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1. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде ӘЗІРЛЕНГЕН 

ЖӘНЕ ҰСЫНҒАН. 
 

2. Типтік оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 

министірінің 2016 жылғы 05 шілдедегі №425 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. РАЗРАБОТАНА и ВНЕСЕНА Казахским национальным университетом им. 

аль-Фараби. 

 

2. Типовая учебная программа разработана в соответствии с типовым учебным 

планом, утвержденным приказом МОН РК от 05 июля 2016 года №425. 

 

3.УТВЕРЖДЕНА протокольным решением №2 заседания Республиканского 

учебно-методического совета высшего и послевузовского образования от 30 

июня 2016 года. 

 

Настоящая типовая учебная программа не может быть тиражирована и 

распространена без разрешения Министерства образования и науки Республики 

Казахстан 
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Макашева К.Н. – тарих ғылымдарының докторы, әл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық университетінің халықаралық қатынастар және әлемдік 

экономика кафедрасының профессоры 

 

Пікір жазғандар: 

Несипбаева К.Р. – тарих ғылымдарының докторы, профессор, Абай 
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Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Ғылыми зерттеудің әдіснамасы» пәні «6D050505 – Аймақтану» 

мамандығы бойынша докторанттарға теориялық білім жинақтауға және 

теория жасау мен ғылыми зерттеу жүргізу қабілетін дамытуға үйрететін 

теориялық әрі практикалық пән болып табылады. Ұсынылып отырған пән 

докторанттарға зерттеудің әр түрлі әдіс-тәсілдері мен техникаларын үйретуді 

дамытумен қатар, бұрын оқылған алуан түрлі курстарға қатысты синтез 

ретінде айқындалады. 

  Курс шеңберінде докторанттар саяси, сонымен бірге сыртқы 

саяси үрдістерге қазіргі саяси зерттеулерде, баға беру мен болжауда 

қолданылатын пәнаралық-ғылыми құралдардың бір тобымен танысады. 

Осыған орай саяси зерттеулерді әдістемелік тұрғыдан қамтамасыз ететін 

негізгі  ұғымдардың мән-мағынасы ашылып, байланысты негізгі 

түсініктемелері  анықталады, эмпирикалық ақпаратты өңдеудің және 

зерттеудің әр алуан әдістерін қолданудың негізгі тәсілдерін оқытады.  

«6D050505 –Аймақтану» мамандығы бағыты бойынша докторанттарды 

дайындау болашақ маман ғылыми зерттеу әдістемесі мен ғылыми әдіснама 

негіздерін білуді талап етеді. «Ғылыми зерттеу әдіснамасы» пәнін меңгеру 

әдіснамалық және ғылыми мәдениеттің, ғылыми тексттерді икемді 

қабылдауға, алынған білімді ғылыми-зерттеу жұмысында тиімді 

пайдалануды қалыптастыруға ықпал етеді. 

Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар мыналарды білулері тиіс: 

 - ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастырудың теориялық негізін; 

 -ғылыми зерттеу әдіснамасының теориялық негізін; 

 -жетекші отандық және шетелдік ғылыми мектептерді, олардың 

аймақтану әдіснамасын қалыптастырудағы үлесін сипаттауды; 
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- ғылыми зерттеулердің негізгі әдістер мен әдіснамаларын. 

Мыналарды істей білуі тиіс: 

 -қазіргі ғылымның үрдістерін сараптауды, ғылыми зерттеулердің 

болашақ бағыттарын анықтауды; 

 - кәсіби қызметте зерттеудің тәжірибелік және эксперименталдық 

әдістерін қолдануды; 

 - зерттеу пәнін, мақсатын және міндеттерін анықтауды, 

зерттеудің бағдарламасын дайындауды; 

 - ғылыми зерттеу жүргізуде теорияларды, тұжырымдамаларды 

және теориялық тәсілдерді қолдануды; 

 - жобалар дайындау, ұйымдастыру және бақылауды. 

Мыналарды меңгеруі тиіс: 

- Ғылыми зерттеудің қазіргі әдістерін; 

- Өзінің ғылыми әлеуетін дамыту мен жетілдіруді. 

Пререквизиттер: Халықаралық қатынастар жүйесіндіге аймақтардың 

өзекті мәселелері: теориялық және практикалық тәсілдері   

Постреквизиттер: Докторлық диссертацияны жазу. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Дәрістер тақырыбы 

 

1 Ғылыми зерттеу әдіснамасына кіріспе 

2 Қазіргі әдіснаманың теориялық негіздері 

3 Ғылыми зерттеу және оның кезеңдері 

4 Ғылыми білімнің әдіснамалық негіздері 

5 Ғылыми таным әдістері 

6 Зерттеу мәселесін таңдау. Теорияларды құру. 

Гипотезошығармашылық. Зерттеудің мақсаттары мен міндеттері. 

Зерттеу бағдарламасын құрастыру. 

7 Халықаралық қатынастар теориясы: түсінігі, ерекшелігі, типологиясы 

8 Халықаралық қатынастардың аймақтық өлшем әдістемесі 

9 Деңгейлік-секторлық талдау және оны халықаралық және аймақтық 

жағдайлар мен үрдістерде қолдану. 

10  Зерттеу әдістерінің типологиясы 

 11 Диссертациялық зерттеудің әдіснамасы 

12 Ғылыми зерттеу жазудағы әдістемелік мәселелер 

13 Ғылыми мақаланы дайындау және жариялау 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Ғылым дамуының барлық сатыларында әдіс шешуші рөлге ие болды, 

яғни тәсілдердің стратегиясы, кейіннен оның архитектурасын орындау және 
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ғылымның ордасын құру мақсатында негізін қалау жолы. Әдіснама әдіс 

ғылымы ретінде ғылымның пәніне және оның объектісін құрауда қатысады, 

және әдіснамалық және ғылыми тексттерді икемді қабылдауға, алынған 

білімді ғылыми-зерттеу жұмысында тиімді пайдалануды қалыптастыруға 

ықпал етеді. 

Пәнді оқыту мақсаты ғылыми зерттеу жүргізуде әдіснама мен 

әдістеме саласында білімді докторанттарда әдіснамалық және ғылыми 

мәдениетті, білімдер жүйесін, ғылыми зерттеу жүргізу мен ұйымдастыру 

саласындағы іскерлік және дағдыны қалыптастыру болып табылады.  

 Курстың негізгі міндеттері: 

- ғылыми зерттеу әдіснамасының жалпығылыми деңгейінің тәсілдері 

мен жетекші тұжырымдамаларын зерттеу; 

-ғылыми зерттеу әдіснамасының негізгі тәсілдерін зерттеу; 

-ғылыми зерттеу әдіснамасының әдістемелік деңгей амалдары мен 

негізгі тәсілдерін зерттеу және меңгеру; 

- тәжірибелік дағды мен ғылыми әдістерді қолдануды, сонымен қатар 

ғылыми зерттеу жүргізудің әдістемелік бағдарламасын дайындауды 

қалыптастыру.  

«Ғылыми зерттеу әдіснамасы» пәні кәсіби циклдағы басқа пәндер 

оқуда, сонымен қатар мамандану пәндерінде негіз болады. «Ғылыми зерттеу 

әдіснамасы» пәні ғылыми-техникалық төңкерістің дамуымен, ғылыми 

ақпарат көлемінің ұлғаюымен, білімнің қарқынды өзгеріп тұруы мен 

жаңартылуы себебінен пайда болды. Қазіргі таңда жоғары 

мамандандырылған жоғары және жалпығылыми және кәсіби дайындықтарға 

ие, жеке шығармашылық жұмыстарға дағдыланған мамандар қажеттілігі 

туындауда. Бұл мамандар жаңа ғылыми зерттеулерде  нақты бейімделіп қана 

қоймай, сонымен қатар аталған зерттеудің нәтижелерін өндірістік үдерістерге 

еңгізуді де білуі қажет. 

  

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Ғылыми зерттеулер әдіснамасына кіріспе 

Курс пәні, оның өзектілігі. Курстың негізгі мәселелері мен жалпы 

сипаттамасы. Әдіснама түсінігі. Әдіснама зерттеушінің дүниетанымы 

ретінде. Әдіснама зерттеудің тәсілдер жүйесі ретінде. Халықаралық 

қатынастарды зерттеудің әдістемесі жөніндегі жалпы түсінік. Әдіснама 

зерттеуді ұйымдастыру тәсілдері мен амалдар жүйесі, кешені немесе 

жиынтығы ретінде. Әдіс түсінігі. Зерттеу әдістерін топтау мәселесі. Әдістеме 

түсінігі. Зерттеу техникасы. 

 

Қазіргі заманғы әдіснаманың  теориялық негіздері 

Халықаралық қатынастар теориясы мен аймақтанудағы 

«автономдылық» мәселесі. Әлем аймақтарының дамуының негізгі 

мәселелеріне теориялық тәсілдер. Ғылыми зерттеудің үш деңгейі: жалпы 
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теориялық, арнайы теориялар, эмпирикалық.  Аймақтық саясаттағы 

қағидалар, құқық және мораль. Халықаралық қатынастардың негізгі 

теорияларының түсіндірмесіндегі адамгершілік критерийлері. «Табиғи 

құқық» доктринасы және жалпы адамзаттық құндылықтар мен идеалдар. 

Халықаралық құқықтың негізгі қағидалары, олардың реттеушілік рөлінің 

өзіндік ерекшелігі. Халықаралық гуманитарлық құқық және оның 

нормалары.  

Аймақшылдықтың негізгі принциптері. Федерализм теориясы және 

мемлекеттің федеративтік құрылымының негізгі үлгілері. Субсидиарлық 

қағидалары. ЕО-дағы бірлік және саналуандық қағидасы. 

 

Ғылыми зерттеу және оның кезеңдері 

«Ғылым», «ғылыми білім» түсініктерін анықтаудағы негізгі тәсілдер. 

Ғылым жүйе ретінде. Ғылымның даму үдерісі. Ғылымның мақсаты мен 

міндеттері. Ғылымның субъектісі мен объектісі. Ғылымдардың 

классификациясы. Қазіргі ғылымның өзіндік ерекшеліктері. Ғылыми 

зерттеудің анықтамасы. Ғылыми зерттеудің мақсаттары мен міндеттері және 

әр түрлі негіздегі классификациясы. Ғылыми зерттеуге қойылатын негізгі 

талаптар. Ғылыми зерттеудің әдістері мен формалары. Зерттеудің теориялық 

деңгейі және оның негізгі элементтері. Зерттеудің эмпирикалық деңгейі және 

оның ерекшеліктері. Ғылыми-зерттеу жұмысының кезеңдері. Ғылыми-

зерттеу жұмыстарының дұрыс ұйымдастырылуы.  

 

Ғылыми білімнің әдіснамалық негіздері 

Ғылым қызметтің ерекшелік формасы ретінде. Ғылыми білімнің 

түсінігі. Абсолюттік және салыстырмалы білім. Ғылыми танымның 

деңгейлері, формалары және әдістері. Ғылым дамуының теориялық, 

көрінетін және эмпирикалық деңгейлерінің өзара ықпалдасуы. Ғылымның 

әдісі мен әдіснамасы жөнінде түсінік. Әдіснама – ғылыми танымның әдістері, 

қағидалары мен тәсілдері жөніндегі ілім. Ғылыми зерттеудің жалпы 

әдіснамалық қағидалары: теориялар мен практикалардың тұтастығы; 

объективтілік, жан-жақтылық және кешенді зерттеу қағидалары; зерттеу 

жүргізудегі жүйелі әдіс. Әдіснаманың деңгейлері. Әлемнің ғылыми көрінісі 

түсінігі. Әлемнің жаңа ғылыми көрінісі ғылыми синтез мәселесі ретінде. 

Әдіснамалық мәдениет – әдіснамалық білімдерге негізделген ойлау 

мәдениеті. 

 

Ғылыми танымның әдістері 

Ғылым таным әдісі: болмысы, мазмұны, негізгі сипаттамасы. Әдістің 

негізгі функциясы. Әдістің тарихи-мәдени ретроспективасы. Теория және 

әдіс – ұқсастық пен айырмашылық. 

Ғылыми таным әдістерінің классификациясы: философиялық, жалпы 

ғылыми тәсілдері мен әдістері, көбіне ғылыми, тәртіптік, тәртіпаралық 

зерттеулер. Жалпығылыми зерттеу әдістерінің үш деңгейлері: эмпирикалық 
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зерттеу әдістері, теориялық танымның әдістері, жалпылогикалық әдістері. 

Эмпирикалық зерттеудің әдістері: бақылау, салыстыру, сипаттау, өлшеу, 

тәжірибе. Теориялық танымның әдістері: рәсімдеу, аксиоматикалық әдіс, 

гипотетико-дедуктивті әдіс, абстрактіден нақтылыққа көшу. Жалпығылыми 

логикалық әдістер мен таным амалдары: талдау, синтез, абстрактілеу, 

идеалдау, индукция және дедукция, аналогия, модельдеу, жүйелі әдіс және 

т.б. 

