
0 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

 

ӘЛ-ФАРАБИ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

 

 

 

 

 

 

 

«6D050100 – ӘЛЕУМЕТТАНУ» мамандығы бойынша 

 

ПӘНДЕРДІҢ ТИПТІК ОҚУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ 

 

 

 

*  *  * 

 

 

 

ТИПОВЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 

 

по специальности «6D050100 – СОЦИОЛОГИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы 2017 



1 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

 

ӘЛ-ФАРАБИ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

 

 

 

 

 

«6D050100 – ӘЛЕУМЕТТАНУ» мамандығы бойынша 

 

ПӘНДЕРДІҢ ТИПТІК ОҚУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ 

 

 

 

*  *  * 

 

 

 

ТИПОВЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 

 

по специальности «6D050100 – СОЦИОЛОГИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы 2017 



2 

 

1. 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. РАЗРАБОТАНЫ и ВНЕСЕНЫ Казахским национальным 

университетом им. аль-Фараби. 

 

2. Типовые учебные программы разработаны в соответствии с типовым 

учебным планом, утвержденным приказом МОН РК от 05 июля 2016 года 

№425. 

 

3.УТВЕРЖДЕНЫ протокольным решением №2 заседания 

Республиканского учебно-методического совета высшего и послевузовского 

образования от 30 июня 2016 года. 

 

Настоящие типовые учебные программа не может быть тиражированы 

и распространены без разрешения Министерства образования и науки 

Республики Казахстан. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@ КазНУ имени аль-Фараби, 2017 
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DASI 7201 – ӘЛЕУМЕТТАНУЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРДЕГІ ДИЗАЙН 

ЖӘНЕ АНАЛИЗ 

(ғылыми және педагогикалық бағыт) 

 

Көлемі 3 кредит 

 

 

Автор: 

Маульшариф М. – әлеуметтану ғылымдарының кандидаты, 

әлеуметтану және әлеуметтік жұмыс кафедрасының доценті  

 

Пікір жазғандар: 

Кылышбаева Б.Н. – әлеуметтану ғылымдарының докторы әл-

Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры 

Ногайбаева З.А. – әлеуметтану ғылымдарының кандидаты, 

С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінің 

доценті 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Әлеуметтанулық зерттеулердегі дизайн және анализ» «6D050100-

Әлеуметтану» (ғылыми және педагогикалық бағыт) академиялық 

дәрежелерін алу бағдарламасының базалық курсы болып табылады.   

Әлеуметтанудан философия докторы PhD дәрежесін алудың білім 

бағдарламасы жаңа ғылыми зерттеулерді өз бетінше ұйымдастыруға және 

жүргізуге қабілетті кәсіби кадрлерді жан-жақты және тереңінен 

дайындауды қарастырады. Бұл курс докторанттарға өз зерттеу жобасын 

жасауға, зерттеуді сауатты жүргізуге, өздерінің алдарына қойған 

міндеттеріне сәйкес берілгендерді өлшеудің және талдаудың үздік 

стратегиясын таңдауға мүмкіндік жасайтын терең білімммен қамтамасыз 

етеді. Бұл оларға қоғамның өзекті мәселелерін шешуге үлес қосуға 

көмектеседі.  

«Әлеуметтанулық зерттеулердегі дизайн және талдау» атты курсты 

аяқтағаннан кейін студенттер білуі қажет: 

- әлеуметтанудағы ғылыми зерттеудің әдістемесі мен дизайны 

саласындағы негізгі түсініктердің мазмұнын - «әлеуметтанулық зерттеудің 

стратегиясы», «сандық әдістер», «сапалық әдістер», «аралас әдістер», 

«статистика», «логикалық шығарылған статистика» және басқалары; 

- әлеуметтанулық зерттеу стратегиясының сандық және сапалық 

кемшіліктерін, артықшылықтарын және мүмкіншіліктерін, 

әлеуметтанудағы қиыстыру ыңғайын; 
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- эмпирикалық мәліметтердің типтерін және мәліметтерді өлшеудің 

негізгі процедураларын;  

- мәліметтерді талдаудағы математикалық және статистикалық 

әдістерін білуі керек. 

Докторант істей алуы керек: 

- сапалық және сандық әдістердің ерекшеліктерін ескере отырып 

ғылыми зерттеу жолында әлеуметтанулық мәліметтерді жинау және 

талдауды жоспарлау, эмпирикалық мәліметтердің типтерін және 

мүмкіншіліктерін математиалық әдістерде қолдану;  

- мәліметтерді талдау стратегиясының жоғарылатылған және 

бәсеңдетілген негізгі ыңғайларын қолдану, сапалы және сандық 

мәліметтерді талдау және сипаттау. 

Келесідей ілімдерді меңгеруі керек: 

- магистрлік диссертация тақырыбы бойынша зерттеу жобасын 

жасау: өзекті әлеуметтік мәселені анықтау және таңдау; зерттеудің нақты 

мақсаты мен міндеттерін қою, болжамдарын жасау, талдау категориясын 

анықтау және оны операционализациялау, әдісті таңдау және 

инструментарий жасау;  

- зерттеу жолында мәліметтерді іріктеу процедурасын, кодтау, 

шкалалау, сараптау, индекстерді қою, жобалық әдістерді кезекпен және 

сапалы пайдалану. 

Курсты игеруге бұған дейін магистратурада оқылған «Қоғамның 

әлеуметтік мәселелерін зерттеудің әдістері мен технологиялары», «Қазіргі 

әлеуметтанулық теориялар», «Әлеуметтанулық зерттеулердегі үлгілеу мен 

болжау» және басқа да курстар дайындайды. Бұл пәнді оқыту докторан 

тураның «Әлеуметтанулық білімнің  қазіргі парадигмалары» курсымен 

тығыз байланысты.  

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Бөлім атауы 

1 Зерттеуді жүргізу процесі  

2 Зерттеу дизайні  

3 Сандық зерттеу  

4 Іріктеу концепциялары  

5 Сандық мәліметтерді жинау құралдары және өлшеу 

6 Қолданбалы статистиканы қолданыс   

7 Дескриптивті статистика  

8 Логикалық шығарылған статистикалық мәліметтер  

9 Мәліметтерді интеллектуалды талдау (Data Mining)  

10 Сапалық зерттеу әдістемесінің ерекшеліктері  

11 Сапалық зерттеудің интерпретациясы 
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12 Әлеуметтанулық зерттеудегі аралас тәсіл  

13 Сандық мәліметтердің нәтижелерін рәсімдеу 

14 Сапалық мәліметтердің нәтижелерін рәсімдеу 

15 Сыни талдау және зерттеу сапасын бағалау  

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Бұл курста әлеуметтанулық зерттеуді ұйымдастырудың негізгі 

теориялық және әдістемелік ыңғайлары, әлеуметтанулық берілгендерді 

өлшеу және талдау қарастырылады. Әлеуметтанудағы ғылыми зерттеудің 

негізгі принциптері, әлеуметтанулық зерттеудің сапалық, сандық және 

комплекстік стратегиялары бөліп көрсетілген. Әлеуметтануда 

математикалық әдістерді  қолдану және әлеуметтік құбылыстарды 

зерттеудің эмпирикалық базасы қарастырылған. Курстың мақсаты 

әлеуметтанулық зерттеулердің стратегиясы мен дизайынын, берілгендерді 

талдау мен өлшеудің әдіснамасын тереңінен көрсету болып табылады.   

Курсты оқытудың міндеттері: 

- қазіргі әлеуметтанулық білімді есепке алу негізінде студенттердің  

ғылыми зерттеулердің әдіснамасы, әлеуметтанулық зерттеулердің дизайны 

және берілгендерді талдаудың  әдіснамасына қатысты білімдерін тереңдету 

және жүйеге келтіру; 

- жоғары деңгейде сапалық және сандық зерттеулердің, сонымен 

қатар нақты зерттеулерде аралас ыңғайды қолдану жағдайларының 

артықшылықтары мен кемшіліктеріне талдау жүргізу және  талқылау;  

- студенттерде ғылыми ізденістің өзіндік логикасын, зерттеулерде 

берілгендерді жинау мен талдаудың этикалық және кәсіби принциптеріне 

жүгінуді қалыптастыру;  

- студенттердің әлеуметтенулік зерттеулер арқылы алынғандарды 

математикалық өлшеу және талдау әдістерін қолдану жағдайларын 

кеңейту; 

- өзіндік дайындалу және жеке тапсырмаларды орындау арқылы 

студенттердің материалдарды игеру деңгейлерін тереңдету, далалық 

зерттеулерді ұйымдастыруға комплекстік тұрғыдан келуді және талдаудың 

әдіснамасын таңдауды қалыптастыру;  

- ғылыми және практикалық мақсаттарда сандық және сапалық 

әлеуметтанулық берілгендерді талдауға өрлеу және төмендеу 

стратегияларының әдістерін өзіндік қолданудың дағдыларын қалыптастыру 

және дамыту. 

Өмірдің барлық жағдайларына жарайтын әлеуметтанулық зерттеу 

схемасының жоқ еккені айғақ аксиома. Зерттеу түрінің таңдалуы қойылған 

мақсат пен міндеттердің випатына, әлеуметтік мәселені сараптаудың 

тереңдігіне, оқиғаларды қамту масшатбынан байланысты.      
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Қолданылатын зерттеу әдісі мен мәліметтердің түрлеріне 

байланысты сараптаманы сандық және сапалық деп бөлуге болады. Сандық 

сараптау статистикалық, математикалық және есептеу процедуралардың 

көмегімен жасалатын оқиғаларды жүйелік зерттеу түрінде болады.  Үлкен 

көлемді репрезентативті оқиғалар туралы жиналған ақпартаттарды    әрі 

қарай статистикалық өңдеу негізінде құрылымданған мәліметтер алынады.  

Сапалық аналитиканың мақсаты әртүрлі құбылыстардың себептері 

мен мотивтерін терең түсінуді көздейді. Әдетте бұл үшін репрезентативті 

емес іріктеудің негізіндн шектеулі мәліметтерді жинайды, ал сараптауды 

статистикалық емес әдістермен жүзеге асырады. Сапалық сараптама 

іздеуші зерттеуде пайдалы болады, яғни, сараптамалық зерттеудің бірінші 

кезеңінде. 

Әлеуметтануда қазіргі әдіснамалардың дамуы әлеуметтік білімнің 

гумандануын бейнелеп, әлеуметтік өмірдің деректерінің әрқилылығын 

көрсетеді. Адамды және оның әлеуметтік құрылымдағы рөлін түсінуге 

бағытталған интерпретативтік әлеуметтану жаңа әдіснаманы талап етеді. 

