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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. 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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АТ 5301 – ӘЛЕУМЕТТАНУЛЫҚ ТЕОРИЯЛАР 

(ғылыми және педагогикалық бағыт) 

 

Көлемі 2 кредит 

 

Авторлар: 

Әбдірайымова Г.С. – әлеуметтану ғылымдарының 

докторы,профессор, әлеуметтану және әлеуметтік жұмыс кафедрасының 

меңгерушісі 

Кенжакимова Г.А. – әлеуметтану ғылымдарының кандидаты, 

әлеуметтану және әлеуметтік жұмыс кафедрасының доценті  

Бурханова Д.К. – әлеуметтану және әлеуметтік жұмыс кафедрасының 

PhD докторы  

 

Пікір жазғандар: 

Шеденова Н.Ө. – әлеуметтану ғылымдарының докторы, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің доценті 

Алимбекова Г.Т. – әлеуметтану ғылымдарының кандидаты, Алматы 

қаласының қоғамдық пікірді зерттеу Орталығының директоры 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Әлеуметтанулық теориялар» курсы қазіргі қоғамдағы теориялық 

бағыттарды, концепцияларды, заманауи әлеуметтанулық теориялар 

шеңберінде жасалған әлеуметтанулық зерттеулер мектептері мен 

парадигмаларын жүйелеуге, бейнелеуге және талдауға мүмкіндік береді. 

Олардың мазмұндық аспектілері қазіргі қоғамдағы өзекті және маңызды 

мәселелерді шешу үшін қарастырылады. Аталмыш курстың зерттеу пәні 

ретінде «қоғамның біртұтас теориясын» құруға талпыныс жасайтын 

әлеуметтанулық теориялар айқындалады.  

Аталмыш бағдарлама бойынша мамандану әлеуметтанудағы 

фундаменталдық теориялардың және қоғам теорияларының қазіргі даму 

қарқынын маңызды дәстүрлі әлеуметтанулық ойлау негізінде терең 

қарастыру ретінде айқындалады. Осы бағдарлама бойынша оқитын 

магистрант теориялық  әлеуметтануды зерттеу дәстүрін жалғастырады және 

қоғам теориясы бойынша әлеуметтанулық пікір-таластарға қатысады.  

Аталмыш пәнді толық меңгеруге мынадай пәндердің алдыңғы 

оқытылуы септігін тигізеді: «Теориялық әлеуметтанудың тарихы», 

«Әлеуметтік құрылым және стратификация», «Салыстырмалы әлеуметтану», 

«Әлеуметтану». Аталмыш пән магистратурада оқытылатын мынадай негізгі 

пәндермен тығыз байланысты: «Қоғамның  әлеуметтік мәселелерін 

зерттеудің әдістері мен технологиялары», «Әлеуметтанулық зерттеулерді 

үлгілеу және болжау». 
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Ұсынылған білім беру бағдарламасына сәйкес магистранттар білуі 

тиіс: 

 әлеуметтанулық теориялардың шығу тарихы мен дамуын, негізгі 

түсініктерін, қағидалары мен құрылымын;  

 заманауи әлеуметтанулық теориядағы жаңа парадигмалар мен 

негізгі концепциялардың мағынасын және олардың қолданылуын. 

 

Магистранттар  меңгеруі тиіс: 

 әлеуметтанулық  кестелерді «құруды»; 

 алған білімдерін аналитикалық, эксперттік, консалтингтік 

қызметтерді жүзеге асыру барысында мәліметтерді өңдеуге және талдау 

қабілеттерін; 

 заманауи әлеуметтанулық дискурстардағы теориялар, 

концепциялар және мектептердің байланыстарын қадағалап отыруды. 

Магистранттар дағдылануы тиіс: 

 әлеуметтанулық пікір-таласты жүргізудегі дағдыларға 

машықтануы; 

 әлеуметтанулық ойлардың классикалық және заманауи 

бағыттары мен мектептері туралы,  ғылыми танымдағы  эпистимологиялық 

мүмкіншіліктер туралы түсініктері болуы қажет. 

Пәнді оқу үрдісі, сонымен бірге, мынадай қабілеттіліктерді 

қалыптастыруға бағытталған: 

- ақпараттарды  жалпылау мен талдау,  мақсаттар мен оларды 

шешу жолдарын айқындау  қабілеттіліктерін; 

-  әлеуметтік маңызды мәселелер мен үрдістерді бағалау және 

заманауи әлеуметтанулық ғылым негізінде әлеуметтік өзгерістерді тиімді 

болжау қабілеттіліктерін; 

- әлеуметтік-экономикалық мәліметтерді екінші реттік талдауға 

және эмпирикалық зерттеулердің нәтижелерін интерпретациялау үшін 

теоретикалық кәсіби әрекеттерді қолдану қабілеттіліктерін;  

- зерттеу негізі ретінде қазіргі заманғы социологиялық 

теорияларды қолдану арқылы әр түрлі заманауи әлеуметтік феномендерді өз 

бетінше талдау қабілеттіліктерін; 

- әлеуметтік шынайылықты түсіну және соның негізінде 

әлеуметтік, экономикалық және саяси стратегияларды құру үшін 

әлеуметтанулық теорияларды қолдана білу қабілеттілігі.  

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Бөлім  аталуы 

1 
ХХ ҒАСЫРДА ӘЛЕУМЕТТАНУЛЫҚ ТЕОРИЯЛАРДЫҢ 

ДАМУЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК КОНТЕКСТІ 

Қоғамның әлеуметтанулық теориялары туралы 

2 Менеджериалдық қоғам теориялары 
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3 Бірлескен капитализм теориялары 

4 Бұқаралық қоғам теориялары  

5 Тоталитарлық қоғам теориялары 

6 
ХХ ғасырдың ортасындағы дамыған индустриалдық қоғам 

теориялары 

7 Әлеуметтік анықтамалар парадигмасы 

8 

ӘЛЕУМЕТТАНУЛЫҚ ТЕОРИЯЛАР: ҚОҒАМНЫҢ 

ӘЛЕУМЕТТІК ӨЗГЕРУІ 

Постиндустриалдық қоғамның әлеуметтанулық теориялары 

9 Э. Гофманның драматургиялық әлеуметтануы: пікірлерді басқару 

10 Т. Лукманның және П.Бергердің өмірлік әлемінің феноменологиясы 

11 П.Бурдьенің «Құрылымдық конструктивизмі» 

12 Ақпараттық қоғамның әлеуметтанулық теориялары 

13 «Постмодерн кезеңіндегі» қоғамның әлеуметтік теориялары   

14 Э. Гидденстің интегральді парадигмасы  

15 Жаһандану және жаңа әлеуметтанулық  пікір-таластар 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Қоғамның әлеуметтік-экономикалық саласындағы өзгерістер тікелей 

түрде қоғамның әлеуметтік құрылымының түбегейлі өзгеруіне әкеледі. 

Қоғамдағы жаңа әлеуметтік таптың пайда болуы мен олардың әлеуметтік 

үрдістерге әсері  ЖОО студенттерінен қоғамның әлеуметтік құрылымындағы 

аталмыш өзгерістерді уақытылы түсінулерін талап етеді.  

Ұсынылып отырған курс әлеуметтану теориясы мен оның қазіргі 

қоғамға интеграциялануына және оның мәнін ашуға мүмкіндік беретін 

заманауи әдістеме ережелеріне және әлемдік  ғылыми  әдебиеттердің 

жетістіктеріне негізделген.  

Курстың мақсаты заманауи әлеуметтанулық теориялардың 

бейнелеушілік және түсіндірушілік мүмкіншіліктерін саралау, сонымен 

қатар,  осы теориялардың  қазіргі қоғамдық өмірді талдауда қолдану 

мүмкіншілігін бағалау. 

Курсты оқытудың міндеті: «Әлеуметтанулық теориялар»  пәнінің  ХХ 

ғасырда  әлеуметтік үрдістер мен қоғамның әр түрлі формалары бастау алған  

маңызды теориялар мен негізгі ойларды зерттейтін ғылым ретінде пәндік 

саласын ашу. 

Аталмыш курстың міндеттері: 

 әлеуметтанулық  теориялардың  негізгі түсініктері, қағидалары 

мен құрылымы туралы ақпарат беру; 

 біртұтас динамикада әлеуметтанулық теорияларды зерттеудің 

негізгі әдістемелік мәселелерін ашу;  

 ХХ ғасырдағы қоғам туралы қазіргі заманғы әлеуметтанулық 

теориялардың әр түрлі бағыттарын айқындау; 
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 студенттердің қазіргі заманғы теориялардың түсініктеме 

аппаратында бағыт-бағдарды айқындаулары үшін оларға әлеуметтанудағы 

негізгі эпистемологиялық мәселелер туралы түсініктерін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша даму тарихын Э.  Дюркгейм, П. Сорокин, М. Вебер,     

Г. Веблен, Х.Ортега-и-Гассет, Н. Смелзер, Э. Юнгер, М. Хоркхаймер,            

Т. Адорноның және т.б. негізгі классикалық мектептерінің  даму кезеңдері 

бейнелейді.   

Әлеуметтік әлемді күрделендіру жағдайында әлеуметтанулық  

теориялық парадигма саралауға, талдауға және зерттеуге тұрақты түрде  

бағытталған. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

ХХ ҒАСЫРДА ӘЛЕУМЕТТАНУЛЫҚ ТЕОРИЯЛАРДЫҢ 

ДАМУЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК КОНТЕКСТІ 

 

Қоғамның әлеуметтанулық теориялары туралы 

Маңызды әлеуметтік және әлеуметтанулық құбылыстар. Қоғам 

теориясы – әлеуметтанулық теорияның негізгі және орталық компоненті. 

Әлеуметтанудағы ғылымилықтың типтері және әлеуметтанулық теорияның 

дамуындағы дағдарыстар. Әлеуметтанулық теорияның негізгі танымдық 

мәселелері мен оның эпистемологиялық баламаларының 

(реализм/номинализм; холизм/ индивидуализм; утопия/идеология; микро-

/макротеория; тәртіп /қақтығыс) сипаттамасы.  

 

Менеджериалдық қоғам теориялары  

Ірі масштабты  ұйымдар мен бірлестіктердің пайда болуы мен қызмет 

етуі – «менеджериалдық қоғам» теориясының негізгі объектісі. 

«Менеджериалдық қоғам» теориясының ерекшеліктері. Торнстейн Веблен: 

жекеменшіктің болмауы және инженерлердің көтерілісі. Т.Вебленнің 

әдістемелік бағыты. Институционализм Вебленнің әдістемелік ұстанымы 

ретінде және оның «Думанды тап теориясы. Институттардың қалыптасуы» 

жұмысында көрініс табуы (1922 ж.). Т. Вебленнің қоғам теориялары.  

 

Бірлескен капитализм теориялары 

Ч.Р. Миллздің қоғам теорияларын қарастыруы. Қоғам бірлескен 

капитализм ретінде. Қоғамның әлеуметтік-құрылымдық ұйымдастырылуы 

және бюрократиялық қатынастардың қалыптасуы. 

У.Уорнердің бірлескен қоғам теориясы. Бірлестік талдаудың басты 

объектісі ретінде. Бірлестік қоғамның өнеге және техникалық институты 

ретінде. Бірлестік  және оның қалыптасуы мен дамуы нәтижесінде  пайда 

болып жатқан үрдістерді талдау. «Үлкен қоғам» мен оны қалыптастыру 

үрдісін талдау. 
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Бұқаралық қоғам теориялары 

Бұқаралық қоғамның жалпы сипаттамасы. Бұқаралық қоғамның 

әлеуметтанулық теориялары: қалыптасуы мен дамуы. Бұқаралық қоғам 

шынайы әлеуметтік-тарихи тәжірибе ретінде. Бұқаралық мәдениет және 

оның бұқаралық қоғамда көрініс табуы. Бұқаралық мәдениеттің 

ерекшеліктері мен оған тән қасиеттер.  Бұқаралық қоғам бұқаралық өндіріс, 

бұқаралық тұтыну және бұқаралық мәдениет синтезі ретінде.  

Х. Ортега-и-Гассеттің бұқаралық қоғам теориясы. Бұқаралық 

қоғамдағы адамның әлеуметтік мінезі. 

 

Тоталитарлық қоғам теориялары 

Жалпы теориялық кіріспе. Тоталитарлық қоғамның идеологиялық 

жобалары.  Эрнст  Юнгердің тоталитаризм теориясы. Э. Юнгердің 

«бұқаралық қоғам» концепциясы. Вернер Зомбарттың тоталитарлық қоғам 

теориясы. Тоталитарлық қоғамның әлеуметтанулық теориялары. Хана 

Арендттің тоталитарлық қоғам теориясы. К. Мангеймнің тоталитарлық қоғам 

теориясы. Тоталитаризм бұқаралық қоғамдағы жоспарлау стратегиясының 

нұсқасы ретінде.  

 

ХХ ғасырдың ортасындағы дамыған индустриалдық қоғам 

теориялары 

Индустриалдық қоғам теорияларының пайда болуының негізгі 

алғышарттары.  Макс  Хоркхаймер және Теодор Адорноның  дамыған 

индустриалдық қоғам теориялары. Ғылыми-техникалық  прогресс дамыған 

индустриалдық қоғамдағы әлеуметтік өзгерістердің негізі ретінде. «Мәдени 

индустрия» мәдениет теориясы ретінде.  

Герберт Маркузенің индустриалдық қоғам теориясы.  

 

Әлеуметтік анықтамалар парадигмасы 

Әлеуметтік анықтамалар парадигмасының негізгі элементтері. 

Әлеуметтік фактілер және оларды айқындаудың әдістері. Әлеуметтік қарым-

қатынасты талдау (Дж. Г.Мид). Процессуалдық өзарабайланыс (Блумер, 

Стросс). Тұрақты құрылымдарды зерттеу (Кун, Партленд). 

