 

элементы и процессы современной культуры, которые рассматриваются как 

комплекс смыслов, связанных с социальными, политическими, 

экономическими, технологическими и информационными явлениями 

современности. 

Предметом современных исследований культуры является анализ 

новых форм культурных практик и смыслов; важную роль в этом процессе 

играют контркультурные реакции, связанные со сложностью и скоростью 

изменений современного общества.  

Цель преподавания дисциплины: повысить уровень профессиональной 

компетенции будущих специалистов по культурологии, подготовить их к 

выполнению профессиональной деятельности с сфере социально-культурной 

практики. 

Задачи курса современных исследований культуры: 

 способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

 владение методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в сфере культуры;  

 способность самостоятельно проводить научно-исследовательскую 

работу; изучать, анализировать и обобщать результаты отечественных и 

зарубежных научных исследований в области современной культуры с целью 

генерирования собственных научных результатов, обладающих новизной и 

актуальностью. 

Курс «Современные исследования культуры» строится по принципу 

проблематизации основных процессов развития современного общества с 

акцентом на его информационной составляющей. Курс призван снабдить 

магистрантов знаниями нормативного и теоретического плана, расширить их 

осведомленность относительно современных подходов, технологий, методик 

и приемов разработки и реализации государственной политики в области 

культуры. 
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Необходимость изучения дисциплины обусловлена потребностью 

познакомить магистрантов с историей, современными приемами, 

организацией, механизмами и технологическим арсеналом разработки и 

реализации современной культуры в отдельно взятых государствах и на 

международном уровне. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Культура как специфический объект исследования 
Занятие предполагает ввод обучающихся в проблемное поле 

современных исследований культуры в современном мире. Необходимо 

рассмотреть культуру как специфический объект исследования. В фокусе 

внимания – методологическая рефлексия понимания культуры с точки зрения 

философии и методологические приемы исследования культуры. 

 

Теория культуры. Культурные процессы 

Место культуры в современном обществе, изменение функций. 

Глобальные проблемы современности и их взаимосвязь с культурными 

процессами: глобализация, постиндустриальное общество, экологическая 

культура, урбанизация, проблема асоциальных явлений. Универсализция 

культуры. Технократия: созидательное и разрушительное значение техники в 

развитии культуры. Информатизация: формирование единого 

информационного пространства, трансформация знания в информацию, 

информационное общество, новые средства коммуникации. Деятельность 

государства по сохранению памятников культурного наследия. 

 

Истоки интереса к исследованию культуры в ХХI веке 

Кризис европейской традиции и интерес к культуре. Новоевропейская 

культурная традиция на рубеже XX-XXI веков. Кризис субъективности. 

Кантовская трактовка субъекта. «Мятеж» романтизма. Философия жизни. 

Неокантиантские концепции культуры. Неокантиантство: марбургская и 

баденская школы. Неокантиантство 60-х гг. Виндельбанд и Риккерт. 

Философия символических форм. Э. Кассирер. Культура как 

«интерсубъективный мир». Формы культуры в рамках возможных 

интерпретаций через призму «философии символических форм»: язык, миф, 

религия, наука, образование и искусство. 

 

Исследования культуры в философии и социологии ХХ века 

Феноменологические проблемы по отношению к исследованию 

культуры (Э. Гуссерль). Экзистенциализм, или философия существования 

(М. Хайдеггер). Феномен-мир как синтетически организованная тотальность: 

три региона (Ж.-П. Сартр). Специфичность человеческого бытия как 

открытого диалога с миром (М.Мерло-Понти). Массовая культура и 

«технологическая» характеристика эпохи. (Х. Ортега-и-Гассет). 
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Формирование представлений о феноменах культуры в социологии (А. Шюц, 

К.Мангейм, П. Бергер, Т. Лукманн, Г. Гарфинкель, А. Сикурель). Теоретики 

Франкфуртской школы (В. Беньямин, М. Хоркхаймер, Т. Адорно, 

Ю. Хабермас). 

 

Антропологические исследования культуры в ХХ веке 

«Антропологический поворот» в европейской культуре и проект 

«культурной антропологии» (М. Вебер, Э. Дюркгейм, М. Мосс, Ф. Боас, 

Э. Сепир, Р. Бенедикт, М. Мид, К. Гирц и др.). Психоаналитические 

концепции культуры (З. Фрейд, К.-Г. Юнг, Ж. Лакан). Символический 

характер социальных структур (М. Мосс, К. Леви-Строс). Идеи 

повседневности, культурной динамики и историко-культурных типов. 

Диффузионистская концепция (Ф. Ратцель, Ф. Гребнер, В. Шмидт, 

Л. Фробениус и др.) Эволюционизм, концепция универсальной эволюции 

Л. Уайта/Г. Чайдла, концепция мультилинейной эволюции Стюарда, 

концепция специфической эволюции М. Салинса/Э. Сервиса, формационный 

подход, цивилизационный подход. Метод сравнительного анализа, 

кросскультурный метод, компаративный метод. История повседневности. 

Школа «Анналов» (Ф. Бродель, М. Блок и др.). Медиевистика и «новые 

средние века» (Ж. Ле Гофф, Ф. Арьес, Ле Руа Ладюри). 

 

Формирование культурологических исследований и исследования 

современных социокультурных процессов и явлений 

Проект «Наук о культуре» (Л. Уайт). Семиотический, синергетический 

и системный методы. Ф. де Соссюр, К. Леви-Строс. Современные проблемы 

в культурологии. Культурная глобализация. Информационная культура. 

Медиа-культура. Аудио-визуальная культура. Мифологизация культурного 

пространства. Новая позиция гражданственности и проекты национальной 

идентичности. Формирование внегосударственных политических 

образований и их значение в рамках истории культуры. Кризис европейской 

и формирование новой ценностной системы. Репрезентативные объекты 

культуры и сериальность. Общество «пользователей». Модели деятельности 

и позиция творчества. Творчество и креатив. 

 

Культура и глобальные проблемы современности 

Глобализм как феномен. Глобализация и универсализация. Глобальные 

проблемы человечества и пути их решения в современном мире: меры по 

сохранению жизни на Земле, предотвращение военной угрозы, технократия, 

экология. 

 

Место культуры в информационном обществе 

Возрастание роли информации в современном и будущем обществе. 

Трансформация знания в информацию. Единое глобальное коммуникативное 

пространство. Глобальные информационные процессы предопределяют 
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смену образа жизни, способа мышления, характер чувств, стиль поведения, 

изменяют жизненный уклад, формируют новые традиции, новые 

художественные ценности. Интернет и компьютер. проблемы новой 

виртуальной реальности и Интернет-технологий. Новые возможности 

общения на базе новых информационных технологий и их опасности для 

человека.  

 

Субкультура и ее проявления 

Понятие «субкультура». Неформальные объединения молодежи: 

структура, организации, программы, объединение общим увлечением, 

сходством образа жизни. Причины возникновения – стремление 

противопоставить официальной культуре собственную культуру. Романтико-

эскапистские молодежные неформальные объединения: хиппи, металлисты, 

брейкеры, байкеры, толкинисты, эмо, готы и др. Гедонистически-

развлекательные молодежные субкультуры: хип-хоп культура, толкинисты, 

клабберы. Антисоциальные молодежные неформальные объединения. 

 

Проблемы сохранения мирового исторического наследия 

Научный подход к проблемам сохранения культуры с использованием 

достижений социологии эстетики, этнографии, этнопедагогики, 

искусствоведения и других гуманитарных наук. Исторические предпосылки 

деструкции и ренессанса культуры. 

 

Изучение ритуалов и практик современной культуры 

Социо-культурная антропология: исследования ритуалов современной 

культуры: У. Уорнер. «Формульные жанры» в массовой культуре. Концепция 

Дж. Кавелти. Роль формулы и клише для построения текста; для читателя. 

 

Направления современной художественной культуры 

Авангардизм: эстетика авангардизма, новые средства выразительности, 

нарушение канонов и правил классического искусства. Модерн: значение 

термина, плюрадизм, разнообразие художественных течений. Фотография и 

кинематограф: развитие новых видов искусства, новые формы 

художественной выразительности. Кинематографические фестивали и 

премии. Дизайн и архитектура: разделение профессий, школа Баухауз, 

архитекторы Вальтер Гроппиус, Антонио Гауди, Ле Корбюзье, Хенри ван де 

Вельде. Изобразительное искусство. Акционзм. Новые жанры и виды 

художественного творчества: коллаж, ассамблаж, инсталляция, хэппининг, 

рок-опера, поп-арт. 

