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Кіріспе 

 

Әлеуметтанудың ғылым ретінде қалыптасуы  қоғам жайлы 

зерттеулердегі дәстүрлердің негізінде қалыптасты. Көне шығыс және грек 

ойшылдарының еңбектерінде қоғамның пайда болуы, оның сипаты, 

ұйымдастырылуы және дамуы туралы мәселелер қарастырылып келді.  

Әлеуметтану адамзат тарихындағы сапалық жағынан жаңа кезеңдердің 

бірінің көрінісі болы, бұл кезеңде қоғам бізге адамдық өлшемді алға тартады, 

әр адам тарихи үрістің субъектіне айналады, ал ол үрдістің басталуына ұлы 

буржуазиялық төңкерістер себеп болды.  

Жаңа уақытта тұлға мен қоғамның арақатынасы туралы мәселелер 

көтерілді, қоғам құрылымы мен жаңғыруының қағидалары жаңаша ой елегінен 

өтті.  

Әлеуметтану өз дамуындағы алғашқы қадамдарынан бастап қоғамдық 

тұрмыстың аталған заңдарын табу, әлеуметтік институттарды, қозғалыстарды, 

тұлғаның мінез-құлқын реттейтін құндылықтық бағдарларды зерттеуге 

ұмтылды.  

Әлеуметтануың рационалистік, саналы сипаты кез келген қоғамда бар 

иррационалдық беталыстарға, қоғамдық хаос пен аномияға үздіксіз қарсы 

тұрып келеді. Тәуелсіз ғылыми жұмыстың басқа да формалары тәрізді 

әлеуметтану тек еркін шығармашылық жағдайларында ғана сақталады және 

қарқынды дами алады.  

Әлеуметтік байланыстар, әлеуметтік өзара әрекеттесу, әлеуметтік 

қатынастар және оларды ұйымдастыру әдістері әлеуметтік зерттеудің 

нысандары болып табылады.  

Ең алдымен әлеуметтану ғылыми танымның алуан түрлі әдістерін 

пайдалана отырып, қоғамды шектік жалпы абстракция ретінде емес, 

шынайылық ретінде ой елегінен өткізеді, өз қағидалары мен теорияларында 

оның ішкі әртекті сипатын айтарлықтай толық зерттеуге және сипаттауға 

ұмтылады. Әлеуметтану ғылым ретінде теориялық және эмпирикалық 

әдістердің бірлігі, өзара әрекеттесуі болып табылады.  

Теория мен тәжірибенің бірлігі – әлеуметтанудың айрықша бір сипаты. 

Әлеуметтану зерттеулерінің едәуір бөлігі тәжірибелік мәселелердің шешімін 

табуға бағытталған.  

Әлеуметтанудың қызметтері теориялық және қолданбалы болып 

бөлінеді. Әлеуметтанудың маңызды қызметтерінің бірі танымдық. 

Әлеуметтану барлық деңгейлерде әлеуметтік өмірдің алуан түрлі салалары 

туралы жаңа білімнің артуын қамтамасыз етеді, қоғамның әлеуметтік 

дамуының заңдылықтары мен болашағын зерттейді.  

Әлеуметтанудың тәжірибелік бағыты оның болашақтағы әлеуметтік 

үрдістердің даму беталыстары туралы ғылыми негізделген болжамдар жасай 

алу қабілетінен көрініс табады. Бұл  - әлеуметтанудың болжау қызметі.  

Қоғам өмірінде оның алуан түрлі салаларының дамуын жоспарлау үшін 

әлеуметтік зерттеулерді пайдаланудың маңызы аса зор. Әлеуметтік болжау 
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әлеуметтік жүйе түріне қарамастан әлемнің барлық елдерінде дамыған. 

Әлеуметтану адамдар арасындағы өзара түсіністікті жақсартып, қоғамдық 

қатынастардың жетілуіне септігін тигізуі тиіс. Бұл тұста әлеуметтанудың 

гуманистік қызметі пайда болады.  

 

1 Әлеуметтану: ғылымға кіріспе және басты ұғымдарды 

тұжырымдау 

 

1 Адам және қоғам. Әлеуметтік орта және әлеуметтік мінез. 

2 Негізгі категориялар: әлеуметтік қатынастар және әлеуметтік 

мекемелер. Әдеуметтену. 

3 Социологиялық ойлау. Әлеуметтiк перспектива. 

 

Тақырыптар, баяндамалар. 

1. Қазіргі қоғамды түсінудегі социологияның рөлі. 

