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8D031 – Әлеуметтік ғылымдар (Әлеуметтану) білім беру бағдарламасы бойынша PhD
түсуші әлеуметтану мамандығы бойынша магистрлік білімі бар талапкерлерге арналып

құрастырылды. Бұл бағдарламада қазіргі заман әлеуметтануының негізгі мәселелері
көрініс тапқан: әлеуметтанудың ғылым ретінде спецификасы, шетелдік және қазақстандық
әлеуметтану, қоғам әлеуметтануының құрылысы, әлеуметтік топтар мен субъектілердің
негізгі әлеуметтік қарым-қатынасының мінездемесі, әлеуметтанудың салалары және т.б.
Бағдарлама мазмұны
Тақырып 1. Әлеуметтану ғылымы туралы
Әлеуметтану пәні мен объектісі жайында қазіргі түсініктер. Әлеуметтанудың зерттеу
пәні аясында жүріп жатқан дискуссиялар. Батыстық әлеуметтану: тенденциялары мен
даму бағыттары. Қазіргі заман Ресей әлеуметтануы: тенденциялары мен даму бағыттары.
Қазақстандық әлеуметтану: негізгі бағыттары мен субъектілері. Жаһандану және
әлеуметтік процестерді зерттеудегі жаңа әдіснамалық тұрғылар(подходы). Әлеуметтану
ілімінің және әдіснамасының
іс жүзінде қолданылуы. Әлеуметтанулық теория
құрылымындағы ауыспалы факторлар (переменные). Әлеуметтік өзгерістер әлеуметтануы.
Тақырып 2. Әлеуметтану теориясы
Әлеуметтанудағы құрылым-функционалдық парадигмасы. Әлеуметтанудағы
функционалдық бағытының негiздеушiсi Э.Дюркгейм. Функционалдық жүйелiк әдіснама.
Әлеуметтiк дау-жанжал парадигмасы мен бағыттары. Дарендорф дау-жанжалдардың
әлеуметтiк зардаптары туралы. Интеракционализм. Әлеумттік өзарабайланыстар
парадигмасы. Адамның әлеуметтiк мiнез-құлығының зерттеуiндегi символикалық
қозғалыстардың рөлi. Э.Гидденс және қазiргi әлеуметтану. Индустриалды және
индустриядан кейiнгi қоғамның теориялары. Ақпараттық қоғам теориясы. М.Кастельс.
Әлеуметтік институт теориясы. Этнометодология әлеуметтану теориясының
құрылымында. Ақпараттық қоғам теориялары.
Тақырып 3. Әлеуметтік зерттеудің методикасы мен методологиясы
Эмпирикалық әлеуметтану бiртұтас әлеуметтану ғылымының бөлiгi. Эмпирикалық
әлеуметтанулық зерттеудiң теориялық негiздерi. Әлеуметтанудағы ауыспалы факторлар
(әлеуметтік фактілер) мен олардың негізіндегі әлеуметтік ой-толғаулар мен талдаулар.
Зерттеуі әдебі. Зерттеудiң сапалы және сандық әдiстері. Фокус - топтық зерттеу әдiсi.
Зерттеудiң әлеуметтік өлшемдеу әдiстерi. Әлеуметтік эксперимент. Сұрақ арқылы
зерттеуді ерекшелеу. Іріктеу. Басты және іріктелген жиынтық. Зерттеу алаңындағы
кешенді зерттеу және тікелей бақылау. Әлеуметтік зерттеудегi екiншi және тарихи талдау.
Әлеуметтiк болжаудың мәні мен ғылыми негiздерi. Әлеуметтiк процесстердiң ғылыми
болжау әдiстерi.
Тақырып 4. Мәдениет әлеуметтануы әлеуметтанудағы жаңа бір бағыт ретінде
Қоғам мәдениетінің негізгі элементтері. Білім. Заң. Әлеуметтік құндылықтар.
Халықық дәстүр. Ғылым. Дін. Өнер. Мәдениет институттары. Мәдениеттiң жаһандануы
мен зерттеу әдiстерi. Мәдениет және адам бостандығы. Тұлғаның қалыптасуындағы
әлеуметтендірудің рөлi. БАҚ әлеуметтанудың уәкiлi. Адам әлеуметтенуіндегі әлеуметтiк
институттардың рөлi. Қоғам және әлеуметтену. Әлеуметтенудің объективтік және
субъективтік факторлары. Мәдениет диффузиясы. Қазақстандық мәдениеттiң батыстануы.
Қазiргi жастардың мәдени - құндылықты бағыттары.
Тақырып 5. Күнделікті өмірдегі әлеуметтік қатынастар
Әлеумет және әлеуметтік өзарабайланыстар теориясы. Г.Зиммель. П.Сорокин.