Сондықтан соңғы уақытта әлеуметтанушылар өздерінің зерттеу 

жобаларының негізгісі ретінде сапалық әдістерді және сапалық әдіснаманы 

таңдайды. Сапалық әдістер әлеуметтік құбылыстар туралы екжей-тегжейлі 

және жан-жақты ақпараттарды жинауға, әр күнгі әлеуметтік практиканың 

ерекшелігін түсінуге мүмкіндік береді. Олар кіші әлеуметтік топтар мен 

индивидтердің мәселелерін жақсы зерттеп, нақты әлеуметтік жағдайға сай 

әлеуметтік технологияларды жасауға мүмкіндік береді. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ  

 

Зерттеу жүргізу процесі  

Әлеуметтанулық зерттеулер әлеуметтік шынайлықты талдау ретінде. 

Әлеуметтанулық теория мен далалық зерттеу. Ғылыми зерттеудің жалпы 

кестесі. Ғылыми таным әдістерін пайдалану. Әлеуметтік факт түсінігі. 

Зерттеу дизайнінің теориялық және практикалық мақсаты. Зерттеу 

сұрақтарының типтері: суреттеуші мен түсіндіруші. Болжау, корреляция 

мен себептілік-салдарлық байланысы. Зерттеу жүргізудің жалпы логикасы. 

Білім ақиқаттылық мәселесі. Теорияларды тестілеу және құру.  

 

Зерттеу дизайні 

Зертттеу процесінің кезеңдері: зертеу мәселелерін анықтау, мақсат 

қою, зерттеу сұрақтарын және болжамдар құру.  Әдебиеттерді шолу және 

екінші реттік ақпаратты талдау. Ғылыми зерттеулер мен ақпараттық 

келісім этикасы.   

Зерттеу бағдарламасының негізгі қызметтері: әдістемелік, әдісті, 

прогноздық, ұйымдық-технологиялық. 
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Сандық зерттеулер  

«Сапалық зерттеу» ұғымы. Позитивистік парадигма  сапалық 

зерттеудің әдіснамалық базасы ретінде. Мәліметтерді жинау мен талдау 

техникасы. Сұраудың қазіргі технологиясы. «Бетпе-бет» сұрау. Онлайн-

зерттеудің техникалық артықшылықтары мен кемшіліктері.  

 

Іріктеу концепциялары 

Іріктеудің әдістемесі мен әдісі. Іріктеу әдісінің мәні. Халықтың 

мақсатты топтарын анықтау. Іріктеу типтері мен әдістері: кластерлі, 

стратифицикациялық, қарапайым кездейсоқтылық. Квоталық іріктеу. 

Мақсаттық (экспертттік) іріктеу. Кіші іріктеу және бірліктерді таңдау. 

Репрезентативтілік. Репрезентативті емес іріктеудің потенциалді салдары.  

Іріктеу көлемін есептеу. Іріктеу қателігі. Іріктеуді бақылау. Іріктеу 

паспорты.   

 

Сандық мәліметтерді жинау құралдары  

Зерттеудің оптималді құралын таңдау. Интервалді шкаланы құру. 

Қарым-қатынас шкаласы. «Бірыңғайлық» мәселесі. Шкалалардың  деректік 

және физикалық типтері. Әлеуметтанулық «нөл» мәселесі. Сенімділік 

деңгейі және алынған мәліметтерді математикалық интерпретациясы. 

Әлеуметтік құбылыстар, процестердің сапалық және сандық 

сипаттамаларын өлшеу. Сапалы белгілерді сипаттау өдшем эталонын іздеу 

кезеңдері ретінде. Шкалаларды құру әдістері: шкалаларға тармақтарды 

жинау үшінэксперттерді қолдану, бірбағытты континиумді іздеу. 

Зерттеулерде сапалық өлшемнің сенімділігі мен қателері. Қателердің пада 

болу себептері: теориялыұ концепция, адекватті емес өлшемдер. Қателер 

түрлері: критикалық қателер, оларды анықтау мен жою әдістері. SPSS 

компьютерлік бағдарламадағы квантификацияның бастапқы белгілерінің 

маңызды  шектеулері.  
 

Қолданбалы статистиканы қолданыс  

Статистикалық шешімдер теориясы. Болжамдарды тексеру: 

болжамдарды тексерудегі қателіктер түрлері. SPSS компьютерлік 

бағдарламадағы статистикалық талдаудың әмбебап және арнайы әдістері. 

Қолданбалы статистиканың әдістері. Тәуелді және тәуелсіз 

айнымалыларды анықтау. Сенімділік деңгейі. Мәліметтерді талдау үшін 

математикалық әдістерді қолдану. Алғашқы талдау, топтастыру, 

типология,  SPSS компьютерлік бағдарламада вариациялық қатарларды 

құру. 

 

Дескриптивті статистика 

SPSS компьютерлік бағдарламада статистикалық талдаудың әмбебап 

және аранйы әдістері. Қолданбалы статистика әдістері.  Сипаттау 
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статистикасы. Жинақталған мәліметтерді шығару мен сипаттау. Дискретті 

талдау (объектілерді бөлу). Әлеуметтік ақпаратты  «қысу» мәселесі, аса көп 

ақпаратты белгілерді таңдау. Бірөлшемді және екіөлшемді талдау. 

Сипаттау статистиканың негізгі көрсеткіштері: орта мән (орта 

арифметикалық, медиана, мода); орташаланған мән; шашу (мәліметтерді 

шашу дипазоны, дисперсия; стандартты (ортаквадратты) ауытқулар); 

квартили; сенімділік интервалы. Гистограммалар. Кездейсоқтықты анықтау 

және деректер белгісіздігі.  

 

 Логикалық шығарылған статистикалық мәліметтер 

 Мәліметтерден тұжырымдар алу. Үлгілеуді жіберу. Шаблондарды 

анықтау. Т-тест. Вариативті талдау. Корреляции. Хи-квадрат. Регрессивті 

талдау. Қарапайым сызықтық регрессия. Жаңа айнымалыларды сақтау. 

Регресссивті түзуді құру. Осьтерді таңдау.  Көптік сызықтық регрессия. 

Сызықтық емес регрессия. Бинарлы логистикалық регрессия. 

Мультиноминалды логистикалық регрессия. Реттік регрессия. Қисықтар 

көмегімен жақындау. Сараланған бағалау (өлшемдерді бағалау). Кіші 

квадраттардың екі сатылы әдісі.  

 

Мәліметтерді интеллектуалды талдау (Data Mining)  

Мәліметтерді интеллектуалды талдау құралдары. Мәліметтерді 

интеллектуалды талдау әдістері: ассоциация, классификация,  

кластеризация, болжау, дәйекті үлгілер, шешім ағаштары. Мәліметтерді 

алы мен дайындау. Үлгілерді іздестіру. 

 

Сапалық зерттеу әдістемесінің ерекшеліктері 

«Сапалық зерттеу» ұғымы. Сапалық зерттеудің  зерттеу стратегиясы. 

Сапалық зерттеудің негізгі тактикасы. Іріктеу. Сапалық зерттеудің  негізгі 

әдістері. Кейс-стади немесе жеке қауымдастықтарды зерттеу. 

Этнографиялық зерттеу. Биографиялық әдіс және өмір тарихы. Топтық 

дискуссия немесе фокус-топ әдісі. Тереңдетілген сұхбат. Нарративтік 

сұқбат. 

Ғылымдағы және практикадағы сапалық зерттеулер. Сапалық 

зерттеулердің объективтігі. Әлеуметтанулық зерттеулерде сапалық 

әдістерді қолдану. Сапалық әдістерді маркетингтік, гендерлік және басқа да 

зерттеулерде қолдану. 

 

Сапалық зерттеудің интерпретациясы 

Интерптетавті парадигма сапалық зерттеудің методологиялық базасы 

ретінде. Сапалық мәліметтердің объективтілік мәселесі. Сапалық 

зерттеудегі теориялау тәсілдері. Категориялау мен мәндер  

классификациясы. Мағыналардың тығыздалуы. Кодтау. Тематикалық даму. 

Мәліметтерді интерпретациялау. Интерпретациялардың көптүрлігі. 
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Интерпретацияның валидтігі. Нәтижелердің сенімділігі, репрезентативтігі 

және валидтігі. 

Сапалық берілгендерді талдау стратегиясының өрлеу және төмендеу  

стратегияларының өзара байланысы. Талдау индукциясы  әдісі. Теорияға  

шығу жолдары. Реттік аппроксимация. Иллюстративтік әдіс. Талдаулық 

салыстыру. Домендерді талдау. Идеалдық түрлер. 

 

Әлеуметтанулық зерттеудегі аралас тәсіл  

Сапалық және сандық зерттеулердің қарама-қарсы қойылуы. 

Зерттеудің сапалық және сандық әдіснамасын сынамалы талдау. Сапалық 

және сандық зерттеулердің өзара байланысы. Зерттеу процесінің барлық 

кезеңдерінде  сапалық және сандық ыңғайлардың  өзара байланысы. 

Комплекстік әдістеменің ерекшелігі. Теориялық және әдістемелік 

триангуляция ұғымы.  

Бір міндетті шешудің  түрлі кезеңдерінде сандық және сапалық 

әдістерді қолданудың үш аралас стратегиясы. Олардың ретімен 

қолданылуы. Олардың параллельдік қолданылуы.  Әрбір міндетті шешуге 

сәйкес әдістерді таңдау (прагматизм). 

 

Сандық мәліметтердің нәтижелерін рәсімдеу 

Теориялық интерпретация: зерттеудің негізгі, тірек түсінігін 

логикалық талдау. Нәтижелерді ұсыну және оларды талдау. Басылымдарда 

эмпиркалық мәліметтерді жариялау. Кесте түрінде мәліметтерді жариялау. 

Диаграмма, графиктер түрінде мәліметтерді жариялау. Жүйелі 

түрдеболжамдарды дәлелдеу.  

 

Сапалық мәліметтердің нәтижелерін рәсімдеу 

Танымал әлеуметтік феномендердің  ертеректе немесе ерекше 

детальдарін сипаттау. Объект туралы түсініктің дамуы: жалпылама 

әлеуметтік феноменді түсіну үшін жеке аспектілер мәнін анықтау. Талдау 

және этнографиялық арасындағы баланс.  Ақпаратты сөзбе сөз өндіру 

нақты бір мәдениеттің бірігей “үлгісі” ретінде. Өнделген мәтіндер: 

мәліметтерді қысқарту мен құру, арнайы эпизодтарға, тақырыптарға  

акцент жасау. Пікір қалдырылған бастапқы мәтіндер. Поляк шаруалары 

туралы Томас пен Знанецкийдің еңбектеріндегі алғашқы мәтіндер. 