2. Социологиялық қиял. 

3. Әлеуметтік білімнің ерекшелігі. 

 

Әдістемелік кеңестер. 

Бірінші сұрақты дайындағанда осы тақырып бойынша ұсынылатын 

әдебиеттің тиісті бөлімдерін алдын ала оқып шығыңыз, содан кейін ғана 

тапсырмаларды орындауға кірісіңіз. Қоғамның қызмет ету проблемасы-бұл 

өзара қарым-қатынас, қоғам мен индивидтің өзара байланысы проблемасы. 

Тырысып ашу заңдар қоғамның, анықтау заңдар бойынша өмір сүреді және 

дамиды, адам, әлеуметтану қызығушылық танытып қатынасымен, қазіргі қоғам 

арасындағы және индивидом. 

Қоғамды индивидтерге біріктіретін немесе индивидтің бір бөлігі ретінде 

қарастыратын әртүрлі теориялар бар, қоғамның «молекуласы». Адам және 

қоғам диалектикалық өзара байланысты.  

Екінші сұрақ. Бұл проблеманы дайындау оның шекарасын айқындай 

отырып, жалпы оның пәнін қамтитын осы ғылымның ең жалпы ұғымдары 

ретінде әлеуметтану категорияларын зерттеумен байланысты.  

Әлеуметтік қатынастар, әлеуметтік байланыстар, әлеуметтік өзара 

іс-қимыл, әлеуметтік қауымдастық, әлеуметтанудың категориялары ретінде 

оларға сипаттама беріңіз. 

Әлеуметтік институттар мен әлеуметтік ұйымдар әлеуметтанудың 

маңызды категориялары, өзіндік күрделі қауымдастықтар болып табылады. 

«Әлеуметтік қатынастар»санатына тоқтаңыз. Мысалдар келтіріңіз. 

Әлеуметтік ғылымның мәдени маңызы оның мақсаттары мен әдістері 

адамның ойлау мақсаттары мен әдістерімен үйлесімді. Мысалдар келтіріңіз. 

Үшінші сұрақ. Әлеуметтік ойлау-ең алдымен ғылыми ойлау. 

Әлеуметтанулық ойлау-объективті шындықты, әлеуметтік өмірдің 

логикасын сақтай отырып, ойлау.Әлеуметтік қиял ғылыми тәсіл ретінде қазіргі 
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адамның өзін-өзі тануға жақсы сәйкес келеді: соңғысы өмірбаян мен тарихты 

байланыс-тыра отырып, әлеуметтік жалпы өз рөлін түсінуге тырысады. 

 

2 Әлеуметтанулық теориялардың даму кезеңдерін талдау  

 

1 Социологияның макро және микро деңгейлері. 

2 О. Конт - социологияның негізін қалаушы. Г.Спенсер, Э .Дюркгейм 

үлесі. 

3 Социологияның мектептері мен бағыттары, құрылымдық 

функционализм. 

 

Баяндамалар тақырыбы. 

1. Г. Спенсер. Әлеуметтік дарвинизм. 

2. М. Вебердің социологиясы және қазіргі заман әлеуметтануын 

дамытудағы «вебер ренессансы». 

3. Қазіргі заманғы социологиялық мектептердің негізгі бағыттары.  
 

 Әдістемелік кеңестер. 

Бірінші сұрақ .Көне заманнан бері қоғамның әлеуметтік құрылымында 

түсіндіруге үлкен қызығушылық танытқанын және белгілі бір әлеуметтік 

құбылыстарды түсіндіретін көптеген «теорияларды» жасағанымен басталуы 

мүмкін. 

Әлеуметтік білімнің құрылымы әлеуметтік шындықты зерттеуде 

пайдаланылатын әдіснамалық принциптерге байланысты анықталады. 

Әлеуметтануда макро  және микросоциология, теориялық және эмпирикалық, 

іргелі және қолданбалы әлеуметтану сияқты жіктелу түрлері қолданылады.  

Макросоциология қоғамға интегралды әлеуметтік ағзалар, оның 

құрылымы, әлеуметтік мекемелері, олардың қызметі мен өзгеруі ретінде 

қызығушылық тудырады. Микросоциология - әлеуметтік мінез-құлық туралы, 

әлеуметтендіру, тұлғааралық қарым-қатынас. 

Социологияның тарихы - социологиялық ой-пікірлердің әртүрлі 

мектептерінде қандай және қалай болғаны туралы құжаттардың жинағы және 

танымал француз философы Огюст Конт (1797-1857) болды.  