Этноәдістеме күнделікті өмірді ұйымдастыру туралы ғылым ретінде. 

Әлеуметтік шынайылық құндылықтар жүйесі ретінде. Г. Гарфинкельдің 

«Әңгімелесуді талдау» (conversation analysis) әдісі. Зерттеу әдісінің 

ерекшеліктері. 

 

ӘЛЕУМЕТТАНУЛЫҚ ТЕОРИЯЛАР: ҚОҒАМНЫҢ 

ӘЛЕУМЕТТІК ӨЗГЕРУІ 

 

Постиндустриалдық қоғамның әлеуметтанулық теориялары 

«Постиндустриалдық», «супериндустриалдық», «қызмет етуші қоғам» 

түсініктері. Дэниел Белдің постиндустриалдық қоғам теориясы. 
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Постиндустриалдық қоғамдағы жаңа таптық құрылым және әлеуметтік 

қақтығыс. Ален Туреннің постиндустриалдық қоғам  концепциясы. 

Әлеуметтік қозғалыстар постиндустриалдық қоғамдағы топтық әлеуметтік 

мүдделердің түрі ретінде.  

 

Э. Гофманның драматургиялық әлеуметтануы: пікірлерді басқару  

Күнделікті өзара байланысты талдау.  Әлеуметтік «Мен» сахналық 

қарым-қатынастың өнімі ретінде. Мәнді басқару бағыты бойынша әлеуметтік 

іс-әрекет. «Перспективалардың жылжуы» әдісі. Фрейм концепциясы: фрейм 

мәні, олардың қызметі мен түрлері. 

 

Т. Лукманның және П.Бергердің өмірлік әлемінің 

феноменологиясы 

Өмірлік әлемнің және кеңістіктің феноменологиясы «әмбебап 

әлеуметтік ғылым» ретінде. «Шынайылықты әлеуметтік құрылымдау». 

Феноменологиялық талдау «шынайы күнделікті өмірді» зерттеудің негізгі 

әдісі ретінде.  Әлеуметтік шынайылық және индивидтің «өмірлік  әлемі». 

«Ұжымдық пікірлер» және интерсубъективті сананың қалыптасуы. 

 

П.Бурдьенің «Құрылымдық конструктивизмі» 

Әлеуметтік конструктивизм парадигмасы. «Габитус», «капитал» және 

«алаң» түсініктері. Әлеуметтік әлем. Құрылымдар және агенттер. Әлеуметтік 

шанайылықты өлшеу. Габитус анықтамасы. Габитустың шығуы және негізгі 

концепциялары. Гистерезис, инкорпорация және габитустың құрылуы. 

Габитус және әлеуметтік құрылым.  

 

Ақпараттық қоғамның әлеуметтанулық теориялары 

Олвин Тоффлердің «үшінші толқын» теориясы. Супериндустриалдық 

қоғам – әлеуметтік дамудың жаңа кезеңі. Ақпараттық қоғамдағы негізгі 

әлеуметтік институттардың дестандартизациялануы мен өзгеруі.   Франко 

Феррароттидің қазіргі заманғы қоғам теориясы.  Әлеуметтік ақпарат: билік 

пен басымдықтың жаңа түрлері. Ақпараттық қоғамнан постмодернге өту.     

 

«Постмодерн кезеңіндегі» қоғамның әлеуметтік теориялары   

Постмодернистік әлеуметтану: негізгі ұғымдары. Ғылыми білімнің 

табиғаты мен қызметтерінің өзгеруі. Жан-Франсуа Лиотардың 

«Постмодерннің шарты». Ж. Бодрийяр бойынша постмодерн «прогресстің 

соңы», «оқиғалардың тоқтатылуы», «тарихтың соңы» ретінде. 

Интеллектуалдардың соңы. Модерннің көріністігі, 

мультикультурализациясы.  

 

Э. Гидденстің интегральді парадигмасы 

«Тәжірибе» және «құрылымдау» түсініктері. Әлеуметтанудағы 

постмодернистік дискурстың жалпы сипаттамалары. Қазіргі заман: кеш 
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модерн ретінде атты Энтони Гидденстің теориясы. Қазіргі заманғы немесе 

кеш модерндік  әлеуметтік институттар. 

 

Жаһандану және жаңа әлеуметтанулық  пікір-таластар 

Жаһанданудың негізгі құрамдас бөлігі. Модерннің қағидалары қазіргі 

заманғы қоғамның фундаменталды негізі ретінде. Мәдени кодтар мен 

хабарламалардың әлемдік желілерін құру. Жаһандану әлеуметтік 

институттарды бірегейлендіру,  гомогенизациялау мен унификациялау үрдісі  

ретінде. Жаңа әлеуметтанулық пікір-талас және  жаһандық әлем. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. Қоғамның әлеуметтанулық теориялары туралы. 

2. Менеджериалдық қоғам теорияларының ерекшелігі.  

3. Бірлескен капитализм теориялары. 

4. Бұқаралық қоғамның жалпы сипаттамасы. 

5. Тоталитарлық қоғамның идеологиялық жобалары. 

6. Макс Хоркхаймер мен Теодор Адорноның дамыған 

индустриалды   қоғам теориялары. 

7. Этноәдістеме: дағдарыстық эксперименттер және әңгімелесуді 

зерттеу. 

8. Постиндустриалды қоғамның әлеуметтанулық теориялары. 

9. Ақпараттық қоғамның әлеуметтанулық теориялары. 

10. Әлеуметтік «Мен» сахналық  қарым-қатынастың өнімі ретінде  

(Г.Гарфинкель). 

11. Т. Лукманның және П.Бергердің өмірлік әлемінің 

феноменологиясы. 

12. П.Бурдьенің «Құрылымдық конструктивизмі». 

13. Ж. Бордийярдың  радикалдық постмодернизмі. 

14. Постмодернистік әлеуметтану: қоғамның негізгі теориялары. 

15. Жаһанданудың негізгі құрамдас бөлігі. 

 

МАГИСТАНТТАРДЫҢ  ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Теориялық әлеуметтанудағы жағдай мен әлеуметтік теорияларды 

талдау. 

2. Білім әлеуметтану ойларының  қазіргі заманғы  әлеуметтанулық 

теориялардағы мәні. 

3. Бірлестіктің әлеуметтанулық теориясы. 

4. Қазіргі қоғамды  неомарксистік тұрғыдан сынау (Т. Адорно, Г. 

Маркузе). 

5. Әлеуметтанудағы жаһандану теориялары. 
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6. Г. Маркузе «Бірөлшемді адам». 

7. Ю. Хабермастың саяси жобасы. 

8. Күнделікті өмірді зерттеудің этноәдістемелік нұсқасы. 

9. Модерн мен постмодерн: сәйкестендіру параметрлері 

10. Тоталитаризм теориясындағы авторитарлық тұлға. 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі:  

1. Джордж Ритцер. Современные социологические теории. – СПб.: 

Питер, 2002. – 688 б.  

2. Полякова Н. ХХ в.  в социологических теориях общества. –М.: 

Логос, 2004. -384 б. 

3. Ионин Л. Философия и методология эмпирической социологии. 

М.:ГУВШЭ, 2004. – 368 б. 

4. Абельс Х. Интеракция, идентичность, презентация. Введение в 

интерпретативную социологию. - СПб: Алетейя, 2000. – 268 б. 

5. Appelrouth S., Desfor Edles L. Classical and contemporary 

sociological theory. Sage publications Ltd, 2008. – 888p.  

6.  Calhoun C. Contemporary Sociological Theory John Wiley & Sons,  

2012. -620p. 

 

 

Қосымша: 

1. Гидденс Э. Устроение общества: очерк теории структурации. -2-е 

изд. –М.: Академический проект, 2005. -528б. 

2. Адорно Т. Исследование авторитарной личности. М.: Серебряные 

нити,  2001. – 416 б. 

3. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. - М.: Добросвет, 

2000. -387б. 

4. Девятко И.Ф. Социологические теории деятельности и 

практической рациональности. -М.: Аванти плюс, 2003. -331б. 

5. Коркюф Ф. Новые социологии. Пер. с фр. Вознесенской Е.Д., 

Федоровой М.В. -М., СПб.: Алетейя, 2002. -172 б. 

6. Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу 

жизнь. -М.: Весь мир, 2004. -120 б. 

7. Гофман Э. Ритуал взаимодействия: очерки поведения лицом-к-

лицу. М.: Смысл, 2009. – 319 б. 

8. Маньковская Н. Эстетика постмодернизма. СПб.: Алетейя, 2000. -

347б. 

9. Козер Л. Мастера социологической мысли. Идеи в историческом 

и социальном контексте. М.:Норма, 2006. – 528 б.  

10. Коллинз Р. Четыре социологических традиции/Пер. с англ. В. 

Россмана. - М.: Издательский Дом «Территория будущего», 2009. – 316 б.  
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11. Jeffrey Alexander, Twenty Lectures: Sociological Theory Since 

World War II, New York: Columbia University Press, reprinted 2007. 

12. Abdiraiymova G.S., Burkhanova D.K. Social structure of society and 

middle class: textbook / Almaty: Qazaq University, 2015. – 44p.  
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SAZ 5301 – САЛЫСТЫРМАЛЫ ӘЛЕУМЕТТАНУЛЫҚ 

ЗЕРТТЕУЛЕР 

(бейіндік бағыт) 

 

Көлемі 3 кредит 

 

Авторы: 

Әбдірайымова Г.С. – әлеуметтану ғылымдарының докторы, 

профессор, әлеуметтану және әлеуметтік жұмыс кафедрасының меңгерушісі 

Серікжанова С.С. – әлеуметтану және әлеуметтік жұмыс 

кафедрасының Ph.D, доцент м.а.  

 

Пікір жазғандар: 

Шеденова Н.У. – әлеуметтану ғылымдарының докторы, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры 

Әлімбекова Г.Т. – әлеуметтану ғылымдарының кандидаты, Алматы 

қаласы Қоғамдық пікірді зерттеу Орталығының директоры 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Салыстырмалы әлеуметтанулық зерттеулер» курсы жүйелік 

салыстырмалы зерттеулер саласына толық кіріспе және әлеуметтік 

құбылыстарға конструктивті түрде түсіндірме беріп, олардың негізінде 

теория құруға арналған әлеуметтік ғылымдардағы салыстырмалы талдау 

әдістерін тереңінен зерттеуді қамтамасыз етеді.  Оқу курсының мазмұндық 

қырлары қазіргі заманғы қоғамның өзекті де, маңызды мәселелеріне қатысты 

қарастырылған.      

Әлеуметтану бойынша магистрлік бағдарлама дербес ғылыми 

зерттеулерді ұйымдастыру мен жүргізуге сұранысқа ие бәсекеге қабілетті 

мамандарды даярлауды көздейді. Осыған байланысты саяси және әлеуметтік-

экономикалық үрдістерді, жүйелер мен құрылымдарды салыстырмалы талдау 

дағдыларын игерген магистрлерді даярлау өте маңызды және қажетті болып 

табылады.   

Берілген бағдарлама бойынша мамандандыру магистранттардың 

салыстырмалы әлеуметтанулық зерттеулердің мәні, сипаттамасы, түрлері 

және әдіснамалық қызметтері туралы жүйеленген білімдерін қалыптастыру 

мен олардың салыстырмалы зерттеу жүргізу дағдыларын игерулеріне 

бағытталған.    

Берілген пәннің игерілуінің алдында өтілетін курстар келесідей: 

«Салыстырмалы әлеуметтану», «Әлеуметтану теориясы мен әдіснамаасы», 

«Экономикалық әлеуметтану». Берілген пәннің игерілуі магистратураның 

басқа да негізгі курстарымен тығыз байланысты. Олар: «Әлеуметтік 
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үрдістерді модельдеу», «Экономикалық өзгерістерді әлеуметтанулық 

талдау». 

Білім беру бағдарламасына сәйкес магистранттар:  

білуі қажет қазіргі заманғы қоғамдардың институттары мен 

құрылымдарын әлеуметтанулық талдаудың теориялық дәстүрлері мен 

мәселелер жиынтығын; салыстырмалы әлеуметтанулық талдаудың 

мүмкіншіліктерін ұғынуға қатысты негізгі әдіснамалық ыңғайларды; 

салыстырмалы әлеуметтік талдау саласындағы жаңа зерттеулердің негізгі 

бағыттары мен нәтижелерін; салыстырмалы әлеуметтанулық зерттеулерді 

ұйымдастыру және жүргізу ережелерін; 

түсінігі болуы қажет салыстырмалы зерттеулердің әр түрлерінің 

ерекшеліктері мен әдіснамалық қызметтері туралы; салыстырмалы 

зерттеулердің негізгі бағыттары мен  даму болашағы туралы; 

үйренуі қажет нақты жағдайларға (кейстерге) өз еркімен 

салыстырмалы талдау жасауға; әлеуметтік ғылымдар саласындағы 

сұрақтарды зерттеудің сан алуан әдіс-тәсілдерінің ішіндегі белгілі бір 

салыстырмалы талдау әдістерін қолданудың мүмкіндіктері мен шектеулерін 

сыни бағалауға; нақты салыстырмалы зерттеудегі теория мен әдістердің 

өзара байланысын көрсетуге; мәліметтерді түсіндірудің әртүрлі модельдерін 

құруға; 

дағдыларды меңгеруі қажет әлемдік жүйелерді (қоғамдар, 

мемлекеттер, мәдениеттер) салыстырмалы талдаудың өзекті мәселелері 

бойынша пікірталас пен пікірсайыс жүргізу; салыстырмалы зерттеулерді 

жүргізудің әдіснамалық және түсініктік негізін; қазіргі заманғы 

шынайылыққа қатысты әлеуметтік жүйелерді салыстырмалық зерттеуді 

ұйымдастыру мен жүргізу .  