Мәтіннің авторлық интерпретациясы: аргументтер мен авторлық 

тұжырымдама. Есеп жазудың батыстық және ресейлік стилі.  

 

Сыни талдау және зерттеу есептері  

 Зерттеуді сыни шолу. Сыни ревью жүргізуге арналған тексеріс 

парағы: мақала тақырыбының мазмұнына сәйкестігі: абстрактіде зерттеуді  

нақты және қысқаша  сипаттау. Кіріспеде мәселені жарықтау және 

зерттеудің алғысөзі. Зерттеу әдістерін сипаттау. Зерттеу барысында 
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алынған фактілерді сипаттау. Алынған нәтижелердің маңыздылығы. 

Бұрында жарияланған жұмыстардың қолданысы.  

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. Зерттеу жүргізу процесі 

2. Зерттеу дизайні 

3. Сандық зерттеу 

4. Іріктеу концепциясы 

5. Сандық мәліметтерді жинау құралдары және өлшеу 

6. Қолданбалы статистика қолданыс 

7. Дескриптивті статистика 

8. Логикалық шығарылған статистикалық мәліметтер 

9. Мәліметтерді интеллектуалды талдау (Data Mining) 

10. Сапалық зерттеу әдістемесінің ерекшеліктері  

11. Әлеуметтанулық зерттеудегі аралас тәсіл  

12. Сандық мәліметтердің нәтижелерін рәсімдеу 

13. Сапалық мәліметтердің нәтижелерін рәсімдеу 

14. Сыни талдау және зерттеу сапасын бағалау 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Зерттеу жобасын жасау  

2. Негізгі ұғымдарды интерпретациялау және 

операционализациялау 

3. Әлеуметтанулық зерттеулердің негізгі принциптері 

4. Әлеуметтанулық  зерттеулерді ұйымдастырудың және 

жүргізудің  этикалық сұрақтары 

5. Сапалық және сандық зерттеулерде  зерттеу сұрақтарын қою 

6. Сапалық зерттеулердегі «субъективтік» ұғымы 

7. Әлеуметтанудағы сапалық және сандық ыңғайлардың  

артықшылығы және кемшіліктері 

8. Әлеуметтанулық берілгендерді жинаудағы  және талдаудағы 

компьютерлік технология 

9. Әлеуметтанудағы үлгілеудің ерекшеліктері 

10. Өлшеу мен нәтижелерді талдаудың арасындағы байланыс 

11. Көпсатылы іріктеуді қалыптастыру 

12. Ұғымдардың өзара байланысы -  ерекшелік, өзгермелілер, 

белгілер 

13. Уақыт  бюджетін қолдану туралы берілгендер 

14. Шкаланың сапасының индикаторлары 
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15. Уақыт бюджетіндегі, мемлекеттік статистикадағы, текстік 

ақпараттардағы индекстер 

16. Әлеуметтануда факторлық талдауды қолдану мәселелері 

17. Берілгендерді алғашқы талдау мақсаттары 

18. Талдаулық қағаз жазу  
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Әлеуметтанулық зерттеулердегі дизайн және анализ» «6D050100-

Әлеуметтану» (бейінді бағыт) әлеуметтік ғылымдар докторы академиялық 

дәрежесін алу үшін білім бағдарламасының базалық курсы болып 

табылады.   

Әлеуметтік ғылымдар бұл ғылыми пәндер кешені, оның зерттеу 

нысаны ретінде бүтіндей қоғам, оның әртүрлі өмір тіршілігінің жан-жақты 

көріністері мен оған қатысушысы жеке адам қарастырылады. Әлеуметтік 

ғылымдағы зерттеулер көбінде эклектикалы болып табылады, сондықтан 

зерттеу барысында әртүрлі сандық және сапалық әдістерді аралас 

қолданады.  

Әлеуметтанудан әлеуметтік ғылымдар докторы дәрежесін алу үшін 

жаңа ғылыми зерттеулерді өз бетінше ұйымдастырып, жүргізетін кәсіби 

кадрлерді жан-жақты және тереңінен дайындау талап етіледі. Сондықтан да 

әлеуметтік ғылымдар докторын бейіндік дайындау жаңа  зерттеу 

сұрақтарын қоя алатын және жоғары деңгейде талдау жұмыстарын 

жүргізетін мамандарды дайындауға бағытталған. Бұл курс докторанттарға 

өз зерттеу жобасын жасауға, өздерінің алдарына қойған міндеттеріне 

сәйкес берілгендерді өлшеудің, сараптаудың және талдаудың үздік 

стратегиясын таңдауға мүмкіндік береді. Бұл оларға қоғамның өзекті 

мәселелерін шешуге көмектеседі.  

«Әлеуметтанулық зерттеулердегі дизайн және талдау» атты курсты 

аяқтағаннан кейін студенттер төмендегілерді білуі қажет: 
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- әлеуметтанудағы ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен дизайны 

саласындағы негізгі түсініктердің мазмұнын - «әлеуметтанулық зерттеудің 

мазмұны», «әдіс», «модель», «кодтау», «индекс», «шкала», «сараптау» 

және басқалары; 

- әлеуметтанулық зерттеу стратегиясының сандық және сапалық 

кемшіліктерін, артықшылықтарын және мүмкіншіліктерін, 

әлеуметтанудағы қиыстыру ыңғайын; 

- эмпирикалық мәліметтердің типтерін және мәліметтерді өлшеудің 

негізгі процедураларын;  

- мәліметтерді талдаудағы математикалық және статистикалық 

әдістерін білуі керек. 

Докторант істей алуы керек: 

- сапалық және сандық әдістердің ерекшеліктерін ескере отырып 

ғылыми зерттеу жолында әлеуметтанулық мәліметтерді жинау және 

талдауды жоспарлау, эмпирикалық мәліметтердің типтерін және 

мүмкіншіліктерін математиалық әдістерде қолдану;  

- мәліметтерді талдау стратегиясының жоғарылатылған және 

бәсеңдетілген негізгі ыңғайларын қолдану, сапалы және сандық 

мәліметтерді талдау және сипаттау. 

Келесідей ілімдерді меңгеруі керек: 

- магистрлік диссертация тақырыбы бойынша зерттеу жобасын 

жасау: өзекті әлеуметтік мәселені анықтау және таңдау; зерттеудің нақты 

мақсаты мен міндеттерін қою, болжамдарын жасау, талдау категориясын 

анықтау және оны операционализациялау, әдісті таңдау және 

инструментарий жасау;  

- зерттеу жолында мәліметтерді іріктеу процедурасын, кодтау, 

шкалалау, сараптау, индекстерді қою, жобалық әдістерді кезекпен және 

сапалы пайдалану. 

Курсты игеруге бұған дейін магистратурада оқылған «Қоғамның 

әлеуметтік мәселелерін зерттеудің әдістері мен технологиялары», «Қазіргі 

әлеуметтанулық теориялар», «Әлеуметтанулық зерттеулердегі үлгілеу мен 

болжау» және басқа да курстар дайындайды. Бұл пәнді оқыту докторан 

тураның «Әлеуметтанулық білімнің қазіргі парадигмалары» курсымен 

тығыз байланысты.  

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Бөлім атауы 

1 Зерттеуді жүргізу процесі  

2 Зерттеу дизайні  

3 Сандық зерттеу  

4 Іріктеу концепциялары  

5 Сандық мәліметтерді жинау құралдары және өлшеу 
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6 Қолданбалы статистиканы қолданыс   

7 Дескриптивті статистика  

8 Логикалық шығарылған статистикалық мәліметтер  

9 Мәліметтерді интеллектуалды талдау (Data Mining)  

10 Сапалық зерттеу әдістемесінің ерекшеліктері  

11 Сапалық зерттеудің интерпретациясы 

12 Әлеуметтанулық зерттеудегі аралас тәсіл  

13 Сандық мәліметтердің нәтижелерін рәсімдеу 

14 Сапалық мәліметтердің нәтижелерін рәсімдеу 

15 Сыни талдау және зерттеу сапасын бағалау  

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Бұл курста әлеуметтанулық зерттеуді ұйымдастырудың негізгі 

теориялық және әдістемелік ыңғайлары, әлеуметтанулық берілгендерді 

өлшеу және талдау қарастырылады. Әлеуметтанудағы ғылыми зерттеудің 

негізгі принциптері, әлеуметтанулық зерттеудің сапалық, сандық және 

комплекстік стратегиялары бөліп көрсетілген. Әлеуметтануда 

математикалық әдістерді  қолдану және әлеуметтік құбылыстарды 

зерттеудің эмпирикалық базасы қарастырылған. Курстың мақсаты 

әлеуметтанулық зерттеулердің стратегиясы мен дизайынын, берілгендерді 

талдау мен өлшеудің әдіснамасын тереңінен көрсету болып табылады.   

Курсты оқытудың міндеттері: 

- қазіргі әлеуметтанулық білімді есепке алу негізінде студенттердің  

ғылыми зерттеулердің әдіснамасы, әлеуметтанулық зерттеулердің дизайны 

және берілгендерді талдаудың  әдіснамасына қатысты білімдерін тереңдету 

және жүйеге келтіру; 

- жоғары деңгейде сапалық және сандық зерттеулердің, сонымен 

қатар нақты зерттеулерде аралас ыңғайды қолдану жағдайларының 

артықшылықтары мен кемшіліктеріне талдау жүргізу және  талқылау;  

- студенттерде ғылыми ізденістің өзіндік логикасын, зерттеулерде 

берілгендерді жинау мен талдаудың этикалық және кәсіби принциптеріне 

жүгінуді қалыптастыру;  

- студенттердің әлеуметтенулік зерттеулер арқылы алынғандарды 

математикалық өлшеу және талдау әдістерін қолдану жағдайларын 

кеңейту; 

- өзіндік дайындалу және жеке тапсырмаларды орындау арқылы 

студенттердің материалдарды игеру деңгейлерін тереңдету, далалық 

зерттеулерді ұйымдастыруға комплекстік тұрғыдан келуді және талдаудың 

әдіснамасын таңдауды қалыптастыру;  
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- ғылыми және практикалық мақсаттарда сандық және сапалық 

әлеуметтанулық берілгендерді талдауға өрлеу және төмендеу 

стратегияларының әдістерін өзіндік қолданудың дағдыларын қалыптастыру 

және дамыту. 