Контқа сәйкес қоғам дамуының үш кезеңі қандай және оларға 

сипаттама беру тиісті. 

«Төменнен» әлеуметтануды «құру» қажеттілігінің ең маңызды және 

толығымен негізделгені бұл ғылымның ата-бабасы деп атауға болатын О.Конт. 

Социология қоғам туралы ой-білімге айналуы керек. Социологияның 

позитивистік рухы әрі қарай  дамытқан Герберт Спенсер (1820-1905). 

Спенсердің өлеуметтануының аса құнды жағы – « Әмбебап эволюция заңы». 

Ойлан: Спенсердің әлеуметтануы әлеуметтік дарвинизм деп не себепті 

атады? 
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Спенсер қоғамдық өмірде мемлекеттің рөлін шектеуді, кедейлерге көмек 

немесе балаларға тәрбие беру жөнінднгі қамқорлығынан да бас тартуды 

ұсынды. 

Үшінші сұрақ. АҚШ-та ең дамыған социологиялық зерттеулер. XIX 

ғасырдың 20-шы жылдарынан бастап, Америка Құрама Штаттары әлемдік 

әлеуметтануда өзінің көшбасшылық позициясын сақтап қалды. Бұған қандай 

объективті алғышарттар әсер етті және қазіргі заманғы Батыс 

әлеуметтануының негізгі бағыттарын сипаттаңыз. Олардың 

сипаттамаларына тоқталыңыз. 

 

3 Әлеуметтанулық зерттеуді  ұйымдастыру және өткізу 

 

1 Әлеуметтік  зерттеулер тұжырымдамасы. Әлеуметтік зерттеулердің 

түрлері. 

2 Зерттеу бағдарламасын және оның негізгі кезеңдерін әзірлеу. 

3 Алғашқы социологиялық ақпаратты жинау әдістері. 

4 Деректерді талдау. 

 

Баяндамалар  тақырыбы. 

1. Социологиялық білім құрылымында қолданбалы зерттеулердің орны 

мен рөлі. 

2. Социологиялық зерттеулердің таңдаулы әдістері. 

3. Студенттер тобында топтық сауалнаманы ұйымдастыру. 
 

Әдістемелік кеңестер. 

Бірінші сұрақ. Әрқайсысымыз бір немесе бірнеше деңгейде эмпирикалық 

әлеуметтанулық зерттеулермен радио тыңдаушы, газеттер, журналдар, ғылыми 

әдебиеттер және т.б. Бұл сұрақты дайындау кезінде әлеуметтік және 

социологиялық зерттеулер тұжырымдамасын түсіну қажет. Әлеуметтік 

зерттеулер қоғамның кез келген әлеуметтік проблемасын, әлеуметтану пәні 

бойынша анықталған мәселелердің тар шеңберін қамтиды. Социологиялық 

зерттеулер тек кәсіби әлеуметтанушылармен жүргізіледі. Әлеуметтік зерттеу 

қоғамның, әлеуметтанудың тар, мамандандырылған көзқарасын көрсетеді. 

Әлеуметтану зерттеуі ғылыми ізденістің қүрделілігіне қарай: барлаушылық, 

суреттемелік, талдаушылық болып үшке бөлінген.  

Әр зерттеу түрінің мысалдарын келтіріңіз. 

Социологиялық зерттеулердің түрлерін көрсетіңіз, оларды сипат-

таңыз.  

Әлеуметтік және әлеуметтік зерттеулер дегеніміз не? Осы 

зерттеулердің ерекше  сипаттамаларын көрсетіңіз. 

Екінші сұрақты дайындау кезінде социологиялық зерттеу жүргізу 

мұқият дайындықты қажет ететінін түсіну қажет. Дайындық жұмыстары 

кезеңінде социологиялық зерттеу бағдарламасы мен жоспары жасалады. 

Бағдарламаны әзірлеу жұмысы зерттеу проблемасын анықтаудан басталады. 
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Шешім дайындау мақсатында жедел талдауды талап ететін жағдайды 

әлеуметтік проблема деп атайды. 

Әлеуметтік зерттеулер бағдарламасы қандай бөлімдерден тұрады? 

Олардың толық сипаттамасын беріңіз. 

Үшінші мәселе. Қазіргі заманғы социология өзінің арсеналында кешенде 

қолданылатын эмпирикалық әдістердің әрқайсысы. Негізгі әдістер - жазбаша 

ақпарат көздерін (құжаттарды), байқауды, зерттеу әдістерін талдау. 