Пәнді зерттеу үрдісі келесі құзыреттіліктерді қалыптастурға 

бағытталған: 

- салыстырмалы зерттеу бойынша теориялық білім мен тәжірибелік 

дағдыларды кәсіби қызметте қолдана алу білу қабілеті;   

- салыстырмалы талдаудың түрлері мен деңгейлерін, әртүрлі 

салыстырмалы әдістер мен ережелердің қолдану ерекшеліктерін ажырата 

білу қабілеті;   

- қазіргі заманның әртүрлі құбылыстарын мәліметтерді талдаудың 

салыстырмалы әдістерін қолдану арқылы дербес түрде талдау мен болжау 

қабілеті.   

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Бөлім атауы  

 
ӘЛЕУМЕТТІК ҒЫЛЫМДАРДАҒЫ САЛЫСТЫРМАЛЫ 

ЗЕРТТЕУЛЕР  

1 Салыстырмалы әлеуметтанулық зерттеулер оқу пәні ретінде  

2 Әлеуметтік ғылымдардағы салыстыру   
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3 Салыстырмалы әлеуметтанулық зерттеулердің даму тарихы    

4 
Салыстырмалы әлеуметтанулық зерттеулердегі теориялар мен 

зерттеулік дәстүрлер    

5 
Салыстырмалы әлеуметтанулық зерттеулердің топтамасы және 

қызметтері     

6 Аймақтық және дүниежүзілік салыстырмалы зерттеулер  

 
САЛЫСТЫРМАЛЫ ӘЛЕУМЕТТАНУЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ 

ӘДІСНАМАСЫ 

7 Салыстыру теориясы мен әдіснамасының мәселелері     

8 Салыстырмалы зерттеудің дизайны 

9 Салыстырмалы зерттеудегі өлшеу 

10 Салыстырмалы зерттеудегі бақылау және талдау бірлігі   

11 
Салыстырмалы халықаралық зерттеудің дайындық кезеңінің 

ерекшеліктері    

12 
Салыстырмалы халықаралық зерттеудің жинау және өңдеу 

кезеңдерінің ерекшеліктері    

13 Мәліметтерді салыстырмалы талдаудың шарттары мен талаптары  

14 Салыстырмалы зерттеудегі мәліметтерді ұсыну 

15 
Салыстырмалы зерттеудің нәтижелерін ғылым мен әлеуметтік 

тәжірибеде қолдану    

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Салыстырмалы әлеуметтанулық зерттеулер жалпы әлем жүйесінің 

өзекті мәселелері бойынша маңызды ғылыми және тәжірибелік міндеттерді 

шешуге мүмкіндік береді. Әлеуметтік ғылымдардағы салыстырмалы 

зерттеулердің дамуы барысында осындай талдаудың әдіснамасы жеке 

ғылыми пәнге бөлінді. Ұсынылған курс салыстырмалы әлеуметтік зерттеулер 

бойынша қазіргі заманғы әдіснама қағидаларына, әлемдік ғылыми әдебиет 

жетістіктеріне негізделген.    

Оқу курсы басқа пәндермен бірге болашақ мамандардың бойында 

іргелі теориялық негіз, кең ой-өріс, әлеуметтанулық ойлау мен қазіргі 

заманғы қоғамдық үрдістерді, құбылыстар мен оқиғаларды зерттеу мен 

бағалаудың тәжірибелік дағдыларын қалыптастыруға бейімделген. Оның 

мақсаты – магистранттардың әлеуметтік құбылыстар, үрдістер мен 

жүйелердің арасындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтарды анықтау 

арқылы әмбебап түсініктер мен жалпыға бірдей үлгілерді құруға мүмкіндік 

беретін салыстырмалы зерттеудің теориялық-әдіснамалық және қолданбалы 

мәні туралы түсініктерін қалыптастыру.      

Курстың міндеттері: 

- салыстырмалы әлеуметтанулық зерттеулердің түсініктік 

аппаратымен және әдіснамалық негізімен; әртүрлі теориялардың түсіндірмелі 
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мүмкіндіктерімен, олардың қазіргі заманғы әлеуметтік құбылыстарды 

талдаудағы қолданылуымен таныстыру;    

- салыстырмалы әлеуметтанулық зерттеулердің түрлерін, қолдану 

аясын зерттеу;    

- әртүрлі әлеуметтік жүйелердегі, әлеуметтік кеңістік пен уақыттың 

әртүрлі сараланымындағы әмбебап және жергілікті заңдылықтарды, 

жалпылықты пен өзгешелікті іздеуге үйрету;     

- салыстырмалы әлеуметтанулық зерттеулерді ұйымдастыру мен 

жүргізу бойынша тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру.  

  

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

ӘЛЕУМЕТТІК ҒЫЛЫМДАРДАҒЫ САЛЫСТЫРМАЛЫ 

ЗЕРТТЕУЛЕР 

 

Салыстырмалы әлеуметтанулық зерттеулер оқу пәні ретінде  

Оқу пәнінің пәні мен міндеттері. Салыстырмалы зерттеу түсінігі. 

«Салыстырмалы зерттеу» түсінігінің көп мағыналылығы. Э.Ойеннің, 

П.Кенкманның, И.Матюниннің және т.б. түсіндірмелері. Әлеуметтік 

ғылымдар жүйесіндегі салыстырмалы зерттеулер. Салыстырмалы 

зерттеулердің пәні мен қолдану аясы.     

 

Әлеуметтік ғылымдардағы салыстыру   

Салыстыру ойлау әрекеті ретінде. Салыстыруды әлеуметтік 

ғылымдарда қолдану ерекшелігі. Салыстыруға негіздеме іздеу. Салыстыру 

өлшемдері. Әлеуметтік құбылыстардың қасиеттері мен айырмашылықтарын 

ішкі және сыртқы белгілері бойынша анықтау тәртібі. «Бір кеңістік пен 

уақытта» жағдайы. «Бір кеңістікте, бірақ әртүрлі уақытта» жағдайы. «Бір 

уақытта, бірақ әртүрлі кеңістікте» жағдайы. «Әртүрлі уақытта, әртүрлі 

кеңістікте» жағдайы. 

 

Салыстырмалы әлеуметтанулық зерттеулердің даму тарихы  

Батыстағы салыстырмалы әлеуметтанулық зерттеулердің 

институционализациясы. XX ғасырдың бірінші жартысындағы 

салыстырмалы зерттеулердің қарқынды дамуы. «Ұлттар бірін-бірі қалай 

қабылдайды» жобасы (1940-шы жылдар). «Жеті елдегі саяси қатысу мен 

теңдік» жобасы (1950-ші жылдар).  

1960-1980-шы жылдардағы салыстырмалы зерттеулердің дамуындағы 

жаңа өрлеу. «Уақыт бюджетін зерттеу» жобасы (1960-шы жылдар).  

«Социалистік елдердің жұмысшы табы мен инженерлік-техникалық 

интеллигенциясының жақындасуы» жобасы (1970-80-шы жылдар). 

КСРО-дағы салыстырмалы зерттеулердің дамуы. Ресей мен ТМД 

аймағындағы салыстырмалы зерттеулер. Қазақстандағы салыстырмалы 
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зерттеулердің даму ерекшеліктері. Салыстырмалы эмпирикалық 

зерттеулердің дамуындағы қазіргі заманғы үрдістер.    

 

Салыстырмалы әлеуметтанулық зерттеулердегі теориялар мен 

зерттеулік дәстүрлер    

М.Вебердің «мінсіз түрлері». Э.Дюркгеймнің концепцияларындағы 

салыстырмалы әдісі.    

Әлеуметтік-ғылыми салыстырмалы-тарихи бағыт (Дж.Махони мен 

Д.Рюшемайер, Дж.Голдстоун, П.Пирсон, К.Тэлен, Р.Голд, Т.Скочпол, 

Ч.Тилли, М.Манн және т.б.).  

Мәдени-ғылыми салыстырмалы-тарихи бағыт (Дж.Адамс, Э.Клеменс, 

Э.Орлофф, Р.Берниацки, З.Мугабане, Дж.Стайнметц, Ф.Горски, М.Сомерс, 

және т.б.). 

 

Салыстырмалы әлеуметтанулық зерттеулердің топтамасы және 

қызметтері 

Еларалық салыстырмалы зерттеулер.  Кросс-мәдени (ұлтаралық және 

этносаралық) салыстырмалы зерттеулер. Социеталдық (еларалық) 

салыстырмалы зерттеулер.   

Салыстырмалы әлеуметтанулық зерттеулердің танымдық, ақпараттық, 

білім беру және қолданбалы қызметтері, олардың мәні.   

 

Аймақтық және дүниежүзілік салыстырмалы зерттеулер  

Еуропалық әлеуметтік зерттеу(ESS). Еуробарометр. Латинобарометр. 

Афробарометр. Азиялық барометр. Еуразиялық Монитор. Құндылықтарды 

дүниежүзілік зерттеу (World Value Survey). Gallup World Poll. Globescan. 

Әлеуметтік зерттеулердің халықаралық бағдарламасы (ISSP).  

 

САЛЫСТЫРМАЛЫ ӘЛЕУМЕТТАНУЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ 

ӘДІСНАМАСЫ 

 

Салыстыру теориясы мен әдіснамасының мәселелері     

Салыстырылатындық мәселесі. Баламалылық мәселесі. Біржақты 

іріктеу мәселесі. «тым көп оқиғалар – тым аз айнымалылар» мәселесі. «Тым 

көп айнымалылар – тым аз оқиғалар» мәселесі. Құндылықтық 

бейтараптылық мәселесі.  

«Галтон» мәселесі. Шағын бас жиынтық мәселесі (the small N problem). 

Қара жәшік мәселесі (the black-box problem). 

Салыстырмалы зерттеулер мен әлеуметтік теориялардың өзара 

тәуелділігі. Қазіргі заманғы әлеуметтік теорияларға сын. 

 

Салыстырмалы зерттеудің дизайны 

Айнымалыларға бағытталған стратегия (variable-oriented). Кейстерге 

бағытталған стратегия (case-oriented).  
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Дж. С. Миллдің ғылыми индукция әдісі.  Э.Дюркгеймнің ілеспелі 

өзгерістер әдісі. М.Вебердің логикалық әдістері.    

Н.Смелзердің салыстырмалы зерттеулер моделі. Ч.Рагиннің сапалық 

стратегиясы. Д. Голдторптың пікірталасындағы сандық және сапалық 

стратегиялардың арақатынасы. Ч.Тиллидің каузалдық тарих құру 

концепциясы. Д.Рюшемейер мен Д.Стефенстің «талдамалы индукциясы».   

 

Салыстырмалы зерттеудегі өлшеу   

Түсініктердің концептуалдық баламалылығы және оларды 

операционализациялау.  Құралдар жиынтығын құру және оларды икемдеу.   

Лингвистикалық баламалылық. Мәліметтерді жинау әдісіндегі баламалылық.   

 

Салыстырмалы зерттеудегі бақылау және талдау бірлігі   

Салыстырмалы сұрау үшін іріктеу жасау. Бас жиынтықты бірыңғай 

анықтау. Іріктеу сызбанұсқасы. Іріктеу көлемінің сипаты. Іріктеу қателігі. 

Іріктеуді жүзеге асыру. Респонденттерді қауымдастыру деңгейінде 

айырмашылықтар. Іріктеудің қол жетпес бірліктерінің түрлеріндегі 

айырмашылықтар.      

 

Салыстырмалы халықаралық зерттеудің дайындық кезеңінің 

ерекшеліктері    

Бастамашыл топ. Зерттеу ұжымын құру, үйлестірушілерді тағайындау.  

Қаржы мәселелерін, зерттеуді материалдық және ұйымдастырушылық 

қамтамасыз ету мәселелерін шешу. Зерттеу концепциясын әзірлеп, талқылау. 

Стратегиялық және күнтізбелік жоспарды бекіту, еңбек нормативтері мен 

зерттеуді жүргізу мерзімі туралы келісу. Зерттеу бағдарламасы мен 

құралдарын дайындау. Зерттеу әдістерін таңдау, ақпаратты жинау, өңдеу 

және талдау әдістерін негіздеу.   

 

Салыстырмалы халықаралық зерттеудің жинау және өңдеу 

кезеңдерінің ерекшеліктері    

Сандық және сапалық әдістерді ұштастырудың әдіснамалық қырлары. 

Әртүрлі елдердегі ақпаратты жинаудың кестесін анықтау және оның 

үйлесімін қамтамасыз ету. Ақпаратты жинау үрдісін бақылау. Ақпаратты 

өңдеуге дайындау. Кодтау. Компьютерлік бағдарламалар негізінде 

мәліметтерді өңдеу. Әр елдегі іріктеу жиынтығының арақатынасы.   

 

Мәліметтерді салыстырмалы талдаудың шарттары мен талаптары  

Зерттеу мәліметтерін стандартизациялау. Халықаралық және 

қайталанған зерттеулердегі салыстырмалы талдауға қолданылатын жалпы 

ережелер. Әдістемелердің салыстырымдылығы. Айырмашылықтарды 

бағалау. Талдау мақсаты, міндеттері және деңгейлері. Салыстырмалы 

зерттеудің мәліметтерін талдау және нәтижелерін жалпылау.  Екінші реттік 

зерттеудің қызметтері. Мәліметтерді екінші реттік талдаудың ережелері. 
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Алынған нәтижелерді бағалауға мамандарды тарту. 

 

Салыстырмалы зерттеудегі мәліметтерді ұсыну 

Зерттеудің қорытынды құжаттарын дайындау. Қорытынды құжаттарды 

дайындау мен жариялау тілін (тілдерін) таңдау. Ұлттық құрылымдар мен 

мемлекетаралық ынтымақтастық үшін дайындалған тәжірибелік 

нұсқамалардың пайдаланушыларын, жолданым иелерін және деңгейлерін 

анықтау. 