Өмірдің барлық жағдайларына жарайтын әлеуметтанулық зерттеу 

схемасының жоқ еккені айғақ аксиома. Зерттеу түрінің таңдалуы қойылған 

мақсат пен міндеттердің випатына, әлеуметтік мәселені сараптаудың 

тереңдігіне, оқиғаларды қамту масшатбынан байланысты.      

Қолданылатын зерттеу әдісі мен мәліметтердің түрлеріне 

байланысты сараптаманы сандық және сапалық деп бөлуге болады. Сандық 

сараптау статистикалық, математикалық және есептеу процедуралардың 

көмегімен жасалатын оқиғаларды жүйелік зерттеу түрінде болады.  Үлкен 

көлемді репрезентативті оқиғалар туралы жиналған ақпартаттарды    әрі 

қарай статистикалық өңдеу негізінде құрылымданған мәліметтер алынады.  

Сапалық аналитиканың мақсаты әртүрлі құбылыстардың себептері 

мен мотивтерін терең түсінуді көздейді. Әдетте бұл үшін репрезентативті 

емес іріктеудің негізіндн шектеулі мәліметтерді жинайды, ал сараптауды 

статистикалық емес әдістермен жүзеге асырады. Сапалық сараптама 

іздеуші зерттеуде пайдалы болады, яғни, сараптамалық зерттеудің бірінші 

кезеңінде. 

Әлеуметтануда қазіргі әдіснамалардың дамуы әлеуметтік білімнің 

гумандануын бейнелеп, әлеуметтік өмірдің деректерінің әрқилылығын 

көрсетеді. Адамды және оның әлеуметтік құрылымдағы рөлін түсінуге 

бағытталған интерпретативтік әлеуметтану жаңа әдіснаманы талап етеді. 

Сондықтан соңғы уақытта әлеуметтанушылар өздерінің зерттеу 

жобаларының негізгісі ретінде сапалық әдістерді және сапалық әдіснаманы 

таңдайды. Сапалық әдістер әлеуметтік құбылыстар туралы екжей-тегжейлі 

және жан-жақты ақпараттарды жинауға, әр күнгі әлеуметтік практиканың 

ерекшелігін түсінуге мүмкіндік береді. Олар кіші әлеуметтік топтар мен 

индивидтердің мәселелерін жақсы зерттеп, нақты әлеуметтік жағдайға сай 

әлеуметтік технологияларды жасауға мүмкіндік береді. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ  

 

Зерттеу жүргізу процесі  

Әлеуметтанулық зерттеулер әлеуметтік шынайлықты талдау ретінде. 

Әлеуметтанулық теория мен далалық зерттеу. Ғылыми зерттеудің жалпы 

кестесі. Ғылыми таным әдістерін пайдалану. Әлеуметтік факт түсінігі. 

Зерттеу дизайнінің теориялық және практикалық мақсаты. Зерттеу 

сұрақтарының типтері: суреттеуші мен түсіндіруші. Болжау, корреляция 

мен себептілік-салдарлық байланысы. Зерттеу жүргізудің жалпы логикасы. 

Білім ақиқаттылық мәселесі. Теорияларды тестілеу және құру.  
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Зерттеу дизайні 

Зертттеу процесінің кезеңдері: зертеу мәселелерін анықтау, мақсат 

қою, зерттеу сұрақтарын және болжамдар құру.  Әдебиеттерді шолу және 

екінші реттік ақпаратты талдау. Ғылыми зерттеулер мен ақпараттық 

келісім этикасы.   

Зерттеу бағдарламасының негізгі қызметтері: әдістемелік, әдісті, 

прогноздық, ұйымдық-технологиялық. 

 

Сандық зерттеулер  

«Сапалық зерттеу» ұғымы. Позитивистік парадигма  сапалық 

зерттеудің әдіснамалық базасы ретінде. Мәліметтерді жинау мен талдау 

техникасы. Сұраудың қазіргі технологиясы. «Бетпе-бет» сұрау. Онлайн-

зерттеудің техникалық артықшылықтары мен кемшіліктері.  

 

Іріктеу концепциялары 

Іріктеудің әдістемесі мен әдісі. Іріктеу әдісінің мәні. Халықтың 

мақсатты топтарын анықтау. Іріктеу типтері мен әдістері: кластерлі, 

стратифицикациялық, қарапайым кездейсоқтылық. Квоталық іріктеу. 

Мақсаттық (экспертттік) іріктеу. Кіші іріктеу және бірліктерді таңдау. 

Репрезентативтілік. Репрезентативті емес іріктеудің потенциалді салдары.  

Іріктеу көлемін есептеу. Іріктеу қателігі. Іріктеуді бақылау. Іріктеу 

паспорты.   

 

Сандық мәліметтерді жинау құралдары  

Зерттеудің оптималді құралын таңдау. Интервалді шкаланы құру. 

Қарым-қатынас шкаласы. «Бірыңғайлық» мәселесі. Шкалалардың  деректік 

және физикалық типтері. Әлеуметтанулық «нөл» мәселесі. Сенімділік 

деңгейі және алынған мәліметтерді математикалық интерпретациясы. 

Әлеуметтік құбылыстар, процестердің сапалық және сандық 

сипаттамаларын өлшеу. Сапалы белгілерді сипаттау өдшем эталонын іздеу 

кезеңдері ретінде. Шкалаларды құру әдістері: шкалаларға тармақтарды 

жинау үшінэксперттерді қолдану, бірбағытты континиумді іздеу. 

Зерттеулерде сапалық өлшемнің сенімділігі мен қателері. Қателердің пада 

болу себептері: теориялыұ концепция, адекватті емес өлшемдер. Қателер 

түрлері: критикалық қателер, оларды анықтау мен жою әдістері. SPSS 

компьютерлік бағдарламадағы квантификацияның бастапқы белгілерінің 

маңызды  шектеулері.  
 

Қолданбалы статистиканы қолданыс  

Статистикалық шешімдер теориясы. Болжамдарды тексеру: 

болжамдарды тексерудегі қателіктер түрлері. SPSS компьютерлік 

бағдарламадағы статистикалық талдаудың әмбебап және арнайы әдістері. 

Қолданбалы статистиканың әдістері. Тәуелді және тәуелсіз 
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айнымалыларды анықтау. Сенімділік деңгейі. Мәліметтерді талдау үшін 

математикалық әдістерді қолдану. Алғашқы талдау, топтастыру, 

типология,  SPSS компьютерлік бағдарламада вариациялық қатарларды 

құру. 

 

Дескриптивті статистика 

SPSS компьютерлік бағдарламада статистикалық талдаудың әмбебап 

және аранйы әдістері. Қолданбалы статистика әдістері.  Сипаттау 

статистикасы. Жинақталған мәліметтерді шығару мен сипаттау. Дискретті 

талдау (объектілерді бөлу). Әлеуметтік ақпаратты  «қысу» мәселесі, аса көп 

ақпаратты белгілерді таңдау. Бірөлшемді және екіөлшемді талдау. 

Сипаттау статистиканың негізгі көрсеткіштері: орта мән (орта 

арифметикалық, медиана, мода); орташаланған мән; шашу (мәліметтерді 

шашу дипазоны, дисперсия; стандартты (ортаквадратты) ауытқулар); 

квартили; сенімділік интервалы. Гистограммалар. Кездейсоқтықты анықтау 

және деректер белгісіздігі.  

 

 

 Логикалық шығарылған статистикалық мәліметтер 

 Мәліметтерден тұжырымдар алу. Үлгілеуді жіберу. Шаблондарды 

анықтау. Т-тест. Вариативті талдау. Корреляции. Хи-квадрат. Регрессивті 

талдау. Қарапайым сызықтық регрессия. Жаңа айнымалыларды сақтау. 

Регресссивті түзуді құру. Осьтерді таңдау.  Көптік сызықтық регрессия. 

Сызықтық емес регрессия. Бинарлы логистикалық регрессия. 

Мультиноминалды логистикалық регрессия. Реттік регрессия. Қисықтар 

көмегімен жақындау. Сараланған бағалау (өлшемдерді бағалау). Кіші 

квадраттардың екі сатылы әдісі.  

 

Мәліметтерді интеллектуалды талдау (Data Mining)  

Мәліметтерді интеллектуалды талдау құралдары. Мәліметтерді 

интеллектуалды талдау әдістері: ассоциация, классификация,  

кластеризация, болжау, дәйекті үлгілер, шешім ағаштары. Мәліметтерді 

алы мен дайындау. Үлгілерді іздестіру. 

 

Сапалық зерттеу әдістемесінің ерекшеліктері 

«Сапалық зерттеу» ұғымы. Сапалық зерттеудің  зерттеу стратегиясы. 

Сапалық зерттеудің негізгі тактикасы. Іріктеу. Сапалық зерттеудің  негізгі 

әдістері. Кейс-стади немесе жеке қауымдастықтарды зерттеу. 

Этнографиялық зерттеу. Биографиялық әдіс және өмір тарихы. Топтық 

дискуссия немесе фокус-топ әдісі. Тереңдетілген сұхбат. Нарративтік 

сұқбат. 

Ғылымдағы және практикадағы сапалық зерттеулер. Сапалық 

зерттеулердің объективтігі. Әлеуметтанулық зерттеулерде сапалық 
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әдістерді қолдану. Сапалық әдістерді маркетингтік, гендерлік және басқа да 

зерттеулерде қолдану. 

 

Сапалық зерттеудің интерпретациясы 

Интерптетавті парадигма сапалық зерттеудің методологиялық базасы 

ретінде. Сапалық мәліметтердің объективтілік мәселесі. Сапалық 

зерттеудегі теориялау тәсілдері. Категориялау мен мәндер  

классификациясы. Мағыналардың тығыздалуы. Кодтау. Тематикалық даму. 

Мәліметтерді интерпретациялау. Интерпретациялардың көптүрлігі. 

Интерпретацияның валидтігі. Нәтижелердің сенімділігі, репрезентативтігі 

және валидтігі. 

Сапалық берілгендерді талдау стратегиясының өрлеу және төмендеу  

стратегияларының өзара байланысы. Талдау индукциясы  әдісі. Теорияға  

шығу жолдары. Реттік аппроксимация. Иллюстративтік әдіс. Талдаулық 

салыстыру. Домендерді талдау. Идеалдық түрлер. 