Бастапқы әлеуметтанулық ақпаратты жинаудың әрбір әдісін 

сипаттаңыз. 

Сауалнама түрінде кеңінен таралған типте тоқтаңыз.  

Сауалнаманың ерекшеліктерін және сұхбаттасуды көрсетіңіз.  Олар 

қашан қолданылады? 

Эмпирикалық социологиялық зерттеудің соңғы кезеңі деректерді өңдеу, 

талдау және түсіндіруді, эмпирикалық негізделген қорытындыларды, 

тұжырымдар мен ұсыныстарды алуды қамтиды. Деректерді интерпретациялау 

тереңдігі, зерттеушінің сауалнама нәтижелерін талдау барысында 

социологиялық ақпараттарды өңдеудің заманауи математикалық және 

статистикалық әдістерін шебер пайдаланатынына байланысты. Деректерді 

өңдеуде қандай мәселелер бар? 

 

4 Қазіргі қоғамдағы теңдік пен теңсіздікті бағалау  

1 Қоғамның әлеуметтік құрылымының мәні. Стратификацияның тарихи 

түрлері. 

2 Стратификация және дифференциация жүйелері. 

3 Әлеуметтік мобильділік. Мобильділік түрлері. 

 

Баяндамалар тақырыбы. 

1. Стратификацияны зерттеуге әртүрлі тәсілдер. 

2. Өндірістік қоғамның әлеуметтік стратификациясы. 

3. Қоғам типологиясы. 

 

Әдістемелік кеңестер. 

Ұсынылған жоспар туралы бірінші сұрақты дайындағанда, қоғамның 

әлеуметтік құрылымы әлеуметтік жүйенің бөлігі болып табылатындығын және 

екі компоненттің: әлеуметтік байланыстар мен әлеуметтік құрамды 

біріктіретінін анықтаңыз. 

Әлеуметтік құрылым жекелеген қабаттар өмірлік белгілері объективті 

бөлу қоғам білдіреді, топтар, олардың өндіріс әдісімен қатысты, олардың 

әлеуметтік жағдайын ерекшеленеді. «Әлеуметтік құрылым» термині 1930-шы 

жылдардан бері кеңінен қолданылып келеді. Содан кейін, қоғамның әлеуметтік 

құрылымының негізгі элементтері қандай екенін біліңіз, себебі Әлеуметтік 

құрылымның әрбір элементі, өз кезегінде, өздерінің кіші жүйелері мен 

қосылыстары бар күрделі әлеуметтік жүйе болып табылады.  
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Тарихи стратификация түрлерін таңдап, оларға сипаттама беріңіз. 

Әлеуметтік құрылымның негізгі компоненттерін бөліп көрсетіңіз. 

Екінші мәселе. Әлеуметтік стратификация  адамдар арасындағы  табиғи 

және әлеуметтік тенсіздік, бұл  олардың иерархиялық сипаттағы әлеуметтік 

өмірінен байқалады.  

Неліктен қоғамда байлар топтары бар, онда кедейлік бар ма? 

Теңсіздіктің екі түрін және олардың себептерін ескеріңіз. 

1) Табыс. 

Стратификация           2) Байлық. 

критерийлері:               3) Билік. 

                                       4) Білім алу. 

                                       5) Мамандық. 

Түрлі әлеуметтанушылардың теңсіздікті қалай ұйымдастыру керектігін 

түсіндіріп көріңіз (К. Маркс, М. Вебер, Г.Моски және т.б.). 

Неліктен қоғамда байлардың топтары бар, кедейлік бар ма? 

Стратификацияның себеп-салдарын көрсетіңіз. 

Теңсіздіктердің қандай түрлері және олардың себептері туралы 

ескеріңіз. 

Үшінші сұрақ- «әлеуметтік мобильділік» анықтамасынан бастаңыз. 

Көлденең және тік қозғалыстарды қарастырып, топтық тік 

қозғалыстардың неге байланысты екенін анықтаңыз. 

Қазіргі заманғы қоғамның тігінен қозғалыс қарқындылығы өте жоғары 

(Қазақстан Республикасында мысалдар келтіріңіз.  

Мобильділіктің  түрлерін көрсетіңіз. 

Оларға сипаттама беріңіз. Мысалдар келтіріңіз. 

 

5 Өмір бойы әлеуметтендіру: институттар мен үрдістер 

 

1 Жеке тұлғаны әлеуметтендіру. Социализация теориясы. 