Қоғамдық-гуманитарлық ғылымдардың ерекшеліктерімен шартталған 

арнайы құралдар, әдістер мен операциялар: идеографикалық әдіс, диалог, 

сауалнама, жобалық әдістер, тестілеу, биографиялық және автобиографиялық 

әдістер, социометрия, ойын әдістері. Әр түрлі әдістердің зерттеу 

мүмкіндіктері. 

 

Зерттеу мәселесін таңдау. Теорияларды құру. 

Гипотезошығармашылық. Зерттеудің мақсаттары мен міндеттері. 

Зерттеу бағдарламасын құрастыру 

Ғылыми-зерттеу жұмысының бағытын таңдау. Ғылыми-зерттеу 

жұмысын жоспарлау. Зерттеу мәселесін таңдау. Ғылыми зерттеу тақырыбын 

құрастыру. Ғылыми зерттеу тақырыбына қойылатын өлшемдер. Зерттеу 

мәселесін қою, оның кезеңдері. Теория құру логикасы мен оған қойылатын 

талаптар. Қолданылатын түсініктерге қойылатын талаптар. Гипотеза түсінігі. 

Гипотеза түрлері. Гипотезаның құрамдас бөліктері. Гипотеза тексерілуі: 

әдістері мен проблемалары. Гипотезаны жетілдіру. Операционализация. 

Зерттеу мақсаттары мен міндеттері. Зерттеу мақсатын құрастырудағы 

талаптар. Зерттеу міндеттерін құрастыру, олардың зерттеу мақсаты мен 

тақырыбымен логикалық байланысы. Жұмыс істейтін бағдарлама мен оның 

құрылымы. Ғылыми зерттеудің субъектісі мен объектісі. Зерттеу 

бағдарламасының құрамдас бөліктері. Зерттеу жоспары мен бюджетін 

дайындау. 

 

Халықаралық қатынастар теориясы: түсінігі, ерекшелігі, 

типологиясы  
Халықаралық қатынастар теорияларының классификация мәселесі. 

Халықаралық қатынастар теорияларының типологизациясына қатысты 

хронологиялық әдіс. Дж. Васкез типологиясы, Х. Булл типологиясы. 

Модернистік және постмодернистік халықаралық қатынастар теориялары, 

олардың ерекшеліктері. К. Бус және С. Смит классификациясы. Модернистік 

теориялар: идеализм және неолиберализм. Идеализм мен неолиберализмнің 

негізгі өкілдері. Халықаралық қатынастардағы мемлекеттердің рөлі. 

Абсолютті пайда максимализациясы мемлекеттердің негізгі мақсаты ретінде. 

Халықаралық аренада акторлар санының және әр түрлілігінің өсуі.  

Халықаралық институттардың рөлі халықаралық қатынастар анархиясын 

тежеуіштері ретінде. Серіктестіктің мүмкіндігі мен қажеттілігі жетекші 

халықаралық үдеріс ретінде. Қауіпсіздік дилеммасының экономикалық 
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өлшемдері. Әлемнің өзара тәуелділігінің артуы. Жаһандану. Халықаралық 

қауымдастық үшін ортақ мүдделердің мәні мен бағасы. Нарықтық 

механизмдер халықаралық қатынастар реттеушісі ретінде. Халықаралық 

қатынастар реттеуде құқық, халықаралық институттар мен этикалық 

нормалардің рөлінің артуы.  

Модернистік теориялар: реализм және неореализм. Реализм мен 

неореализмнің негізгі өкілдері. Халықаралық ортаның анархиялығы. 

Мемлекет халықаралық қатынастардың жалғыз ғана мәнді акторы ретінде. 

Мемлекеттер арасындағы өзара ықпалдастықтың конфликтілігі. Ұлттық 

қауіпсіздік пен ұлттық мүдделердің рөлі. Қауіпсіздік дилеммасы. 

Мемлекеттердің және олардың коалицияларының іс-қимылындағы 

«реалистік стратегия» түсінігі. Күш және күш тепе-теңдігі халықаралық 

қатынастардың негізгі реттеушісі ретінде. Мемлекеттердің және олардың 

одақтарының сыртқы саясатындағы негізгі түрткі болатын жағдайлары: 

қауіпсіздік, пайда, атақ (бедел). 

Модернистік теориялар: марксизм мен неомарксизм. Марксизм мен 

неомарксизмнің негізгі өкілдері. Халықаралық қатынастардың анархиялығы 

және ұлы державалардың рөлі. «Әлем-жүйе» («әлем-экономика») түсінігі. 

«Әлем-жүйенің» конфликтті сипаты, оның ұлы державалардың арнайы 

бағытталған стратегиясның шартталуы. «Әлем-жүйе» орталық пен 

периферия арасында қорларды әділетсіз бөлу мәселесі. Бейсимметриялық 

өзара тәуелділіктің артуы, «әлем-жүйе» периферия мен орталықтың 

арасындағы тартыс. «Солтүстік-Оңтүстік» мәселесі. «Мемлекеттер (аймақ) – 

сыныптардың»  тартысы халықаралық қатынастарды басты реттеуші ретінде. 

Халықаралық экономикалың орнын айқындаушы.  

Постмодернистік теориялар: феминизм, сыни теория, конструктивизм. 

Феминизм теориясындағы бағыт. Қауіпсіздікті зерттеуде феминизімнің саяси 

реализімнен өзгешелігі. Постмодернистік теориядағы бірегейлік мәселесі.  

Сыни теорияның негізгі ережелері, оның ерекшелігі және классикалық 

модернистік парадигмадан өзгешелігі. Классикалық теорияның 

тұжырымдамалық аппараты. Сыни теорияның теоряландыру және өзін-өзі 

көру үрдісі. Теория қоғамның бөлігі ретінде. Білім мен ұғым 

интерсубъективті құрылыс ретінде. Жалпы азат ету түсінігі. 

 

Халықаралық қатынастардың аймақтық өлшем әдістемесі 

Халықаралық қатынастар теорясындағы аймақтар және аймақтық 

қосалқы жүйесі. Аймақтық құрылымдар үлгісі. Аймақтану және 

аймақтандыру. Суб-тәртіп түсінігі және жіктелуі. Аймақтану және аймақтық 

саясат әлемнің  белгілі аймақ мысалында. Әлеуметтік-экономикалық 

бірліктердің кеңістігі, аймақтың құрылымдық-функционалық құрылым және 

аймақтардың құрылымдылық мінездемесі. Аймақтық үрдістердің әділетті 

шарттасуы. Кешенді аймақтану және кешенді елтану. Кешенді аймақтық 

мінездеменің құрылымы мен тірек элементтері.  
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Халықаралық қатынастар жүйесіндегі аймақтың әдістемелік орнының 

өлшемі. Оның экономикалық, геосаяси, өркениеттік сипатына салыстырмалы 

талдау. Аймақтық қатынастарда саяси және экономикалық  құрамдасын 

анықтау. 

Гуманитарлық білім жүйесіндегі халықаралық және аймақтық 

жағдайлар мен үрдістердің зерттеу ерекшелігі. Ұлттық және халықаралық 

өлшемдердегі жаһандық саяси жағдайлар мен үрдістер. Саяси зерттеу әдісі 

ғылыми жобаның негізі ретінде. Негізгі және қолданбалы өңдеулер: 

анықтамасы және сипаты. Ғылыми ізденістің монотәртіптік және пәнаралық 

аспаптары. Халықаралық-саяси жағдайлар мен үрдістерді зерттеудің бұйымы 

мен ерекшелігі. Ішкі және халықаралық саясат өрісіндегі қолданбалы ғылыми 

түсінік. Тарихи-сипаттық ғылымнан талдамалық-болжамдық ғылымға өтуі. 

Жүйелік көзқарас тұрғысынан халықаралық және аймақтық жағдайлар мен 

үрдістерді зерттеу. 

Аймақтық үрдістерді зерттеуді ақпараттық қамтамасыз ету. Ақпарат 

ғылыми қызметтің негізгі қоры ретінде. Тарихи өлшемдегі ақпараттандыру 

үрдісі. Гуманитарлық ғылым өрісіндегі ақпараттар мен ақпараттық 

ауқымдылықтың әр түрлілігі. Қолданбалы саяси зерттеуді ақпаратпен 

қамтамасыз ету. Ақпараттың шынайылық мәселесі. Қолданбалы саяси 

жобаны қамтамасыз етуде ақпараттық технологиялардың рөлі. ИНТЕРНЕТ 

жаһандық компьютерлік ақпараттық желі. Электронды ресурстар: іздеу 

тәсілдері және талап етілген мәселе бойынша ақпараттарды саралау. 

  

Деңгейлік-секторлық талдау және оны халықаралық және 

аймақтық жағдайлар мен үрдістерде қолдану 

Халықаралық қатынастар жүйесіндегі «деңгейлік талдау мәселенің» 

генесизі. «Деңгейлік талдау» түсінігі. Жүйелік талдау түсінігінің кеңістігі. 

Деңгейлік талдаудың эпижүйелік түсінігі. Деңгейлік талдауды анықтаудың 

белгілері. М.Каплан, К.Уолц және Дж.Сингердің халықаралық қатынастар 

үрдісін талдаудың үш деңгей тұжырымдамасын әзірлеудегі үлесі. Жеке 

тұлға, элемент, жүйе халықаралық қатынастар талдауының деңгейлері 

ретінде. Зерттеуде деңгейлік талдауды қолданудың басымдылығы туралы 

пікірталас. Құрылым мен элементтің өзара байланысы.  

 

Зерттеу әдістерінің типологиясы 

«Әдіснама», «әдістер», «әдіс» және «зерттеу техникасы» түсінігі. 

Әлеуметтік гумманитарлық ғылымды зерттеудегі формалды және формалды 

емес тәсілдер. Нормативті-идеологиялық және нормативті-шығармашылық 

гипотездік тәсіл. Формалды тәсілдер тобы. Формалды емес тәсілдер тобы. 

Тарихы-сипаттаушылық және саяси-сипаттаушылық тәсілдер. Операциялық-

қолданбалы тәсілдер: жағдайларды талдау тәсілдері (қарапайым және 

енгізілген бақылау, құжаттар мен объективті ақпарлар дерек көздерін оқып 

білу, салыстырмалы талдау); мазмұнын талдау әдістері (контент-талдау, 

ивент-талдау, танымдық карталау), мінезді талдау әдістері (еліктеу, 
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жағдайлық талдау, іскерлік, штабтық және стратегиялық ойындар). 

Аналитикалық-болжамдық әдістер: баламалау, ретро-баламалау, сценарилік 

тәсіл және эксперттік талдау тәсілдері (ақылдылар талқысы, «дельфи» тәсілі 

және т.б.) 

Контент-талдау түсінігі. Контент-талдауды қолданудың аймағы. Саяси 

жағдайлар мен үрдістердің қолданбалы зерттеуінде контент талдауды 

қолдану мақсаттылығы.  

Ивент-талдау түсінігі. Ивент-талдауды қолданудың аймағы. Ивент 

талдауды қолданудың негізгі кезеңдері. Бақылаудың бірліктерін бөліп қарау 

және олардың кодтамалары. Іріктеу жүйесінің құрылымы. Нәтижелерді 

жалпылау және түсіндіру. Ивент талдауды қолданудың артықшылықтары 

мен кемшіліктері. Когнитивті карталаудың түсінігі. Когнитивті карталауды 

қолданудың аймағы. Когнитивті карталауды қолдану тәртібінің негізгі 

түсінігі. Ақпараттық негізді құрудың ерекшеліктері, оның сипаты, алдын-ала 

өңдеу. Когнитивті карталауды қолданудың артықшылықтары мен 

кемшіліктері. 

 

Диссертациялық зерттеудің әдіснамасы 
Диссертациялық зерттеудің әдіснамалық стратегиялары. Ғылыми 

диссертациялық зерттеудің қисыны мен құрылымы. Диссертацияның зерттеу 

бағдарламасы. Тақырып пен жұмыс жоспарын таңдау, библиографиялық 

ізденіс, әдебиет пен нақты мәліметті іріктеу. Диссертация құрылымы. 

Санатты аппарат, түсініктер, терминдер, анықтамалар, теориялар, 

тұжырымдамалар және олардың ара қатынасы. Мәлімет құрылымы және оны 

үлестіру. Диссертациялық зерттеудің мәселелері. Мәселені ашу, деректерді 

талдау, негізгі нәтижелерді жинақтау. Дәйексөздің ережесі мен ғылыми 

әдебі: ғылыми мектептер, бағыттар, есімнамалар. Диссертацияның ғылыми 

аппараты. Зерттеу тақырыбын таңдаудың әдістемесі. Диссертацияның 

тәжірибелік маңыздылығы және оның тақырыбының өзектілігі. Диссертация 

тілінің ерекшелігі және академиялық стилі. Әдіснаманы таңдауды кіріспеде 

негіздеу – диссертация жұмысындағы зерттеу бағдарламасының әдіснамалық 

негізі. Диссертацияның мәселелік өрісін дайындау. Докторлық 

диссертацияның мазмұны мен рәсімдеуіне қатысты негізгі талаптар. Зерттеу 

қолжазбасы жұмыстарының әдістемесі, дайындау ерекшелігі және рәсімдеу. 