Салыстырмалы зерттеудің нәтижелерін ғылым мен әлеуметтік 

тәжірибеде қолдану    
Әртүрлі салыстырмалы зерттеулердің мәліметтерінің қызметтері. 

Салыстырмалы зерттеулердің нәтижелерін ұлттық және халықаралық 

деңгейде қолдану тәжірибесі. Әлеуметтік бағдарламаларды негіздеу.  

Қоғамдық пікірді қалыптастыру. Халықтың әртүрлі топтарымен ақпараттық-

ағартушылық жұмыс жүргізу сипаты. БАҚ-пен ынтымақтастық. Ғылыми 

халықаралық конференцияларды ұйымдастыру және өткізу. Ғылыми 

монография мен мақалалар жазу.      

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. Салыстырмалы әлеуметтанулық зерттеулер оқу пәні ретінде  

2. Әлеуметтік ғылымдардағы салыстыру   

3. Салыстырмалы әлеуметтанулық зерттеулердің даму тарихы    

4. Салыстырмалы әлеуметтанулық зерттеулердегі теориялар мен 

зерттеулік дәстүрлер    

5. Салыстырмалы әлеуметтанулық зерттеулердің топтамасы және 

қызметтері     

6. Аймақтық және дүниежүзілік салыстырмалы зерттеулер  

7. Салыстыру теориясы мен әдіснамасының мәселелері     

8. Салыстырмалы зерттеудің дизайны 

9. Салыстырмалы зерттеудегі өлшеу 

10. Салыстырмалы зерттеудегі бақылау және талдау бірлігі   

11. Салыстырмалы халықаралық зерттеудің дайындық кезеңінің 

ерекшеліктері    

12. Салыстырмалы халықаралық зерттеудің жинау және өңдеу 

кезеңдерінің ерекшеліктері    

13. Мәліметтерді салыстырмалы талдаудың шарттары мен талаптары  

14. Салыстырмалы зерттеудегі мәліметтерді ұсыну 

15. Салыстырмалы зерттеудің нәтижелерін ғылым мен әлеуметтік 

тәжірибеде қолдану    
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МАГИСТАНТТАРДЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Әлеуметтік ғылымдардағы салыстырмалы талдаудың 

концептуалдық мәселелері   

2. Салыстырмалы зерттеудегі сапалық әдіснаманың ерекшеліктері  

3. Посткеңестік елдердің жоғары білім беру жүйесін салыстырмалы 

түрде талдау  

4. Әлеуметтік мобильділік пен әлеуметтік теңсіздікті жаһандық, 

аймақтық және жергілікті қырларынан салыстырмалы түрде талдау   

5. Әлем елдерінің демографиялық дамуын салыстырмалы түрде 

талдау  

6. Қазіргі заманның әлеуметтік-экономикалық жүйесін салыстырмалы 

түрде талдау   
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AZML 5301 – ӘЛЕУМЕТТАНУЛЫҚ ЗЕРТТЕУ МОДЕЛЬДЕРІ 

МЕН ЛОГИКАСЫ 

(бейіндік бағыт) 

 

Көлемі 1 кредит 

 

Авторлар: 

Кылышбаева Б.Н. – әлеуметтану ғылымдарының докторы, 

әлеуметтану және әлеуметтік жұмыс кафедрасының доценті  

Омарова А.Т. – әлеуметтану және әлеуметтік жұмыс кафедрасының 

аға оқытушысы  

 

Пікір жазғандар: 

Жаназарова З.Ж. – әлеуметтану ғылымдарының докторы, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры 

Нагайбаева З.А. – әлеуметтану ғылымдарының кандидаты,  

С.Д. Асфендьяров атындағы Қазақ Ұлттық медициналық 

университетінің доценті 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Әлеуметтанулық зерттеу модельдері мен логикасы» курсы 

«5М050100-Әлеуметтану» мамандығы бойынша академиялық деңгейді алу 

бағдарламасының базалық курсы болып табылады, өзіне әлеуметтанулық 

зерттеудің әртүрлі модельдері мен логикалық талдауына арналған бөлімдерін 

енгізеді. 

«Әлеуметтанулық зерттеу модельдері мен логикасы» курсының 

мақсаты болып магистранттарда нақты тәжірибелік мәселелерді шешуге 

негізделген әлеуметтанулық зерттеулерді дайындау мен өткізу туралы 

тереңдетілген, жүйелік білімді, әртүрлі эмпирикалық ақпараттарды 

теориялық талдау мен қолдану тәсілдерінің негізгі түрлері туралы білімді 

қалыптастыру табылады.  

Курсты оқыту міндеттері: 

- әлеуметтанулық зерттеудегі теориялық модельдері мен өлшеу 

процесінің ерекшеліктеріне түсініктеме беру; әлеуметтанулық зерттеудегі 

көрсеткіштерді, индикаторларды, шкалалар мен индекстерді құрудың 

теориялық негізі мен тәсілдерін айқындау; 

- әлеуметтанулық зерттеудің талдау әдістері мен мәліметтерді өңдеу 

жүйесін, осы әдістерді қолданудағы мүмкіншіліктер мен шектеулерді, 

олардың әлеуметтанулық зерттеудің басқа түрлерімен өзара байланысын 

ашу; 
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- әлеуметтанулық зерттеу мәліметтерін жинақтау мен ұсыну үшін 

қолданылатын тәсілдерді, ғылыми есеп өңдеудің құрылымы мен логикасын 

айқындау. 

Курсты меңгеру нәтижесінде студент келесілерге қабілетті болуы 

керек: 

- әлеуметтанулық зерттеу пәні мен әдістері ерекшеліктерін, теориялық 

амалдарды, әлеуметтанулық зерттеу әдістемесін өңдеуге қажетті 

түсініктемелік аппаратты талдауды, оларды нақты бір зерттеулік мәселеде 

қолдана алуды; 

- концептуалды және операционалды зерттеулік модельдерін 

құрылымдауды; 

- мәліметтерді өңдеу әдістерін қиыстыруды және оларды 

әлеуметтанулық зерттеу міндеттеріне сәйкес қолдана алуды; 

- әртүрлі іріленген әлеуметтанулық теорияларды (бағдарламарды) 

эмпирикалық кейстерді интерпретациялау үшін қолдана алу мен болжалды 

зерттеудің әдістемесін, тілі мен сапа критерийін таңдаудың жалпы 

мәселелерін енгізетін әлеуметтанулық зерттеу бағдарламасын құруды; 

- әлеуметтанулық ойдың дамуының әртүрлі тарихи кезеңдеріне 

жататын мектептер мен бағыттарды көрсететін әлеуметтанулық 

теорияландыру тәсілдері мен «когнитивті стильді» бағалай алу. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Бөлімдердің атауы  

1 Әлеуметтанулық зерттеу бағдарламасының құрылымы мен 

қызметтері: құру логикасы, міндеттері, негізгі элементтерді жалпы 

түсіну 

2 Сандық және сапалық зерттеулердің әдістемелік ерекшеліктері 

3 Әлеуметтік құбылыстарды зерттеудің эмпирикалық негізі 

4 Әлеуметтануда математикалық әдістерді қолдану 

5 Мәліметтерді іріктеу 

6 Объект сапасын зерттеу моделі 

7 Кодтау өлшеу процендурасы ретінде 

8 Мәліметтерді жинау мен талдаудағы индекстер. Факторлы талдау 

9 Шкалалау және рангтеу процедуралары 

10 Жобалық әдістер өлшеу және талдау әдістері ретінде 

11 Мәліметтерді талдаудың өрлеу және құлдырау стратегиялары 

12 Мәтіндік мәліметтерді алғашқы бейнелеу 

13 Сапалық мәліметттерді концептуалды талдау 

14 Әлеуметтанулық зерттеу этикасы 
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ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Әлеуметтану бойынша магистр академиялық дәрежесін алуға арналған 

білім беру бағдарламасы әлеуметтанулық зерттеуді өздігінше ұйымдастыруға 

және жүргізуге қабілетті кәсіби кадрларды дайындауды шамалайды. 

Сондықтан да, магистрлік даярлау түлектің әлеуметтанулық ғылымның 

теориялық және тәжірибелік мәселелерін талдау қабілеттерін, кәсіби 

саладағы жобалық іс-әрекеттерге қабілеттерін анықтауға, жүйелік талдау 

принциптерін білуге, әртүрлі құбылыстарды бейнелеу мен болжау 

модельдерін құру мен қолдану қабілеттеріне, олардың сапалық және сандық 

талдауды жүзеге асыруына бағытталған. 

Аталған курс магистранттарға әлеуметтік шынайылықтың әртүрлі 

түрлерін диагностикалауға қажетті әлеуметтанулық инструментарийді жасау 

мен қолдануға, әлеуметтанулық жұмыс тәжірибесіндегі инновациялық 

технологияларды игеруге мүмкіндік беретін  тереңдетілген білімді береді. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Әлеуметтанулық зерттеу бағдарламасының құрылымы мен 

қызметтері: құру логикасы, міндеттері, негізгі элементтерді жалпы 

түсіну  
Әлеуметтанулық зерттеу әлеуметтік шынайылықты талдау ретінде. 

Әлеуметтік теория және далалық зерттеу. Әлеуметтанулық зерттеудің 

зерттеулік стратегиясы. Зерттеу жобасының міндеттері мен негізгі кезеңдері. 

Әлеуметтанулық зерттеу бағдарламасы зерттеу жұмысын 

ұйымдастырудың негізгі құралы ретінде. Әлеуметтанулық зерттеу 

бағдарламасының негізгі қызметтері: әдістемелік, әдіснамалық, болжамдық, 

ұйымдастырушылық-технологиялық. 

Әлеуметтанудағы ғылыми зерттеу әдістемесі. Әлеуметтанулық зерттеу 

технологиясы. Зерттеудің негізгі принциптері. Әдісті таңдау және түсіндіру 

мәселесі. 

 

Сандық және сапалық зерттеулердің әдістемелік ерекшеліктері  

Зерттеудің эмпирикалық әдістерінің дамуы. «Сандық зерттеу» ұғымы. 

Сандық зерттеудің ерекшеліктері, артықшылықтары мен шектеулері. 

Позитивистік парадигма сандық зерттеудің әдістемелік базасы ретінде. 

Сандық зерттеудің негізгі әдістері.  

«Сапалық зерттеу» ұғымы. Сапалық зерттеу ерекшеліктері. 

Позитивистік парадигма сапалық зерттеудің әдістемелік базасы ретінде. 

Сапалық зерттеуді таңдау және оны қолдану аясы. Сапалық зерттеудің негізгі 

әдістері. 

Зерттеудің сандық және сапалық әдістемесін сыни талдау. Зерттеу 

процесінің барлық кезеңі барысындағы сандық және сапалық зерттеу 



23 
 

амалдарының өзара әрекеті. Т.Шаниннің «сапалық-сандық интерфейс» 

туралы түсінігі. 

Кешендік әдістеме ерекшелігі. Теориялық және әдістемелік 

триангуляция түсінігі. Бір мәселені шешудің әртүрлі кезеңінде сандық және 

сапалық әдістерді қолданудың үш аралас стратегиясы. Оларды біртіндеп 

ретті қолдану. Оларды парарлель қолдану. Әрбір міндетті (прагматизм) шешу 

үшін адекватты әдістерді таңдау. 

 

Әлеуметтік құбылыстарды зерттеудің эмпирикалық негізі  

Әлеуметтанулық эмпирикалық мәліметтер. Эмпирикалық мәліметтер 

өлшеу нәтижесі ретінде. Олардың негізгі түрлері. Белгі түсінігі. 

Статистикалық заңдылық түсінігі. Эмпирикалық әлеуметтанудағы 

статистикалық және статистикалық емес заңдылықтардың рөлі. 

Әлеуметтанудағы үлгілеу. Әлеуметтік объект үлгісін анықтау. 

Бастапқы мәліметтердің мазмұндық және ресми деңгейлері. Шынайылықтың 

концептуалды және ресми деңгейлері. Ұғымдарды таңдау және оларды 

операционализациялау. Мәліметтерді талдау алгоритмі. 

Мәліметтерді талдаудың негізгі мақсаттары. Әлеуметтік құбылыстарды 

түсіндіру міндеттері. Құбылыстарды суреттеу. Құбылыстарды жорамалдау, 

болжау. Қарастырылатын құбылысты түсіну. 

 

Әлеуметтануда математикалық әдістерді қолдану  

Әлеуметтанудағы математикалық әдістерді қолданудың негізгі 

мақсаттары. Сандық зерттеудегі статистикалық заңдылықтарды анықтау. 

Кездейсоқ шамалар. Оқиғалар ықтималдылығы. Ықтималдылықты бөлу. 

Кездейсоқ шамаларды бөлу қызметі.  

Әлеуметтанудағы мәліметтерді талдау әдістерін қолдану ерекшеліктері. 

Оның нәтижесін өлшеу мен талдау байланысы. Әдістерді қолдану 

нәтижелерін интерпретациялау зерттеушінің концептуалды мақсатына 

бағыныштылығы.  

 

Мәліметтерді іріктеу  

Әлеуметтанудағы іріктеу әдісі. Басты және таңдамалы жиынтық. 

Репрезентативтілік түсінігі. 

Іріктеу көлемін анықтау. Іріктеу мен басты жиынтықтың ара қатынасы 

мәселелері. Іріктеудегі қателік және оны анықтау. Типтік жүйелік қателер 

және бірліктерді таңдау тәсілдері. Іріктеудегі кездейсоқ қателер. 