 

Әлеуметтанулық зерттеудегі аралас тәсіл  

Сапалық және сандық зерттеулердің қарама-қарсы қойылуы. 

Зерттеудің сапалық және сандық әдіснамасын сынамалы талдау. Сапалық 

және сандық зерттеулердің өзара байланысы. Зерттеу процесінің барлық 

кезеңдерінде  сапалық және сандық ыңғайлардың  өзара байланысы. 

Комплекстік әдістеменің ерекшелігі. Теориялық және әдістемелік 

триангуляция ұғымы.  

Бір міндетті шешудің  түрлі кезеңдерінде сандық және сапалық 

әдістерді қолданудың үш аралас стратегиясы. Олардың ретімен 

қолданылуы. Олардың параллельдік қолданылуы.  Әрбір міндетті шешуге 

сәйкес әдістерді таңдау (прагматизм). 

 

Сандық мәліметтердің нәтижелерін рәсімдеу 

Теориялық интерпретация: зерттеудің негізгі, тірек түсінігін 

логикалық талдау. Нәтижелерді ұсыну және оларды талдау. Басылымдарда 

эмпиркалық мәліметтерді жариялау. Кесте түрінде мәліметтерді жариялау. 

Диаграмма, графиктер түрінде мәліметтерді жариялау. Жүйелі 

түрдеболжамдарды дәлелдеу.  

 

Сапалық мәліметтердің нәтижелерін рәсімдеу 

Танымал әлеуметтік феномендердің  ертеректе немесе ерекше 

детальдарін сипаттау. Объект туралы түсініктің дамуы: жалпылама 

әлеуметтік феноменді түсіну үшін жеке аспектілер мәнін анықтау. Талдау 

және этнографиялық арасындағы баланс.  Ақпаратты сөзбе сөз өндіру 

нақты бір мәдениеттің бірігей “үлгісі” ретінде. Өнделген мәтіндер: 

мәліметтерді қысқарту мен құру, арнайы эпизодтарға, тақырыптарға  

акцент жасау. Пікір қалдырылған бастапқы мәтіндер. Поляк шаруалары 
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туралы Томас пен Знанецкийдің еңбектеріндегі алғашқы мәтіндер. 

Мәтіннің авторлық интерпретациясы: аргументтер мен авторлық 

тұжырымдама. Есеп жазудың батыстық және ресейлік стилі.  

 

Сыни талдау және зерттеу есептері  

 Зерттеуді сыни шолу. Сыни ревью жүргізуге арналған тексеріс 

парағы: мақала тақырыбының мазмұнына сәйкестігі: абстрактіде зерттеуді  

нақты және қысқаша  сипаттау. Кіріспеде мәселені жарықтау және 

зерттеудің алғысөзі. Зерттеу әдістерін сипаттау. Зерттеу барысында 

алынған фактілерді сипаттау. Алынған нәтижелердің маңыздылығы. 

Бұрында жарияланған жұмыстардың қолданысы.  

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. Зерттеу жүргізу процесі 

2. Зерттеу дизайні 

3. Сандық зерттеу 

4. Іріктеу концепциясы 

5. Сандық мәліметтерді жинау құралдары және өлшеу 

6. Қолданбалы статистика қолданыс 

7. Дескриптивті статистика 

8. Логикалық шығарылған статистикалық мәліметтер 

9. Мәліметтерді интеллектуалды талдау (Data Mining) 

10. Сапалық зерттеу әдістемесінің ерекшеліктері  

11. Әлеуметтанулық зерттеудегі аралас тәсіл  

12. Сандық мәліметтердің нәтижелерін рәсімдеу 

13. Сапалық мәліметтердің нәтижелерін рәсімдеу 

14. Сыни талдау және зерттеу сапасын бағалау 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Зерттеу жобасын жасау  

2. Негізгі ұғымдарды интерпретациялау және 

операционализациялау 

3. Әлеуметтанулық зерттеулердің негізгі принциптері 

4. Әлеуметтанулық  зерттеулерді ұйымдастырудың және 

жүргізудің  этикалық сұрақтары 

5. Сапалық және сандық зерттеулерде  зерттеу сұрақтарын қою 

6. Сапалық зерттеулердегі «субъективтік» ұғымы 

7. Әлеуметтанудағы сапалық және сандық ыңғайлардың  

артықшылығы және кемшіліктері 
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8. Әлеуметтанулық берілгендерді жинаудағы  және талдаудағы 

компьютерлік технология 

9. Әлеуметтанудағы үлгілеудің ерекшеліктері 

10. Өлшеу мен нәтижелерді талдаудың арасындағы байланыс 

11. Көпсатылы іріктеуді қалыптастыру 

12. Ұғымдардың өзара байланысы -  ерекшелік, өзгермелілер, 

белгілер 

13. Уақыт  бюджетін қолдану туралы берілгендер 

14. Шкаланың сапасының индикаторлары 

15. Уақыт бюджетіндегі, мемлекеттік статистикадағы, текстік 

ақпараттардағы индекстер 

16. Әлеуметтануда факторлық талдауды қолдану мәселелері 

17. Берілгендерді алғашқы талдау мақсаттары 

18. Талдаулық қағаз жазу  
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социологов: метод. указания / Н. С. Гаджигасанова; Яросл. гос. ун-т им. П. 

Г. Демидова. - Ярославль : ЯрГУ, 2013. - 72 с. 
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11. Придать значимость статистическим данным. Часть 2: 

Руководство по представлению статистических данных // Европейская 

экономическая комиссия организации объединенных наций.  
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DASI 7201 – ДИЗАЙН И АНАЛИЗ В СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ 

(научное и педагогическое направление ) 

 

Объем 3 кредита 

 

Авторы: 

Маульшариф М. – кандидат социологических наук, доцент кафедры 

социологии и социальной работы 

 

Рецензенты: 

Кылышбаева Б.Н. – доктор социологических наук, доцент 

Казахского национального университета имени аль-Фараби 

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

Казахский  Национальный  медицинский университет имени 

С.Д. Асфендьярова 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курс «Дизайн и анализ в социологических исследованиях» является 

базовым курсом программы для получения академической степени доктора 

философии PhD «6D050100-Социология» (научное и педагогическое 

направление).  

Образовательная программа для получения академической степени 

доктора философии PhD по социологии предполагает всестороннюю и 

углубленную подготовку профессиональных кадров, способных 

самостоятельно организовывать и проводить новаторские научные 

исследования. Данный курс дает углубленные знания, которые позволит 

докторантам разработать свой исследовательский проект, грамотно 

организовать исследование, в соответствии со своими задачами выбрать 

лучшую стратегию измерения и анализа данных. Это позволит им внести 

вклад в решение актуальных социальных проблем общества.  

При освоении курса «Дизайн и анализ в социологических 

исследованиях»  студентам необходимо знать: 

- содержание основных понятий в области методологии и дизайна 

научного исследования в социологии - «стратегия  социологического 

исследования», «количественные методы», «качественные методы», 

«комбинированные методы», «дескриптивная статистика», «логически 

выведенная статистика» и другие; 

- особенности, преимущества и недостатки количественной и 

качественной стратегий социологического исследования, 

комбинированного подхода в социологии; 
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- математические и статистические методы обработки данных. 

Докторант должен уметь: 

- планировать сбор и анализ социологических данных в ходе 

научного исследования с учетом особенностей качественных и 

количественных методов, типа эмпирических данных и возможностей 

использования математических методов; 

- использовать основные подходы восходящей и нисходящей 

стратегии анализа данных, описания и анализа количественных и 

качественных данных.  

Должен овладеть навыками: 

- разработки исследовательского проекта по теме магистерской 

диссертации: выбора и определения актуальной социальной проблемы,  

постановки цели и задач конкретного исследования, разработки 

гипотез, определения категорий анализа и их операционализации, выбора 

методов и разработки инструментария; 

- грамотного и последовательного применения процедур отбора 

данных, кодирования, шкалирования, ранжирования, разработки индексов, 

проективных методов в ходе исследований. 

Усвоение курса  подготовили такие предшествующие дисциплины 

магистратуры как «Методы и технологии в изучении социальных проблем 

общества», «Современные социологические теории», «Моделирование и 

прогнозирование социологических исследований» и другие. 

Изучение данной дисциплины тесно связано с другим курсом 

докторантуры «Современные парадигмы социологического знания». 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название разделов  

1 Процесс проведения исследования 

2 Дизайн исследования  

3 Количественное исследование  

4 Концепция выборки  

5 Инструменты сбора количественных данных и измерение 

6 Применение прикладной статистики 

7 Дескриптивная статистика 

8 Логически выведенные статистические данные 

9 Интеллектуальный анализ данных (Data Mining)  

10 Особенности методологии качественного исследования 

11 Интерпретация качественного исследования 

12 Комбинированный подход в социологическом исследовании 

13 Оформление результатов с количественными данными 

14 Оформление результатов с качественными данными 
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15 Критический  анализ и  оценка качества исследования 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

В данном курсе представлены основные теоретические и 

методологические подходы организации социологического исследования, 

измерения и анализа социологических данных. Выделены количественная, 

качественная и комплексная стратегии социологического исследования, 

основные принципы научного исследования в социологии. Рассмотрены 

эмпирическая база для изучения социальных явлений и применение 

математических методов в социологии. 

Цель разработанного курса состоит в углубленном представлении 

стратегии и дизайна социологического исследования, методологии 

измерения и анализа данных в социологии.  

Задачи изучения курса: 

- систематизировать и углубить представления студентов о 

социальной методологии научных исследований, дизайне 

социологического исследования и методологии анализа данных с учетом 

современного социологического знания; 

- на более высоком уровне обсудить и проанализировать 

преимущества и ограничения качественного и количественного 

исследования, а также комбинированного подхода в социологии на 

примерах конкретных исследований;  

- сформировать у студентов самостоятельную логику научного 

поиска, стремление следовать этическим и профессиональным принципам 

сбора и анализа данных в исследованиях;  

- расширить применение студентами математических методов 

измерения и анализа данных, полученных в ходе социологических 

исследований; 

- на основе самостоятельной подготовки и выполнения 

самостоятельных заданий студентами углубить усвоение ими материала, 

сформировать комплексный подход к организации полевых исследований и 

выбору методологии анализа; 

- сформировать и развивать навыки самостоятельного применения 

основных подходов и методов восходящей и нисходящей стратегий 

анализа количественных и качественных социологических данных в 

научных и практических целях. 