Ғылыми жұмыстың композициялы құрылымы. Ғылыми жұмыстың тілі мен 

стилі. Библиографиялық аппаратты рәсімдеу. Диссертациялық жұмысты 

рәсімдеу, мемлекеттік үлгіге сәйкес болуы. Қорғауға ұсыну, көпшілік 

алдында қорғау рәсімі. Диссертацияны қорғаудағы ізденушуге қойылатын 

талаптар.  

 

Ғылыми зерттеуді жазудағы әдістемелік мәселелер 

Зерттелетін мәселенің библиографиясын құру. Мәселенама. 

Мәселелерді саралау, «қойылған және шешілмеген мәселелер». Деректерді 

іздеу. Арнайы әдебиетті оқу әдістемесі, тарихнамалық кестені толтыру. 



11 
 

Болжам жасау және оларды тексеру. Қорғауға шығарылатын қағидаларды 

тиянақтау. Болжам, міндет және қорытындының өзара байланысы.  

Кіріспені жазуда қойылатын әдістемелік талаптар. Кіріспенің 

құрылымы. Мәселені қою. Зерттеудің мақсаты мен міндеттерін тиянақтауда 

қойылатын талаптар. Зерттелетін мәселенің өзектілігі, оның дәйектемесі. 

Тарихнаманы талдау. Деректерді талдау. Зерттеудің теориялық-әдістемелік 

негізін сипаттау. Қорғауға шығарылатын қағидалар.  

Әдебиет пен дереккөздерді талдау. Деректі дереккөздер ұғымы. 

Дереккөздер түрлері. Жеке және жеке емес құжаттар. Ресми және бейресми 

деректер. Бірінші және екінші реттік құжаттар. Деректі ақпараттың 

дұрыстығы мәселесі. Құжаттарды ішкі және сыртқы талдау. Зерттеудің 

дереккөздік және тарихнамалық негізін анықтау. Тарихнаманы құрудың 

әдістемесі мен ережесі.  

 

Ғылыми мақаланы дайындау және жариялау 

Мақала тақырыбын анықтау, деректерді іріктеу, авторларды 

топтастыру. Тақырыпқа қатысты әдебиетті жинақтау және талдау. 

Композияцияны құру. Басылымның қосымша ғылыми аппаратын анықтау.   

Ғылыми-анықтамалық аппаратты ғылыми-зерттеу жұмысының бөлігі ретінде 

рәсімдеу. Сілтемені мақалаға, кітапқа, мақалалар жинағы мен мерзімді 

басылымдарға рәсімдеу. Ескертпелерді рәсімдеу. Қолданылған әдебиет пен 

деректер тізімін рәсімдеу. Кестелер, диаграммалар мен қосымшаларды 

рәсімдеу.  

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫ ҮШІН ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІНІҢ ҮЛГІСІ 

 

1. Ғылыми зерттеудің кезеңдері 

2. Ғылыми зерттеу жүргізудің әдістемесі  

3. Зерттеушінің шеберлігі мен мәдениеті  

4. Неореализм, неолиберализм және неомарксизм: салыстырмалы 

талдаудың параметрлері мен белгілері  

5. Аймақтық үдерістерді зерттеудегі жүйелік тәсіл 

6. Зерттеу әдістерінің типологиясы 

7. Операциялық-қолданбалы әдістер: жағдайды талдау әдісі, 

мазмұнын талдау әдісі, тәртіп нұсқасын талдау әдісі.  

8. Саяси (соның ішінде халықаралық) жағдайлар мен үдерістердің 

дамуын бақылауда қолданылатын ивент-талдау түрлері.  

10.    Аймақтық үдерістерді зерттеудегі сарапшылық бағалаулар.  

11.   Деректі дереккөздер: түрлері және дереккөздерді талдау. 

12. Ғылыми-анықтамалық аппаратты рәсімдеу (сілтемелер, 

ескертпелер, қолданылған әдебиеттер тізімі және т.б.) 

13. Аймақтық үдерістерді зерттеуде деңгейлік-секторлы талдауды 

қолдану әдістемесі.  



12 
 

14. Аймақтық үдерістерді зерттеуде жүйелік тәсілді қолдану әдістемесі. 

15. Контент-талдау жүргізу техникасы.  

 

ДОКТОРАНТТАРДЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІНІҢ ҮЛГІСІ 

 

1. Сауалнама жүргізуде қажетті икем мен іскерлікті қалыптастыру. 

2. Ғылыми зерттеулерде сауалнама жүргізудің ерекшелігі. 

3. Сұхбат зерттеу тәсілі ретінде. Сұхбат жүргізу стратегиясы мен 

тактикасы.  

4. Бақылауды зерттеудің әр түрін қолдану.  

5. Деректі дереккөздер зерттеудің объектісі ретінде.  

6. Зерттеудің әдіснамасы, қағидалары және әдістері.  

7. Зерттеу жүргізудің құрылымы.  

8. Зерттеудің теориялық әдістері.  

9. Бақылау жүргізудің әдістемесі.  

10.  Әр түрлі сауалнама жүргізудің әдістемесі.  

11.  Мазмұнды контент-талдау.  

12.  Құрылымды контент-талдау.  

13.  Ивент-талдау рәсімін қолданудың негізгі кезеңдері.  

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

Негізгі: 

1. Богатуров А.Д, Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и 

политического анализа международных отношений. М.,2002. 

2.  Боришполец К.П. Методы политических исследований. М., 2005. 

3. Цыганков П.А. Теория международных отношений. Учебное 

пособие. М., 2003. 

4. Мировая политика и международные отношения / Под ред. С.А. 

Ланцова, В.А. Ачкасова. М., 2006. 

5. Лебедева М.М. Мировая политика. Учебное пособие. М., 2003. 

6. Каплан М. Система и процесс в международной политике / 

Теория международных отношений. Хрестоматия. М., 2003 

7. Булл Х. Теория международных отношений: пример 

классического подхода / Теория международных отношений. 

Хрестоматия.М., 2003 

8. Хаас Э.Б. За пределами нации-государства. Фунционализм и 

международные организации / Теория международных отношений. 

Хрестоматия. М., 2003. 

9. Алексеева Т.А. Современные политические теории. М., 2003. 

 

Қосымша: 

1. Ушаков, В. М. Основы научных исследований / В. М. Ушаков, С. 

Л. Миньков, Д. В. Озеркин ; под ред. В. М. Ушакова. – Томск : Издательство 
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ТГПУ, 2002.   

2. Безуглов И.Г., Лебединский В.В., Безуглов А.И. Основы научного 

исследования. – М.: Изд-во: Академический проект, 2008. – 208 с.  

3. Шванцербергер Дж. Политическая власть. Изучение мирового 

сообщества / Теория международных отношений. Хрестоматия. М., 2004. 

4. Богомолов О.Т. Вызов мировому порядку Экономическая 

глобализация не решает межгосударственных и социальных проблем 

человечества // Независимая газета. 27-01.2000. 

5. Hassner P. Fin des certitudes, choc des identity: un siecle 

imprevisible. - Ramses 2000. L’entree dans Ie XXI-e siecle. P., 2000. 

6. Wenger A. International relations: from the Cold War to the 

globalized world / A. Wenge, D. Zimmermann. London, 2003. 

7. Multilateral Diplomacy and the United Nations Today. Cambrige, 

2005. 

8. Mediating International Crises. L., 2005. 
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GZA 7201 – ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУДІҢ ӘДІСНАМАСЫ 

(бейіндік бағыт) 

 

Көлемі 3 кредит 

 

Автор: 

Макашева К.Н. – тарих ғылымдарының докторы, әл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық университетінің халықаралық қатынастар және әлемдік 

экономика кафедрасының профессоры 

 

Пікір жазғандар: 

Несипбаева К.Р. – тарих ғылымдарының докторы, профессор, Абай 

атындағы  Қазақ ұлттық педагогикалық университеті 

Мовкебаева Г.А. – тарих ғылымдарының докторы, профессор, әл-

Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Ғылыми зерттеудің әдіснамасы» пәні «6D050505 – Аймақтану» 

мамандығы бейінді бағыты бойынша докторанттарға теориялық білім 

жинақтауға және теория жасау мен ғылыми зерттеу жүргізу қабілетін 

дамытуға үйрететін теориялық әрі практикалық пән болып табылады. 

Ұсынылып отырған пән докторанттарға зерттеудің әр түрлі әдіс-тәсілдері 

мен техникаларын үйретуді дамытумен қатар, бұрын оқылған алуан түрлі 

курстарға қатысты синтез ретінде айқындалады. 

  Курс шеңберінде докторанттар саяси, сонымен бірге сыртқы 

саяси үрдістерге қазіргі саяси зерттеулерде, баға беру мен болжауда 

қолданылатын пәнаралық-ғылыми құралдардың бір тобымен танысады. 

Осыған орай саяси зерттеулерді әдістемелік тұрғыдан қамтамасыз ететін 

негізгі  ұғымдардың мән-мағынасы ашылып, байланысты негізгі 

түсініктемелері  анықталады, эмпирикалық ақпаратты өңдеудің және 

зерттеудің әр алуан әдістерін қолданудың негізгі тәсілдерін оқытады.  

«6D050505 –Аймақтану» мамандығы бағыты бойынша докторанттарды 

дайындау болашақ маман ғылыми зерттеу әдістемесі мен ғылыми әдіснама 

негіздерін білуді талап етеді. «Ғылыми зерттеу әдіснамасы» пәнін меңгеру 

әдіснамалық және ғылыми мәдениеттің, ғылыми тексттерді икемді 

қабылдауға, алынған білімді ғылыми-зерттеу жұмысында тиімді 

пайдалануды қалыптастыруға ықпал етеді. 

Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар мыналарды білулері тиіс: 

- ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастырудың теориялық негізін; 

-ғылыми зерттеу әдіснамасының теориялық негізін; 

-жетекші отандық және шетелдік ғылыми мектептерді, олардың 

аймақтану әдіснамасын қалыптастырудағы үлесін сипаттауды; 
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- ғылыми зерттеулердің негізгі әдістер мен әдіснамаларын. 

Мыналарды істей білуі тиіс: 

-қазіргі ғылымның үрдістерін сараптауды, ғылыми зерттеулердің 

болашақ бағыттарын анықтауды; 

- кәсіби қызметте зерттеудің тәжірибелік және эксперименталдық 

әдістерін қолдануды; 

- зерттеу пәнін, мақсатын және міндеттерін анықтауды, зерттеудің 

бағдарламасын дайындауды; 

- ғылыми зерттеу жүргізуде теорияларды, тұжырымдамаларды және 

теориялық тәсілдерді қолдануды; 

- жобалар дайындау, ұйымдастыру және бақылауды. 

Мыналарды меңгеруі тиіс: 

- Ғылыми зерттеудің қазіргі әдістерін; 

- Өзінің ғылыми әлеуетін дамыту мен жетілдіруді. 

Пререквизиттер: Халықаралық қатынастар жүйесіндіге аймақтардың 

өзекті мәселелері: теориялық және практикалық тәсілдері   

Постреквизиттер: Докторлық диссертацияны жазу. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Дәрістер тақырыбы 

1 Ғылыми зерттеу әдіснамасына кіріспе 

2 Қазіргі кездегі әдіснаманың теориялық негіздері 

3 Ғылыми зерттеу және оның кезеңдері 

4 Ғылыми білімнің әдіснамалық негіздері 

5 Ғылыми танымның әдістері 

6 Зерттеу мәселесін таңдау. Теорияларды құру. 

Гипотезошығармашылық. Зерттеудің мақсаттары мен міндеттері. 

Зерттеу бағдарламасын құрастыру 

7 Халықаралық қатынастар теориясы: түсінігі, ерекшелігі, типологиясы 

8 Халықаралық қатынастардың аймақтық өлшем әдістемесі 

9 Зерттеу әдістерінің типологиясы 

10 Диссертациялық зерттеудің әдіснамасы 

11 Ғылыми зерттеуді жазудағы әдістемелік мәселелер 

12 Ғылыми мақаланы дайындау және жариялау 

  

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Ғылым дамуының барлық сатыларында әдіс шешуі рөл ие болды, яғни 

тәсілдердің стратегиясы, кейіннен оның архитектурасын орындау және 

ғылымның ордасын құру мақсатында негізін қалау жолы. Әдіснама әдіс 

ғылымы ретінде ғылымның пәніне және оның объектісін құрауда қатысады, 

және әдіснамалық және ғылыми тексттерді икемді қабылдауға, алынған 
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білімді ғылыми-зерттеу жұмысында тиімді пайдалануды қалыптастыруға 

ықпал етеді. 