Іріктеу түрлері. Ықтимал және бейықтимал іріктеу. Қарапайым 

кездейсоқ іріктеу. Стратификацияланған іріктеу. Жүйелік іріктеу. Кластерлік 

іріктеу. Көп сатылы іріктеуді құру. Мәліметтерді өлшеу. Квоталық іріктеу. 

Мақсатты (экспертті) іріктеу және бейықтимал іріктеудің басқа түрлері. 

Шағын іріктеу және таңдау бірліктері. 
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Объект қасиетін зерттеу моделі 

Сұрақтардың логикалық тізбесі: нені зерттеу, қалай зерттеу және 

қандай мақсатқа жету үшін зерттеу қажет, қайда және қандай жағдайда, 

қандай құралдармен зерттеу керек. 

Модельдер түсінігі. Түсініктердің өзара байланысы – қасиет, 

айнымалы, белгілер. 

Сұрақнаманы құрылымдау. Зерттеу алаңын таңдау. Сұрақтар мазмұны. 

Сұрақтарды құру принциптері. Дәйектілік, анықтық, релеванттылық 

принциптері негізінде сұрақтарды құрастыру. Сұрақтар түрлерін таңдау. 

Шкалаларды қолдану. Эмпирикалық мәліметтер типтері. Әлеуметтанулық 

ақпараттар көздері. Талдау объектілері. Ақпараттардың формалары. 

 

Кодтау өлшеу процедурасы ретінде 

Әлеуметтанудағы өлшеу процедурасы. Өлшеу түсінігі. Өлшеу 

объектілері.  

Шкалалар түсінігі. Шкала түрлері: номиналды, реттік, интервалдық, 

метрикалық. Шкалалау процедурасының кезеңдері. Номиналды, реттік, 

интервалдық, метрикалық шкалалардың қолданылу ерекшеліктері. 

Қатынастар шкаласы, интервалдар шкаласы, әртүрлілік шкаласы. Шкалалар 

сапасы индикаторлары: дәйектілік, тұрақтылық, нақтылық, анықтылық. 

Өлшеу кодтау ретінде. Псевдометрикалылық. «Біртектілік» мәселесі. 

Шкаланың деректік және физикалық типтері. Әлеуметтанулық «нөл» 

мәселесі. 

 

Мәліметтерді жинау мен талдаудағы индекстер. Факторлық талдау 

Жанама өлшеу. Индекстерді құру өлшеу тәсілі және эмпирикалық 

ақпараттарды талдаудың құрамды бөлігі ретінде. Логикалық квадрат. 

Логикалық тік төртбұрыш.  

Индекс жинақталған көрсеткіш ретінде. Логикалық индекстер. 

«Логикалық квадрат». Топтарды теңестіру индексі. Топтық индекс. Жиынтық  

бағалау шкаласы. Мемлекеттік статистикадағы, мәтіндік ақпараттағы уақыт 

бюджетіндегі индекстер. 

Индексті құру мәселелері. 

Жалпы және спецификалық факторлар. Факторлық талдаудың ресми 

аппараты. Факторлық талдау және теориялық түсінікті қалыптастыру. 

Факторлық талдауды әлеуметтануда қолдану мәселелері. Факторлы 

талдауды әлеуметтануда тиімді қолдануға кедергі келтіретін себептер. 

 

Шкалалау және рангілеу процедуралары 

Факторлы талдау бір өлшемдік шкалалау тәсілі ретінде.  

Лайкерт шкаласы. Шкаланы құру алгоритмі. Луи Терстоун шкаласы.  

Эмори Богардус шкаласы. Луи Гуттманның шкалограммды талдауы.  

Лайкерт пен Терстоун шкаласының ұқсастығы мен айырмашылығы.  
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Богардус пен Гутман шкаласының ұқсастығы мен айырмашылығы. 

Рангілеу объектілері. Рангілеудің негіздемесі. Байланыстырылған рангтер. 

Рангілеу талдаудың құрамды бөлігі ретінде. Рангілеу өлшеу тәсілі ретінде. 

Тікелей рангтеу. Луи Терстоуннің жұптық салыстыру әдісі. 

Транзитивтілік қасиеті. Рангілеу модельдерін салыстыру. 

 

Жобалық әдістер өлшеу және талдау әдістері ретінде  

Психосемантикалық әдістер өлшеу және талдау тәсілі ретінде. 

Ч.Осгудтің семантикалық дифференциалы. Семантикалық дифференциал 

техникасы. Семантикалық дифференциалды тәжірибелік қолдану. 

Аяқталмаған сөйлем әдісі әлеуметтік күтулер мен әлеуметтік 

стероетиптерді зерттеу амалы ретінде. Жиырма «Мен» тесті тұлғаның өзін-

өзі идентификациялау амалы ретінде. 

 

Мәліметтерді талдаудың өрлеу және құлдырау стратегиялары 

Мәліметтерді талдаудың өрлеу және құлдырау стратегиялары. 

«Мәліметтерді талдау» және «талдау логикасы» (талдаудың логикалық 

сызбасы) түсініктерінің айырмашылығы. Алғашқы талдау кез-келген 

стратегияның құрамды бөлігі ретінде.  

Жеке алынған белгімен мінез-құлқын талдау. Вариациялық қатар. 

Бірөлшемдік бөлу. Бөлу көрсеткіштері. Абсолютті, салыстырмалы және 

жинақталған жиілік. Интервалдарға бөлу. Алғашқы мәліметтерді талдау 

мақсаттары. Бөлуді талдау «тілі». 

Эмпирикалық қисық бөлу. Дескриптивті статистика.  

Талдау логикасы элементтері. Мәліметтерді талдау тілі. 

Математикалық формализация логикалық формализацияның құрамды бөлігі 

ретінде. Математикалық әдістерді қолдану логикасы. Типологиялық талдау 

тілі. Себепті талдау тілі. Факторлы талдау тілі. Талдаудың негізгі және 

қосымша тілі.   

Типологиялық талдау логикасы мен масқаты. Әлеуметтік мәнділік. 

Типологияның негізі. Классификация және типология объектілері. 

Типологиялық талдаудың негізгі түсініктері. Типологиялық талдау 

жүргізудің кезеңдері. 

 

Мәтіндік мәліметтерді алғашқы бейнелеу 

Талдаулық жұмыстың логикасы мен принциптері. Мәліметтер 

сипаттау. Мәтінді құрылымдау процедурасы. Секвенция бірлік, мәтін үзіндісі 

ретінде. Әлеуметтік контексті сипаттау. 

Талдау категориясын бөліп көрсету. Мәтінді «қою» сипаттау. Ашық 

кодтау. Осьтік кодтау. Іріктемелі кодтау. Талдамалық жазбаны жазу. 

Мәліметтердің сенімділігін тексеру. Триангуляция мәліметтермен 

жұмыс әдісі ретінде. Деректердің триангуляциясы, зерттеулік триангуляция, 

теориялық триангуляция, әдістемелік триангуляция. 
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Сапалық мәліметттерді концептуалды талдау  

Сапалық зерттеудегі теориялық тәсілдер. Мәндерді категоризациялау 

және классификациясы. Мағыналардың нығаюы. Мәліметтер 

интерпретациясы. Интерпретацияның көптүрлілігі. Интерпретацияның 

анықтығы. Нәтижелердің сенімділігі, репрезентативтілігі және анықтығы.  

Сапалы мәліметтерді талдаудағы өрлеу және құлдырау 

стратегияларының өзара байланысы. Талдаулық индукция әдісі. Теорияға 

өрлеу. Ілгерілемелі  аппроксимация. Иллюстративті әдіс. Талдаулық 

салыстыру. Идеалды типтер. 

 

Әлеуметтанулық зерттеу этикасы 

Әлеуметтанулық мәліметтерді жинауда пайда болатын этикалық 

мәселелер. Зерттеуді ұйымдастыру мен өткізудің техникалық 

ұйымдастырылуы, тәжірибелік тиімділігі және этикалық жақтары 

арасындағы мүмкін жанжалдар. Әлеуметтанушының моралды позициясы. 

Әлеуметтанушының зерттеуге қатысушылар мен қоғам алдындағы 

әлеуметтік жауапкершілігі. 

Әлеуметтанушының этикалық кодексі. Зерттеудің этикалық нормасы. 

Респондентердің зерттеуге қатысуға еріктілігі әлеуметтанулық зерттеу 

принципі ретінде. Ақпараттылық келісімділік. Қатысудың анонимділігі және 

құпиялылығы. 

Әріптестер және кәсіби қауымдастық алдындағы этикалық 

жауапкершілік. Зерттеу демеушілері, грант беруші алдындағы 

жауапкершілік. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. Әлеуметтанулық зерттеу бағдарламасының құрылымы мен 

қызметтері: құру логикасы, міндеттері, негізгі элементтерді жалпы түсіну 

2. Сандық және сапалық зерттеулердің әдістемелік ерекшеліктері 

3. Әлеуметтік құбылыстарды зерттеудің эмпирикалық негізі 

4. Әлеуметтануда математикалық әдістерді қолдану 

5. Мәліметтерді іріктеу 

6. Нысана сапасын зерттеу моделі 

7. Кодтау өлшеу процедурасы ретінде 

8. Мәліметтерді жинау мен талдаудағы индекстер. Факторлық 

талдау 

9. Шкалалау және рангілеу процедуралары 

10. Жобалық әдістер өлшеу және талдау әдістері ретінде 

11. Мәліметтерді талдаудың өрлеу және құлдырау стратегиялары 

12. Мәтіндік мәліметтерді алғашқы бейнелеу 

13. Сапалық мәліметттерді концептуалды талдау 

14. Әлеуметтанулық зерттеу этикасы 
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МАГИСТАНТТАРДЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Зерттеулік жобаны өңдеу  

2. Негізгі түсініктерді интерпретациялау және операционализациялау 

3. Әлеуметтанулық зерттеудің негізгі принциптері 

4. Әлеуметтанулық зерттеуді ұйымдастыру мен өткізудің этикалық 

мәселелері 

5. Сандық және сапалық зереттеулердегі зерттеу сұрақтарын қою 

мәселесі 

6. Сапалық зерттеудегі «субъективтілік» түсінігі 

7. Әлеуметтанудағы сандық және сапалық амалдың артықшылығы мен 

кемшілігі 

8. Әлеуметтанулық мәліметтерді жинау мен талдаудағы компьютерлік 

технологиялар 

9. Әлеуметтанудағы үлгілеу ерекшеліктері 

10.Нәтижелерді өлшеу мен талдаудың байланысы 

11.Көпсатылы іріктеуді құру 

12. Түсініктердің өзара байланысы – қасиет, айнымалы, белгілер 

13. Уақыт бюджетін қолдану туралы мәліметтер 

14.Шкалалар сапасы индикаторлары 

15. Уақыт бюджетіндегі, мемлекеттік статистикадағы, мәтіндік 

ақпараттағы индекстер 

16.Әлеуметтанудағы факторлы талдауды қолдану мәселелері 

17. Әлеуметтануда факторлық талдауды қолдану мәселелері 

18.Лайкерт пен Терстоун шкаласының ұқсастығы мен айырмашылығы 

19. Рангілеу модельдерін салыстыру 

20.Жиырма «Мен» тесті тұлғаның өзін-өзі идентификациялау амалы 

ретінде  

21.Мәліметтерді алғашқы талдау мақсаттары 

22.Себепті талдау тілі 

23.Талдаулық жазба жазу 

24.Сапалық мәліметтерді талдаудың өрлеу және құлдырау 

стратегияларының өзара байланысы. 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 

1. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, 

объяснение, понимание социальной реальности.- М., 2011. – 567c. 

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

Качественный и количественный подходы. М.: Флинта; МПСИ, 2005. – 384 с. 

4. Девятко И. Ф. Методы социологического исследования.- 

Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 1998.- 208 с. ISBN 5-7525-0611-5 

5. Толстова Ю.Н. Анализ социологических данных. – М.: Научный мир, 

2000. – 352с.  

6. Татарова Г.Г. Методология анализа данных в социологии (введение). 

– М.: NOTA BENE, 1999. – 224с. 

 

Қосымша: 

1. Әлеуметтану. 2–кітап/ Жалпы ред. М.М. Тажин. – Алматы, 2005. – 

268 б. 

2. Ильин В.И. Драматургия качественного полевого исследования. – 

СПб.: Интерсоцис, 2006. – 256 с.  

3. Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую 

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

4. Квале С. Исследовательское интервью. – М.: Смысл, 2003. – 301 с. 

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

обоснованная теория, процедуры и техники. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. 

6. Хеллевик О. Социологический метод. – М.: «Весь мир», 2002.– 192 с. 

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

ИНФРА-М, 1998. – 224 с. 
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ST 5301 – СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ 

(научное и педагогическое направление) 

 

Объем 2 кредита 

 

Авторы: 

Абдирайымова Г.С. – доктор социологических наук, профессор, зав 

кафедрой социологии и социальной работы  

Кенжакимова Г.А. – кандидат социологических наук  

Бурханова Д.К. – доктор PhD кафедры социологии и социальной 

работы 

 

Рецензенты: 

Шеденова Н.У. – доктор социологических наук, доцент Казахского 

национального университета им. аль-Фараби 

Алимбекова Г.Т. – кандидат социологических наук, директор Центра 

изучения общественного мнения 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курс «Социологические теории» позволяет систематизировать, описать 

и проанализировать теоретические направления, подходы, школы и 

парадигмы социологических исследований, разработанных в рамках 

современной социологической теории. Их содержательные аспекты 

рассматриваются применительно к актуальным и значимым проблемам 

современного общества. Предметом рассмотрения данной дисциплины 

выступают те социологические теории, в которых в той или иной форме 

предпринимаются попытки создания «целостной теории общества». 