Аксиомой является то, что единой схемы социологического 

исследования, годящегося на разные случаи жизни, не существует. Выбор 

вида исследования зависит от характера поставленной цели и выдвинутых 

задач,  от глубины требуемого анализа социальной проблемы, масштаба 

охвата событий. 
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В зависимости от применяемых методов и видов данных, 

подлежащих сбору и анализу, аналитику можно разделить на 

количественную и качественную. Количественная аналитика представляет 

собой систематическое изучение событий при помощи статистических, 

математических и вычислительных процедур. На основе сбора информации 

о большом количестве репрезентативных событий с последующей 

статистической обработкой обычно получают структурированные данные. 

Цель качественной аналитики состоит в углубленном понимании 

причин и мотивов тех или иных явлений. Обычно для этого собирают 

ограниченное количество неструктурированных данных на основе 

нерепрезентативной выборки, а анализ проводят нестатистическими 

методами. Качественная аналитика полезна при проведении поисковых 

исследований, то есть на первом этапе аналитических исследований. 

Развитие современной методологии в социологии отражает 

гуманизацию социального знания и признание факта многообразия 

социальной жизни. Интерпретативная социология, направленная на 

понимание человека и его роль в социальных структурах, требует новой 

методологии. Поэтому в последние десятилетия социологи проявляют 

большой интерес к качественной методологии и выбирают качественные 

методы в качестве основных для своих исследовательских проектов. 

Качественные методы позволяют лучше исследовать проблемы малых 

социальных групп и индивидов, разработать социальные технологии их 

решения с учетом конкретного социального контекста.  

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Процесс проведения исследования 

Социологическое исследование как анализ социальной реальности. 

Социальная теория и полевое исследование. Общая схема научного 

исследования. Использование методов научного познания. Понятие 

социального факта. Теоретическая и практическая цель дизайна 

исследования. Типы исследовательских вопросов: описательные и 

объясняющие. Предсказание, корреляция и причинно-следственная связь. 

Общая логика проведения исследования. Проблема истинности знания. 

Тестирование и конструирование теорий.  

 

Дизайн исследования  

Этапы процесса исследования: определение исследовательской 

проблемы, объекта и предмета исследования, постановка цели, 

формулирование исследовательских вопросов,  гипотезы. Обзор 

литературы и анализ вторичной информации. Этика научных исследований 

и информированное согласие. 
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Ключевые функции программы исследования: методологическая, 

методическая, прогнозная, организационно-технологическая. 

 

Количественное исследование  

Смысл количественного исследования. Позитивистская парадигма 

как методологическая база количественного исследования. Техники сбора 

и анализа данных. Современные технологии опроса. Интервью «лицом-к-

лицу». Технические преимущества и недостатки онлайн-исследований. 

 

Концепция выборки  

Методология и методика выборки. Сущность выборочного метода. 

Определение целевой группы населения. Типы и методы выборки: 

кластерная, стратифицированная, простая рандомизированная. Квотная 

выборка. Целевая (экспертная) выборка. Малые выборки и отбор единиц. 

Репрезентативность. Потенциальные последствия непрезентативной 

выборки. Расчет объема выборки. Ошибка выборки.  Контроль выборки. 

Паспортичка выборки. 

 

Инструменты сбора количественных данных и измерение 

Выбор оптимального инструмента исследования. Построение 

интервальной шкалы. Шкала отношений. Проблема «однородности». 

Фактический и физический тип шкалы. Проблема социологического 

«нуля». Уровни достоверности и математическая интерпретация 

полученных данных. Измерение качественных и количественных 

характеристик социальных явлений, процессов. Описание качественных 

признаков как этап поиска эталона измерения. Способы конструирования 

шкал: использование экспертов для сбора пунктов в шкалу, поиск 

однонаправленного континиума. Достоверность и ошибки количественных 

измерений в исследовании. Причины происхождения ошибок: 

теоретическая концепция, неадекватные измерения. Формы ошибок. 

Критическая ошибка, способы ее обнаружения и устранения. Важнейшие 

ограничения квантификации первичных признаков в компьютерной 

программе SPSS. 
 

Применение прикладной  статистики 

Теория статистических решений. Проверка гипотез: виды ошибок 

при проверке гипотез. Универсальные и специальные методы 

статистического анализа в компьютерной программе SPSS. Методы 

прикладной статистики. Определение зависимых и независимых 

переменных. Уровень доверия. Применение математических методов для 

анализа данных. Первичная обработка, группировка, типологизация, 

построение вариационных рядов распределения в компьютерной 

программе SPSS. 
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Дескриптивная статистика 

Универсальные и специальные методы статистического анализа в 

компьютерной программе SPSS. Методы прикладной статистики. 

Описательная статистика. Выведение и описание собранных данных. 

Дискретный анализ (разделения объектов). Проблема «сжатия» социальной 

информации, отбор наиболее информативных признаков. Одномерный и 

двумерный анализ. Основные показатели описательной статистики: 

среднее значение (среднее арифметическое, медиана, мода); усредненное 

значение; разброс (диапазон разброса данных; дисперсия; стандартное 

(среднеквадратическое) отклонение; квартили; доверительный интервал. 

Гистограммы. Определение случайности и неопределенности в данных.  

 

Логически выведенные статистические данные 

Получение вывода из данных. Допущения моделирования. 

Определение шаблонов. Т-тест. Вариативный анализ. Корреляции. Хи-

квадрат. Регрессионный анализ. Простая линейная регрессия. Сохранение 

новых переменных. Построение регрессионной прямой. Выбор осей. 

Множественная линейная регрессия. Нелинейная регрессия. Бинарная 

логистическая регрессия. Мультиноминальная логистическая регрессия. 

Порядковая регрессия. Приближение с помощью кривых. Взвешенное 

оценивание (оценка с весами). Двухступенчатый метод наименьших 

квадратов.  

 

Интеллектуальный анализ данных (Data Mining)  

Инструменты интеллектуального анализа данных. Основные методы 

интеллектуального анализа данных: ассоциация, классификация,  

кластеризация, прогнозирование, последовательные модели, деревья 

решений. Получение и подготовка данных. Поиск моделей.  
 

Особенности методологии качественного исследования  

Понятие «качественное исследование». Исследовательская стратегия 

качественного исследования. Основные тактики качественного 

исследования. Выборка. Основные методы качественных исследований. 

Кейс-стади или исследование отдельной общности. Этнографическое 

исследование. Биографический метод или история жизни. Групповая 

дискуссия или метод фокус-группы. Глубинное интервью. Нарративное 

интервью. 

Качественные исследования в науке и практике. Объективность в 

качественных исследованиях. Применение качественных методов в 

социологических исследованиях. Использование качественных методов в 

маркетинговых,  гендерных и других исследованиях. 
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Интерпретация качественного исследования 

Интерпретативная парадигма как методологическая база 

качественного исследования. Проблема объективности качественных 

данных. Способы теоретизирования в качественном исследовании. 

Категоризация и классификация значений. Уплотнение смыслов. 

Кодирование. Тематическое развитие. Интерпретация данных. 

Многообразие интерпретаций. Валидность интерпретации. Надежность, 

репрезентативность и валидность результатов.  

Взаимосвязь восходящей и нисходящей стратегии анализа 

качественных данных. Метод аналитической индукции.  Восхождение к 

теории. Поступательная аппроксимация. Иллюстративный метод. 

Аналитическое сравнение. Анализ доменов. Идеальные типы. 

 

Комбинированный подход в социологическом исследовании 

Противопоставление качественного и количественного 

исследований. Критический анализ качественной и количественной 

методологии исследования. Взаимосвязь качественного и количественного 

исследований. Взаимодействие качественного и количественного подходов 

на протяжении всего процесса исследования.  

Особенности комплексной методологии. Понятие теоретической и 

методической триангуляции. 

Три смешанные стратегии использования количественных и 

качественных методов на разных этапах решения одной задачи. Их 

последовательное применение. Их параллельное применение. Выбор 

адекватных методов для решения каждой задачи (прагматизм). 

 

Оформление результатов с количественными данными  

Теоретическая интерпретация: логический анализ основного, 

опорного понятия исследования. Изложение результатов и их анализ. 

Представление эмпирических данных в публикации. Представление 

данных в виде таблиц. Представление данных в виде диаграмм, графиков. 

Доказательства гипотез в систематизированном виде.  

 

Оформление результатов с качественными данными  

Описание ранее неизвестных или необычных деталей уже известного 

социального феномена. Развитие представления об объекте: выявление 

значимости отдельного аспекта для понимания социального феномена в 

целом. Баланс между аналитичностью и этнографичностью. Дословное 

воспроизводство информации как уникального «образца» определенной 

культуры. Редактированные тексты: сокращение и выстраивание 

оригинальных текстов, акцентирование на определенных эпизодах, темах. 

Комментированные первичные тексты. Авторская интерпретация текста: 

аргументы и авторская концепция. Стили написания отчета.  
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Критический  анализ и  оценка качества исследования  

Критический обзор исследования. Проверочный лист для 

критического обзора: соответствие названия статьи содержанию; краткое 

описания результатов исследования в абстракте.  Освещение проблемы и 

вступление к исследованию во введении. Описание методов исследования. 

Описание фактов, которые были выявлены в ходе исследования. Значение 

полученных результатов. Использование ранее опубликованных работ.  

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Процесс проведения исследования 

2. Дизайн исследования  

3. Количественное исследование  

4. Концепция выборки  

5. Инструменты сбора количественных данных и измерение  

6. Применение прикладной статистики  

7. Дескриптивная статистика 

8. Логически выведенные статистические данные 

9. Интеллектуальный анализ данных (Data Mining) 

10. Особенности методологии качественного исследования 

11. Интерпретация качественного исследования 

12. Комбинированный подход в социологическом исследовании 

13. Оформление результатов с количественными данными 

14. Оформление результатов с качественными данными 

15. Критический  анализ и  оценка качества исследования 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДОКТОРАНТОВ 

 

1. Разработка исследовательского проекта  

2. Интерпретация и операционализация основных понятий 

3. Основные принципы социологического исследования 

4. Этические вопросы организации и проведения социологического 

исследования 

5. Постановка исследовательских вопросов в количественном и 

качественном исследовании 

6. Понятие «субъективности» в качественном исследовании 

7. Преимущества и недостатки количественного и качественного 

подхода в социологии 

8. Компьютерные технологии сбора и анализа социологических 

данных 

9. Особенности моделирования в социологии 
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10.Связь измерения и анализа его результатов 

11.Построение многоступенчатой выборки 

12.Взаимосвязь понятий - свойства, переменные, признаки 

13.Данные об использовании бюджета времени 

14.Индикаторы качества шкалы 

15.Индексы в бюджетах времени, в государственной статистике, в 

текстовой информации 

16.Проблемы использования факторного анализа в социологии 

17.Цели первичного анализа данных 

18.Написание  аналитических записок  

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Прикладная социология: 

методология и методы: Учебное пособие. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. 