Пәнді оқыту мақсаты ғылыми зерттеу жүргізуде әдіснама мен әдістеме 

саласында білімді докторанттарда әдіснамалық және ғылыми мәдениетті, 

білімдер жүйесін, ғылыми зерттеу жүргізу мен ұйымдастыру саласындағы 

іскерлік және дағдыны қалыптастыру болып табылады.  

Курстың негізгі міндеттері: 

- ғылыми зерттеу әдіснамасының жалпығылыми деңгейінің тәсілдері 

мен жетекші тұжырымдамаларын зерттеу; 

-ғылыми зерттеу әдіснамасының негізгі тәсілдерін зерттеу; 

-ғылыми зерттеу әдіснамасының әдістемелік деңгей амалдары мен 

негізгі тәсілдерін зерттеу және меңгеру; 

- тәжірибелік дағды мен ғылыми әдістерді қолдануды, сонымен қатар 

ғылыми зерттеу жүргізудің әдістемелік бағдарламасын дайындауды 

қалыптастыру.  

«Ғылыми зерттеу әдіснамасы» пәні кәсіби циклдағы басқа пәндер 

оқуда, сонымен қатар мамандану пәндерінде негіз болады. «Ғылыми зерттеу 

әдіснамасы» пәні ғылыми-техникалық төңкерістің дамуымен, ғылыми 

ақпарат көлемінің ұлғаюымен, білімнің қарқынды өзгеріп тұруы мен 

жаңартылуы себебінен пайда болды. Қазіргі таңда жоғары 

мамандандырылған жоғары және жалпығылыми және кәсіби дайындықтарға 

ие, жеке шығармашылық жұмыстарға дағдыланған мамандар қажеттілігі 

туындауда. Бұл мамандар жаңа ғылыми зерттеулерде  нақты бейімделіп қана 

қоймай, сонымен қатар аталған зерттеудің нәтижелерін өндірістік үдерістерге 

еңгізуді де білуі қажет. 

  

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Ғылыми зерттеулер әдіснамасына кіріспе 

Курс пәні, оның өзектілігі. Курстың негізгі мәселелері мен жалпы 

сипаттамасы. Әдіснама түсінігі. Әдіснама зерттеушінің дүниетанымы 

ретінде. Әдіснама зерттеудің тәсілдер жүйесі ретінде. Халықаралық 

қатынастарды зерттеудің әдістемесі жөніндегі жалпы түсінік. Әдіснама 

зерттеуді ұйымдастыру тәсілдері мен амалдар жүйесі, кешені немесе 

жиынтығы ретінде. Әдіс түсінігі. Зерттеу әдістерін топтау мәселесі. Әдістеме 

түсінігі. Зерттеу техникасы. 

 

Қазіргі заманғы әдіснаманың  теориялық негіздері 

Халықаралық қатынастар теориясы мен аймақтанудағы 

«автономдылық» мәселесі. Әлем аймақтарының дамуының негізгі 

мәселелеріне теориялық тәсілдер. Ғылыми зерттеудің үш деңгейі: жалпы 

теориялық, арнайы теориялар, эмпирикалық.  Аймақтық саясаттағы 

қағидалар, құқық және мораль. Халықаралық қатынастардың негізгі 

теорияларының түсіндірмесіндегі адамгершілік критерийлері. «Табиғи 
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құқық» доктринасы және жалпы адамзаттық құндылықтар мен идеалдар. 

Халықаралық құқықтың негізгі қағидалары, олардың реттеушілік рөлінің 

өзіндік ерекшелігі. Халықаралық гуманитарлық құқық және оның 

нормалары.  

Аймақшылдықтың негізгі принциптері. Федерализм теориясы және 

мемлекеттің федеративтік құрылымының негізгі үлгілері. Субсидиарлық 

қағидалары. ЕО-дағы бірлік және саналуандық қағидасы. 

 

Ғылыми зерттеу және оның кезеңдері 

«Ғылым», «ғылыми білім» түсініктерін анықтаудағы негізгі тәсілдер. 

Ғылым жүйе ретінде. Ғылымның даму үдерісі. Ғылымның мақсаты мен 

міндеттері. Ғылымның субъектісі мен объектісі. Ғылымдардың 

классификациясы. Қазіргі ғылымның өзіндік ерекшеліктері. Ғылыми 

зерттеудің анықтамасы. Ғылыми зерттеудің мақсаттары мен міндеттері және 

әр түрлі негіздегі классификациясы. Ғылыми зерттеуге қойылатын негізгі 

талаптар. Ғылыми зерттеудің әдістері мен формалары. Зерттеудің теориялық 

деңгейі және оның негізгі элементтері. Зерттеудің эмпирикалық деңгейі және 

оның ерекшеліктері. Ғылыми-зерттеу жұмысының кезеңдері. Ғылыми-

зерттеу жұмыстарының дұрыс ұйымдастырылуы.  

 

Ғылыми білімнің әдіснамалық негіздері 

Ғылым қызметтің ерекшелік формасы ретінде. Ғылыми білімнің 

түсінігі. Абсолюттік және салыстырмалы білім. Ғылыми танымның 

деңгейлері, формалары және әдістері. Ғылым дамуының теориялық, 

көрінетін және эмпирикалық деңгейлерінің өзара ықпалдасуы. Ғылымның 

әдісі мен әдіснамасы жөнінде түсінік. Әдіснама – ғылыми танымның әдістері, 

қағидалары мен тәсілдері жөніндегі ілім. Ғылыми зерттеудің жалпы 

әдіснамалық қағидалары: теориялар мен практикалардың тұтастығы; 

объективтілік, жан-жақтылық және кешенді зерттеу қағидалары; зерттеу 

жүргізудегі жүйелі әдіс. Әдіснаманың деңгейлері. Әлемнің ғылыми көрінісі 

түсінігі. Әлемнің жаңа ғылыми көрінісі ғылыми синтез мәселесі ретінде. 

Әдіснамалық мәдениет – әдіснамалық білімдерге негізделген ойлау 

мәдениеті. 

 

Ғылыми танымның әдістері 

Ғылым таным әдісі: болмысы, мазмұны, негізгі сипаттамасы. Әдістің 

негізгі функциясы. Әдістің тарихи-мәдени ретроспективасы. Теория және 

әдіс – ұқсастық пен айырмашылық. 

Ғылыми таным әдістерінің классификациясы: философиялық, жалпы 

ғылыми тәсілдері мен әдістері, көбіне ғылыми, тәртіптік, тәртіпаралық 

зерттеулер. Жалпығылыми зерттеу әдістерінің үш деңгейлері: эмпирикалық 

зерттеу әдістері, теориялық танымның әдістері, жалпылогикалық әдістері. 

Эмпирикалық зерттеудің әдістері: бақылау, салыстыру, сипаттау, өлшеу, 

тәжірибе. Теориялық танымның әдістері: рәсімдеу, аксиоматикалық әдіс, 
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гипотетико-дедуктивті әдіс, абстрактіден нақтылыққа көшу. Жалпығылыми 

логикалық әдістер мен таным амалдары: талдау, синтез, абстрактілеу, 

идеалдау, индукция және дедукция, аналогия, модельдеу, жүйелі әдіс және 

т.б. 

Қоғамдық-гуманитарлық ғылымдардың ерекшеліктерімен шартталған 

арнайы құралдар, әдістер мен операциялар: идеографикалық әдіс, диалог, 

сауалнама, жобалық әдістер, тестілеу, биографиялық және автобиографиялық 

әдістер, социометрия, ойын әдістері. Әр түрлі әдістердің зерттеу 

мүмкіндіктері. 

 

Зерттеу мәселесін таңдау. Теорияларды құру. 

Гипотезошығармашылық. Зерттеудің мақсаттары мен міндеттері. 

Зерттеу бағдарламасын құрастыру  

Ғылыми-зерттеу жұмысының бағытын таңдау. Ғылыми-зерттеу 

жұмысын жоспарлау. Зерттеу мәселесін таңдау. Ғылыми зерттеу тақырыбын 

құрастыру. Ғылыми зерттеу тақырыбына қойылатын өлшемдер. Зерттеу 

мәселесін қою, оның кезеңдері. Теория құру логикасы мен оған қойылатын 

талаптар. Қолданылатын түсініктерге қойылатын талаптар. Гипотеза түсінігі. 

Гипотеза түрлері. Гипотезаның құрамдас бөліктері. Гипотеза тексерілуі: 

әдістері мен проблемалары. Гипотезаны жетілдіру. Операционализация. 

Зерттеу мақсаттары мен міндеттері. Зерттеу мақсатын құрастырудағы 

талаптар. Зерттеу міндеттерін құрастыру, олардың зерттеу мақсаты мен 

тақырыбымен логикалық байланысы. Жұмыс істейтін бағдарлама мен оның 

құрылымы. Ғылыми зерттеудің субъектісі мен объектісі. Зерттеу 

бағдарламасының құрамдас бөліктері. Зерттеу жоспары мен бюджетін 

дайындау. 

 

Халықаралық қатынастар теориялары: түсініктері, ерекшелігі, 

типологиясы 

Халықаралық қатынастар теорияларының классификация мәселесі. 

Халықаралық қатынастар теорияларының типологизациясына қатысты 

хронологиялық әдіс. Дж. Васкез типологиясы, Х. Булл типологиясы. 

Модернистік және постмодернистік халықаралық қатынастар теориялары, 

олардың ерекшеліктері. К. Бус және С. Смит классификациясы. Модернистік 

теориялар: идеализм және неолиберализм. Идеализм мен неолиберализмнің 

негізгі өкілдері. Халықаралық қатынастардағы мемлекеттердің рөлі. 

Абсолютті пайда максимализациясы мемлекеттердің негізгі мақсаты ретінде. 

Халықаралық аренада акторлар санының және әр түрлілігінің өсуі.  

Халықаралық институттардың рөлі халықаралық қатынастар анархиясын 

тежеуіштері ретінде. Серіктестіктің мүмкіндігі мен қажеттілігі жетекші 

халықаралық үдеріс ретінде. Қауіпсіздік дилеммасының экономикалық 

өлшемдері. Әлемнің өзара тәуелділігінің артуы. Жаһандану. Халықаралық 

қауымдастық үшін ортақ мүдделердің мәні мен бағасы. Нарықтық 

механизмдер халықаралық қатынастар реттеушісі ретінде. Халықаралық 
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қатынастар реттеуде құқық, халықаралық институттар мен этикалық 

нормалардің рөлінің артуы.  

Модернистік теориялар: реализм және неореализм. Реализм мен 

неореализмнің негізгі өкілдері. Халықаралық ортаның анархиялығы. 

Мемлекет халықаралық қатынастардың жалғыз ғана мәнді акторы ретінде. 

Мемлекеттер арасындағы өзара ықпалдастықтың конфликтілігі. Ұлттық 

қауіпсіздік пен ұлттық мүдделердің рөлі. Қауіпсіздік дилеммасы. 

Мемлекеттердің және олардың коалицияларының іс-қимылындағы 

«реалистік стратегия» түсінігі. Күш және күш тепе-теңдігі халықаралық 

қатынастардың негізгі реттеушісі ретінде. Мемлекеттердің және олардың 

одақтарының сыртқы саясатындағы негізгі түрткі болатын жағдайлары: 

қауіпсіздік, пайда, атақ (бедел). 

Модернистік теориялар: марксизм мен неомарксизм. Марксизм мен 

неомарксизмнің негізгі өкілдері. Халықаралық қатынастардың анархиялығы 

және ұлы державалардың рөлі. «Әлем-жүйе» («әлем-экономика») түсінігі. 

«Әлем-жүйесінің» қақтығысты сипаты, оның ұлы державалардың арнайы 

бағытталған стратегиясның шартталуы. «Әлем-жүйе» орталық пен 

периферия арасында қорларды әділетсіз бөлу мәселесі. Бейсимметриялық 

өзара тәуелділіктің артуы, «әлем-жүйе» периферия мен орталықтың 

арасындағы тартыс. «Солтүстік-Оңтүстік» мәселесі. «Мемлекеттер (аймақ) – 

сыныптардың»  тартысы халықаралық қатынастарды басты реттеуші ретінде. 

Халықаралық экономикалың орнын айқындаушы.  

Постмодернистік теориялар: феминизм, сыни теория, конструктивизм. 

Феминизм теориясындағы бағыт. Қауіпсіздікті зерттеуде феминизімнің саяси 

реализімнен өзгешелігі. Постмодернистік теориядағы бірегейлік мәселесі.  

Сыни теорияның негізгі ережелері, оның ерекшелігі және классикалық 

модернистік парадигмадан өзгешелігі. Классикалық теорияның 

тұжырымдамалық аппараты. Сыни теорияның теоряландыру және өзін-өзі 

көру үрдісі. Теория қоғамның бөлігі ретінде. Білім мен ұғым 

интерсубъективті құрылыс ретінде. Жалпы азат ету түсінігі. 