2 Социализация кезеңдері Гендерлік әлеуметтену. 

3 Рөлдер мен мәртебе. 

 

Баяндамалар, презентациялар тақырыптары. 

1. Отбасының әлеуметтік және әлеуметтік жағдайын қалалық және 

ауылдық қоғамдастықтағы баланы әлеуметтендіру үдерісіне әсері» атты 

презентация дайындау. 

2. Әлеуметтену агенттері және сіздің әлеуметтену процесінде олардың 

рөлі. 

 

Әдістемелік кеңестер. 

Бірінші сұрақ. Әлеуметтендіру - бұл тұлғаның қалыптасуы мен жұмыс 

істеуі, сананың және мінез-құлықтың әлеуметтік маңызды сипаттамаларын алу. 

«Социализация» термині XIX ғасырдың соңында пайда болды. «Социализация 

теориясы» (1887) кітабында американдық әлеуметтанушы Ф.Г. Гиддерс оны 



11 
 

қазіргі заманға жақын «адамның әлеуметтік сипаты немесе сипаты», «қоғамдық 

өмірге арналған адамдық материалды дайындау» мағынасында қолданды. 

Әлеуметтендіру – ауқымды және қүрделі процесс. 

Сіздің пікіріңізше, әлеуметтенудің қандай факторлары әсер етеді? 

Әлеуметтік орта, мектептер, білім беру мекемелері, бұқаралық ақпарат 

құралдары және т.б. рөлін ерекше атап өту қажет. 

Түсінуге тырысыңыз: адамның социализациясының мәні қандай? 

Әлеуметтік антрополог Р.Линтонның тұлғаның модальды және нормативтік 

деп анықтаған. Әр қайсысына  сипаттама беріңіз.  

Г.Мидтің  адамның тұлғаға қалыптасуы. 

 
Адам омірінің әртүрлі кезеңдерінде әлеуметтендірудің әзіндік мәнді 

ерекшеліктері болады. Осыған байланысты әлеуметтендіру процесі өз 

ерекшелігі бар бірнеше сатыдан: балалық, жасөспірім, есейген, қартайған 

шақтан түрады. 

Жеке тұлғаны әлеуметтендірудің кезеңдері мен деңгейлерін 

айқындатыңыз. 

Үшінші сұрақты анықтамамен бастаған жөн: әлеуметтік рөл дегеніміз не, 

жеке тұлғаның «рөлдік тұжырымдамаларының» мәні қандай? Шағын дәстүрлі 

мәдениеттер мен негізгі әлеуметтік топтарды зерттеген танымал зерттеушілер 

М.Мид және Ч.Кули әлеуметтендірудің үш кезеңін рөлдерді меңгеру процесі 

ретінде бөледі: 

а) имитация; 

б) ойын; 

в) топ мүшелігі. 

Әлеуметтік рөл қоғамдағы адамдардың белгілі бір алатын орнына, 

жағдайына, олардың басқалармен қарым-қатынастарына байланысты және 

қабылдаған ережелерге сәйкес адамдардың атқаратын қызметтері.  

Әлеуметтік рөлдерді оқыту үдерісінің мазмұнын анықтаңыз. 
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6 Отбасы: типология, функциялар, перспективалар 

 

1 Отбасы тарихи перспективада. Отбасылық типология. 

2 Отбасының әлеуметтік қызметі. Отбасылық қатынастар және олардың 

өзгерістері. 

3 Отбасылық үлгілер. Отбасындағы билік және билік мәселесі және оны 

шешу жолдары. 

 

Баяндамалар тақырыбы. 

1. Қазіргі қоғамдағы отбасылық үлгілер. 

2. Некеде тұрақтылық және ажырасу себептері. 

3. Қазіргі отбасы және баланың құқықтары. 

4 Отбасылық және отбасылық қатынастарды салыстырмалы зерттеу. 

 

Әдістемелік кеңестер. 

Отбасының дамуы қоғам дамуының алғашқы кезеңдерінен қалай өтетінін 

сұрап, сыныптың бірінші сұрағын дайындауды бастау ұсынылады. Отбасын 

тарихи белгілі бір ұйымдықты менгерген шағын әлеуметтік топ ретінде және 

бір мезетте ерекше әлеуметтік институт ретінде қарастыру анықталған. Отбасы 

– белгілі бір әлеуметтік нормалар, санкциялар, мінез-құлық, құқық және 

міндеттер  ұлгілерімен, ерлі-зайыптылар, ата-аналар  мен балалар арасындағы 

қарым-қатынастарды реттеушіліпен сипатталатын әлеуметтік институт болып 

табылады. 