- 372с. 

2. Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Прикладная социология: 

методология и методы: интерактивное учебное пособие. – М.: Институт 

социологии РАН, 2011. - 372с. // 

http://www.hse.ru/data/2013/09/06/1276838352/Prikl Soc full.pdf 

3. Готлиб А.С. Введение в социологическое исследование: 

Качественный и количественный подходы. М.: Флинта; МПСИ, 2005. – 

384с. 

4. Amir B. Marvasti (2004). Qualitative Research in Sociology. An 
Introduction. 
http://www.cycledoctoralfactec.com/uploads/7/9/0/7/7907144/[amir 
marvasti] qualitative research in sociology bokos-z1.pdf 

5. Д. Шил, Ф. Картрайт. Анализ данных национальной оценки 
учебных достижений / ред. серии В. Грин, Т. Келлаган; перевод с анг. 
на русс. под ред. В.И. Звонинкова и М.Б. Челышковой. – М.: Логос, 2015. 
– 336 с.  

6. Толстова Ю.Н. Анализ социологических данных. – М.: 

Научный мир, 2000. – 352с.  

7. Татарова Г.Г. Методология анализа данных в социологии 

(введение). – М.: NOTA BENE, 1999. – 224с. 

8. Эмпирическая социология: учеб. пособие / сост. 

Л.А.Мироненко – Комсомольск-на-Амуре: ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», 2013. 

– 176 с. 

9. Axinn, William, and Lisa D. Pearce. 2006. Mixed Method Data 

Collection Strategies. New York : Cambridge University Press. 

10. Страусс А., Корбин Д. Основы качественного исследования: 

обоснованная теория, процедуры и техники. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. 
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11. Хеллевик О. Социологический метод. – М.: «Весь мир», 2002. – 

192 с. 

12. Толстова Ю.Н. Измерение в социологии: Курс лекций. – М.: 

ИНФРА-М, 1998. – 224с. 

13. Колчинская В.Ю. Анализ данных в социологии: Учебное 

пособие. – Изд-во ЮУрГУ, 2006. – 84 с. 

14. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. 

Описание, объяснение, понимание социальной реальности.- М., 2011. – 

567c. 

15. Семенов, В. Е. Анализ и интерпретация данных в социологии : 

учеб. пособие / В. Е. Семенов ; Владим. гос. ун-т. – Владимир : Изд-во 

Владим. гос. ун-та, 2009. – 132 с.  

 

Дополнительная: 

1. American Association for Public Opinion Research. 2009. Standard 

Definitions: Final Dispositions of Case Codes and Outcome Rates for Surveys. 

6th edition. AAPOR. 

2. Cobb, P., Confrey, J., diSessa, A., Lehrer, R., & Schauble, L. 

(2003). Design experiments in educational research. Educational Researcher, 

32(1), рр. 9-13.  

3. Becker, Howard S. 1986. Writing for Social Scientists: How to Start 

and Finish Your Thesis, Book, or Article. Chicago: University of Chicago Press.  

4. Аверьянов Л. Я. Социология : искусство задавать вопросы. 2-е 

изд. М. : 1998. 

5. Глобальное обследование употребления табака среди взрослых 

(GATS): Руководство по взвешиванию выборки. Редакция 2.0. Атланта, 

Джорджия: Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC), 2010 

г. 

6. Ильясов Ф. Н. Репрезентативность результатов опроса в 

маркетинговом исследовании  

7. Ильин В.И. Драматургия качественного полевого 

исследования. – СПб.: Интерсоцис, 2006. – 256с.  

8. Семенова В.В. Качественные методы: введение в 

гуманистическую социологию. – М.: Добросвет, 1998. – 292с. 

9. Квале С. Исследовательское интервью. – М.: Смысл, 2003. – 

301 с. 

10. Гаджигасанова, Н. С. Методы прикладной статистики для 

социологов: метод. указания / Н. С. Гаджигасанова; Яросл. гос. ун-т им. П. 

Г. Демидова. - Ярославль : ЯрГУ, 2013. - 72 с. 

11. Придать значимость статистическим данным. Часть 2: 

Руководство по представлению статистических данных // Европейская 

экономическая комиссия организации объединенных наций.  
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DASI 7201 – ДИЗАЙН И АНАЛИЗ В СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ 

(профильное направление) 

 

Объем 3 кредита 

 

Автор: 

Маульшариф М. – кандидат  социологических наук, доцент кафедры 

социологии и социальной работы 

 

Рецензенты: 

Кылышбаева Б.Н. – доктор социологических наук, доцент, 

Казахского национального университета имени аль-Фараби 

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

Казахский  Национальный  медицинский университет имени  

С.Д. Асфендьярова 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курс «Дизайн и анализ в социологических исследованиях» является 

базовым курсом программы для получения академической степени доктора 

социальных наук «6D050100-Социология» (профильное направление).  

Социальные науки это комплекс научных дисциплин, предметом 

исследования которых являются общество во всех проявлениях его 

жизнедеятельности и человек как член общества. Исследования в 

социальных науках являются  часто эклектичными, поэтому практики 

используют различные методики, сочетающие количественные и 

качественные методы исследования.  

Образовательная программа для получения академической степени 

доктора социальных наук по социологии предполагает всестороннюю и 

углубленную подготовку профессиональных кадров, способных 

самостоятельно организовать и проводить конкретные прикладные  

исследования. Поэтому профильная докторантура социальных наук 

направлена на подготовку специалистов, способных ставить в социологии 

новые исследовательские вопросы, связанные с общественной жизнью 

человека и  проводить аналитическую работу на высоком уровне. 

Данный курс дает углубленные знания, которые позволит 

докторантам разработать свой исследовательский проект, грамотно 

организовать исследование, в соответствии со своими задачами выбрать 

лучшую стратегию измерения и анализа данных. Это позволит им внести 

вклад в решение актуальных социальных проблем общества.  
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При освоении курса «Дизайн и анализ в социологических 

исследованиях»  студентам необходимо знать: 

- содержание основных понятий в области методологии и дизайна 

научного исследования в социологии - «стратегия  социологического 

исследования», «количественные методы», «качественные методы», 

«комбинированные методы», «дескриптивная статистика», «логически 

выведенная статистика» и другие; 

- особенности, преимущества и недостатки количественной и 

качественной стратегий социологического исследования, 

комбинированного подхода в социологии; 

- математические и статистические методы обработки данных. 

Докторант должен уметь: 

- планировать сбор и анализ социологических данных в ходе 

научного исследования с учетом особенностей качественных и 

количественных методов, типа эмпирических данных и возможностей 

использования математических методов; 

- использовать основные подходы восходящей и нисходящей 

стратегии анализа данных, описания и анализа количественных и 

качественных данных.  

Должен овладеть навыками: 

- разработки исследовательского проекта по теме магистерской 

диссертации: выбора и определения актуальной социальной проблемы,  

постановки цели и задач конкретного исследования, разработки 

гипотез, определения категорий анализа и их операционализации, выбора 

методов и разработки инструментария; 

- грамотного и последовательного применения процедур отбора 

данных, кодирования, шкалирования, ранжирования, разработки индексов, 

проективных методов в ходе исследований. 

Усвоение курса  подготовили такие предшествующие дисциплины 

магистратуры как «Методы и технологии в изучении социальных проблем 

общества», «Современные социологические теории», «Моделирование и 

прогнозирование социологических исследований» и другие. 

Изучение данной дисциплины тесно связано с другим курсом 

докторантуры «Современные парадигмы социологического знания». 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название разделов  

1 Процесс проведения исследования 

2 Дизайн исследования  

3 Количественное исследование  

4 Концепция выборки  
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5 Инструменты сбора количественных данных и измерение 

6 Применение прикладной статистики 

7 Дескриптивная статистика 

8 Логически выведенные статистические данные 

9 Интеллектуальный анализ данных (Data Mining)  

10 Особенности методологии качественного исследования 

11 Интерпретация качественного исследования 

12 Комбинированный подход в социологическом исследовании 

13 Оформление результатов с количественными данными 

14 Оформление результатов с качественными данными 

15 Критический  анализ и  оценка качества исследования 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

В данном курсе представлены основные теоретические и 

методологические подходы организации социологического исследования, 

измерения и анализа социологических данных. Выделены количественная, 

качественная и комплексная стратегии социологического исследования, 

основные принципы научного исследования в социологии. Рассмотрены 

эмпирическая база для изучения социальных явлений и применение 

математических методов в социологии. Основное внимание уделено 

основным процедурам измерения социологических данных и их анализа. 

Цель разработанного курса состоит в углубленном представлении 

стратегии и дизайна социологического исследования, методологии 

измерения и анализа данных в социологии.  

Задачи изучения курса: 

- систематизировать и углубить представления студентов о 

социальной методологии научных исследований, дизайне 

социологического исследования и методологии анализа данных с учетом 

современного социологического знания; 

- на более высоком уровне обсудить и проанализировать 

преимущества и ограничения качественного и количественного 

исследования, а также комбинированного подхода в социологии на 

примерах конкретных исследований;  

- сформировать у студентов самостоятельную логику научного 

поиска, стремление следовать этическим и профессиональным принципам 

сбора и анализа данных в исследованиях;  

- расширить применение студентами математических методов 

измерения и анализа данных, полученных в ходе социологических 

исследований; 
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- на основе самостоятельной подготовки и выполнения 

самостоятельных заданий студентами углубить усвоение ими материала, 

сформировать комплексный подход к организации полевых исследований и 

выбору методологии анализа; 

- сформировать и развивать навыки самостоятельного применения 

основных подходов и методов восходящей и нисходящей стратегий 

анализа количественных и качественных социологических данных в 

научных и практических целях. 

Аксиомой является то, что единой схемы социологического 

исследования, годящегося на разные случаи жизни, не существует. Выбор 

вида исследования зависит от характера поставленной цели и выдвинутых 

задач, от глубины требуемого анализа социальной проблемы, масштаба 

охвата событий. 