 

Города как центры современной культуры 

Значение городов в развитии человечества. Урбазинация. История 

городов. Современная архитектура и выдающиеся архитекторы 

современности. Города будущего. 
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Государственное управление культурой 

Основы государственной и муниципальной политики в сфере 

культуры. Социальная политика в сфере культуры. Организация управления 

культуры в муниципальном образовании. Организация сферы досуга в 

муниципальном образовании. Республиканские и муниципальные органы 

культуры. Учреждения культуры. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Культура и цивилизация: проблема соотношения понятий. 

Культурные коды. Межкультурные коммуникации.  

2. Проблема преемственности в развитии культуры и культурное 

наследие. 

3. Новые средства созидания, сохранения и трансляции культуры.  

4. Неравномерность цивилизационного и культурного развития.  

5. Влияние современной цивилизации на природу, социум, личность. 

6. Трансформация религиозных, нравственных, эстетических 

ценностей. Негативные последствия научно-технического прогресса: 

экологические кризисы. 

7. Возникновение в обществе новых слоев и групп.  

8. Гендер в современной культуре.  

9. Своеобразие цивилизационного и культурного развития Казахстана. 

10. Телесность как концепт современной философии.  

11. Новые технологии и создание «постчеловека». Денатурализация 

человека. Критика трансгуманизма.  

12. Постмодернизм как специфическая ситуация в культуре 

информационного общества.  

13. Культурные парадигмы современности в интерпретации 

И. Хассана. Ж.Ф. Лиотар, Ж. Бодрийар, М. Фуко, Р.Рорти о специфике 

современной эпохи.  

14. Особенности постмодернизма: стремление к свободе, отказ от 

метанарративов (Ж.-Ф. Лиотар) и логики бинарных оппозиций, 

децентрализация, релятивизм.  

15. Глобализм как феномен современной мировой культуры. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МАГИСТРАНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Роль электронных средств связи и миграции в создании единого 

глобального коммуникативного пространства. 

2. Социокультурные причины возникновения информационного 

общества.  

3. Роль научно-технического прогресса в его становлении.  
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4. Знание и информация как определяющие факторы общественной 

жизни.  

5. Информационное общество как теоретическая концепция 

постиндустриального общества.  

6. Высокие технологии и создание глобального информационного 

пространства.  

7. Виртуализация институциональных сфер: экономики, политики, 

науки, искусства.  

8. Интерактивность как способ взаимодействия с виртуальной 

реальностью. 

9. Традиционалистские и инновационно-авангардные субкультуры. 

10. Генезис молодежной культуры.  

11. Устойчивость традиций и новаций в культуре.  

12. Знание о культуре в системе современной науки.  

13. Институционализация социокультурных исследований. 

14. Место феминистской критики и гендерных исследований в 

изучении культурных форм и процессов. 

15. Мультикультурные подходы и методы в системе социокультурных 

исследований. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ 

 

1. Современная мировая культура: истоки и особенности. 

2. Актуальные проблемы современной культуры. 

3. Доминирующие установки современного общественного сознания. 

4. Роль научно-технического прогресса в культуре современности. 

5. Глобальные проблемы современности. 

6. Концепции решения глобальных проблем современности. 

7. Противоречия глобализации. 

8. Основные концепции глобальной культуры. 

9. Глобальная культура и проблема идентичности. 

10. Информационная революция в культуре. 

11. Особенности информационного общества. 

12. Киберкультура: основания и особенности. 

13. Стратегии эволюции человека. 

14. Трансгуманизм: истоки и особенности. 

15. Концепт телесности в современной культуре. 

16. Проблема человека в современной культуре. 

17. Теоретические основания постмодернизма. 

18. Культура постмодернизма: проблемы и перспективы. 

19. Постмодернизм в искусстве. 

20. Антропологическая составляющая современного искусства. 
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MPI 5301 –МЕТОДОЛОГИЯ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

(профильное направление) 

 

Объем 3 кредита 

 

Автор:  

Абишева А.К. – доктор философских наук., и.о. профессор кафедры 

религиоведения и культурологии, КазНУ им. аль-Фараби 

 

Рецензенты: 

Абдигалиева Г.К. – доктор философских наук, профессор кафедры 

политологии Казахский национальный университет им. аль- Фараби 

Мургабаева А.С. – кандидат философских наук, доцент Казахский 

Национальный Технологический университет им. К. Сәтпаева 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина «Методология полевых исследований» занимает особое 

место в ряду культурологических дисциплин, так как является прикладной 

основой для всей образовательной программы подготовки магистра 

культурологии. Дисциплина «Методология полевых исследований» входит в 

базовую часть профильного цикла направления 6М020400 – Культурология и 

связана практически со всеми дисциплинами профильного цикла. Курс 

«Методология полевых исследований» способствует овладению магистрами 

культурологии профессиональных и методологических основ специальности 

для дальнейшего углубления их специализации и освоения специфики 

профессиональной деятельности. Курс предназначен для закладки знаний 

основных понятий, категорий, методов и методологий, овладения 

магистрантами современными научными знаниями в области культурологии. 

Обучение – 1,5 года. 

В результате изучения дисциплины «Методология полевых 

исследований» студент должен: 

знать: методологические и методические основы полевых 

исследований, принципы и подходы; цели и задачи подготовки магистров 

культурологии в системе высшего профессионального образования; 

основные направления своей будущей профессиональной деятельности. 

уметь: применять методики и техники проведения исследований в ходе 

полевой и экспедиционной работы, основные методы сбора информации, а 

также методы анализа и интерпретации данных, проводить кейс-стади, 

биографический метод, осуществлять записи (аудио-фото-видео), 

паспортизацию материала, применять основные методы и методологию 

полевых исследований; 
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владеть навыками использования инструментария прикладного 

культурологического исследования в целях совершенствования полевых 

исследований, использования качественных и количественных 

методов полевых исследований, проведения наблюдения и интервью, 

контент-анализа данных, полевого дневника, ведения самостоятельного 

научно-исследовательского поиска, применения понятийного, 

терминологического аппарата, методологии и методов культурологии в 

решении практических задач. 

Общие компетенции: 

инструментальные: использовать эмпирические и теоретические 

методы культурологических исследований, выработанных в рамках 

культурной   антропологии, философии и истории культуры;  

владеть культурой мышления, способностью в письменной и устной 

речи правильно и убедительно оформить результаты мыслительной 

деятельности;  

межличностные: готовность к социальному взаимодействию на 

основе принятых в обществе моральных и правовых норм, проявление 

уважения к людям, толерантности к другой культуре; готовность нести 

ответственность за поддержание партнёрских, доверительных отношений; 

системные: ориентироваться в современных подходах к изучению 

полевых исследований; 

использовать теоретические знания и методы культурологического 

исследования на практике 

предметные: использование качественной и количественной 

методологии прикладной  культурологии в ведении полевых исследований, 

междисциплинарный подход, основанный на тесном взаимодействии 

методов психологии, этнографии, археологии, социологии, культурной и 

социальной антропологии, основанный на их синтезе (наблюдение, 

обязательная языковая подготовка, метод возрастных срезов, изучение 

систем родства, опроса, анкетирования, тестирования и интервьюирования и 

т.д.) 

Предшествующие и последующие дисциплины: История и 

философия науки, Теория и методология типологии культуры, Организация и 

планирование научных исследований, Философия культуры постмодернизма, 

Методология культурных исследований, Аксиология култьтуры, Памятники 

культуры, Теория мультикультурализма, научные статьи, 

культурологические тексты. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название тем 

1. История полевых исследований 

2. Развитие методов и методологии полевых исследований 

3. Полевые исследования в социально-культурологической области  
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4. Полевые исследования в этнографии 

5. Полевые исследования в археологии  

6. Полевые исследования в социологии 

7. Методология полевых исследований М.Мид 

8. Кросс-культурные полевые исследования  

9. Метод нарративов 

10. Основные методы сбора информации. Методы наблюдения и 

описания  

11. Метод выборки 

12. Ведение полевого дневника 

13. Метод опроса 

14. Метод интервью 

15. Методы анализа и интерпретации данных 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Курс «Методология полевых исследований» представляет собой 

прикладную базу культурологической науки. 

Цель курса: изучение методологических и методических принципов и 

подходов в полевых исследованиях культуры, кросс-культурного подхода в 

сравнительных исследованиях разных культур, поиск сходств и различий в 

культурах, многообразие культурных констант и поиск общих культурных 

черт, ознакомление с методами сбора информации и методами анализа и 

интерпретации полученных данных. 