Э.Гидденс. Әлеуметтiк стратификация және әлеуметтік қатынастар. Күнделікті өмірдегі

әлеуметтік статустардың ролі. Ролдік қақтығыс пен ролдік қайшылықтар. Нақты өмірлік
құбылыстардың әлеуметтiк құрастыруы. Әлеуметтiк рөлдердiң гендерлік ерекшелiктерi.
Күнделiктi өмiрдегi адамдардың өзарабайланыстары мен іс-әрекеттері. Әлеуметтік мінезқылықтар және олардың әлеуметтік мәні.
Тақырып 6. Әлеуметтік теңсіздік пен әлеуметтік стратификация
Әлеуметтiк стратификацияның теориялары. Әлеуметтiк стратификация теориясының
негiздеушiсi П.Сорокин. М.Вебердiң әлеуметтiк стратификация теориясы. Әлеуметтiк
стратификация және теңсiздiктiң қазiргi теориялары. Әлеуметтiк стратификацияның
түрлері
және формалары. Дамудың әр түрлi деңгейiндегі қоғамдарының
стратификациялық құрылымы. Қазақстандық қоғамның стратификациясы.. Қазақстандық
қоғамның әлеуметтік стратификациясы туралы қазақстандық ғалымдар. Әлеуметтiк
теңсiздiк әлеуметтік стратификацияның негiзi ретінде. Әлеуметтiк теңсiздiктiң формалары
және түрлерi. Әлеуметтік мобильділік теориясы. Көлбеу және вертикальді мобильділік.
Қазақстандық ғалымдар әлеуметтік мобильділік туралы. Кедейлiк әлеуметтiк теңсiздiктiң
индикаторы.
Тақырып 7. Тұтыну әлеуметтануы
Тұтыну әлеуметтік талдау құбылысы ретінде. Маркетингтегі жеке тұтынудың
мәселелерi. Тұтыну мәдениеті. Сауда кеңiстiктiң өрiсi. Жанұя және тұтыну. Адамның
тұтынушылық әлеуметтенуі. Әлеуметтiк-экономикалық топтар және жiктердiң тұтынуы.
Тұтыну әлеуметтануының категориялық аппараты. Тұтыну мәдениетiнің әлеуметтік
қырлары..
Тақырып 8. Қақтығыс әлеуметтануы
Дау-жанжалдары зерттеуiң теориялық – методологиялық негiзi. Дау-жанжалдың
онтогенезі. Әлеуметтiк дауларды түрлері және формалары. К.Маркстiң әлеуметтiк - таптық
дау тұжырымдамасы. Э.Дюркгеймнiң девиантты мiнез-құлық, ынтымастық және қақтығыс
тұжырымдамасы. Н.Смелзераның ұжымдық мiнез-құлық және инновациялық дау-жанжал
теориясы. Қазіргі әлемдегі жанжал ошақтары мен оның себептері. Әлеуметтік және
жекебастық эгоистік.
Тақырып 9. Қазіргі заман экономикалық әлеуметтануы
Экономикалық әлеуметтанудың пәні туралы пiкiрталастар.
Экономикалық
әлеуметтанудың құрылымы. Нарық әлеуметтануы экономикалық әлеуметтанудың құрамды
бөлігі ретінде. Қала және ауыл әлеуметтануы. Халықтың жұмыспен қамтылуының
әлеуметтiк теориялары. Жұмыспен қамтудың теориялары. Түрлi әлеуметтiк топтарды
жұмыспен қамтудың ерекшеліктері. Жұмыспен қамтудың
гендерлік ерекшелiктерi.
Нарықтың зерттеуiнiң әлеуметтiк теориялары. Экономикалық мотивация халықтың
жұмыспен қамтылуының негiзi. Жұмыспен қамтуды әлеуметтанулық зерттеу әдiстерi. ҚР
индустриалды - инновациялық стратегиясының әлеуметтанулық талдауы. Инновация
әлеуметтануы әлеуметтанудың жаңа бағыты ретінде. Әлеуметтік-экономикалық даму
құрылымындағы әлеуметтік аудит. Әлеуметтік технологиялар инновацияның негiзi.
Тақырып 10. Отбасы әлеуметтануының өзекті мәселелері
Отбасы және туыстық қарым қатынастарды зерттеудің теориялық-методологиялық
негіздері. Қоғамдық қатынастардың құрылымындағы отбасы.. Отбасы - ғылыми
зерттеулердiң нысаны мен пәні. Отбасындағы әлеуметтік қарым-қатынастар. Нуклеарлық
отбасы. Кеңейілген отбасы. Отбасылық зорлық мәселесi. Мемлекеттiк отбасылық саясат.
Отбасыларының репродуктивті ұстанымдары. Адамды әлеуметтендірудегі отбасының
рөлi. Дәстүрлi және қазiргi отбасы. Некенің дәстүрлi емес түрлері мен оның салдарлары.
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