В зависимости от применяемых методов и видов данных, 

подлежащих сбору и анализу, аналитику можно разделить на 

количественную и качественную. Количественная аналитика представляет 

собой систематическое изучение событий при помощи статистических, 

математических и вычислительных процедур. На основе сбора информации 

о большом количестве репрезентативных событий с последующей 

статистической обработкой обычно получают структурированные данные. 

Цель качественной аналитики состоит в углубленном понимании 

причин и мотивов тех или иных явлений. Обычно для этого собирают 

ограниченное количество неструктурированных данных на основе 

нерепрезентативной выборки, а анализ проводят нестатистическими 

методами. Качественная аналитика полезна при проведении поисковых 

исследований, то есть на первом этапе  аналитики. 

Развитие современной методологии в социологии отражает 

гуманизацию социального знания и признание факта многообразия 

социальной жизни. Интерпретативная социология, направленная на 

понимание человека и его роль в социальных структурах, требует новой 

методологии. Поэтому в последние десятилетия социологи проявляют 

большой интерес к качественной методологии и выбирают качественные 

методы в качестве основных для своих исследовательских проектов. 

Качественные методы позволяют лучше исследовать проблемы малых 

социальных групп и индивидов, разработать социальные технологии их 

решения с учетом конкретного социального контекста.  

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Процесс проведения исследования 

Социологическое исследование как анализ социальной реальности. 

Социальная теория и полевое исследование. Общая схема научного 

исследования. Использование методов научного познания. Понятие 
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социального факта. Теоретическая и практическая цель дизайна 

исследования. Типы исследовательских вопросов: описательные и 

объясняющие. Предсказание, корреляция и причинно-следственная связь. 

Общая логика проведения исследования. Проблема истинности знания. 

Тестирование и конструирование теорий.  

 

Дизайн исследования  

Этапы процесса исследования: определение исследовательской 

проблемы, объекта и предмета исследования, постановка цели, 

формулирование исследовательских вопросов,  гипотезы. Обзор 

литературы и анализ вторичной информации. Этика научных исследований 

и информированное согласие. 

Ключевые функции программы исследования: методологическая, 

методическая, прогнозная, организационно-технологическая. 

 

Количественное исследование  

Смысл количественного исследования. Позитивистская парадигма 

как методологическая база количественного исследования. Техники сбора 

и анализа данных. Современные технологии опроса. Интервью «лицом-к-

лицу». Технические преимущества и недостатки онлайн-исследований. 

 

Концепция выборки  

Методология и методика выборки. Сущность выборочного метода. 

Определение целевой группы населения. Типы и методы выборки: 

кластерная, стратифицированная, простая рандомизированная. Квотная 

выборка. Целевая (экспертная) выборка. Малые выборки и отбор единиц. 

Репрезентативность. Потенциальные последствия непрезентативной 

выборки. Расчет объема выборки. Ошибка выборки.  Контроль выборки. 

Паспортичка выборки. 

 

Инструменты сбора количественных данных и измерение 

Выбор оптимального инструмента исследования. Построение 

интервальной шкалы. Шкала отношений. Псевдометричность. Проблема 

«однородности». Фактический и физический тип шкалы. Проблема 

социологического «нуля». Уровни достоверности и математическая 

интерпретация полученных данных. Измерение качественных и 

количественных характеристик социальных явлений, процессов. Описание 

качественных признаков как этап поиска эталона измерения. Способы 

конструирования шкал: использование экспертов для сбора пунктов в 

шкалу, поиск однонаправленного континиума. Достоверность и ошибки 

количественных измерений в исследовании. Причины происхождения 

ошибок: теоретическая концепция, неадекватные измерения. Формы 

ошибок. Критическая ошибка, способы ее обнаружения и устранения. 
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Важнейшие ограничения квантификации первичных признаков в 

компьютерной программе SPSS. 
 

Применение прикладной  статистики 

Теория статистических решений. Проверка гипотез: виды ошибок 

при проверке гипотез. Универсальные и специальные методы 

статистического анализа в компьютерной программе SPSS. Методы 

прикладной статистики. Определение зависимых и независимых 

переменных. Уровень доверия. Применение математических методов для 

анализа данных. Первичная обработка, группировка, типологизация, 

построение вариационных рядов распределения в компьютерной 

программе SPSS. 

 

Дескриптивная статистика 

Универсальные и специальные методы статистического анализа в 

компьютерной программе SPSS. Методы прикладной статистики. 

Описательная статистика. Выведение и описание собранных данных. 

Дискретный анализ (разделения объектов). Проблема «сжатия» социальной 

информации, отбор наиболее информативных признаков. Одномерный и 

двумерный анализ. Основные показатели описательной статистики: 

среднее значение (среднее арифметическое, медиана, мода); усредненное 

значение; разброс (диапазон разброса данных; дисперсия; стандартное 

(среднеквадратическое) отклонение; квартили; доверительный интервал. 

Гистограммы. Определение случайности и неопределенности в данных.  

 

Логически выведенные статистические данные 

Получение вывода из данных. Допущения моделирования. 

Определение шаблонов. Т-тест. Вариативный анализ. Корреляции. Хи-

квадрат. Регрессионный анализ. Простая линейная регрессия. Сохранение 

новых переменных. Построение регрессионной прямой. Выбор осей. 

Множественная линейная регрессия. Нелинейная регрессия. Бинарная 

логистическая регрессия. Мультиноминальная логистическая регрессия. 

Порядковая регрессия. Приближение с помощью кривых. Взвешенное 

оценивание (оценка с весами). Двухступенчатый метод наименьших 

квадратов.  

 

Интеллектуальный анализ данных  

Инструменты интеллектуального анализа данных. Основные методы 

интеллектуального анализа данных: ассоциация, классификация,  

кластеризация, прогнозирование, последовательные модели, деревья 

решений. Получение и подготовка данных. Поиск моделей.  
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Особенности методологии качественного исследования  

Понятие «качественное исследование». Исследовательская стратегия 

качественного исследования. Основные тактики качественного 

исследования. Выборка. Основные методы качественных исследований. 

Кейс-стади или исследование отдельной общности. Этнографическое 

исследование. Биографический метод или история жизни. Групповая 

дискуссия или метод фокус-группы. Глубинное интервью. Нарративное 

интервью. 

Качественные исследования в науке и практике. Объективность в 

качественных исследованиях. Применение качественных методов в 

социологических исследованиях. Использование качественных методов в 

маркетинговых,  гендерных и других исследованиях. 

 

Интерпретация качественного исследования 

Интерпретативная парадигма как методологическая база 

качественного исследования. Проблема объективности качественных 

данных. Способы теоретизирования в качественном исследовании. 

Категоризация и классификация значений. Уплотнение смыслов. 

Кодирование. Тематическое развитие. Интерпретация данных. 

Многообразие интерпретаций. Валидность интерпретации. Надежность, 

репрезентативность и валидность результатов.  

Взаимосвязь восходящей и нисходящей стратегии анализа 

качественных данных. Метод аналитической индукции.  Восхождение к 

теории. Поступательная аппроксимация. Иллюстративный метод. 

Аналитическое сравнение. Анализ доменов. Идеальные типы. 

 

Комбинированный подход в социологическом исследовании 

Противопоставление качественного и количественного 

исследований. Критический анализ качественной и количественной 

методологии исследования. Взаимосвязь качественного и количественного 

исследований. Взаимодействие качественного и количественного подходов 

на протяжении всего процесса исследования.  

Особенности комплексной методологии. Понятие теоретической и 

методической триангуляции. 

Три смешанные стратегии использования количественных и 

качественных методов на разных этапах решения одной задачи. Их 

последовательное применение. Их параллельное применение. Выбор 

адекватных методов для решения каждой задачи (прагматизм). 

 

Оформление результатов с количественными данными  

Теоретическая интерпретация: логический анализ основного, 

опорного понятия исследования. Изложение результатов и их анализ. 

Представление эмпирических данных в публикации. Представление 



41 

 

данных в виде таблиц. Представление данных в виде диаграмм, графиков. 

Доказательства гипотез в систематизированном виде.  

 

Оформление результатов с качественными данными  

Описание ранее неизвестных или необычных деталей уже известного 

социального феномена. Развитие представления об объекте: выявление 

значимости отдельного аспекта для понимания социального феномена в 

целом. Баланс между аналитичностью и этнографичностью. Дословное 

воспроизводство информации как уникального «образца» определенной 

культуры. Редактированные тексты: сокращение и выстраивание 

оригинальных текстов, акцентирование на определенных эпизодах, темах. 

Комментированные первичные тексты. Первичные тексты в книге Томаса и 

Знанецкого о польских крестьянах. Авторская интерпретация текста: 

аргументы и авторская концепция. Стили написания отчета.  

 

Критический  анализ и  оценка качества исследования  

Критический обзор исследования. Проверочный лист для 

критического обзора: соответствие названия статьи содержанию; четкое и 

краткое описания исследования в абстракте.  Освещение проблемы и 

вступление к исследованию во введении.   

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Процесс проведения исследования 

2. Дизайн исследования  

3. Количественное исследование  

4. Концепция выборки  

5. Инструменты сбора количественных данных и измерение  

6. Применение прикладной статистики  

7. Дескриптивная статистика 

8. Логически выведенные статистические данные 

9. Интеллектуальный анализ данных (Data Mining) 

10. Особенности методологии качественного исследования 

11. Интерпретация качественного исследования 

12. Комбинированный подход в социологическом исследовании 

13. Оформление результатов с количественными данными 

14. Оформление результатов с качественными данными 

15. Критический  анализ и  оценка качества исследования 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДОКТОРАНТОВ 

 

1. Разработка исследовательского проекта  
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2. Интерпретация и операционализация основных понятий 

3. Основные принципы социологического исследования 

4. Этические вопросы организации и проведения 

социологического исследования 

5. Постановка исследовательских вопросов в количественном и 

качественном исследовании 

6. Понятие «субъективности» в качественном исследовании 

7. Преимущества и недостатки количественного и качественного 

подхода в социологии 

8. Компьютерные технологии сбора и анализа социологических 

данных 

9. Особенности моделирования в социологии 

10. Связь измерения и анализа его результатов 

11. Построение многоступенчатой выборки 

12. Взаимосвязь понятий - свойства, переменные, признаки 

13. Данные об использовании бюджета времени 

14. Индикаторы качества шкалы 

15. Индексы в бюджетах времени, в государственной статистике, в 

текстовой информации 

16. Проблемы использования корреляционного, регрессионного, 

факторного анализа в социологии 

17. Цели первичного анализа данных 

18. Написание  аналитических записок  
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