Задачи курса: а) сформировать и развить умения и навыки 

использования научной литературы по специальности с целью получения 

информации, способствующей формированию профессиональной 

компетенции; б) овладеть основным понятийным аппаратом в области 

исследования культуры и методологией ее полевого исследования; в) 

показать возможности комплексного использования методов полевого 

исследования на разных этапах изучения объекта; г)ознакомить студентов с 

опытом полевых этнографических, социологических и культур-

антропологических исследований в зарубежной антропологии; д) 

профессионально компетентно владеть традиционными и современными, на 

основе новых технологий, методами полевого исследования и умение 

применять на практике. 

Предметом курса являются методы и методология полевых 

исследований как научный эмпирический подход к изучению феноменов 

культуры. 

Объектом курса являются онтологические, гносеологические, 

феноменологические, языковые характеристики традиционных культур, а 

также и современной культуры в их историческом становлении и специфике 

мировоззрения.   
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

История полевых исследований 

Отчеты путешественников и миссионеров XIII в. о дальних 

странствиях, описание и анализ о жизни чужих культур и народов 

(П.Карпини, Г.Рубрук, М.Поло).  

Первые исследования британского антрополога Б. Малиновского 

(1844—1942), развитие методологической базы и принципов полевых 

исследований, необходимость длительной жизни в группе людей, 

непосредственного взаимодействия с туземцами, изучения их обычаев, 

представлений и социальных процессов, включая непосредственные 

наблюдения и описания, интерпретацию собранных данных.  

Инициатива ЮНЕСКО 1949 г. по полевым исследованиям в Пакистане. 

Методология и методы полевых исследований К. Леви-Стросса. Разработка 

методологии и методов полевых исследований в антропологии и социологии 

Р. Линтона, полевые исследования Э. Лича в Бирме, посвященные 

социальной структуре и политическим институтам качинов. Полевые 

этнографические исследования антрополога М. Мид (1901—1978) процесса 

взросления на примере культуры жителей Самоа. Полевые урбанистические 

исследования Чикагской школы социологии.  

Собственная традиция полевых исследований в социологии (Ч. Бут, Б. 

Веб и др.), в психологии, маркетинге, археологии, этнографии и 

антропологии. 

  

Развитие методов и методологии полевых исследований 

Полевое исследование (field research) как эмпирический метод 

прикладной культурологии, неисчерпаемый источник информации и 

экспериментирования, служащий основой для выдвижения гипотез. 

Нацеленность методики полевого исследования на изучение специфики 

определенной культуры в процессе экспедиции и коммуникации с ней. 

Направленность методов полевого исследования на изучение культуры 

традиционных обществ, обладающих принципиально иной структурой и 

образом жизни, по сравнению с культурой цивилизованных обществ.  

Развитие методов и методологии полевых исследований в культурной 

антропологии США (Э. Тейлор, Ф. Патнэм, А. Флетчер, Э. Смит, Боас, 

Крёбер, Уисслер, Лоуи, М. Мид, Л. Уайт, М. Салинс, К. Гирц и др.). Развитие 

методов и методологии полевых исследованийв культурной антропологии 

Европы (Л. Морган, Б. Малиновский, К. Леви-Стросс и др.). Сравнительный 

анализ. Современные методы «полевого» исследования различных 

субкультур. 

 

Полевые исследования в социально-культурологической области  

Формирование методологии полевых исследований в социально-
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культурологической области. Переход от реконструкции и анализа 

письменного текста культуры к реконструкции и анализу устного текста 

культуры посредством полевых исследований и метанаучная парадигма 

гуманитарного знания. Исследование культуры на макро- и микро уровнях. 

Качественные и количественные методы полевых исследований. Кейс-стади 

(изучение случая) как стратегия полевого исследования.  Биографический 

метод. 

Основные этапы полевых исследований: контакт с местными 

деятелями культуры, выявление информантов, знакомство с информантами, 

Проведение записей (аудио-фото-видео), паспортизация материала (сведения 

о населенном пункте, сведения об информантах). Основные методы сбора 

информации – наблюдение и интервью. Наблюдение (описание физических и 

социальных условий культурной среды, особенностей вербальной и 

невербальной коммуникации). Интервью (интервью-беседа, интервью с 

помощью «мягкого» опросника). Полевой дневник как основной отчетный 

документ в бумажном виде (тетрадь) и на электронном носителе (СD-диск). 

Проведение контент-анализа данных, полученных в интервью и 

наблюдениях. 

 

Полевые исследования в этнографии 

Полевые этнографические работы как исследования, ведущиеся среди 

живых народов с целью сбора первоначальных этнографических данных об 

отдельных структурных компонентах традиционно-бытовой культуры и их 

функционировании как определенной системы. Методы и методология 

полевых этнографических исследований. Непосредственное наблюдение, 

«взгляд изнутри». 

Стационарные исследования - продолжительное изучение населения 

этнографом в самой среде (В. Г. Богораз, Н. Н. Миклухо-Маклай, К. Гирц, 

 К.Леви-Стросс, Б. Малиновский и др.)  Экспедиционные исследования - 

кратковременное изучение народов, сбор сведений о жилище, одежде, 

утвари, пище и о многих явлениях и сторонах материальной и духовной 

культуры и быта. Виды экспедиций: стационарные, маршрутные, маршрутно-

кустовые экспедиции. Приёмы полевых этнографических исследований: 

выборочное и сплошное обследование. Методика полевых этнографических 

исследований. Полевой этнографический материал. Ведение полевого 

дневника. Сбор предметов материальной культуры: формирование 

коллекции с подробным описанием. Изучение памятников исторического 

наследия, их фиксация, зарисовка, копирование. Получение образцов 

орнамента, аппликации, вышивки, росписи ткани и другого материала 

культурного наследия при помощи видеокамер, диктофона, фотоаппарата. 

Метод опроса и анкетирования в этнографии. Интервью (среди 

старожилов, т. н. глубинное интервью и среди младшего поколения).  

Метод пережитков. Сравнительно-функциональный (или кросс-

культурный) метод, выявление общего в развитии народов путем сравнения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE-%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%80%D1%86,_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4
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Полевые исследования в археологии 

Направленность археологического исследования на обнаружение 

культурных артефактов, основных носителей культурной информации. 

Археологические методы определения географии и хронологических рамок 

существования той или иной культуры. Интерпретация вещественных 

источников в археологии. Роль археологических знаний в культурологии. 

Этапы археологического исследования: разведка и раскопки 

археологических памятников, сбор научного материала, их лабораторная 

обработка и исследование и кабинетная работа археолога, описание жизни 

древних людей на основании проведенных исследований и полученных 

данных. 

Полевые исследования в археологии: выявление (разведка), описание и 

непосредственное изучение памятников. Эффект методов разведки с 

помощью георадаров, электрометрии, аэрофотосъёмки и др. 

Методы археологии: стратиграфический (выявлении напластований, 

образованных в результате человеческой деятельности (культурный слой), 

подводная археология, охрана и музеефикация памятников, периодизация, в 

основу которой положен ведущий материал, из которого сделаны главные, 

характеризующие эпоху, орудия труда (эпоха камня, бронзы и железа). 

Методы проведения археологических разведок (визуальная и 

инструментальная, поверхностная, глубинная и дистанционная методики). 

Методы проведения археологических раскопок (методика комплексного 

анализа, документация включает стратиграфический чертеж раскопа, планы 

всех объектов, перекопов и мест находок артефактов на разных уровнях, 

дневник с изложением последовательности работ, описанием находок и их 

размещения в пространстве, фотографии раскопов). Использование 

компьютерных технологий, цифровых видеокамер и фотоаппаратов в 

современные археологических исследованиях. 

 

Полевые исследования в социологии 

Основы методологии проведения социологических исследований. 

Измерение в социологии. Понятия и признаки. Шкалирование. 

Интерпретация и операционализация основных понятий. Структура 

операционального определения. Понятие шкалы. Процедура измерения в 

социологии. Виды шкал: номинальные, порядковые, интервальные, 

отношений. Этапы процедуры шкалирования. Шкалы сумматорного типа. 

Индикаторы качества шкалы: надежность, устойчивость, точность, 

валидность. 