Специализация по данной программе означает углубленное изучение 

современных тенденций развития фундаментальной теории социологии и 

теории общества на основе важнейших традиций социологического 

мышления. Магистрант, обучающийся по данной программе, продолжает 

традиции в изучении теоретической социологии, участвует в 

социологической дискуссии по теории общества.  

Усвоению данной дисциплины предшествуют следующие курсы: 

«История теоретической социологии», «Социальная структура и 

стратификация», «Сравнительная социология», «Социология». Изучение 

данной дисциплины тесно связано с другими базовыми курсами 

магистратуры как «Методы и технологии в изучении социальных проблем 

общества» и «Моделирование и прогнозирование социологических 

исследований». 

Согласно представленной программе образования магистранты должны 

знать: 
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 историю возникновения и развития, основные понятия, 

принципы и структуру социологических теорий;  

 содержание новых парадигм и основные подходы к их изучению 

в современной социологической теории;  

Магистранты должны уметь: 

 «строить» социологические схемы;  

 использовать полученные знания, обрабатывать и анализировать 

данные при осуществлении аналитической, экспертной и консалтинговой 

деятельности. 

  проследить взаимосвязь и преемственность наиболее 

значительных в современном социологическом дискурсе теорий, концепций, 

школ 

Магистранты должны владеть: 

 навыками в проведении социологических дискуссий; 

 навыками оценки классических и современных направлений и 

школ социологической мысли, эпистемологических альтернатив в 

современном научном познании и представлять их прикладные перспективы 

(использование в эмпирических исследованиях). 

Процесс изучения дисциплины направлен также на формирование  

следующих компетенций: 

- способность к обобщению и анализу информации, постановке целей и 

выбору путей их достижения; 

- способность давать оценку социально значимым проблемам и 

процессам и эффективно прогнозировать социальные изменения на основе 

современной социологической науки; 

- способность применять в профессиональной деятельности 

теоретические конструкты для интерпретации результатов эмпирических 

исследований, вторичного анализа существующих социально-экономических 

данных; 

- способность самостоятельно анализировать различные феномены 

современности с использованием современной социологической теории в 

качестве базы для исследований; 

- способность использовать социологические теории для понимания 

социальной реальности и создания на ее основании социальных, 

экономических и политических стратегий. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название разделов 

1 
СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ РАЗВИТИЯ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ В XX ВЕКЕ  

О социологических теориях общества 

2 Теории менеджериального общества                                                                                                                

3 Теории корпоративного капитализма 
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4 Теории массового общества          

5 Теории тоталитарного общества 

6 Теории развитого индустриального общества середины 20 века 

7 Парадигма социальных дефиниций 

8 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ: СОЦИАЛЬНЫЕ 

ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА 

Социологические теории постиндустриального общества.  

9 
Драматургическая социология Э.Гофмана: управление 

впечатлениями  

10 Феноменология жизненного мира Т. Лукмана и П.Бергера 

11 “Структуралистский конструктивизм”  П.Бурдье 

12 Социологические теории информационного общества. 

13 Социологические теории общества «Эпохи постмодерна» 

14 Интегральная парадигма Э. Гидденса  

15 Глобализация и новейшие социологические дискуссии 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Изменения в социально-экономической сфере общества 

непосредственно приводит к глубоким переменам социальной структуры 

общества. Появление новых социальных слоев в обществе и их влияние на 

социальные процессы требуют своевременного осмысления происходящих 

изменений в социальной структуре общества студентами вузов. 

Предлагаемый курс основывается на положениях современной 

методологии, достижениях мировой научной литературы по 

социологическим теориям ее интеграции в современном обществе, 

раскрывающим ее сущность.  

Цель курса состоит в осмыслении описательных и объяснительных 

возможностей современных социологических теорий, применимости теорий 

для анализа явлений современной общественной жизни.   

Задача преподавания курса состоит в раскрытии предметной области 

дисциплины «Современные социологические теории» как науки, изучающей 

важнейшие теории и основные констелляции идей, в которых нашли свое 

понимание главные социальные процессы и формы обществ XX века. 

Задачи данного курса: 

 дать основные понятия, основные принципы и структуру 

социологических теорий; 

 раскрыть основные методологические проблемы исследования 

социологических теорий в целостной динамике; 

 представить различные направления современных 

социологических теорий общества 20  века;  
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 сформировать представление об основных эпистемологических 

проблемах в социологии с тем, чтобы студенты в дальнейшем изложении 

курса ориентировались в понятийном аппарате современных теорий. 

Краткий исторический очерк развития науки дисциплины отражает 

основные этапы развития классических школ  Э.  Дюркгейма, П. Сорокина, 

М. Вебера, Г. Веблена, Х. Ортега-и-Гассет, Н. Смелзера, Э. Юнгера, М. 

Хоркхаймера,  Т. Адорно и др.   

В условиях усложнения социального мира социологическая 

теоретическая парадигма имеет устойчивую тенденцию к изучению, анализу 

и исследованию. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ РАЗВИТИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ 

ТЕОРИИ В XX ВЕКЕ 

 

О социологических теориях общества  

Значимые социальные и социологические события. Теория общества – 

ключевой и центральный компонент социологической теории. Типы 

научности в социологии и кризисы в развитии социологической теории. 

Характеристика основных гносеологических проблем социологической 

теории и ее эпистемологических альтернатив (реализм/номинализм; 

холизм/индивидуализм; утопия/идеология; микро-/макротеория; 

порядок/конфликт).  

 

Теории менеджериального общества 

Появление и функционирование  крупномасштабных организаций и 

корпораций – основной объект теорий «менеджериального общества». 

Особенности теорий «менеджериального общества». Торнстейн Веблен: 

отсутствующая собственность и революция инженеров. Методологический 

подход Т. Веблена. Институционализм как методологическая позиция 

Веблена и отражение в работе «Теория праздного класса. Организация 

институтов» (1922г.). Теории общества Т. Веблена.  

 

Теории корпоративного капитализма 

Рассмотрение теории общества Ч.Р. Миллза. Общество как 

корпоративный капитализм. Социально-структурная организация общества и 

формирование бюрократических отношений. Теория корпоративного 

общества У. Уорнера. Корпорация как главный объект анализа. Корпорация 

как моральный и технический институт общества. Корпорация и анализ 

процессов, появляющиеся в связи с их становлением и функционированием. 

«Большое общество» и анализ процесса его формирования. 
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Теории массового общества 

Общая характеристика массового общества. Социологические теории 

массового общества: формирование и развитие. Массовое общество как 

реальная социально-историческая практика. Массовая культура и ее 

проявление в массовом обществе. Особенности и специфические качества 

массовой культуры. Массовое общество как синтез массового производства, 

массового потребления и массовой культуры. Теория массового общества Х. 

Ортеги-и-Гассета. Социальный характер человека в массового обществе.  

 

Теории тоталитарного общества  

Общее теоретическое введение. Идеологические проекты 

тоталитарного общества. Теория тоталитаризма Э.Юнгера. Концепция 

массового общества Э. Юнгера. Теория тоталитарного общества Вернера 

Зомбарта. Социологические теории тоталитарного общества. Теория 

тоталитарного общества Ханы Арендт. Теория тоталитарного общества К. 

Мангейма. Тоталитаризм как вариант стратегии планирования в массовом 

обществе.  

 

Теории развитого индустриального общества середины 20 века 

Основные предпосылки возникновения теорий индустриального 

общества. Теории развитого индустриального общества Макса Хоркхаймера 

и Теодора Адорно. Научно-технический прогресс как основа социальных 

трансформаций в развитом индустриальном обществе. «Культиндустрия» как 

теория культуры.  Теория индустриального общества Герберта Маркузе.  

 

Парадигма социальных дефиниций 

Основные элементы парадигмы социальных дефиниций. Социальные 

факты и способы их определения. Анализ социальных взаимодействий 

(Дж.Г. Мид). Процессуальное взаимодействие (Блумер, Стросс). Изучение 

стабильных структур (Кун, Партленд). 

Этнометодология как наука об организации повседневной жизни. 

Социальная реальность как система ценностей. Методика «анализа 

разговоров» (conversation analysis) Г. Гарфинкеля. Особенности метода 

исследования.  

 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ: СОЦИАЛЬНЫЕ 

ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА 

 

Социологические теории постиндустриального общества  

Понятия: «постиндустриальное», «супериндустриальное», «сервисное 

общество». Теория постиндустриального общества Дэниела Белла. Новая 

классовая структура и социальный конфликт в постиндустриальном 

обществе. Концепция постиндустриального общества Алена Турена. 
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Социальные движения как форма репрезентации групповых социальных 

интересов в постиндустриальном обществе.  

 

Драматургическая социология Э.Гофмана: управление 

впечатлениями  

Анализ повседневных взаимодействий. Социальное «Я» как продут 

театрализованного взаимодействия. Социальное действие с точки зрения 

управления смыслом.  Метод «смещения перспектив». Концепция фреймов: 

сущность фреймов, их функции и разновидности.  

 

Феноменология жизненного мира Т. Лукмана и П.Бергера 

Феноменология жизненного мира  и пространства как «универсальная 

социальная наука». «Социальное конструирование реальности». 

Феноменологический анализ в качестве основного метода в исследовании 

«реальности повседневной жизни». Социальная реальность и «жизненный 

мир» индивида. «Коллективные представления» и конструируемое 

интерсубъективное сознание.  

 

Структуралистский конструктивизм” П. Бурдье 

Парадигма социального конструктивизм. Понятие «габитус», 

«капитал» и «поле». Социальный мир. Структуры и агенты. Измерение 

социальной реальности. Определение габитуса. Истоки и основные 

концепции габитуса. Гистерезис, инкорпорация и формирование габитуса.  

Габитус и социальная структура. 

 

Социологические теории информационного общества 

Теория общества «третьей волны» Олвина Тоффлера. 

Супериндустриальное общество – новый этап социального развития. 

Дестандартизация и трансформация основных социальных институтов в 

информационном обществе. Теория современного общества Франко 

Ферраротти. Социальная информация: новые формы власти и 

доминирования. От информационного общества к постмодерну.  

 

Социологические теории общества «Эпохи постмодерна» 

Постмодернистская социология: основные понятия. Изменение 

природы и функций научного знания. «Состояние постмодерна» Жана-

Франсуа Лиотара. Постмодерн как «конец прогресса», «прекращение 

событий», «конец истории» Ж. Бодрийяра. Конец интеллектуалов. 

Фрагментация модерна, мультикультурализация.  

 

Интегральная парадигма Э. Гидденса  

Понятие «практика» и «структурациия». Общие характеристики 

постмодернистского дискурса в социологии. Современность как поздний 
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модерн: теория Энтони Гидденса. Природа и характер современных, или 

позднемодерновых, социальных институтов.  

 

Глобализация и новейшие социологические дискуссии 

Основные составляющие глобализации. Принципы модерна в качестве 

фундаментальных основ современных обществ. Создание глобальной сети 

культурных кодов и сообщений. Глобализация как процесс универсализации, 

гомогенизации и унификации социальных институтов. Новейшие 

социологические дискуссии и глобальный мир. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. О социологических теориях общества.  

2. Особенности теорий менеджериального общества.  

3. Теории корпоративного капитализма. 

4. Общая характеристика массового общества.           

5. Идеологические проекты тоталитарного общества.  

6.Теории развитого индустриального общества Макса Хоркхаймера и 

Теодора Адорно.  

7. Этнометодология: кризисные эксперименты и изучение разговоров.  

8. Социологические теории постиндустриального общества.  

9. Социологические теории информационного общества. 

10. Социальное «Я» как продукт театрализованного взаимодействия 

(Г.Гарфинкель). 

11. Феноменология жизненного мира Т. Лукмана и П. Бергера. 

12. Социальный конструктивизм П. Бурдье 

13. Радикальный постмодернизм Ж. Бодрийяра. 

14. Постмодернистская социология: основные теории общества. 

15. Основные составляющие глобализации. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ 

 

1. Ситуация в теоретической социологии и анализ социальных теорий. 

2. Значение идей социологии знания в современной социологической теории.  

3. Социологическая теория корпорации. 

4. Неомарксистская критика современного общества (Т. Адорно, Г. Маркузе).  

5. Теории глобализации в социологии. 

6. "Одномерный человек" Г. Маркузе. 

7. Политический проект Ю. Хабермаса. 

8. Этнометодологическая версия изучения повседневности. 

9. Модерн и постмодерн: параметры соотнесения. 

10. Авторитарная личность в теориях тоталитаризма. 
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SSI 5301 – СРАВНИТЕЛЬНЫЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

(профильное направление) 
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Объем 3 кредита 

 

Авторы: 

Абдирайымова Г.С. – доктор социологических наук, профессор, зав. 

кафедрой социологии и социальной работы 

Серикжанова С.С. – Ph.D, и.о.доцента кафедры социологии и 

социальной работы 

 

Рецензенты: 
Шеденова Н.У. – доктор социологических наук, профессор кафедры 

социологии и социальной работы Казахского национального университета 

имени аль-Фараби 

Алимбекова Г.Т. – кандидат социологических наук, директор Центра 

изучения общественного мнения г. Алматы 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курс «Сравнительные социологические исследования» обеспечивает 

подробное введение в область систематических сравнительных исследований 

и глубокое изучение методов сравнительного анализа в социальных науках 

для конструктивного объяснения социальных феноменов и построения на их 

основе теории. Содержательные аспекты учебного курса рассматриваются 

применительно к актуальным и значимым проблемам современного 

общества.    

Магистерская программа по социологии предполагает подготовку 

востребованных конкурентоспособных кадров, способных самостоятельно 

организовывать и проводить научные исследования. В этой связи, важным и 

необходимым является подготовка магистров, владеющими навыками 

сравнительного анализа политических и социально-экономических 

процессов, систем и структур. 