 

Халықаралық қатынастардың аймақтық өлшем әдістемесі 

Халықаралық қатынастар теорясындағы аймақтар және аймақтық 

қосалқы жүйесі. Аймақтық құрылымдар үлгісі. Аймақтану және 

аймақтандыру. Суб-тәртіп түсінігі және жіктелуі. Аймақтану және аймақтық 

саясат әлемнің  белгілі аймақ мысалында. Әлеуметтік-экономикалық 

бірліктердің кеңістігі, аймақтың құрылымдық-функционалық құрылым және 

аймақтардың құрылымдылық мінездемесі. Аймақтық үрдістердің әділетті 

шарттасуы. Кешенді аймақтану және кешенді елтану. Кешенді аймақтық 

мінездеменің құрылымы мен тірек элементтері.  

Халықаралық қатынастар жүйесіндегі аймақтың әдістемелік орнының 

өлшемі. Оның экономикалық, геосаяси, өркениеттік сипатына салыстырмалы 

талдау. Аймақтық қатынастарда саяси және экономикалық  құрамдасын 

анықтау. 
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Гуманитарлық білім жүйесіндегі халықаралық және аймақтық 

жағдайлар мен үрдістердің зерттеу ерекшелігі. Ұлттық және халықаралық 

өлшемдердегі жаһандық саяси жағдайлар мен үрдістер. Саяси зерттеу әдісі 

ғылыми жобаның негізі ретінде. Негізгі және қолданбалы өңдеулер: 

анықтамасы және сипаты. Ғылыми ізденістің монотәртіптік және пәнаралық 

аспаптары. Халықаралық-саяси жағдайлар мен үрдістерді зерттеудің бұйымы 

мен ерекшелігі. Ішкі және халықаралық саясат өрісіндегі қолданбалы ғылыми 

түсінік. Тарихи-сипаттық ғылымнан талдамалық-болжамдық ғылымға өтуі. 

Жүйелік көзқарас тұрғысынан халықаралық және аймақтық жағдайлар мен 

үрдістерді зерттеу. 

Аймақтық үрдістерді зерттеуді ақпараттық қамтамасыз ету. Ақпарат 

ғылыми қызметтің негізгі қоры ретінде. Тарихи өлшемдегі ақпараттандыру 

үрдісі. Гуманитарлық ғылым өрісіндегі ақпараттар мен ақпараттық 

ауқымдылықтың әр түрлілігі. Қолданбалы саяси зерттеуді ақпаратпен 

қамтамасыз ету. Ақпараттың шынайылық мәселесі. Қолданбалы саяси 

жобаны қамтамасыз етуде ақпараттық технологиялардың рөлі. ИНТЕРНЕТ 

жаһандық компьютерлік ақпараттық желі. Электронды ресурстар: іздеу 

тәсілдері және талап етілген мәселе бойынша ақпараттарды саралау. 

 

Зерттеу әдістерінің типологиясы 

«Әдіснама», «әдістер», «әдіс» және «зерттеу техникасы» түсінігі. 

Әлеуметтік гумманитарлық ғылымды зерттеудегі формалды және формалды 

емес тәсілдер. Нормативті-идеологиялық және нормативті-шығармашылық 

гипотездік тәсіл. Формалды тәсілдер тобы. Формалды емес тәсілдер тобы. 

Тарихы-сипаттаушылық және саяси-сипаттаушылық тәсілдер. Операциялық-

қолданбалы тәсілдер: жағдайларды талдау тәсілдері (қарапайым және 

енгізілген бақылау, құжаттар мен объективті ақпарлар дерек көздерін оқып 

білу, салыстырмалы талдау); мазмұнын талдау әдістері (контент-талдау, 

ивент-талдау, танымдық карталау), мінезді талдау әдістері (еліктеу, 

жағдайлық талдау, іскерлік, штабтық және стратегиялық ойындар). 

Аналитикалық-болжамдық әдістер: баламалау, ретро-баламалау, сценарилік 

тәсіл және эксперттік талдау тәсілдері (ақылдылар талқысы, «дельфи» тәсілі 

және т.б.) 

Контент-талдау түсінігі. Контент-талдауды қолданудың аймағы. Саяси 

жағдайлар мен үрдістердің қолданбалы зерттеуінде контент талдауды 

қолдану мақсаттылығы.  

Ивент-талдау түсінігі. Ивент-талдауды қолданудың аймағы. Ивент 

талдауды қолданудың негізгі кезеңдері. Бақылаудың бірліктерін бөліп қарау 

және олардың кодтамалары. Іріктеу жүйесінің құрылымы. Нәтижелерді 

жалпылау және түсіндіру. Ивент талдауды қолданудың артықшылықтары 

мен кемшіліктері. Когнитивті карталаудың түсінігі. Когнитивті карталауды 

қолданудың аймағы. Когнитивті карталауды қолдану тәртібінің негізгі 

түсінігі. Ақпараттық негізді құрудың ерекшеліктері, оның сипаты, алдын-ала 
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өңдеу. Когнитивті карталауды қолданудың артықшылықтары мен 

кемшіліктері. 

 

Диссертациялық зерттеудің әдіснамасы 

Диссертациялық зерттеудің әдіснамалық стратегиялары. Ғылыми 

диссертациялық зерттеудің қисыны мен құрылымы. Диссертацияның зерттеу 

бағдарламасы. Тақырып пен жұмыс жоспарын таңдау, библиографиялық 

ізденіс, әдебиет пен нақты мәліметті іріктеу. Диссертация құрылымы. 

Санатты аппарат, түсініктер, терминдер, анықтамалар, теориялар, 

тұжырымдамалар және олардың ара қатынасы. Мәлімет құрылымы және оны 

үлестіру. Диссертациялық зерттеудің мәселелері. Мәселені ашу, деректерді 

талдау, негізгі нәтижелерді жинақтау. Дәйексөздің ережесі мен ғылыми 

әдебі: ғылыми мектептер, бағыттар, есімнамалар. Диссертацияның ғылыми 

аппараты. Зерттеу тақырыбын таңдаудың әдістемесі. Диссертацияның 

тәжірибелік маңыздылығы және оның тақырыбының өзектілігі. Диссертация 

тілінің ерекшелігі және академиялық стилі. Әдіснаманы таңдауды кіріспеде 

негіздеу – диссертация жұмысындағы зерттеу бағдарламасының әдіснамалық 

негізі. Диссертацияның мәселелік өрісін дайындау. Докторлық 

диссертацияның мазмұны мен рәсімдеуіне қатысты негізгі талаптар. Зерттеу 

қолжазбасы жұмыстарының әдістемесі, дайындау ерекшелігі және рәсімдеу. 

Ғылыми жұмыстың композициялы құрылымы. Ғылыми жұмыстың тілі мен 

стилі. Библиографиялық аппаратты рәсімдеу. Диссертациялық жұмысты 

рәсімдеу, мемлекеттік үлгіге сәйкес болуы. Қорғауға ұсыну, көпшілік 

алдында қорғау рәсімі. Диссертацияны қорғаудағы ізденушуге қойылатын 

талаптар.  

 

Ғылыми зерттеуді жазудағы әдістемелік мәселелер 

Зерттелетін мәселенің библиографиясын құру. Мәселенама. 

Мәселелерді саралау, «қойылған және шешілмеген мәселелер». Деректерді 

іздеу. Арнайы әдебиетті оқу әдістемесі, тарихнамалық кестені толтыру. 

Болжам жасау және оларды тексеру. Қорғауға шығарылатын қағидаларды 

тиянақтау. Болжам, міндет және қорытындының өзара байланысы.  

Кіріспені жазуда қойылатын әдістемелік талаптар. Кіріспенің 

құрылымы. Мәселені қою. Зерттеудің мақсаты мен міндеттерін тиянақтауда 

қойылатын талаптар. Зерттелетін мәселенің өзектілігі, оның дәйектемесі. 

Тарихнаманы талдау. Деректерді талдау. Зерттеудің теориялық-әдістемелік 

негізін сипаттау. Қорғауға шығарылатын қағидалар.  

Әдебиет пен дереккөздерді талдау. Деректі дереккөздер ұғымы. 

Дереккөздер түрлері. Жеке және жеке емес құжаттар. Ресми және бейресми 

деректер. Бірінші және екінші реттік құжаттар. Деректі ақпараттың 

дұрыстығы мәселесі. Құжаттарды ішкі және сыртқы талдау. Зерттеудің 

дереккөздік және тарихнамалық негізін анықтау. Тарихнаманы құрудың 

әдістемесі мен ережесі.  
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Ғылыми мақаланы дайындау және жариялау 

Мақала тақырыбын анықтау, деректерді іріктеу, авторларды 

топтастыру. Тақырыпқа қатысты әдебиетті жинақтау және талдау. 

Композияцияны құру. Басылымның қосымша ғылыми аппаратын анықтау.   

Ғылыми-анықтамалық аппаратты ғылыми-зерттеу жұмысының бөлігі ретінде 

рәсімдеу. Сілтемені мақалаға, кітапқа, мақалалар жинағы мен мерзімді 

басылымдарға рәсімдеу. Ескертпелерді рәсімдеу. Қолданылған әдебиет пен 

деректер тізімін рәсімдеу. Кестелер, диаграммалар мен қосымшаларды 

рәсімдеу.  

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ТІЗБЕСІНІҢ ҮЛГІСІ 

 

1. Ғылыми зерттеудің кезеңдері 

2. Ғылыми зерттеу жүргізудің әдістмесі  

3. Зерттеушінің шеберлігі мен мәдениеті  

4. Неореализм, неолиберализм және неомарксизм: салыстырмалы 

талдаудың параметрлері мен белгілері  

5. Аймақтық үдерістерді зерттеудегі жүйелік тәсіл 

6. Зерттеу әдістерінің типологиясы 

7. Операциялық-қолданбалы әдістер: жағдайды талдау әдісі, 

мазмұнын талдау әдісі, тәртіп нұсқасын талдау әдісі.  

8. Саяси (соның ішінде халықаралық) жағдайлар мен үдерістердің 

дамуын бақылауда қолданылатын ивент-талдау түрлері.  

10.    Аймақтық үдерістерді зерттеудегі сарапшылық бағалаулар.  

11.   Деректі дереккөздер: түрлері және дереккөздерді талдау. 

12. Ғылыми-анықтамалық аппаратты рәсімдеу (сілтемелер, 

ескертпелер, қолданылған әдебиеттер тізімі және т.б.) 

13. Аймақтық үдерістерді зерттеуде деңгейлік-секторлы талдауды 

қолдану әдістемесі.  

14. Аймақтық үдерістерді зерттеуде жүйелік тәсілді қолдану әдістемесі. 

15. Контент-талдау жүргізу техникасы.  

 

ДОКТОРАНТТАРДЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІНІҢ ҮЛГІСІ 

 

1. Сауалнама жүргізуде қажетті икем мен іскерлікті қалыптастыру. 

2. Ғылыми зерттеулерде сауалнама жүргізудің ерекшелігі. 

3. Сұхбат зерттеу тәсілі ретінде. Сұхбат жүргізу стратегиясы мен 

тактикасы.  

4. Бақылауды зерттеудің әр түрін қолдану.  

5. Деректі дереккөздер зерттеудің объектісі ретінде.  

6. Зерттеудің әдіснамасы, қағидалары және әдістері.  

7. Зерттеу жүргізудің құрылымы.  
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8. Зерттеудің теориялық әдістері.  

9. Бақылау жүргізудің әдістемесі.  

10. Әр түрлі сауалнама жүргізудің әдістемесі.  

11.Мазмұнды контент-талдау.  

12.Құрылымды контент-талдау.  

13. Ивент-талдау рәсімін қолданудың негізгі кезеңдері.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина «Методология научного исследования» является 

теоретико-прикладным, так как способствует развитию навыков 

теоретизирования и умения проводить научное исследование у докторантов, 

обучающихся по специальности «6D050505 – Регионоведение». Данная  

дисциплина выступает как синтез по отношению к различным курсам, 

изученными докторантами ранее, развивая у них навыки использования 

различных методов, методик и техник исследования. В рамках курса 

докторанты  будут ознакомлены с теоретическими основами современной 

методологии, широким спектром междисциплинарного научного 

инструментария, применяемого в современных научных исследованиях, 

методологическими основами научного знания, методологией 

диссертационного исследования, а также  методикой проведения научного 

исследования.  

Подготовка докторанта по направлению «6D050505 – Регионоведение» 

требует, чтобы будущий специалист знал основы научной методологии и 

владел методикой научного исследования. Освоение дисциплины 

«Методология научного исследования» способствует формированию 

методологической и научной культуры, гибкому восприятию научных 

текстов, участию в дискуссиях по методологии, эффективному применению 

полученных знаний в научно-исследовательской работе. 

В результате освоения курса докторант должен знать:  

- теоретические основы организации научно-исследовательской 

деятельности; 



26 
 

- теоретическую основу методологии научного исследования; 

- ведущие отечественные и зарубежные научные школы, уметь 

охарактеризовать их вклад в формирование методологии регионоведения; 

-  основные методы, методики и техники научного исследования.  