Метод опроса в социологических исследованиях. Виды опросов. Этапы 

и процедуры опроса. Методика и техника проведения опроса. Основные 

преимущества и недостатки метода опроса. Особенности организации и 

сложности проведения массового опроса населения. 
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Анкета. Проблема формулировки вопросов. Логическая и 

организационная структура анкеты. Классификация вопросов анкеты. 

Основные функции вопроса (индикаторная, коммуникативная и 

измерительная). Особенности интервью как метода сбора социальной 

информации. Виды интервью. 

Выборочный метод в социологии. Понятие репрезентативности, 

выборочной и генеральной совокупности. Виды выборок. Проектирование 

выборки. Ошибка выборки, исчисление. Случайные и систематические 

ошибки. Неслучайные методы отбора. 

Метод фокус-групп. Основные принципы фокусированного группового 

глубинного интервью, становление метода. Техническое обеспечение. 

Организация группы. Практические рекомендации к написанию гайда. 

Метод экспертных оценок. Опрос экспертов как метод сбора 

социологической информации. Условия применения метода экспертных 

оценок. Цели, реализуемые с помощью экспертного опроса. 

Особенности использования некоторых методов качественной 

парадигмы в полевых социологических исследованиях. Нормативная модель 

качественного социологического исследования. Основныепринципы 

глубинного интервью. Обоснованная теория. Определение и истоки 

биографического метода. Сбор биографического материала. Нарративное 

интервью. Основные правила повествования. Стратегия проведения 

нарративного интервью. 

 

Методология полевых исследований М. Мид 

Изучение феномена «детство», процесса взросления детей, установок 

взрослых членов общества по отношению к детям и способов коммуникации 

между взрослыми и детьми на примере культуры жителей Самоа в работе 

Маргарет Мид «Культура и мир детства». Методология полевого 

исследования  

Метод полевых исследований М. Мид как междисциплинарный 

подход, основанный на тесном взаимодействии психологии и этнологии 

(этнографии), основанный на синтезе методов этнографии (наблюдение, 

обязательная языковая подготовка, метод возрастных срезов, изучение 

систем родства) и социологии (методы опроса, анкетирования, тестирования 

и интервьюирования), позволяющие индуктивным путем составить более 

широкую картину об изучаемом социуме, собрать необходимый материал и 

выявить уникальные «личностные» параметры локальной культуры. 

Уникальность методологии М.Мид - использование разнообразных 

форм регистрации увиденного: стенография, рисунки детей, тщательная фото 

и видео фиксация. 

Гуманистический подход к сохранению локальной культуры в 

методологии полевых исследований М.Мид. Обнаружение универсальных 

паттернов поведения. Этика полевого исследователя - преобладание над 

своим субъективным отношением, отсутствие страха перед аборигенами, 
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непредвзятость по отношению к изучаемой культуре, исследование иной 

культуры с объективной позиции, знание культурологических методов и 

умение их компоновки с учетом условий принимающей среды.  

 

Кросс-культурные полевые исследования 

Кросс-культурный подход как сравнительно-исторический метод в 

науках о культуре. Теоретико методологические основания кросс-

культурного подхода. Генезис и эволюция кросс-культурного подхода. 

Влияние кросс-культурных установок на формирование концепций 

универсальной модели культуры. Кросс-культурный подход в сравнительных 

исследованиях примитивных культур, поиск сходств и различий в культурах, 

многообразие культурных констант и поиск общих культурных черт на 

основе кросс-культурного сравнения (Л. Морган, Э Б Тайлор, Г Спенсер, Дж 

Фрэйзер). 

Кросс-культурный метод в антропологических и этнографических 

исследованиях (А. Р. Радклифф-Браун, Ф. Боас, Р Бенедикт, Э. Э. Эванс-

Причард, А. Кребер, Дж. Мердок, Л. Уайт, M. Херсковиц). 

Вклад кросс-культурных исследований в теорию межкультурной 

коммуникации (Э. Холл). Кросс-культурные лингвистические исследования, 

сопоставительный анализ "языков" культурно противопоставленных групп, 

пользующихся одним общим языковым кодом (Д. Таннен). 

Эффективность применения кросс-культурного подхода в современных 

исследованиях культуры. 

 

Метод нарративов 

Нарратив как дискурсивная реальность и особый жанр дискурса. Виды 

нарратива. Нарративный анализ в социологии, культурологии и лингвистике. 

Структуралистская нарратология. Структурное понимание текста. 

Исследование нарративов, анализ типичных историй, их структуры, описание 

отдельных элементов. Нарратив как выражение ряда инструкций и норма в 

различных практиках коммуникации, упорядочивания, придания смысла 

опытам, становления знания, процедурах извинения и оправдания и т.п. 

Нарративные структуры и элементы: жанр, сценарий, сюжетные линии, 

точки зрения, голос и т.п., как открытые и адаптирующиеся структуры, 

изменяющие свою организацию и форму с изменением дискурсивного 

контекста и лежащими в их основании социальными и эстетическими 

функциями. 

Нарратив как понятие философии постмодернизма, фиксация 

процессуальности самоосуществления как способ бытия повествовательного, 

«сообщающего» текста (Р. Барт, Ж. Деррида, Ю. Кристева, У.Эко, Ф. 

Джеймисон). 

Нарратив как «инструкция» по определению и пониманию реальности 

(Й. Брокмейер и Р. Харре). 

Нарратив как модель (аналогия), используемая для объяснения (или для 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82,_%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BA
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интерпретации) ряда явлений путем отсылки к правилам (или схемам, 

структурам, сценариям, рамкам, сравнениям, метафорам, аллегориям и т.п.), 

которые так или иначе включают в себя обобщенное знание.  

Нарратив как метатеоретическая парадигма. Нарратив как особый 

модус мышления. Идентичность как нарратив в концепции Дж. Брунера. 

Постоянно встречающиеся заблуждения в нарратологическом анализе 

онтологическое и репрезентационное заблуждение. 

 

Основные методы сбора информации. Методы наблюдения и 

описания 

Общая характеристика методов сбора первичной информации. 

Наблюдение как основной источник информации. Требования к 

наблюдению. Научное и обыденное наблюдение. Типы научного наблюдения 

в антропологии. Специфика полевого (включенного) наблюдения. 

Включенное наблюдение как метод этнографического описания объекта. 

Трудности языкового и понятийного барьера между исследователем и 

наблюдаемыми. Важнейшие аспекты метода наблюдения: объекты 

наблюдения, место наблюдения, физические и социальные условия, число 

наблюдений. Методика, приемы и техника полевого наблюдения. 

Технические средства фиксации наблюдаемых фактов.  

Описание конкретных примеров полевого наблюдения. Исследование 

У.Ф.Уайта и др. Изучение письменных и визуальных источников. 

Классификация источников, используемых в полевом исследовании. Работа с 

письменными источниками. Записи наблюдений, этнографические 

документы, описание «мертвых» народов, биографии (автобиографии), 

устные предания как основные источники. Биографический метод. Анализ 

текстов и документов. Описание личных документов. "Наивное письмо" как 

предмет изучения. Описание визуальных источников. Фотографии. 

Видеосъемки и видеофильмы. Пример конкретного исследования 

источников. Этнографическое описание и его разновидности. "Насыщенное 

описание" К.Гирца и его применение в полевом исследовании. Методы 

исторического исследования (метод "устной истории"). Метод истории 

жизни (жизнеописания). Два подхода к истории жизни (классический и 

интерпретативный). 

 

Метод выборки 

Выборочный метод и первичное измерение в социально-

антропологическом исследовании. Выборка как метод программирования 

исследования. Понятия случайного события и случайной величины. Виды 

выборки. Правила выборки. Дж.Хонигман о построении выборки в полевом 

исследовании. Обоснование и расчет выборки. Проверка репрезентативности 

и надежности. 

Выборочное обследование материальной и духовной культуры этноса. 

Выделение отдельных сфер исследования, исключая объекты других сфер. 
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Недостатком выборочного обследования является опасность субъективного 

выбора объекта изучения, что снижает ценность исследования. Сплошное 

обследование. Изучение населения, материальной и духовной культуры 

путём исследования «подряд». 

 

Ведение полевого дневника 

Правила ведения полевого дневника. Содержание дневника: 

паспортные данные (населенный пункт, информанты, автобиографические 

данные), расшифровка текстов, словарь. Данные отсутствующих в 

литературном языке лексики и фразеологии: название мифологических 

персонажей, обрядовой еды, игр, элементов праздничных ритуалов, названия 

магических и ритуальных действий, народные названия календарных дат, 

терминология гадания, лечения, название различных праздничных дней, 

связанных с различными этапами хозяйственных работ.  