Неліктен дәстүрлі отбасылар екі ұрпақтың өкілдері - ата-аналар мен 

балалардан тұратын ядролыққа жол аша бастады. 

Екінші сұрақ.. Ерлі-зайыптылықтың табиғаты негізінен осы некенің 

аяқталуына әкелетін себептерге байланысты. Отбасы - отбасылық қарым- 

қатынас - ата-ана болу - туыстық қарым-қатынастармен байланысты бір 

отбасылық қызметке негізделген шағын әлеуметтік топ.  

Отбасы қатынастарының осы үш түрін сипаттаңыз. 

Отбасы типологиясы туралы көбірек тоқтаңыз. 

Үшінші сұрақты дайындау кезінде отбасылық үлгілердің сипаттамасын 

қарастырыңыз. Көптеген жағдайларда, отбасының негізі ерлі-зайыптылар 

болса да, бір үйдің шатырында тұрып, үй шаруашылығын басқарады, 

балаларды тәрбиелейді, бірақ заңды түрде олардың некелері ресімделмейді. 

Ата-аналардың біреуі жоқ немесе екеуі де ата-аналардан тұратын отбасылар 

бар. Нуклеарлық отбасылар бар (ата-аналар мен балалар бірге тұрады) және 

ұзартады (ерлі-зайыптылар, балалар, ерлі-зайыптылардың бірінің ата-анасы: 

атасы, әжесі). Осылайша, қазіргі отбасында өткен ғасырлық отбасылық қарым-

қатынастар мен болашақ отбасының өсіп-өнуін көреміз. 

Өмірден мысалдар келтіріңіз. 
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7 Девианттылық және қылмыскерліктің әлеуметтанулық 

құрылымдары 

 

1 Девиация және әлеуметтік бақылау.  

2 Девиацияға қатысты негізді тәсілдемелер.  

3 Аномия және қоғам. Делинквенттілік және қылмыс.  

 

Баяндамалар мен сөз сөйлеу тақырыптары.  

1. Тұлға дамуының әлеуметтік мәселелері.  

2. Тұлғаның ауытқыған мінез-құлқы түрлерінің табиғаты және тарихи 

түрлері.  

3. Заманауи қоғамдағы девиантты мінез-құлықтың ерекшеліктері. 

 

Әдістемелік кеңестер. 

Бірінші сұрақ. Дайындықты «девиантты мінез-құлық» түсінігінің 

мазмұнын анықтаудан бастаңыз.  

Девиантты немесе ауытқыған (лат. deviate – ауытқу) мінез-құлақ әрқашан 

да қоғам немесе әлеуметтік топтарда кеңінен таралған нормаларға, мінез-құлық 

қағидаларына, стереотиптерге, ұстанымдарға, құндылықтарға сәйкес 

келмеуімен байланысты болады.  

Әлеуметтануда оң немесе позитивті және кері немесе негативті девиация 

деп бөлінеді. Мысалдар келтіріңіз.  

Екінші сұрақ. Девиантты мінез-құлықты зерттеудегі негізгі 

тәсілдемелерге талдау жасаңыз: биологиялық (Ч. Ломброзо), психологиялық 

(З.Фрейд, Э. Эриксона, А. Адлер, К. Хорни) және әлеуметтанулық (А.Кетле, Г. 

Манхейм).   Девиантологияда психологиялық мектеп үшін адамның туа біткен 

ерекшеліктері, оның ығыстырылған сексуалды қызығушылықтары және 

онымен байланысты психологиялық күйлер шешуші факторға айналады.  

Девиацияның әр формасының өзіндік ерекшеліктері бар. Мысалы, 

қылмыс мәселелерін зерттеу оның динамикасына әсер ететін көптеген 

факторларды анықтап береді: әлеуметтік жағдай, кәсіп саласы, білімі, кластарға 

бөліну және т.б. 

Маскүнемдік және алкоголизм, нашақорлық, жезөкшелік, 

гомосексуазилм, суицид сияқты девиация формаларына тоқталып өтіңіз. 

Аталған мәселелер бойынша әлеуметтік зерттеулердің нәтижелерін келтіріңіз.  

1. Девиацияның әлеуметтік түсіндірмесі қандай? 

2. Аномия деген не? 

3. Девиацияның барлық көрініс табу формалары экономикалық, 

әлеуметтік, мәдени факторларға тәуелді ме? 