уметь:  

- анализировать тенденции современной науки, определять 

перспективные направления научных исследований; 

- использовать экспериментальные и теоретические методы 

исследования 

в профессиональной деятельности; 

- определять тему, цель и задачи исследования, разрабатывать 

программу 

исследования; 

- уметь применять теории, концепции и теоретические подходы при 

проведении научных исследований; 

- уметь разрабатывать проекты, организовывать, контролировать их.  

владеть: 

- современными методами научного исследования; 

- навыками совершенствования и развития своего научного 

потенциала. 

Пререквизиты: Актуальные проблемы регионов в системе 

международных отношений 

Постреквизиты: Написание докторской диссертации 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Тема лекции 

1 Введение в методологию научных исследований 

2 Теоретические основы современной методологии 

3 Научное исследование и его этапы 

4 Методологические основы научного знания 

5 Методы научного познания 

6 Выбор проблемы исследования. Формулировка теории. 

Гипотезотворчество. Цели и задачи исследования. Разработка 

программы исследования 

7 Теории международных отношений: понятие, специфика, типология 

8 Методика регионального измерения международных отношений 

9 Уровнево-секторальный анализ и его применение в исследовании 

международных и региональных ситуаций и процессов 

10  Типология методов исследования 

 11 Методология диссертационного исследования 

12 Методические вопросы написания научного исследования 

13 Подготовка  и публикация научной статьи 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

На всех этапах развития науки решающую роль играл метод, то есть 

стратегия подходов,  путь построения каркаса, решетки научного знания с 

целью последующего выполнения его архитектуры и возведения самого 

здания науки. Методология в качестве науки о методе фокусируется на 

предмете науки и участвует в конструировании ее объекта и способствует 

формированию методологической и научной культуры, гибкому восприятию 

научных текстов, участию в дискуссиях по методологии, эффективному 

применению полученных знаний в научно-исследовательской работе.  

Целью изучения дисциплины является формирование знаний в области 

методологии и методики проведения научных исследований, формирование у 

докторантов методологической и научной культуры, системы знаний, умений 

и навыков в области организации и проведения научных исследований. 

Основными задачами курса являются:  

- изучение ведущих концепций и подходов общенаучного уровня 

методологии научных исследований; 

- изучение основных подходов методологии научных исследований 

- изучение и усвоение основных методов и приемов методического 

уровня методологии научного исследования 

- формирование практических навыков и умений применения научных 

методов, а также разработки программы методики проведения научного 

исследования. 

Дисциплина «Методология научных исследований» является основой 

для изучения других дисциплин профессионального цикла, так и для 

дисциплин специализации. Появление курса «Методология научных 

исследований» было вызвано развитием научно-технической революции, 

увеличением объема научной информации, быстрой сменяемостью и 

обновлением знаний. На данном этапе возникает необходимость в 

высококвалифицированных специалистах, имеющих высокую и 

общенаучную и профессиональную подготовку, способных к 

самостоятельной творческой работе. Эти специалисты должны не только 

хорошо ориентироваться в новых научных разработках и исследованиях, но и 

уметь внедрять в производственный процесс результаты данных 

исследований. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Введение в методологию научных исследований. 

Предмет курса, его актуальность. Общая характеристика и основные 

проблемы курса. Понятие методологии. Методология как мировоззрение 

исследователя, Методология как система методов исследования. Общее 

представление о методологии исследований международных отношений. 
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Методология как набор, комплекс или система приемов и способов 

организации исследования. Понятие метода. Проблемы типологизации 

методов исследования. Понятие методики. Техника исследования. 

 

Теоретические основы современной методологии 

Проблема "автономности" теории международных отношений и 

регионоведения. Теоретические подходы к основным проблемам развития 

регионов мира. Три уровня научного исследования: общетеоретический, 

специальные теории, эмпирический. Принципы, право и мораль в 

региональной политике. Критерии морали в трактовке основных теорий 

международных отношений. Доктрина "естественного права" и 

общечеловеческие ценности и идеалы. Основные принципы международного 

права, специфика их регулятивной роли. Международное гуманитарное 

право и его нормы.  

Основные принципы регионализма. Теория федерализма и основные 

модели федеративного устройства государства. Принцип субсидиарности. 

Принцип единства в многообразии в ЕС. 

 

Научное исследование и его этапы 

Основные подходы к определению понятий «наука», «научное знание». 

Отличительные признаки науки. Наука как система. Процесс развития науки. 

Цель и задачи науки. Субъект и объект науки. Классификация наук. 

Характерные особенности современной науки. Определение научного 

исследования. Цели и задачи научных исследований, их классификация по 

различным основаниям. Основные требования, предъявляемые к научному 

исследованию. Формы и методы научного исследования. Теоретический 

уровень исследования и его основные элементы. Эмпирический уровень 

исследования и его особенности. Этапы научно-исследовательской работы. 

Правильная организация научно-исследовательской работы. 

 

Методологические основы научного знания 

Наука как специфическая форма деятельности. Понятие научного 

знания. Абсолютное и относительное знание. Уровни, формы и методы 

научного познания. Взаимодействие теоретического, умозрительного и 

эмпирического уровней развития науки. Понятие о методе и методологии 

науки. Методология – учение о методах, принципах и способах научного 

познания. Общие методологические принципы научного исследования: 

единство теории и практики; принципы объективности, всесторонности и 

комплексности исследования; системный подход к проведению 

исследования. Уровни методологии. Понятие научной картины мира. Новая 

научная картина мира как проблема научного синтеза. Методологическая 

культура – культура мышления, основанная на методологических знаниях. 
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Методы научного познания 

Метод научного познания: сущность, содержание, основные 

характеристики. Основная функция метода. Историко – культурная 

ретроспектива метода. Теория и метод – тождество и различие. 

Классификация методов научного познания: философские, 

общенаучные подходы и методы, частнонаучные, дисциплинарные, 

междисциплинарные исследования. Три уровня общенаучных методов 

исследования: методы эмпирических исследований, методы теоретического 

познания, общелогические методы. Методы эмпирического исследования: 

наблюдение, сравнение, описание, измерение, эксперимент. Методы 

теоретического познания: формализация, аксиоматический метод, 

гипотетико – дедуктивный метод, восхождение от абстрактного к 

конкретному. Общенаучные логические методы и приемы познания: анализ, 

синтез, абстрагирование, идеализация, индукция и дедукция, аналогия, 

моделирование, системный подход и др.  

Специфические средства, методы и операции, обусловленные 

особенностями предмета социально-гуманитарных  наук: идеографический 

метод, диалог, опрос, проективные методы, тестирование, биографический и 

автобиографический методы, социометрия, игровые методы. 

Исследовательские возможности различных методов.  

 

Выбор проблемы исследования. Формулировка теории. 

Гипотезотворчество. Цели и задачи исследования. Разработка 

программы исследования 
Выбор направления научно-исследовательской работы. Планирование 

научно-исследовательской работы. Выбор проблемы исследования. 

Формулировка темы научного исследования. Критерии, предъявляемые к 

теме научного исследования. Постановка проблемы исследования, ее этапы. 

Логика построения теории и основные требования к ней. Требования к 

используемым понятиям. Понятие гипотезы. Виды гипотез. Компоненты 

гипотезы. Проверка гипотез: методы и проблемы. Совершенствование 

гипотезы. Операционализация. Цели и задачи исследования. Требования к 

формулировке цели исследования. Формулировка задач исследования, их 

логическая связь с темой и целью исследования. Рабочая программа и ее 

структура. Субъект и объект научного исследования. Составные части 

программы исследования. Разработка плана и бюджета исследования. 

Интерпретация результатов исследования. 

 

Теории международных отношений: понятие, специфика, 

типология  

Проблема классификации теорий международных отношений. 

Хронологический подход к типологизации теорий международных 

отношений. Типология Дж. Васкеза, типология Х. Булла. Модернистские и 

постмодернистские теории международных отношений, их специфика. 



30 
 

Классификация К. Буса и С. Смита. Модернистские теории: идеализм и 

неолиберализм. Основные представители идеализма и неолиберализма. Роль 

государств в международных отношениях. Максимизация абсолютных выгод 

как основополагающая цель государств. Рост числа и разнообразия акторов 

на международной арене. Роль международных институтов как 

ограничителей анархии международных отношений. Возможность и 

необходимость сотрудничества как ведущего международного процесса. 

Международные режимы как механизм сотрудничества и взаимосвязи. 

Экономическое измерение дилеммы безопасности. Возрастание 

взаимозависимости мира. Глобализация. Значимость совместных интересов и 

ценностей для международного сообщества. Рыночные механизмы как 

регулятор международных отношений. Возрастание роли права, 

международных институтов и этических норм в регулировании 

международных отношений. 

Модернистские теории: реализм и неореализм. Основные 

представители реализма и неореализма. Анархичность международной 

среды. Государство как единственно значимый актор международных 

отношений. Конфликтность взаимодействий между государствами. Роль 

национальных интересов и национальной безопасности. Дилемма 

безопасности. Понятие «реалистичной стратегии» поведения государств и их 

коалиций. Сила и баланс сил как главный регулятор международных 

отношений. Основные мотивы внешней политики государств и их блоков: 

безопасность, выгода, слава (престиж).  

Модернистские теории: марксизм и неомарксизм. Основные 

представители марксизма и неомарксизма. Анархичность международных 

отношений и роль сверхдержав. Понятие «мир-система» («мир-экономика»). 

Конфликтный характер «мир-системы», его обусловленность 

целенаправленной стратегией сверхдержав. Проблема несправедливого 

распределения ресурсов между центром и периферией «мир-системы». 

Усиление несимметричности взаимозависимости, борьба между периферией 

и центром «мир-системы». Проблема «Север-Юг». Борьба «государств 

(регионов) – классов» как основной регулятор международных отношений. 

Определяющая роль мировой экономики.  

Постмодернистские теории: феминизм, критическая теория, 

конструктивизм. Направления в теории феминизма. Отличие феминизма от 

политического реализма в исследованиях безопасности. Основные 

положения феминизма. Вопросы идентичности в постмодернистских 

теориях. 

Основные положения критической теории, ее специфика и отличие от 

классических модернистских парадигм. Понятийный аппарат критической 

теории. Процесс теоретизирования и саморефлексия критической теории. 

Теория как часть общества. Знания и понятия как интерсубъективные 

конструкции. Понятие всеобщей эмансипации. 
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Методика регионального измерения международных отношений 

Регионы и региональные подсистемы в теориях международных 

отношений. Региональные структуры и проблема структурированности 

региональных отношений. Типы региональных структур. Регионоведение и 

регионалистика. Определение понятий и разграничение суб-дисциплин. 

Регионоведение и региональная политика на примере конкретных регионов 

мира. Единицы социально-экономического пространства, структурно-

функциональная организация региона и структурные характеристики 

регионов. Объективная обусловленность региональных процессов. 

Комплексное регионоведение и комплексное страноведение. Структура и 

опорные элементы комплексных регионоведческих характеристик.  

Методологическое измерение места региона в системе международных 

отношений. Сравнительный анализ его экономических, геополитических, 

цивилизационных характеристик. Определение политической и 

экономической составляющей региональных отношений. 

Специфика исследования международных и региональных ситуаций и 

процессов в системе гуманитарного знания. Современные политические 

ситуации и процессы в национальном и международном измерении. 

Методология политических исследований как основа научного проекта. 

Фундаментальные и прикладные разработки: определение и характеристики. 

Монодисциплинарный и междисциплинарный инструментарий научного 

поиска. Предмет и специфика (прикладных) исследований международно-

политических ситуаций и процессов. Понятие прикладного научного знания 

в сфере внутренней и международной политики. Переход от историко-

описательных к аналитико-прогностическим исследованиям. Изучение 

международных и региональных ситуаций и процессов с позиции системного 

подхода.  

Информационное обеспечение исследований региональных процессов. 

Информация как особый ресурс научной деятельности. Процессы 

информатизации в историческом измерении. Различные виды информации и 

информационных массивов в сфере гуманитарного знания. Информационное 

обеспечение прикладных политических исследований. Проблема 

достоверности информации. Роль информационных технологий в 

обеспечении прикладных политических проектов. Глобальная компьютерная 

информационная сеть ИНТЕРНЕТ. Электронные ресурсы: методы поиска и 

отбора информации по требуемой проблематике.  

 

Уровнево-секторальный анализ и его применение в исследовании 

международных и региональных ситуаций и процессов 

Генезис «проблемы уровня анализа» в теории международных 

отношений. Понятие «уровни анализа». Пространственное понимание уровня 

анализа. Эпистемиологическое понимание уровня анализа. Критерии 

определения уровня анализа. Вклад М.Каплана, К.Уолца и Дж.Сингера в 

разработку концепции трех уровней анализа международных процессов. 
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Индивид, элемент и система как уровни анализа международных отношений. 