Данные наблюдения о бытовании текстов в населенном пункте 

(степень сохранности традиции; взаимоотношения между исполнителями в 

быту; отношение к традиции различных социальных, профессиональных, 

конфессиональных групп). Расшифровка: запись интервью, переведенная из 

звуковой формы в текст – транскрипт. Отражение всех особенностей 

диалекта информантов (фонетических, морфологических). Итоги дня. План 

последующей работы. 

 

Метод опроса 

Понятие опроса в полевых исследованиях. Виды опросов. Этапы и 

процедуры опроса. Методика и техника проведения опроса. Основные 

преимущества и недостатки метода опроса. Особенности организации и 

сложности проведения массового опроса населения. 

Логическая и организационная структура анкеты. Классификация 

вопросов анкеты. Основные функции вопроса (индикаторная, 

коммуникативная и измерительная). Стандартизированные анкеты со 

стандартизированными, или фиксированными, перечнями вопросов, с 

задействованием незначительного числа категорий, на которые можно давать 

только конкретные ответы. Анкеты с открытыми вопросами, 

предусматривающие произвольные ответы.  

 

Метод интервью 

Особенности интервью как метод сбора социальной информации. Виды 

интервью. Функциональное и общее отличие интервью от анкетного опроса. 

Преимущества и недостатки метода. Этапы подготовки и проведения 

интервью. 

Интервью-беседа: выработка спонтанной генерации вопросов, 

возникающих прямо в ходе интервью, особенно, когда оно является частью 

полевого наблюдения. 
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Интервью с помощью «мягкого» опросника: включает использование 

набора тематических вопросов. «Мягкий» опросник предполагает наличие 

общей информации, которую следует получить у каждого 

интервьюируемого.  

Требования, предъявляемые к вопросам: открытость (позволять 

респондентам отвечать своими словами), эмоциональная нейтральность 

(интервьюер не должен показывать эмоции), однонаправленность (содержать 

не более одной идеи), ясность (сформулированы на собственном языке 

респондента). 

 

Методы анализа и интерпретации данных  

Обработка и анализ первичных антропологических данных. 

Особенности математической и статистической обработки полученных 

результатов. Компьютерная обработка данных. Методы интерпретации 

первичной информации. Описание и интерпретация данных наблюдения. 

Первичное описание текстовых данных. Описание источников. 

Методы анализа "вторичной" информации и концептуализации. 

Аналитические методы. Виды анализа. Контент-анализ. Индуктивный 

анализ. Типологический анализ. Логический анализ понятий и категорий. 

Способы теоретизирования в культурной антропологии. Моделирование как 

основной метод объяснения и понимания. Разработка моделей 

теоретического обобщения эмпирического материала. Дескриптивные 

(описательные) модели (описание культурных конфигураций). 

Ассоциативные модели (установление ассоциативных связей между 

фактами). Функциональные модели (выявление функционально значимых 

факторов и предпосылок). Системные модели (изучение культурных 

целостностей). Динамические модели, их теоретическое значение. 

Составление научного отчета. Написание научной работы (монографии, 

сборника научных трудов и пр.). 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. История полевых исследований 

2. Развитие методов и методологии полевых исследований 

3. Полевые исследования в социально-культурологической области  

4. Полевые исследования в этнографии 

5. Полевые исследования в археологии 

6. Полевые исследования в социологии 

7. Методология полевых исследований М.Мид 

8. Кросс-культурные полевые исследования 

9. Метод нарративов 

10. Основные методы сбора информации.Методы наблюдения и 

описания 

11. Метод выборки 
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12. Ведение полевого дневника 

13. Метод опроса 

14. Метод интервью 

15. Методы анализа и интерпретации данных 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МАГИСТРАНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Соотношение методологии, логики, методов и методик полевых 

исследований. 

2. Методические основы полевой этнографии  

3. Биографический метод в  полевых исследованиях.  

4. Метод case-study в полевых исследованиях.  

5. Общие принципы выборочного исследования.  

6. Этические проблемы полевых исследований. 

7. Основные характеристики глубинного интервью. Отличия 

глубинного интервью от формализованного и полуформализованного 

интервью.  

8. Стратегия проведения нарративного интервью.  

9. Цель, виды полевого исследования (разведывательное, 

описательное, аналитическое). 

10. Выборочный метод и первичное измерение в социально-

антропологическом исследовании. 

11. Общая характеристика методов сбора первичной информации. 

12. Наблюдение как основной источник информации. 

13. Изучение письменных и визуальных источников. 

14. Качественные методы полевого исследования. 

15. Обработка и анализ первичных антропологических данных. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ 

 

1. Методы анализа «вторичной» информации и концептуализации. 

2. Контент-анализ, идентификация, кодирование и категоризация 

первичных структур, содержащихся в интервью и наблюдениях. 

3. Организация и методы программирования полевого исследования 

4. Возможности использования теории структурации в прикладной 

исследовательской деятельности 

5. Сущность и особенность эмпирического исследования культуры 

6. Сегодняшние проблемы возвращения культурного наследия 

7. Социальные функции культурных памятников 

8. Социокультурные функции дома (жилища) 

9. Исследовательское поведение в освоении окружения 
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10. Многообразие методологических подходов в исследовании 

культуры 

11. Современные представления о происхождении и физической 

эволюции человека 

12. Адаптационная значимость обучения и его составляющие 

13. Соотношение методологии, логики, методов и методики 

исследования 

14. Особенности антропологического видения социальной реальности 

15. Нарратив как понятие «сообщающего» текста: Ж. Деррида. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Масалимова А.Р. Культурная антропология. – Алматы: Қазақ 

университеті, 2012. 

2. Масалимова А.Р. Культурология. – Алматы: Қазақ университеті, 

2006. 

3. Антология исследований культуры. Т. 1. Интерпретация культуры. 

СПб., 2007.  

4. Антропология насилия / Под ред. В.В. Бочарова, В.А. Тишкова. 

СПб., 2011.  

5. Егоров С.Б. Методика полевых этнографических исследований. СПб, 

2006. 

 

Дополнительная: 

1. Кутковая Е.С. Нарратив в исследовании идентичности. // 

Национальный психологический журнал. – 2014. – № 4(16). – С. 23-33. 

2. Бочаров В.В. Антропология возраста. СПб., 2010.  

3. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М., 2013.  

4. Информационное обеспечение культурно-антропологических 

исследований в США. М., 2010.  

5. Основы научных исследований. Учеб. Пособие. Алматы., 2009.  

6. Пископпель А.А. Научная концепция: структура и генезис. М., 2009.  

7. Пэнто Р., Гравитц М. Методы социальных наук. М., 2012. 

8. Качественные методы. Полевые социальные исследования / под ред. 

И. Штейнберга. – СПб.: Алетейя, 2009.  
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MPI 5301 - МЕТОДОЛОГИЯ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

(профильное направление) 

 

Объем 1 кредита 

 

Авторы: 

Абишева А.К. – доктор философских наук., и.о. профессор кафедры 

религиоведения и культурологии, КазНУ им. аль- Фараби 

 

Рецензенты: 

Абдигалиева Г.К. – доктор философских наук, профессор кафедры 

политологии Казахского национального университета им. аль- Фараби 

Мургабаева А.С. – кандидат философских наук, доцент  Казахский 

Национальный Технологический университет им. К.Сәтпаева 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина «Методология полевых исследований» занимает особое 

место в ряду культурологических дисциплин, так как является прикладной 

основой для всей образовательной программы подготовки магистра 

культурологии. Дисциплина «Методология полевых исследований» входит в 

базовую часть профильного цикла направления 6М020400 – Культурология и 

связана практически со всеми дисциплинами профильного цикла. Курс 

«Методология полевых исследований» способствует овладению магистрами 

культурологии профессиональных и методологических основ специальности 

для дальнейшего углубления их специализации и освоения специфики 

профессиональной деятельности. Курс предназначен для закладки знаний 

основных понятий, категорий, методов и методологий, овладения 

магистрантами современными научными знаниями в области культурологии. 

Обучение – 1 год. 

В результате изучения дисциплины «Методология полевых 

исследований» студент должен: 

знать: методологические и методические основы полевых 

исследований, принципы и подходы; цели и задачи подготовки магистров 

культурологии в системе высшего профессионального образования; 

основные направления своей будущей профессиональной деятельности. 