Специализация по данной программе направлена на формирование 

систематизированных знаний о сущности, характеристиках, видах и 

методологических функциях сравнительных социологических исследований 

и освоение магистрантами навыков проведения сравнительного 

исследования. 

Усвоению данной дисциплины предшествуют следующие курсы: 

«Сравнительная социология», «Теория и методология социологии», 

«Экономическая социология». Изучение данной дисциплины тесно связано с 

другими базовыми курсами магистратуры как «Моделирование социальных 

процессов» и «Социологический анализ экономических изменений». 

Согласно программе образования магистранты должны:  
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знать теоретические традиции и проблематику социологического 

анализа институтов и структур современных обществ; основные 

методологические подходы к осмыслению возможностей сравнительного 

социологического анализа; основные направления и результаты новейших 

исследований в области сравнительных социальных исследований; правила 

организации и проведения сравнительных социологических исследований; 

иметь целостное представление об особенностях и методологических 

функциях различных видов сравнительных исследований; об основных на-

правлениях и перспективах развития сравнительных исследований; 

уметь проводить самостоятельный сравнительный анализ конкретных 

ситуаций (кейсов); критически оценивать возможности и ограничения 

применения определенных сравнительных методов из всего многообразия 

приемов и способов для изучения вопросов в области социальных наук; 

показать взаимосвязь теории и методов в конкретном сравнительном 

исследовании; строить различные модели интерпретации данных; 

владеть навыками ведения дискуссий и полемики по актуальным 

вопросам сравнительного анализа мировых систем (обществ, государств, 

культур); методологической и категориальной базой для проведения 

сравнительных исследований; навыками организации и проведения 

сравнительного исследования социальных систем применительно к 

современным реалиям.  

Процесс изучения дисциплины направлен также на формирование 

следующих компетенций: 

- способность применять в профессиональной деятельности 

теоретические знания и практические навыки по сравнительному 

исследованию; 

- способность различать виды и уровни сравнительного анализа, 

специфику применения различных сравнительных методов и процедур; 

- способность самостоятельно анализировать и прогнозировать 

различные феномены современности с использованием сравнительных 

методов анализа данных. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название разделов 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ 

НАУКАХ  

1 
Сравнительные социологические исследования как учебная 

дисциплина  

2 Сравнение в социальных науках 

3 История развития сравнительных социологических исследований  

4 
Теории и исследовательские традиции в сравнительных 

социологических исследованиях  

5 Классификация сравнительных социологических исследований 
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6 Региональные и всемирные сравнительные исследования 

 
МЕТОДОЛОГИЯ СРАВНИТЕЛЬНЫХ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

7 Проблемы теории и методологии сравнения  

8 Стратегии и методы сравнительного исследования  

9 Измерение в сравнительном исследовании 

10 Единицы наблюдения и анализа в сравнительном исследовании  

11 
Особенности подготовительного этапа сравнительного 

международного исследования  

12 
Особенности этапов сбора и обработки информации в сравнительном 

международном исследовании 

13 Условия и требования к сравнительному анализу данных 

14 Представление данных в сравнительном исследовании 

15 
Использование результатов сравнительного исследования в науке и 

социальной практике  

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Сравнительные социологические исследования позволяют решать 

важнейшие научные и практические задачи по актуальным вопросам 

мировой системы в целом. За годы развития сравнительных исследований в 

социальных науках, методология подобных анализов выделилась в 

отдельную научную дисциплину. Предлагаемый курс основывается на 

положениях современной методологии, достижениях мировой научной 

литературы по сравнительным социальным исследованиям.  

Учебный курс призван вместе с другими дисциплинами обеспечить 

формирование у будущих специалистов фундаментального теоретического 

базиса, широкого кругозора, социологического мышления и практических 

навыков изучения и оценки современных общественных процессов, явлений 

и событий. Его цель - формирование у магистрантов научных представлений 

о теоретико-методологическом и прикладном значении сравнительного 

исследования, позволяющего создавать универсальные понятия и всеобщие 

модели социальной реальности путем выявления сходств и различий между 

социальными явлениями, процессами и системами. 

Задачи данного курса: 

- ознакомление с понятийным аппаратом и методологической базой 

сравнительных социологических исследований; с объяснительными 

возможностями различных теорий, их применимости для анализа 

современных социальных явлений;  

- изучение видов сравнительных социологических исследований, сфер 

их применения;  
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- обучение поиску универсальных и локальных тенденций и 

закономерностей, общего и особенного в различных социальных системах, в 

различных сегментах социального пространства и времени;    

- формирование практических навыков по организации и проведению 

сравнительных социологических исследований. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

  

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ 

НАУКАХ 

 

Сравнительные социологические исследования как учебная 

дисциплина  

Предмет и задачи учебной дисциплины. Понятие сравнительного 

исследования. Многозначность понятия «сравнительное исследование». 

Трактовки Э.Ойен, П.Кенкмана, И.Матюнина и др. Сравнительные 

исследования в системе социальных наук. Предмет и сферы применения 

сравнительных исследований.  

 

Сравнение в социальных науках 

Сравнение как акт мышления. Специфика использования сравнения в 

социальных науках. Поиск обоснования для сравнения. Критерии сравнения. 

Процедура определения свойств и различий социальных явлений по 

внутренним и внешним признакам. Ситуация «в одном пространстве и 

времени». Ситуация «в одном пространстве, но в разное время». Ситуация 

«одного времени, но в разных пространствах». Ситуация «в разное время, в 

разных пространствах». 

 

История развития сравнительных социологических исследований  

Институционализация сравнительных социологических исследований 

на Западе. Интенсификация развития сравнительных исследований в первой 

половине XX века. Проект «Какими нации видят друг друга» (1940-е годы). 

Проект «Политическое участие и равенство в семи странах (1950-е годы).  

Новый подъем в развитии сравнительных исследований в 1960-1980-е 

годы. Проект «Исследование бюджетов времени» (1960-е годы). Проект 

«Сближение рабочего класса и инженерно-технической интеллигенции 

социалистических стран» (1970-80-е годы). 

Развитие сравнительных исследований в СССР. Сравнительные 

исследования в России и на территории СНГ. Особенности развития 

сравнительных исследований в Казахстане. Современные тенденции в 

развитии сравнительных эмпирических исследований.  

 

Теории и исследовательские традиции в сравнительных 

социологических исследованиях  
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«Идеальные типы» М.Вебера. Сравнительный метод в концепциях 

Э.Дюркгейма.  

Социально-научный сравнительно-исторический подход (Дж.Махони и 

Д.Рюшемайер, Дж.Голдстоун, П.Пирсон, К.Тэлен, Р.Голд, Т.Скочпол, 

Ч.Тилли, М.Манн и др.).  

Культурно-научный сравнительно-исторический подход (Дж.Адамс, 

Э.Клеменс, Э.Орлофф, Р.Берниацки, З.Мугабане, Дж.Стайнметц, Ф.Горски, 

М.Сомерс, и др.). 

 

Классификация сравнительных социологических исследований, их 

функции  

Межстрановые сравнительные исследования. Кросс-культурные 

(межнациональные и межэтнические) сравнительные исследования. 

Социетальные (межстрановые) сравнительные исследования.  

Познавательная, информационная, образовательная, прикладная 

функции сравнительных социологических исследований, и их сущность. 

 

Региональные и всемирные сравнительные исследования 

Европейское социальное исследование (ESS). Евробарометр. 

Латинобарометр. Афробарометр. Азиатский барометр. Евразийский 

Монитор. Всемирное исследование ценностей (World Value Survey). Gallup 

World Poll. Globescan. Международная программа социальных исследований 

(ISSP).  

 

МЕТОДОЛОГИЯ СРАВНИТЕЛЬНЫХ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Проблемы теории и методологии сравнения   

Проблема сравнимости. Проблема эквивалентности. Проблема 

предвзятого отбора. Проблема “слишком много случаев – слишком мало 

переменных». Проблема «слишком много переменных – слишком мало 

случаев». Проблема ценностной нейтральности.  

Проблема «Галтона». Проблема маленькой генеральной совокупности 

(the small N problem). Проблема черного ящика (the black-box problem). 

Взаимозависимость сравнительных исследований и социальных 

теорий. Критика современных социальных теорий. 

 

Дизайн сравнительного исследования  

Стратегия, ориентированная на переменные (variable-oriented). 

Стратегия, ориентированная на кейсы (case-oriented).  

Методы научной индукции Дж. С. Милля. Метод сопутствующих 

изменений Э.Дюркгейма. Логические методы М.Вебера. 

Модель сравнительных исследований Н.Смелзера. Качественная 

стратегия Ч.Рагина. Соотношение количественной и качественной стратегии 
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в полемике Д. Голдторпа. Концепция конструирования каузальных истории 

Ч.Тилли. «Аналитическая индукция» Д.Рюшемейера и Д.Стефенса.   

 

Измерение в сравнительном исследовании 

Концептуальная эквивалентность понятий и их операционализация. 

Способы создания и адаптации инструментария. Лингвистическая 

эквивалентность. Эквивалентность в методах сбора данных.  

 

Единицы наблюдения и анализа в сравнительном исследовании  

Построение выборки для сравнительных опросов. Единое определение 

генеральной совокупности. Схема выборки. Характеристики размера 

выборки. Ошибка выборки. Реализация выборки. Различия в уровне 

кооперации респондентов. Различия в типе недостижимых единиц отбора.  

 

Особенности подготовительного этапа сравнительного 

международного исследования  
Инициативная группа. Создание исследовательского коллектива, 

назначение координаторов. Решение финансовых вопросов, вопросов 

материального и организационного обеспечения исследования. Разработка и 

обсуждение концепции исследования. Утверждение стратегического и 

календарного планов, согласование нормативов труда в разных странах, 

сроков проведения исследования. Подготовка программы и инструментария 

исследования. Выбор методов исследования, обоснование методов сбора, 

обработки и анализа информации. 

 

Особенности этапов сбора и обработки информации в 

сравнительном международном исследовании 

Методологические аспекты сочетания количественных и качественных 

методов. Согласование графика и обеспечение синхронности сбора 

информации в разных странах. Контроль за сбором информации. Подготовка 

информации к обработке. Кодирование. Обработка данных на базе 

компьютерных программ. Соотношение выборочных совокупностей в 

разных странах. 

 

Условия и требования к сравнительному анализу данных   
Стандартизация данных исследования. Общие правила, применяемые к 

сравнительному анализу в международных и повторных исследованиях. 

Сопоставимость методик. Оценка существующих различий. Цель, задачи, 

уровни анализа. Анализ данных и обобщение результатов сравнительного 

исследования. Функции вторичного исследования. Порядок проведения 

вторичного анализа данных. Привлечение экспертов для оценки полученных 

результатов. 

 

Представление данных в сравнительном исследовании 
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Подготовка заключительных документов исследования. Выбор языка 

(языков) для подготовки итоговых документов и публикаций. Определение 

уровней, адресатов и пользователей практических рекомендаций для 

национальных структур и межгосударственного сотрудничества. 

Документирование этапов сравнительного исследования. 

Метадокументация. Обеспечение доступа к данным сравнительных 

исследований. Международные архивы данных.  

 

Использование результатов сравнительного исследования в науке 

и социальной практике  
Функции информации сравнительных исследований разных видов. 

Практика использования результатов сравнительных исследований на 

национальном и международном уровнях. Обоснование социальных 

программ. Формирование общественного мнения. Информационно-

просветительская работа с разными группами населения. Сотрудничество со 

СМИ. Подготовка и проведение научных международных конференций. 

Написание научных монографий и статей.   

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Сравнительные социологические исследования как учебная 

дисциплина  

2. Сравнение в социальных науках 

3. История развития сравнительных социологических исследований  

4. Теории и исследовательские традиции в сравнительных 

социологических исследованиях  

5. Классификация сравнительных социологических исследований, их 

функции  

6. Региональные и всемирные сравнительные исследования 

7. Проблемы теории и методологии сравнения   

8. Дизайн сравнительного исследования  

9. Измерение в сравнительном исследовании 

10. Единицы наблюдения и анализа в сравнительном исследовании  

11. Особенности подготовительного этапа сравнительного 

международного исследования  

12. Особенности этапов сбора и обработки информации в 

сравнительном международном исследовании 

13. Условия и требования к сравнительному анализу данных   

14. Представление данных в сравнительном исследовании 

15. Использование результатов сравнительного исследования в науке и 

социальной практике  

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
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РАБОТЫ СТУДЕНТА 

 

1. Концептуальные проблемы сравнительного анализа в социальных 

науках 

2. Особенности качественной методологии в сравнительном 

исследовании 

3. Сравнительный анализ систем высшего образования постсоветских 

стран 

4. Сравнительный анализ социальной мобильности и социального 

неравенства в глобальном, региональном и локальном аспектах 

5. Сравнительный анализ демографического развития стран мира  

6. Сравнительный анализ социально-экономических систем 

современности 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение / Пер. 

с фр., составление, послесловие и примечания А. Б. Гофмана. — М.: Канон, 

1995. — 352 с.  

2. Доган М., Пеласси Д. Сравнительная политическая социология/ Пер. 

с англ. — М.: Соц.-полит. журн., 1994. -272 с. 

3. Сравнительная социология. Избранные переводы, М.: Academia, 

1995. – 207 с. 

4. Crow G. Comparative sociology and social theory: beyond the three 

worlds. Macmillan Education, 1997.  

5. Ragin C. The Comparative Method: Moving Beyond beyond Qualitative 

and Quantitative Strategies. The Regents of the University of California, 1987. 

6. Przeworski A. The Logic of Comparative Social Inquiry. New York: 

Wiley Interscience, 1970.  

 

Дополнительная: 

1. Бузгалин А. В., Колтанов А. И. Введение в компаративистику. М., 

1997.  

2. Э.Гидденс. Социология. - М.: Эдиториал УРСС, 1999.  