Дискуссия о приоритетности применения уровней анализа в исследовании. 

Соотношение структуры и элемента. 

 

Типология методов исследования 
Понятия «методология», «метод», «методика» и «техника 

исследования». Формальные и неформальные методы исследования в 

социогуманитарных науках. Нормативно-идеологический и нормативно-

гипотезотворческий подходы. Группа формальных методов. Группа 

неформальных методов. Историко-описательный и политико-описательный 

подходы. Операционально-прикладные методы: методы анализа ситуации 

(простое и включенное наблюдение, изучение документов и объективных 

материальных источников, сравнительный анализ); методы анализа 

содержания (контент-анализ, ивент-анализ, когнитивное картирование), 

методы анализа вариантов поведения (имитации, ситуационные анализы, 

деловые, штабные и стратегические игры). Аналитико-прогностические 

методы: альтернативистика, ретро-альтернативистика, сценарный метод и 

методы экспертного анализа (мозговая атака, метод «дельфи» и др.) 

Понятие контент-анализа. Область применения контент-анализа. 

Целесообразность применения контентанализа в прикладных исследованиях 

политических ситуаций и процессов.  

Понятие ивент-анализа. Область применения ивент-анализа. Основные 

этапы применения процедуры ивент-анализа. Выделение единиц наблюдения 

и их кодировка. Построение системы сортировки. Обобщение и 

интерпретация результатов. Достоинства и недостатки  применения ивент-

анализа. 

Понятие когнитивного картирования. Область применения 

когнитивного картирования. Основные понятия и процедура применения 

когнитивного картирования. Особенности создания информационной базы, 

ее характеристика, предварительная обработка. Достоинства и недостатки 

применения когнитивного картирования 

 

Методология диссертационного исследования 

Методологические стратегии диссертационного исследования.  

Структура и логика научного диссертационного исследования. 

Исследовательская программы диссертации. Выбор темы, план работы, 

библиографический поиск, отбор литературы и фактического материала. 

Архитектура диссертации. Категориальный аппарат, понятия, термины, 

дефиниции, теории, концепции, их соотношение. Распределение и структура 

материала. Проблема диссертационного исследования. Раскрытие задач, 

интерпретация данных, синтез основных результатов. Правила и научная 

этика цитирования: научные школы, направления, персоналии. Научный 

аппарат диссертации. Методики выбора темы исследования. Практическая 

значимость диссертации и актуальность ее темы. Академический стиль и 
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особенности языка диссертации.  Обоснование во введении выбора 

методологии - методологическая основа исследовательской программы 

диссертационной работы. Разработка проблемного поля диссертации. 

Основные требования к содержанию и оформлению докторской диссертации. 

Методика работы над рукописью исследования, особенности подготовки и 

оформления. Композиционная структура научного произведения.   Язык и 

стиль научной работы. Оформление библиографического аппарата. 

Оформление диссертационной работы, соответствие государственным 

стандартам. Представление к защите, процедура публичной защиты. 

Требования, предъявляемые к речи соискателей на публичной защите 

диссертации.  

 

Методические вопросы написания научного исследования 

Составление библиографии исследуемой проблемы. Проблематика. 

Ранжирование проблем, «проблемы, поставленные и не решенные» Поиск 

источников. Методика чтения специальной литературы, заполнение 

историографической таблицы. Постановка гипотез и их проверка. 

Формулирование положений, выносимых на защиту. Взаимосвязь гипотезы, 

задачи, вывода.  

Методические требования к написанию введения. Структура введения. 

Постановка проблемы. Требования к формулированию цели и задач 

исследования. Актуальность исследуемой проблемы, ее обоснование. Анализ 

историографии. Анализ источников. Описание теоретико-методологической 

основы исследования. Положения, выносимые на защиту.  

Анализ источников и литературы. Понятие документальных 

источников. Типы источников. Личные и безличные документы. 

Официальные и неофициальные источники. Первичные и вторичные 

документы. Проблема достоверности документальной информации. Внешний 

и внутренний анализ документов. Определение источниковой и 

историографической базы исследования. Правила и методики составления 

библиографии. 

 

Подготовка и публикация научной статьи 

Определение темы статьи, подбор источников, группировка авторов. 

Анализ и обобщение литературы по теме. Составление композиции. 

Определение вспомогательного научного аппарата публикации. Оформление 

научно-справочного аппарата как часть научно-исследовательской работы. 

Оформление ссылок на статью, книгу, сборник статей, периодическую 

печать. Оформление примечаний. Оформление списка использованных 

источников и литературы. Оформление приложений, таблиц, диаграмм.  

  



34 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ СЕМИНАРСКИХ 

ЗАНЯТИЙ 

  

1. Этапы научного исследования  

2. Методика проведения научного исследования  

3. Культура и мастерство исследователя  

4. Неореализм, неолиберализм и неомарксизм: Параметры и 

критерии сравнительного анализа  

5. Системный подход в изучении региональных процессов 

6. Типология методов исследования 

7. Операционально-прикладные методы: методы анализа ситуации, 

методы анализа содержания, методы анализа вариантов поведения. 

8. Виды ивент-анализа, применяемого для слежения за развитием 

политических (в том числе международных) ситуаций и процессов. 

9. Экспертные оценки в исследованиях региональных процессов 

10. Документальные источники:  типы и анализ источников 

11. Оформление научно-справочного аппарата (ссылки, примечания, 

список использованной литературы и т.д.) 

12. Методика применения уровнего-секторального анализа к 

исследованию региональных процессов 

13. Методика применения системного подхода в исследовании 

региональных процессов 

14. Техника проведения контент-анализа 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ДОКТОРАНТОВ 

  

1. Формирование необходимых умений и навыков проведения  

анкетирования. 

2. Специфика проведения опроса в научных исследованиях.  

3. Беседа как исследовательский прием.  

4. Стратегия и тактика проведения беседы. 

5. Применение наблюдения в разных видах исследования. 

6. Документальные источники как объект изучения . 

7. Методология, принципы и методы исследования. 

8. Структура проведения исследования.  

9. Теоретические методы исследования. 

10. Методика проведения наблюдения. 

11. Методики проведения разных видов опросов.  

12. Содержательный контент-анализ. 

13. Структурный контент-анализ. 

14. Основные этапы применения процедуры ивент-анализа. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина «Методология научного исследования» является 

теоретико-прикладным, так как способствует развитию навыков 

теоретизирования и умения проводить научное исследование у докторантов, 

обучающихся по профильному направлению по специальности «6D050505 – 

Регионоведение». Данная  дисциплина выступает как синтез по отношению к 

различным курсам, изученными докторантами ранее, развивая у них навыки 

использования различных методов, методик и техник исследования. В рамках 

курса докторанты  будут ознакомлены с теоретическими основами 

современной методологии, широким спектром междисциплинарного 

научного инструментария, применяемого в современных научных 

исследованиях, методологическими основами научного знания, 

методологией диссертационного исследования, а также  методикой 

проведения научного исследования.  

Подготовка докторанта по направлению «6D050505 – Регионоведение» 

требует, чтобы будущий специалист знал основы научной методологии и 

владел методикой научного исследования. Освоение дисциплины 

«Методология научного исследования» способствует формированию 

методологической и научной культуры, гибкому восприятию научных 

текстов, участию в дискуссиях по методологии, эффективному применению 

полученных знаний в научно-исследовательской работе. 

В результате освоения курса докторант должен знать:  

- теоретические основы организации научно-исследовательской 

деятельности; 

- теоретическую основу методологии научного исследования; 

- ведущие отечественные и зарубежные научные школы, уметь 

охарактеризовать их вклад в формирование методологии регионоведения; 

-  основные методы, методики и техники научного исследования.  
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уметь:  

- анализировать тенденции современной науки, определять 

перспективные направления научных исследований; 

- использовать экспериментальные и теоретические методы 

исследования 

в профессиональной деятельности; 

- определять тему, цель и задачи исследования, разрабатывать 

программу 

исследования; 

- уметь применять теории, концепции и теоретические подходы при 

проведении научных исследований; 

- уметь разрабатывать проекты, организовывать, контролировать их.  

владеть: 

- современными методами научного исследования; 

- навыками совершенствования и развития своего научного 

потенциала. 

Пререквизиты: Актуальные проблемы регионов в системе 

международных отношений 

Постреквизиты: Написание докторской диссертации 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Тема лекции 

1 Введение в методологию научных исследований 

2 Теоретические основы современной методологии 

3 Научное исследование и его этапы 

4 Методологические основы научного знания 

5 Методы научного познания 

6 Выбор проблемы исследования. Формулировка теории. 

Гипотезотворчество. Цели и задачи исследования. Разработка 

программы исследования 

7 Теории международных отношений: понятие, специфика, типология 

8 Методика регионального измерения международных отношений 

9 Типология методов исследования 

 10 Методология диссертационного исследования 

11 Методические вопросы написания научного исследования 

12 Подготовка  и публикация научной статьи 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

На всех этапах развития науки решающую роль играл метод, то есть 

стратегия подходов,  путь построения каркаса, решетки научного знания с 

целью последующего выполнения его архитектуры и возведения самого 
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здания науки. Методология в качестве науки о методе фокусируется на 

предмете науки и участвует в конструировании ее объекта и способствует 

формированию методологической и научной культуры, гибкому восприятию 

научных текстов, участию в дискуссиях по методологии, эффективному 

применению полученных знаний в научно-исследовательской работе.  

Целью изучения дисциплины является формирование знаний в области 

методологии и методики проведения научных исследований, формирование у 

докторантов методологической и научной культуры, системы знаний, умений 

и навыков в области организации и проведения научных исследований. 

Основными задачами курса являются:  

- изучение ведущих концепций и подходов общенаучного уровня 

методологии научных исследований; 

- изучение основных подходов методологии научных исследований 

- изучение и усвоение основных методов и приемов методического 

уровня методологии научного исследования 

- формирование практических навыков и умений применения научных 

методов, а также разработки программы методики проведения научного 

исследования. 

Дисциплина «Методология научных исследований» является основой 

для изучения других дисциплин профессионального цикла, так и для 

дисциплин специализации. Появление курса «Методология научных 

исследований» было вызвано развитием научно-технической революции, 

увеличением объема научной информации, быстрой сменяемостью и 

обновлением знаний. На данном этапе возникает необходимость в 

высококвалифицированных специалистах, имеющих высокую и 

общенаучную и профессиональную подготовку, способных к 

самостоятельной творческой работе. Эти специалисты должны не только 

хорошо ориентироваться в новых научных разработках и исследованиях, но и 

уметь внедрять в производственный процесс результаты данных 

исследований. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Введение в методологию научных исследований. 

Предмет курса, его актуальность. Общая характеристика и основные 

проблемы курса. Понятие методологии. Методология как мировоззрение 

исследователя, Методология как система методов исследования. Общее 

представление о методологии исследований международных отношений. 

Методология как набор, комплекс или система приемов и способов 

организации исследования. Понятие метода. Проблемы типологизации 

методов исследования. Понятие методики. Техника исследования. 
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Теоретические основы современной методологии 

Проблема "автономности" теории международных отношений и 

регионоведения. Теоретические подходы к основным проблемам развития 

регионов мира. Три уровня научного исследования: общетеоретический, 

специальные теории, эмпирический. Принципы, право и мораль в 

региональной политике. Критерии морали в трактовке основных теорий 

международных отношений. Доктрина "естественного права" и 

общечеловеческие ценности и идеалы. Основные принципы международного 

права, специфика их регулятивной роли. Международное гуманитарное 

право и его нормы.  

Основные принципы регионализма. Теория федерализма и основные 

модели федеративного устройства государства. Принцип субсидиарности. 

Принцип единства в многообразии в ЕС. 

 

Научное исследование и его этапы 

Основные подходы к определению понятий «наука», «научное знание». 

Отличительные признаки науки. Наука как система. Процесс развития науки. 

Цель и задачи науки. Субъект и объект науки. Классификация наук. 

Характерные особенности современной науки. Определение научного 

исследования. Цели и задачи научных исследований, их классификация по 

различным основаниям. Основные требования, предъявляемые к научному 

исследованию. Формы и методы научного исследования. Теоретический 

уровень исследования и его основные элементы. Эмпирический уровень 

исследования и его особенности. Этапы научно-исследовательской    работы.   

Правильная     организация научно-исследовательской работы. 

 

Методологические основы научного знания 

Наука как специфическая форма деятельности. Понятие научного 

знания. Абсолютное и относительное знание. Уровни, формы и методы 

научного познания. Взаимодействие теоретического, умозрительного и 

эмпирического уровней развития науки. Понятие о методе и методологии 

науки. Методология – учение о методах, принципах и способах научного 

познания. Общие методологические принципы научного исследования: 

единство теории и практики; принципы объективности, всесторонности и 

комплексности исследования; системный подход к проведению 

исследования. Уровни методологии. Понятие научной картины мира. Новая 

научная картина мира как проблема научного синтеза. Методологическая 

культура – культура мышления, основанная на методологических знаниях. 