уметь: применять методики и техники проведения исследований в ходе 

полевой и экспедиционной работы, основные методы сбора информации, а 

также методы анализа и интерпретации данных, проводить кейс-стади, 

биографический метод, осуществлять записи (аудио-фото-видео), 

паспортизацию материала, применять основные методы и методологию 

полевых исследований; 

владеть навыками использования инструментария прикладного 

культурологического исследования в целях совершенствования полевых 
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исследований, использования качественных и количественных 

методов полевых исследований, проведения наблюдения и интервью, 

контент-анализа данных, полевого дневника, ведения самостоятельного 

научно-исследовательского поиска, применения понятийного, 

терминологического аппарата, методологии и методов культурологии в 

решении практических задач. 

Общие компетенции: 

инструментальные: использовать эмпирические и теоретические 

методы культурологических исследований, выработанных в рамках 

культурной   антропологии, философии и истории культуры;  

владеть культурой мышления, способностью в письменной и устной 

речи правильно и убедительно оформить результаты мыслительной 

деятельности;  

межличностные: готовность к социальному взаимодействию на 

основе принятых в обществе моральных и правовых норм, проявление 

уважения к людям, толерантности к другой культуре; готовность нести 

ответственность за поддержание партнёрских, доверительных отношений; 

системные: ориентироваться в современных подходах к изучению 

полевых исследований; 

использовать теоретические знания и методы культурологического 

исследования на практике 

предметные: использование качественной и количественной 

методологии прикладной  культурологии в ведении полевых исследований, 

междисциплинарный подход, основанный на тесном взаимодействии 

методов психологии, этнографии, археологии, социологии, культурной и 

социальной антропологии, основанный на их синтезе (наблюдение, 

обязательная языковая подготовка, метод возрастных срезов, изучение 

систем родства, опроса, анкетирования, тестирования и интервьюирования и 

т.д.) 

Предшествующие и последующие дисциплины: История и 

философия науки, Теория и методология типологии культуры, Организация и 

планирование научных исследований, Философия культуры постмодернизма, 

Методология культурных исследований, Аксиология култьтуры, Памятники 

культуры, Теория мультикультурализма, научные статьи, 

культурологические тексты. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название тем 

1. История полевых исследований 

2. Развитие методов и методологии полевых исследований 

3. Полевые исследования в социально-культурологической области  

4. Полевые исследования в этнографии 

5. Полевые исследования в археологии  
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6. Полевые исследования в социологии 

7. Методология полевых исследований М.Мид 

8. Кросс-культурные полевые исследования  

9. Метод нарративов 

10. Основные методы сбора информации. Методы наблюдения и 

описания  

11. Метод выборки 

12. Ведение полевого дневника 

13. Метод опроса 

14. Метод интервью 

15. Методы анализа и интерпретации данных 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Курс «Методология полевых исследований» представляет собой 

прикладную базу культурологической науки. 

Цель курса: изучение методологических и методических принципов и 

подходов в полевых исследованиях культуры, кросс-культурного подхода в 

сравнительных исследованиях разных культур, поиск сходств и различий в 

культурах, многообразие культурных констант и поиск общих культурных 

черт, ознакомление с методами сбора информации и методами анализа и 

интерпретации полученных данных. 

Задачи курса: а) сформировать и развить умения и навыки 

использования научной литературы по специальности с целью получения 

информации, способствующей формированию профессиональной 

компетенции; б) овладеть основным понятийным аппаратом в области 

исследования культуры и методологией ее полевого исследования; в) 

показать возможности комплексного использования методов полевого 

исследования на разных этапах изучения объекта; г)ознакомить студентов с 

опытом полевых этнографических, социологических и культур-

антропологических исследований в зарубежной антропологии; д) 

профессионально компетентно владеть традиционными и современными, на 

основе новых технологий, методами полевого исследования и умение 

применять на практике. 

Предметом курса являются методы и методология полевых 

исследований как научный эмпирический подход к изучению феноменов 

культуры. 

Объектом курса являются онтологические, гносеологические, 

феноменологические, языковые характеристики традиционных культур, а 

также и современной культуры в их историческом становлении и специфике 

мировоззрения.   

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
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История полевых исследований 

Отчеты путешественников и миссионеров XIII в. о дальних 

странствиях, описание и анализ о жизни чужих культур и народов 

(П.Карпини, Г.Рубрук, М.Поло).  

Первые исследования британского антрополога Б. Малиновского 

(1844—1942), развитие методологической базы и принципов полевых 

исследований, необходимость длительной жизни в группе людей, 

непосредственного взаимодействия с туземцами, изучения их обычаев, 

представлений и социальных процессов, включая непосредственные 

наблюдения и описания, интерпретацию собранных данных.  

Инициатива ЮНЕСКО 1949 г. по полевым исследованиям в Пакистане. 

Методология и методы полевых исследований К. Леви-Стросса. Разработка 

методологии и методов полевых исследований в антропологии и социологии 

Р. Линтона, полевые исследования Э. Лича в Бирме, посвященные 

социальной структуре и политическим институтам качинов. Полевые 

этнографические исследования антрополога М. Мид (1901—1978) процесса 

взросления на примере культуры жителей Самоа. Полевые урбанистические 

исследования Чикагской школы социологии.  

Собственная традиция полевых исследований в социологии (Ч. Бут, Б. 

Веб и др.), в психологии, маркетинге, археологии, этнографии и 

антропологии. 

  

Развитие методов и методологии полевых исследований 

Полевое исследование (field research) как эмпирический метод 

прикладной культурологии, неисчерпаемый источник информации и 

экспериментирования, служащий основой для выдвижения гипотез. 

Нацеленность методики полевого исследования на изучение специфики 

определенной культуры в процессе экспедиции и коммуникации с ней. 

Направленность методов полевого исследования на изучение культуры 

традиционных обществ, обладающих принципиально иной структурой и 

образом жизни, по сравнению с культурой цивилизованных обществ.  

Развитие методов и методологии полевых исследований в культурной 

антропологии США (Э. Тейлор, Ф. Патнэм, А. Флетчер, Э. Смит, Боас, 

Крёбер, Уисслер, Лоуи, М. Мид, Л. Уайт, М. Салинс, К. Гирц и др.). Развитие 

методов и методологии полевых исследованийв культурной антропологии 

Европы (Л. Морган, Б. Малиновский, К. Леви-Стросс и др.). Сравнительный 

анализ. Современные методы «полевого» исследования различных 

субкультур. 

 

Полевые исследования в социально-культурологической области  

Формирование методологии полевых исследований в социально-

культурологической области. Переход от реконструкции и анализа 

письменного текста культуры к реконструкции и анализу устного текста 
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культуры посредством полевых исследований и метанаучная парадигма 

гуманитарного знания. Исследование культуры на макро- и микро уровнях. 

Качественные и количественные методы полевых исследований. Кейс-стади 

(изучение случая) как стратегия полевого исследования.  Биографический 

метод. 

Основные этапы полевых исследований: контакт с местными 

деятелями культуры, выявление информантов, знакомство с информантами, 

Проведение записей (аудио-фото-видео), паспортизация материала (сведения 

о населенном пункте, сведения об информантах). Основные методы сбора 

информации – наблюдение и интервью. Наблюдение (описание физических и 

социальных условий культурной среды, особенностей вербальной и 

невербальной коммуникации). Интервью (интервью-беседа, интервью с 

помощью «мягкого» опросника). Полевой дневник как основной отчетный 

документ в бумажном виде (тетрадь) и на электронном носителе (СD-диск). 

Проведение контент-анализа данных, полученных в интервью и 

наблюдениях. 

 

Полевые исследования в этнографии 

Полевые этнографические работы как исследования, ведущиеся среди 

живых народов с целью сбора первоначальных этнографических данных об 

отдельных структурных компонентах традиционно-бытовой культуры и их 

функционировании как определенной системы. Методы и методология 

полевых этнографических исследований. Непосредственное наблюдение, 

«взгляд изнутри». 

Стационарные исследования - продолжительное изучение населения 

этнографом в самой среде (В. Г. Богораз, Н. Н. Миклухо-Маклай, К. Гирц, 

 К.Леви-Стросс, Б. Малиновский и др.)  Экспедиционные исследования - 

кратковременное изучение народов, сбор сведений о жилище, одежде, 

утвари, пище и о многих явлениях и сторонах материальной и духовной 

культуры и быта. Виды экспедиций: стационарные, маршрутные, маршрутно-

кустовые экспедиции. Приёмы полевых этнографических исследований: 

выборочное и сплошное обследование. Методика полевых этнографических 

исследований. Полевой этнографический материал. Ведение полевого 

дневника. Сбор предметов материальной культуры: формирование 

коллекции с подробным описанием. Изучение памятников исторического 

наследия, их фиксация, зарисовка, копирование. Получение образцов 

орнамента, аппликации, вышивки, росписи ткани и другого материала 

культурного наследия при помощи видеокамер, диктофона, фотоаппарата. 