4. Не себепті девиация өтпелі қоғамда ерекше өзектілікке ие болады? 

Баршамыз білетіндей, суицид көп жағдайда жоғары дамыған елдерде жиі 

кездеседі және мұндай әрекеттер санының еселеп арту беталыстары байқалуда. 

Мұндай беталыстың себебін анықтаңыз.  
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5. Қазақстандағы девиация формалары және олармен күресудің 

жолдарын анықтаңыз.  

 

8 Дін феномені: мәдени және әлеуметтанулық перспектива 

 

1 Дін: негізгі түсініктер. Дінді әлеуметтанулық талдау.  

2 Дін және әлеуметтік теңсіздік.  

3 Мәдениет әлеуметтануы. Мәдени алуан түрлілілік.  

 

Баяндамалар мен сөз сөйлеу тақырыптары. 

1. Мәдениеттің негізгі элементтері. 

2.  Діннің әлеуметтік институт ретіндегі қызметтері. 

3. Мәдени конвергенция және мәдени империализм.  

4. Қоғамдық сананың жаңғыруы.  

5. Ұлттық бірегейлік пен мәдениет. Ұлттық бірегейлікті сақтау. 

 

Әдістемелік кеңестер.  

Бірінші сұрақ. Дін әлеуметтануы ғылыми пән ретінде ХІХ ғасырдың 

ортасында бастау алды. Дін қоғамның ажырамас бөлігі. Әлеуметтік талдау 

тақырыбы: діни сана, діни қатынастар, діни ұйымдар мен қозғалыстар.  

Э. Дюркгейм «Діни өмірдің қарапайым түрлері» (1912 ж.) атты еңбегінде, 

адамдар өз өміріндегі қоғамдық билікті мойындағаннан гөрі дінге сенуді жөн 

санайды дейді. Қоғамдық өмірді қолдай отырып, оның құрылымы мен 

нормаларын бейнелейді. «Біз өзіміз ойлап таппаған тілде сөйлеп, өзіміз 

шығармаған құралдарды пайдаланамыз... Өркениеттің мұндай сыйын біз 

қоғамнан аламыз» – деген Э. Дюркгейм.  

Г.Спенсер, Э.Дюркгейм, М.Вебер, Р.Мертонның көзқарастарына және 

діннің қоғамдағы рөліне талдау жасаңыз.  

Екінші сұрақ. Қарастырылып отырған арақатынастың маңызды бір тұсы 

– белгілі бір әлеуметтік таптар мен дін жүйелерінің арасындағы өзара 

байланыс. Діннің әлеуметтік бөлініске және теңсіздікке қандай қатысы бар. 

Әлеуметтік бөлініске діндік легитимділік берудің мысалдары бар ма? 

Мысалдар келтіріңіз.  

Р.Беллдің діни жүйелерінің жіктелуін кеңейтіңіз. 

Кез келген басқа әлеуметтік мекеме сияқты, дін қоғамда бірқатар нақты 

функцияларды орындайды. Дін қызметіне назар аударыңыз және кеңейтіңіз. 

«Сословие, таптар, дін» мәселесі Вебердің «Әлем діндерінің 

шаруашылық әдебі» кітабында керемет жіті қарастырылған. Ол қандай да бір 

таптардың өмірлік ұстанымы сәйкес діндердің тәжірибелік әдебіне қатты әсерін 

тигізіп және оларды бір-бірінен ерекшелейтін белгілерді бергені көрсетуге 

талпыныс жасады.  

Үшінші сұрақты дайындауды «мәдениет» және «өркениет» терминдерін 

түсіндіруден бастаған жөне, осыдан кейін кең мағынасында мәдениет – бұл 
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қоғамда жасалған материалдық және рухани құндылықтардың толықтай бір 

жүйесі екені жайлы қорытындағы келу қажет.  

Қоғамның өзі де бірнеше таптарға және әлеуметтік топтарға бөлінгені 

тәрізді мәдениеттің де алуан түрлі салалары мен бағыттары бар. Осылайша, 

мәдениетті кім жасағаны, оның сипаты мен кімге бағытталғанына байланысты 

шартты түрде мәдениеттің үш деңгейін бөліп қарастыруға болады: элиталық 

мәдениет, халықтық және бұқара мәдениет.  

1. Қоғам мәдениетінің негізгі формаларын сипаттаңыз.  

2. Мәдениеттің негізгі элементтерін атаңыз және оларға сипаттама 

беріңіз.  