 

Методы научного познания 

Метод научного познания: сущность, содержание, основные 

характеристики. Основная функция метода. Историко – культурная 

ретроспектива метода. Теория и метод – тождество и различие. 
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Классификация методов научного познания: философские, 

общенаучные подходы и методы, частнонаучные, дисциплинарные, 

междисциплинарные исследования. Три уровня общенаучных методов 

исследования: методы эмпирических исследований, методы теоретического 

познания, общелогические методы. Методы эмпирического исследования: 

наблюдение, сравнение, описание, измерение, эксперимент. Методы 

теоретического познания: формализация, аксиоматический метод, 

гипотетико – дедуктивный метод, восхождение от абстрактного к 

конкретному. Общенаучные логические методы и приемы познания: анализ, 

синтез, абстрагирование, идеализация, индукция и дедукция, аналогия, 

моделирование, системный подход и др.  

Специфические средства, методы и операции, обусловленные 

особенностями предмета социально-гуманитарных  наук: идеографический 

метод, диалог, опрос, проективные методы, тестирование, биографический и 

автобиографический методы, социометрия, игровые методы. 

Исследовательские возможности различных методов.  

 

Выбор проблемы исследования. Формулировка теории. 

Гипотезотворчество. Цели и задачи исследования. Разработка 

программы исследования 

Выбор направления научно-исследовательской работы. Планирование 

научно-исследовательской работы. Выбор проблемы исследования. 

Формулировка темы научного исследования. Критерии, предъявляемые к 

теме научного исследования. Постановка проблемы исследования, ее этапы. 

Логика построения теории и основные требования к ней. Требования к 

используемым понятиям. Понятие гипотезы. Виды гипотез. Компоненты 

гипотезы. Проверка гипотез: методы и проблемы. Совершенствование 

гипотезы. Операционализация. Цели и задачи исследования. Требования к 

формулировке цели исследования. Формулировка задач исследования, их 

логическая связь с темой и целью исследования. Рабочая программа и ее 

структура. Субъект и объект научного исследования. Составные части 

программы исследования. Разработка плана и бюджета исследования. 

Интерпретация результатов исследования. 

 

Теории международных отношений: понятие, специфика, 

типология 

Проблема классификации теорий международных отношений. 

Хронологический подход к типологизации теорий международных 

отношений. Типология Дж. Васкеза, типология Х. Булла. Модернистские и 

постмодернистские теории международных отношений, их специфика. 

Классификация К. Буса и С. Смита. Модернистские теории: идеализм и 

неолиберализм. Основные представители идеализма и неолиберализма. Роль 

государств в международных отношениях. Максимизация абсолютных выгод 

как основополагающая цель государств. Рост числа и разнообразия акторов 
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на международной арене. Роль международных институтов как 

ограничителей анархии международных отношений. Возможность и 

необходимость сотрудничества как ведущего международного процесса. 

Международные режимы как механизм сотрудничества и взаимосвязи. 

Экономическое измерение дилеммы безопасности. Возрастание 

взаимозависимости мира. Глобализация. Значимость совместных интересов и 

ценностей для международного сообщества. Рыночные механизмы как 

регулятор международных отношений. Возрастание роли права, 

международных институтов и этических норм в регулировании 

международных отношений. 

Модернистские теории: реализм и неореализм. Основные 

представители реализма и неореализма. Анархичность международной 

среды. Государство как единственно значимый актор международных 

отношений. Конфликтность взаимодействий между государствами. Роль 

национальных интересов и национальной безопасности. Дилемма 

безопасности. Понятие «реалистичной стратегии» поведения государств и их 

коалиций. Сила и баланс сил как главный регулятор международных 

отношений. Основные мотивы внешней политики государств и их блоков: 

безопасность, выгода, слава (престиж).  

Модернистские теории: марксизм и неомарксизм. Основные 

представители марксизма и неомарксизма. Анархичность международных 

отношений и роль сверхдержав. Понятие «мир-система» («мир-экономика»). 

Конфликтный характер «мир-системы», его обусловленность 

целенаправленной стратегией сверхдержав. Проблема несправедливого 

распределения ресурсов между центром и периферией «мир-системы». 

Усиление несимметричности взаимозависимости, борьба между периферией 

и центром «мир-системы». Проблема «Север-Юг». Борьба «государств 

(регионов) – классов» как основной регулятор международных отношений. 

Определяющая роль мировой экономики.  

Постмодернистские теории: феминизм, критическая теория, 

конструктивизм. Направления в теории феминизма. Отличие феминизма от 

политического реализма в исследованиях безопасности. Основные 

положения феминизма. Вопросы идентичности в постмодернистских 

теориях. 

Основные положения критической теории, ее специфика и отличие от 

классических модернистских парадигм. Понятийный аппарат критической 

теории. Процесс теоретизирования и саморефлексия критической теории. 

Теория как часть общества. Знания и понятия как интерсубъективные 

конструкции. Понятие всеобщей эмансипации. 

 

Методика регионального измерения международных отношений 

Регионы и региональные подсистемы в теориях международных 

отношений. Региональные структуры и проблема структурированности 

региональных отношений. Типы региональных структур. Регионоведение и 
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регионалистика. Определение понятий и разграничение суб-дисциплин. 

Регионоведение и региональная политика на примере конкретных регионов 

мира. Единицы социально-экономического пространства, структурно-

функциональная организация региона и структурные характеристики 

регионов. Объективная обусловленность региональных процессов. 

Комплексное регионоведение и комплексное страноведение. Структура и 

опорные элементы комплексных регионоведческих характеристик.  

Методологическое измерение места региона в системе международных 

отношений. Сравнительный анализ его экономических, геополитических, 

цивилизационных характеристик. Определение политической и 

экономической составляющей региональных отношений. 

Специфика исследования международных и региональных ситуаций и 

процессов в системе гуманитарного знания. Современные политические 

ситуации и процессы в национальном и международном измерении. 

Методология политических исследований как основа научного проекта. 

Фундаментальные и прикладные разработки: определение и характеристики. 

Монодисциплинарный и междисциплинарный инструментарий научного 

поиска. Предмет и специфика (прикладных) исследований международно-

политических ситуаций и процессов. Понятие прикладного научного знания 

в сфере внутренней и международной политики. Переход от историко-

описательных к аналитико-прогностическим исследованиям. Изучение 

международных и региональных ситуаций и процессов с позиции системного 

подхода.  

Информационное обеспечение исследований региональных процессов. 

Информация как особый ресурс научной деятельности. Процессы 

информатизации в историческом измерении. Различные виды информации и 

информационных массивов в сфере гуманитарного знания. Информационное 

обеспечение прикладных политических исследований. Проблема 

достоверности информации. Роль информационных технологий в 

обеспечении прикладных политических проектов. Глобальная компьютерная 

информационная сеть ИНТЕРНЕТ. Электронные ресурсы: методы поиска и 

отбора информации по требуемой проблематике.  

 

Типология методов исследования 
Понятия «методология», «метод», «методика» и «техника 

исследования». Формальные и неформальные методы исследования в 

социогуманитарных науках. Нормативно-идеологический и нормативно-

гипотезотворческий подходы. Группа формальных методов. Группа 

неформальных методов. Историко-описательный и политико-описательный 

подходы. Операционально-прикладные методы: методы анализа ситуации 

(простое и включенное наблюдение, изучение документов и объективных 

материальных источников, сравнительный анализ); методы анализа 

содержания (контент-анализ, ивент-анализ, когнитивное картирование), 

методы анализа вариантов поведения (имитации, ситуационные анализы, 
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деловые, штабные и стратегические игры). Аналитико-прогностические 

методы: альтернативистика, ретро-альтернативистика, сценарный метод и 

методы экспертного анализа (мозговая атака, метод «дельфи» и др.) 

Понятие контент-анализа. Область применения контент-анализа. 

Целесообразность применения контентанализа в прикладных исследованиях 

политических ситуаций и процессов.  

Понятие ивент-анализа. Область применения ивент-анализа. Основные 

этапы применения процедуры ивент-анализа. Выделение единиц наблюдения 

и их кодировка. Построение системы сортировки. Обобщение и 

интерпретация результатов. Достоинства и недостатки  применения ивент-

анализа. 

Понятие когнитивного картирования. Область применения 

когнитивного картирования. Основные понятия и процедура применения 

когнитивного картирования. Особенности создания информационной базы, 

ее характеристика, предварительная обработка. Достоинства и недостатки 

применения когнитивного картирования 

 

Методология диссертационного исследования 
Методологические стратегии диссертационного исследования.  

Структура и логика научного диссертационного исследования. 

Исследовательская программы диссертации. Выбор темы, план работы, 

библиографический поиск, отбор литературы и фактического материала. 

Архитектура диссертации. Категориальный аппарат, понятия, термины, 

дефиниции, теории, концепции, их соотношение. Распределение и структура 

материала. Проблема диссертационного исследования. Раскрытие задач, 

интерпретация данных, синтез основных результатов. Правила и научная 

этика цитирования: научные школы, направления, персоналии. Научный 

аппарат диссертации. Методики выбора темы исследования. Практическая 

значимость диссертации и актуальность ее темы. Академический стиль и 

особенности языка диссертации.  Обоснование во введении выбора 

методологии - методологическая основа исследовательской программы 

диссертационной работы. Разработка проблемного поля диссертации. 

Основные требования к содержанию и оформлению докторской диссертации. 

Методика работы над рукописью исследования, особенности подготовки и 

оформления. Композиционная структура научного произведения.   Язык и 

стиль научной работы. Оформление библиографического аппарата. 

Оформление диссертационной работы, соответствие государственным 

стандартам. Представление к защите, процедура публичной защиты. 

Требования, предъявляемые к речи соискателей на публичной защите 

диссертации.  

 

Методические вопросы написания научного исследования 

Составление библиографии исследуемой проблемы. Проблематика. 

Ранжирование проблем, «проблемы, поставленные и не решенные» Поиск 
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источников. Методика чтения специальной литературы, заполнение 

историографической таблицы. Постановка гипотез и их проверка. 

Формулирование положений, выносимых на защиту. Взаимосвязь гипотезы, 

задачи, вывода.  

Методические требования к написанию введения. Структура введения. 

Постановка проблемы. Требования к формулированию цели и задач 

исследования. Актуальность исследуемой проблемы, ее обоснование. Анализ 

историографии. Анализ источников. Описание теоретико-методологической 

основы исследования. Положения, выносимые на защиту.  

Анализ источников и литературы. Понятие документальных 

источников. Типы источников. Личные и безличные документы. 

Официальные и неофициальные источники. Первичные и вторичные 

документы. Проблема достоверности документальной информации. Внешний 

и внутренний анализ документов. Определение источниковой и 

историографической базы исследования. Правила и методики составления 

библиографии. 

 

Подготовка  и публикация научной статьи 

Определение темы статьи, подбор источников, группировка авторов. 

Анализ и обобщение литературы по теме. Составление композиции. 

Определение вспомогательного научного аппарата публикации. Оформление 

научно-справочного аппарата как часть научно-исследовательской работы. 

Оформление ссылок на статью, книгу, сборник статей, периодическую 

печать. Оформление примечаний. Оформление списка использованных 

источников и литературы. Оформление приложений, таблиц, диаграмм.  
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ СЕМИНАРСКИХ 

ЗАНЯТИЙ 

  

1. Этапы научного исследования  

2. Методика проведения научного исследования  

3. Культура и мастерство исследователя  

4. Неореализм, неолиберализм и неомарксизм: Параметры и 

критерии сравнительного анализа  

5. Системный подход в изучении региональных процессов 

6. Типология методов исследования 

7. Операционально-прикладные методы: методы анализа ситуации, 

методы анализа содержания, методы анализа вариантов поведения. 

8. Виды ивент-анализа, применяемого для слежения за развитием 

политических (в том числе международных) ситуаций и процессов. 

9. Экспертные оценки в исследованиях региональных процессов 

10. Документальные источники:  типы и анализ источников 

11. Оформление научно-справочного аппарата (ссылки, примечания, 

список использованной литературы и т.д.) 

12. Методика применения уровнего-секторального анализа к 

исследованию региональных процессов 

13. Методика применения системного подхода в исследовании 

региональных процессов 

14. Техника проведения контент-анализа 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ДОКТОРАНТОВ 

  

1. Формирование необходимых умений и навыков проведения 

анкетирования. 

2. Специфика проведения опроса в научных исследованиях.  

3. Беседа как исследовательский прием.  

4. Стратегия и тактика проведения беседы. 

5. Применение наблюдения в разных видах исследования. 

6. Документальные источники как объект изучения . 

7. Методология, принципы и методы исследования. 

8. Структура проведения исследования.  

9. Теоретические методы исследования. 

10. Методика проведения наблюдения. 

11. Методики проведения разных видов опросов.  

12. Содержательный контент-анализ. 

13. Структурный контент-анализ. 

14. Основные этапы применения процедуры ивент-анализа. 
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