3. Кун Т. Структура научных революций. М.: АСТ, 2003. 

4. Резаев А.В., Стариков В.С., Н.Д. Трегубова. Сравнительная 

социология: общая характеристика и перспективы развития / 

Социологический журнал. 2014. №2. С.89-113.  

5. Tilly C. Means and Ends of Comparison in Macrosociology // 

Comparative Methodological Research. Methodological Issues in Comparative 

Science. 1997. Vol. 16. P. 27 – 42.    
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MLSI 5301 – МОДЕЛИ И ЛОГИКА СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

(профильное направление) 

 

Объем 1 кредит 

 

Авторы: 

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

социологии и социальной работы 

Омарова А.Т. – старший преподаватель кафедры социологии и 

социальной работы 

 

 

Рецензенты: 

Жаназарова З.Ж. – доктор социологических наук, доцент, Казахский 

национальный университет имени аль-Фараби 

Нагайбаева З.А. – кандидат социологических наук, доцент, Казахский 

национальный  медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курс «Модели и логика социологических исследований» является 

базовым курсом программы для получения академической степени по 

специальности «5М050100-социология», включает в себя разделы, 

посвященные различным моделям и логическому анализу социологических 

исследований. 

Целью курса «Модели и логика социологических исследований» 

является формирование у магистрантов углубленных, систематических 

знаний о подготовке и проведении социологических исследований, 

призванных решать конкретные практические проблемы, дать представление 

об основных типах теоретического анализа и способах использования 

различного рода эмпирических данных. 

Задачи изучения курса: 

-  дать понимание теоретических моделей и особенностей процесса 

измерения в социологическом исследовании; раскрыть теоретические основы 

и способы построения показателей, индикаторов, шкал и индексов в 

социологическом исследовании; 

- раскрыть систему методов анализа и обработки данных 

социологического исследования, возможности и ограничения в применении 

этих методов, их взаимосвязь с отдельными видами социологических 

исследований; 

- раскрыть способы, используемые для обобщения и представления 

данных социологического исследования, структуру и логику разработки 

научного отчета. 
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Освоение данного курса предполагает, что магистранты должны быть 

способны: 

- анализировать особенности предмета и метода социологических 

исследований, существующие теоретические подходы, понятийный аппарат, 

необходимый для разработки методологии социологического исследования, 

уметь их использовать применительно к конкретной исследовательской 

проблеме;  

- конструировать концептуальную и операциональную 

исследовательские модели;  

- комбинировать методы обработки данных и использовать их в 

соответствии с задачами социологического исследования; 

- применять различные укрупненные социологические теории 

(программы) для интерпретации эмпирических кейсов и построения 

программы социологического исследования, включающей общие вопросы 

выбора методологии, языка и критериев качества предполагаемого 

исследования; 

- оценивать способы социологического теоретизирования и 

«когнитивных стилей», представляющих различные школы, направления и 

относящихся к разным историческим этапам развития социологической 

мысли. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Образовательная программа для получения академической степени 

магистра социальных наук предполагает подготовку профессиональных 

кадров, способных самостоятельно организовывать и проводить 

социологические исследования. Поэтому магистерская подготовка 

направлена на обнаружение способности выпускника к анализу 

теоретических и практических проблем социологической науки, способности 

к проективной деятельности в профессиональной сфере, знания принципов 

системного анализа, умения строить и использовать модели для описания и 

прогнозирования различных явлений, осуществление их качественного и 

количественного анализа. 

Данный курс дает углубленные знания, которые позволит 

магистрантам разработать и использовать социологический инструментарий 

для диагностики различных видов социальной деятельности и овладеть 

инновационными технологиями в практике социологической работы.  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название разделов  

1 Структура и функции программы социологического исследования: 

логика построения, назначение, общее понимание основных элементов 
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2 Особенности методологии количественного и качественного 

исследований  

3 Эмпирическая основа для изучения социальных явлений 

4 Применение математических методов в социологии 

5 Отбор данных 

6 Модель изучения свойств объекта 

7 Кодирование как процедура измерения 

8 Индексы при сборе и анализе данных. Факторный анализ 

9 Процедуры шкалирования и ранжирования 

10 Проективные методы как методы измерения и анализа 

11 Восходящая  и нисходящая стратегия анализа данных 

12 Первичное описание текстовых данных  

13 Концептуальный анализ качественных данных  

14 Этика социологического исследования 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Структура и функции программы социологического исследования: 

логика построения, назначение, общее понимание основных элементов  

Социологическое исследование как анализ социальной реальности. 

Социальная теория и полевое исследование. Исследовательская стратегия 

социологического исследования. Задачи и основные этапы 

исследовательского проекта.  

Программа социологического исследования как основной инструмент 

организации исследовательской работы. Основные функции программы в 

социологическом исследовании: методологическая, методическая, 

прогнозная, организационно-технологическая. 

Методология научного исследования в социологии. Технология 

социологического исследования. Основные принципы исследования. Выбор 

метода и проблема истолкования.  

 

Особенности методологии количественного и  качественного 

исследований  

Развитие эмпирических методов исследования. Понятие 

«количественное исследование». Особенности, преимущества и ограничения 

количественного исследования. Позитивистская парадигма как 

методологическая база количественного исследования. Основные методы 

количественного исследования.  

Понятие «качественное исследование». Особенности качественного 

исследования. Интерпретативная парадигма как методологическая база 

качественного исследования. Выбор качественного исследования и области 

его применения. Основные методы качественных исследований. 

Критический анализ качественной и количественной методологии 

исследования. Взаимодействие качественного и количественного подходов 
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на протяжении всего процесса исследования. Понятие Т.Шанина о 

«качественно-количественном интерфейсе».  

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). 

 

Эмпирическая основа для изучения социальных явлений 
Социологические эмпирические данные. Эмпирические данные как 

результаты измерения. Их основные виды. Понятие признака.  

Понятие статистической закономерности. Роль статистических и 

нестатистических закономерностей в эмпирической социологии.   

Моделирование в социологии. Определение модели социального 

объекта. Содержательный и формальный уровни исходных данных. 

Концептуальная и формальная модели реальности. Выбор понятий и их 

операционализация. Алгоритм анализа данных. 

Основные цели анализа данных. Задача объяснения социального 

явления. Описание явления. Предсказание, прогнозирование явления. 

Понимание изучаемого явления. 

 

Применение математических методов в социологии 

Основные цели применения математических методов в социологии. 

Выявление статистических закономерностей в количественном 

исследовании. Случайные величины. Вероятность события. Распределение 

вероятностей. Функция распределения случайной величины.  

Специфика использования методов анализа данных в социологии. 

Связь измерения и анализа его результатов. Зависимость интерпретации 

результатов применения метода от концептуальных установок 

исследователя. 

 

Отбор данных 

Выборочный метод в социологии. Генеральная и выборочная 

совокупность. Понятие репрезентативности.  

Определение объема выборки. Проблемы соотношения выборки и 

генеральной совокупности. Ошибка выборки и ее исчисление. Типичные 

систематические ошибки и способы отбора единиц. Случайные ошибки в 

выборке.  

Виды выборок. Вероятностные и невероятностные выборки. Простая 

случайная выборка. Стратифицированная выборка. Систематический отбор. 

Кластерная выборка. Построение многоступенчатой выборки. Взвешивание 

данных. Квотная выборка. Целевая (экспертная) выборка и другие виды 

невероятностной выборки. Малые выборки и отбор единиц. 
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Модель изучения свойств объекта 

Логическая цепочка вопросов: что изучать, зачем и для достижения 

каких целей изучать, где и при каких условиях изучать, какими средствами 

изучать.  

Понятие модели. Взаимосвязь понятий - свойства, переменные, 

признаки.   

Конструирование вопросника. Выбор поля исследования. Содержание 

вопроса. Принципы формулирования вопросов. Построение вопросов на 

основе принципов надежности, валидности, релевантности. Отбор типов 

вопросов. Использование шкал. Типы эмпирических данных. Источники 

социологической информации. Объекты анализа. Формы существования 

информации. 

 

Кодирование как процедура измерения 

Процедура измерения в социологии. Понятие измерения. Объекты 

измерения.  

Понятие шкалы. Виды шкал: номинальные, порядковые, интервальные, 

отношений. Этапы процедуры шкалирования. Особенности применения 

номинальной, порядковой, «метрической» шкалы. Шкала отношений, шкала 

интервалов, шкала разностей. Индикаторы качества шкалы: надежность, 

устойчивость, точность, валидность. 

Измерение как кодирование. Псевдометричность. Проблема 

«однородности». Фактический и физический тип шкалы. Проблема 

социологического «нуля». 

 

Индексы при сборе и анализе данных. Факторный анализ 

Косвенное измерение. Построение индексов как прием измерения и как 

составная часть анализа эмпирической информации. Логический квадрат. 

Логический прямоугольник. 

Индекс как обобщенный показатель. Логические индексы. «Логический 

квадрат». Индексы для равнения групп. Групповой индекс. Шкала 

суммарных оценок. Индексы в бюджетах времени, в государственной 

статистике, в текстовой информации.   

Проблемы построения индексов. 

Общие и специфические факторы. Формальный аппарат факторного 

анализа. Факторный анализ и формирование теоретических понятий.  

Проблемы использования факторного анализа в социологии. Причины, 

мешающие эффективности применения факторного анализа в социологии.    

 

Процедуры шкалирования и ранжирования 

Факторный анализ как способ одномерного шкалирования.  

Шкала Лайкерта. Алгоритм построения шкалы. Шкала Луи Терстоуна.  

Шкала Эмори Богардуса. Шкалограммный анализ Луи Гуттмана.  
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Сходство и различие шкал Лайкерта и Терстоуна. Сходство и различие 

шкал Богардуса и Гутмана. 

Объекты ранжирования. Основание ранжирования. Связанные ранги. 

Ранжирование как составная часть анализа. Ранжирование как прием 

измерения.  

Прямое ранжирование. Метод парных сравнений Луи Терстоуна. 

Свойство транзитивности. Сравнение моделей ранжирования. 

 

Проективные методы как методы измерения и анализа 

Психосемантический метод как прием измерения и как прием анализа. 

Семантический дифференциал Ч.Осгуда. Техника семантического 

дифференциала. Практическое использование семантического 

дифференциала. 

Метод неоконченных предложений как подход к изучению социальных 

ожиданий и социальных стереотипов. Тест двадцати «Я» как прием изучения 

самоидентификации личности. 

 

Восходящая  и нисходящая стратегии анализа данных 

Восходящая и нисходящая стратегии анализа данных. Различие 

понятий «анализ данных» и «логика анализа» (логическая схема анализа). 

Первичный анализ как составная часть любой стратегии.  

 Анализ поведения отдельно взятого признака. Вариационный ряд. 

Одномерное распределение. Показатели распределения. Абсолютная, 

относительная и накопленная частоты. Деление на интервалы. Цели 

первичного анализа данных. «Язык» анализа распределений.   

Эмпирическая кривая распределения. Дескриптивная статистика. 

Элементы логики анализа. Язык анализа данных. Математическая 

формализация как составная часть логической формализации. Логика 

использования математических методов. Язык типологического анализа. 

Язык причинного анализа. Язык факторного анализа. Основной и 

вспомогательный язык анализа. 

Логика  и цель типологического анализа. Социальная значимость. 

Основание типологии. Объекты классификации и типологии. Основные 

понятия типологического анализа. Этапы проведения типологического 

анализа. 

 

Первичное описание текстовых данных  

Логика и принципы аналитической работы. Описание данных. 

Процедура структурирования текста. Секвенция как единица, отрывок 

текста. Описание социального контекста.  

Выделение категорий анализа. «Плотное» описание текста. Открытое 

кодирование. Осевое кодирование. Выборочное кодирование. Написание  

аналитических записок. 
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Проверка надежности данных. Триангуляция как метод работы с 

данными. Триангуляция источников, исследовательская триангуляция, 

теоретическая триангуляция, методическая триангуляция.  

 

Концептуальный анализ качественных данных  

Способы теоретизирования в качественном исследовании. 

Категоризация и классификация значений. Уплотнение смыслов. 

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. 

 

Этика социологического исследования 

Этические проблемы, возникающие при сборе социологических 

данных. Возможный конфликт между технической организацией, 

практической эффективностью и этической стороной организации и 

проведения исследования. Моральная позиция социолога. Социальная 

ответственность социолога перед участниками исследования и обществом.  

Этический кодекс социолога. Этические нормы исследования. 

Добровольность участия респондентов как принцип социологического 

исследования. Информированное согласие. Анонимность и 

конфиденциальность участия.  

Этическая ответственность перед коллегами и профессиональным 

сообществом. Ответственность перед спонсорами исследования, 

грантодателями.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1.  Структура и функции программы социологического исследования: логика 

построения, назначение, общее понимание основных элементов  

2. Особенности методологии количественного  и качественного исследования  

3. Эмпирическая основа для изучения социальных явлений 

4. Применение математических методов в социологии 

5. Отбор данных 

6. Модель изучения свойств объекта 

7. Кодирование как процедура измерения 

8. Индексы при сборе и анализе данных. Факторный анализ 

9. Процедуры шкалирования и ранжирования 

10. Проективные методы как методы измерения и анализа 

11. Восходящая и нисходящая стратегия анализа данных 

12. Первичное описание текстовых данных  

13. Концептуальный анализ качественных данных  
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14. Этика социологического исследования. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

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 

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. Сходство и различие шкал Лайкерта и Терстоуна 

18. Сравнение моделей ранжирования  

19. Тест двадцати «Я» как прием изучения самоидентификации личности 

20. Цели первичного анализа данных 

21. Язык причинного анализа 

22. Написание  аналитических записок  

23. Взаимосвязь восходящей и нисходящей стратегии анализа качественных 

данных. 
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