Метод опроса и анкетирования в этнографии. Интервью (среди 

старожилов, т. н. глубинное интервью и среди младшего поколения).  

Метод пережитков. Сравнительно-функциональный (или кросс-

культурный) метод, выявление общего в развитии народов путем сравнения. 

 

Полевые исследования в археологии 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE-%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%80%D1%86,_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4
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Направленность археологического исследования на обнаружение 

культурных артефактов, основных носителей культурной информации. 

Археологические методы определения географии и хронологических рамок 

существования той или иной культуры. Интерпретация вещественных 

источников в археологии. Роль археологических знаний в культурологии. 

Этапы археологического исследования: разведка и раскопки 

археологических памятников, сбор научного материала, их лабораторная 

обработка и исследование и кабинетная работа археолога, описание жизни 

древних людей на основании проведенных исследований и полученных 

данных. 

Полевые исследования в археологии: выявление (разведка), описание и 

непосредственное изучение памятников. Эффект методов разведки с 

помощью георадаров, электрометрии, аэрофотосъёмки и др. 

Методы археологии: стратиграфический (выявлении напластований, 

образованных в результате человеческой деятельности (культурный слой), 

подводная археология, охрана и музеефикация памятников, периодизация, в 

основу которой положен ведущий материал, из которого сделаны главные, 

характеризующие эпоху, орудия труда (эпоха камня, бронзы и железа). 

Методы проведения археологических разведок (визуальная и 

инструментальная, поверхностная, глубинная и дистанционная методики). 

Методы проведения археологических раскопок (методика комплексного 

анализа, документация включает стратиграфический чертеж раскопа, планы 

всех объектов, перекопов и мест находок артефактов на разных уровнях, 

дневник с изложением последовательности работ, описанием находок и их 

размещения в пространстве, фотографии раскопов). Использование 

компьютерных технологий, цифровых видеокамер и фотоаппаратов в 

современные археологических исследованиях. 

 

Полевые исследования в социологии 

Основы методологии проведения социологических исследований. 

Измерение в социологии. Понятия и признаки. Шкалирование. 

Интерпретация и операционализация основных понятий. Структура 

операционального определения. Понятие шкалы. Процедура измерения в 

социологии. Виды шкал: номинальные, порядковые, интервальные, 

отношений. Этапы процедуры шкалирования. Шкалы сумматорного типа. 

Индикаторы качества шкалы: надежность, устойчивость, точность, 

валидность. 

Метод опроса в социологических исследованиях. Виды опросов. Этапы 

и процедуры опроса. Методика и техника проведения опроса. Основные 

преимущества и недостатки метода опроса. Особенности организации и 

сложности проведения массового опроса населения. 

Анкета. Проблема формулировки вопросов. Логическая и 

организационная структура анкеты. Классификация вопросов анкеты. 

Основные функции вопроса (индикаторная, коммуникативная и 
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измерительная). Особенности интервью как метода сбора социальной 

информации. Виды интервью. 

Выборочный метод в социологии. Понятие репрезентативности, 

выборочной и генеральной совокупности. Виды выборок. Проектирование 

выборки. Ошибка выборки, исчисление. Случайные и систематические 

ошибки. Неслучайные методы отбора. 

Метод фокус-групп. Основные принципы фокусированного группового 

глубинного интервью, становление метода. Техническое обеспечение. 

Организация группы. Практические рекомендации к написанию гайда. 

Метод экспертных оценок. Опрос экспертов как метод сбора 

социологической информации. Условия применения метода экспертных 

оценок. Цели, реализуемые с помощью экспертного опроса. 

Особенности использования некоторых методов качественной 

парадигмы в полевых социологических исследованиях. Нормативная модель 

качественного социологического исследования. Основныепринципы 

глубинного интервью. Обоснованная теория. Определение и истоки 

биографического метода. Сбор биографического материала. Нарративное 

интервью. Основные правила повествования. Стратегия проведения 

нарративного интервью. 

 

Методология полевых исследований М. Мид 

Изучение феномена «детство», процесса взросления детей, установок 

взрослых членов общества по отношению к детям и способов коммуникации 

между взрослыми и детьми на примере культуры жителей Самоа в работе 

Маргарет Мид «Культура и мир детства». Методология полевого 

исследования  

Метод полевых исследований М. Мид как междисциплинарный 

подход, основанный на тесном взаимодействии психологии и этнологии 

(этнографии), основанный на синтезе методов этнографии (наблюдение, 

обязательная языковая подготовка, метод возрастных срезов, изучение 

систем родства) и социологии (методы опроса, анкетирования, тестирования 

и интервьюирования), позволяющие индуктивным путем составить более 

широкую картину об изучаемом социуме, собрать необходимый материал и 

выявить уникальные «личностные» параметры локальной культуры. 

Уникальность методологии М.Мид - использование разнообразных 

форм регистрации увиденного: стенография, рисунки детей, тщательная фото 

и видео фиксация. 

Гуманистический подход к сохранению локальной культуры в 

методологии полевых исследований М.Мид. Обнаружение универсальных 

паттернов поведения. Этика полевого исследователя - преобладание над 

своим субъективным отношением, отсутствие страха перед аборигенами, 

непредвзятость по отношению к изучаемой культуре, исследование иной 

культуры с объективной позиции, знание культурологических методов и 

умение их компоновки с учетом условий принимающей среды.  
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Кросс-культурные полевые исследования 

Кросс-культурный подход как сравнительно-исторический метод в 

науках о культуре. Теоретико методологические основания кросс-

культурного подхода. Генезис и эволюция кросс-культурного подхода. 

Влияние кросс-культурных установок на формирование концепций 

универсальной модели культуры. Кросс-культурный подход в сравнительных 

исследованиях примитивных культур, поиск сходств и различий в культурах, 

многообразие культурных констант и поиск общих культурных черт на 

основе кросс-культурного сравнения (Л. Морган, Э Б Тайлор, Г Спенсер, Дж 

Фрэйзер). 

Кросс-культурный метод в антропологических и этнографических 

исследованиях (А. Р. Радклифф-Браун, Ф. Боас, Р Бенедикт, Э. Э. Эванс-

Причард, А. Кребер, Дж. Мердок, Л. Уайт, M. Херсковиц). 

Вклад кросс-культурных исследований в теорию межкультурной 

коммуникации (Э. Холл). Кросс-культурные лингвистические исследования, 

сопоставительный анализ "языков" культурно противопоставленных групп, 

пользующихся одним общим языковым кодом (Д. Таннен). 

Эффективность применения кросс-культурного подхода в современных 

исследованиях культуры. 

 

Метод нарративов 

Нарратив как дискурсивная реальность и особый жанр дискурса. Виды 

нарратива. Нарративный анализ в социологии, культурологии и лингвистике. 

Структуралистская нарратология. Структурное понимание текста. 

Исследование нарративов, анализ типичных историй, их структуры, описание 

отдельных элементов. Нарратив как выражение ряда инструкций и норма в 

различных практиках коммуникации, упорядочивания, придания смысла 

опытам, становления знания, процедурах извинения и оправдания и т.п. 

Нарративные структуры и элементы: жанр, сценарий, сюжетные линии, 

точки зрения, голос и т.п., как открытые и адаптирующиеся структуры, 

изменяющие свою организацию и форму с изменением дискурсивного 

контекста и лежащими в их основании социальными и эстетическими 

функциями. 

Нарратив как понятие философии постмодернизма, фиксация 

процессуальности самоосуществления как способ бытия повествовательного, 

«сообщающего» текста (Р. Барт, Ж. Деррида, Ю. Кристева, У.Эко, Ф. 

Джеймисон). 

Нарратив как «инструкция» по определению и пониманию реальности 

(Й. Брокмейер и Р. Харре). 

Нарратив как модель (аналогия), используемая для объяснения (или для 

интерпретации) ряда явлений путем отсылки к правилам (или схемам, 

структурам, сценариям, рамкам, сравнениям, метафорам, аллегориям и т.п.), 

которые так или иначе включают в себя обобщенное знание.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82,_%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BA
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Нарратив как метатеоретическая парадигма. Нарратив как особый 

модус мышления. Идентичность как нарратив в концепции Дж. Брунера. 

Постоянно встречающиеся заблуждения в нарратологическом анализе 

онтологическое и репрезентационное заблуждение. 

 

Основные методы сбора информации. Методы наблюдения и 

описания 

Общая характеристика методов сбора первичной информации. 

Наблюдение как основной источник информации. Требования к 

наблюдению. Научное и обыденное наблюдение. Типы научного наблюдения 

в антропологии. Специфика полевого (включенного) наблюдения. 

Включенное наблюдение как метод этнографического описания объекта. 

Трудности языкового и понятийного барьера между исследователем и 

наблюдаемыми. Важнейшие аспекты метода наблюдения: объекты 

наблюдения, место наблюдения, физические и социальные условия, число 

наблюдений. Методика, приемы и техника полевого наблюдения. 

Технические средства фиксации наблюдаемых фактов.  

Описание конкретных примеров полевого наблюдения. Исследование 

У.Ф.Уайта и др. Изучение письменных и визуальных источников. 

Классификация источников, используемых в полевом исследовании. Работа с 

письменными источниками. Записи наблюдений, этнографические 

документы, описание "мертвых" народов, биографии (автобиографии), 

устные предания как основные источники. Биографический метод. Анализ 

текстов и документов. Описание личных документов. "Наивное письмо" как 

предмет изучения. Описание визуальных источников. Фотографии. 

Видеосъемки и видеофильмы. Пример конкретного исследования 

источников. Этнографическое описание и его разновидности. "Насыщенное 

описание" К.Гирца и его применение в полевом исследовании. Методы 

исторического исследования (метод "устной истории"). Метод истории 

жизни (жизнеописания). Два подхода к истории жизни (классический и 

интерпретативный). 

 

Метод выборки 

Выборочный метод и первичное измерение в социально-

антропологическом исследовании. Выборка как метод программирования 

исследования. Понятия случайного события и случайной величины. Виды 

выборки. Правила выборки. Дж.Хонигман о построении выборки в полевом 

исследовании. Обоснование и расчет выборки. Проверка репрезентативности 

и надежности. 

Выборочное обследование материальной и духовной культуры этноса. 

Выделение отдельных сфер исследования, исключая объекты других сфер. 

Недостатком выборочного обследования является опасность субъективного 

выбора объекта изучения, что снижает ценность исследования. Сплошное 
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обследование. Изучение населения, материальной и духовной культуры 

путём исследования «подряд». 

 

Ведение полевого дневника 

Правила ведения полевого дневника. Содержание дневника: 

паспортные данные (населенный пункт, информанты, автобиографические 

данные), расшифровка текстов, словарь. Данные отсутствующих в 

литературном языке лексики и фразеологии: название мифологических 

персонажей, обрядовой еды, игр, элементов праздничных ритуалов, названия 

магических и ритуальных действий, народные названия календарных дат, 

терминология гадания, лечения, название различных праздничных дней, 

связанных с различными этапами хозяйственных работ.  

Данные наблюдения о бытовании текстов в населенном пункте 

(степень сохранности традиции; взаимоотношения между исполнителями в 

быту; отношение к традиции различных социальных, профессиональных, 

конфессиональных групп). Расшифровка: запись интервью, переведенная из 

звуковой формы в текст – транскрипт. Отражение всех особенностей 

диалекта информантов (фонетических, морфологических). Итоги дня. План 

последующей работы. 

 

Метод опроса 

Понятие опроса в полевых исследованиях. Виды опросов. Этапы и 

процедуры опроса. Методика и техника проведения опроса. Основные 

преимущества и недостатки метода опроса. Особенности организации и 

сложности проведения массового опроса населения. 

Логическая и организационная структура анкеты. Классификация 

вопросов анкеты. Основные функции вопроса (индикаторная, 

коммуникативная и измерительная). Стандартизированные анкеты со 

стандартизированными, или фиксированными, перечнями вопросов, с 

задействованием незначительного числа категорий, на которые можно давать 

только конкретные ответы. Анкеты с открытыми вопросами, 

предусматривающие произвольные ответы.  

 

Метод интервью 

Особенности интервью как метод сбора социальной информации. Виды 

интервью. Функциональное и общее отличие интервью от анкетного опроса. 

Преимущества и недостатки метода. Этапы подготовки и проведения 

интервью. 

Интервью-беседа: выработка спонтанной генерации вопросов, 

возникающих прямо в ходе интервью, особенно, когда оно является частью 

полевого наблюдения. 

Интервью с помощью «мягкого» опросника: включает использование 

набора тематических вопросов. «Мягкий» опросник предполагает наличие 
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общей информации, которую следует получить у каждого 

интервьюируемого.  

Требования, предъявляемые к вопросам: открытость (позволять 

респондентам отвечать своими словами), эмоциональная нейтральность 

(интервьюер не должен показывать эмоции), однонаправленность (содержать 

не более одной идеи), ясность (сформулированы на собственном языке 

респондента). 

 

Методы анализа и интерпретации данных  

Обработка и анализ первичных антропологических данных. 

Особенности математической и статистической обработки полученных 

результатов. Компьютерная обработка данных. Методы интерпретации 

первичной информации. Описание и интерпретация данных наблюдения. 

Первичное описание текстовых данных. Описание источников. 

Методы анализа "вторичной" информации и концептуализации. 

Аналитические методы. Виды анализа. Контент-анализ. Индуктивный 

анализ. Типологический анализ. Логический анализ понятий и категорий. 

Способы теоретизирования в культурной антропологии. Моделирование как 

основной метод объяснения и понимания. Разработка моделей 

теоретического обобщения эмпирического материала. Дескриптивные 

(описательные) модели (описание культурных конфигураций). 

Ассоциативные модели (установление ассоциативных связей между 

фактами). Функциональные модели (выявление функционально значимых 

факторов и предпосылок). Системные модели (изучение культурных 

целостностей). Динамические модели, их теоретическое значение. 

Составление научного отчета. Написание научной работы (монографии, 

сборника научных трудов и пр.). 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. История полевых исследований 

2. Развитие методов и методологии полевых исследований 

3. Полевые исследования в социально-культурологической области  

4. Полевые исследования в этнографии 

5. Полевые исследования в археологии 

6. Полевые исследования в социологии 

7. Методология полевых исследований М.Мид 

8. Кросс-культурные полевые исследования 

9. Метод нарративов 

10. Основные методы сбора информации.Методы наблюдения и 

описания 

11. Метод выборки 

12. Ведение полевого дневника 

13. Метод опроса 
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14. Метод интервью 

15. Методы анализа и интерпретации данных 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МАГИСТРАНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Соотношение методологии, логики, методов и методик полевых 

исследований. 

2. Методические основы полевой этнографии  

3. Биографический метод в  полевых исследованиях.  

4. Метод case-study в полевых исследованиях.  

5. Общие принципы выборочного исследования.  

6. Этические проблемы полевых исследований. 

7. Основные характеристики глубинного интервью. Отличия 

глубинного интервью от формализованного и полуформализованного 

интервью.  

8. Стратегия проведения нарративного интервью.  

9. Цель, виды полевого исследования (разведывательное, 

описательное, аналитическое). 

10. Выборочный метод и первичное измерение в социально-

антропологическом исследовании. 

11. Общая характеристика методов сбора первичной информации. 

12. Наблюдение как основной источник информации. 

13. Изучение письменных и визуальных источников. 

14. Качественные методы полевого исследования. 

15. Обработка и анализ первичных антропологических данных. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ 

 

1. Методы анализа «вторичной» информации и концептуализации. 

2. Контент-анализ, идентификация, кодирование и категоризация 

первичных структур, содержащихся в интервью и наблюдениях. 

3. Организация и методы программирования полевого исследования 

4. Возможности использования теории структурации в прикладной 

исследовательской деятельности 

5. Сущность и особенность эмпирического исследования культуры 

6. Сегодняшние проблемы возвращения культурного наследия 

7. Социальные функции культурных памятников 

8. Социокультурные функции дома (жилища) 

9. Исследовательское поведение в освоении окружения 

10. Многообразие методологических подходов в исследовании 

культуры 
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11. Современные представления о происхождении и физической 

эволюции человека 

12. Адаптационная значимость обучения и его составляющие 

13. Соотношение методологии, логики, методов и методики 

исследования 

14. Особенности антропологического видения социальной реальности 

15. Нарратив как понятие «сообщающего» текста: Ж. Деррида. 
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