Т. Парсонс әлеуметтік және мәдени ұғымдар арасында анық 

айырмашылықтарды көрсетіп берді. Әлеуметтік деп ол шынайы әлеуметтік 

өмірді: үрдістерді, оқиғаларды, фактілерді атады, ал мәдениге, өз пікіріне 

сәйкес,  адамдардың әлеуметтік өмірді қалай елестететінін немесе шынайылық 

жайлы түсінікті жатқызды.  

Әлеуметтік институт ретінде діннің қызметтерін анықтаңыз. 

Қоғам мен дін арасында қандай қарама-қайшылықтар туындайтынын 

ай-қындаңыз. 

Мәдениет элементтерін атаңыз және сипаттаңыз – тіл, 

құндылықтар, нор-малар, дәстүрлер және т.б. 

Ынтымақтастық рухы біздің дәстүрлердің 

бір  бөлігін  құрайтындығы,  өйткені  көне  замандардан бері Қазақстан түрлі 

дәстүрлер мен мәдениеттердің тоғысу және табысу мекені болғандығы қазір 

айтылып та, жазылып та келеді. Яғни Қазақстан көне заманнан бері сан алуан 

мәдениеттер мен діндердің тоғысу мекені болғандықтан, ел аумағында бірнеше 

ғасырлар бойы тәңіршілдік, зороастризм, манихейлік, буддизм, христиандық 

және ислам сияқты әртүрлі нанымдар бейбіт қатар өмір сүргенін, яғни 

толеранттылық пен конфессия аралық келісімнің үлгі болғандығын айтқымыз 

келеді. 

Мәдени алуан түрлілік дегенді қалай түсінесіз? 

Қазақ мәдениетінің ерекшеліктері қандай? 

«Қазіргі қазақстандық жастардың құндылықтарын әлеуметтанулық 

талдау» тақырыбында эссе-талқылау жазыңыз. 

 

9 Қоғамдағы этникалық топтар: әлеуметтанулық зерттеулер 

 

1 Әлеуметтік -этникалық қауымдастықтар.  Этникалық жүйелер.  

2 Этникалық топтар және олардың пайда болуы. Этника аралық және 

конфессия аралық келісім.  

3 Қазақстан халқы Ассамблеясы. Ұлттық ерекшелікті сақтау.  

 

 

Баяндамалардың, презентациялардың тақырыптары. 

1. Этнос, халық, ұлт. Этникалық ерекшелік.  



16 
 

2. «Этникалық топтар арасындағы өзара әрекеттесу формалары» 

тақырыбын презентация дайындаңыз.  

3. «Заманауи Қазақстан жастарының құндылықтарына әлеуметтік 

талдау» тақырыбына пайымдау эссе жазыңыз.  

 

Әдістемелік кеңестер.  

Бірінші сұрақ бойынша этнос түсінігі әлем елдерінің басым көпшілігінде 

орын алып жатқан қоғамдық құбылыстар мен үрдістердің өте кең көлемін 

қамтитынын және алуан түрлі орталар мен жағдайларда қалыптасатынын 

анықтап алу маңызды. «Этнос» және «ұлт» түсініктерінің қандай ортақ тұстары 

бар.  

Этникалық сипат белгілі бір адамдар тобын ерекшелейтін және 

айқындайтын мәдени дәстүрлермен және дүниетаныммен сипатталады. 

Этникалық қауымдар – бұл ортақ тілі, мәдениеті және тарихи танымы бар, 

шығу тегі бір тарихи қалыптасқан әлеуметтік топтар. 

«Этнос» «халық», «ұлт», «этникалық топ» ұғымдарын салыстырыңыз. 

Екінші сұрақ. Этникалық топтардың мүшелері мәдениет тұрғысынан 

өздерін басқа әлеуметтік қауымдардан өзгеше деп санайды, басқа топтар да 

қоғамда оларды осындай сипатта қабылдайды. Этникалық топтарды бөліп 

қарастыру үшін алуан түрлі сипаттамаларды қолдануға болады, бірақ көп 

жағдайда бұл мақсатта тіл, тарих немесе шығу тегі (шынайы немесе ойдан 

шығарылған), дін, киім стилі және әшекейлер қолданылады.  

Ренан ұлтының ерекшеліктерінің бірі оның мүшелерінің мүдделерін 

біріктіреді. Ренанның пікірінше, мүдделер қоғамы өмірдің жалпы жағдайына, 

ортақ тарихына және тағдырына байланысты анықталады және ұлттың 

қалыптасуы мен дамуы үшін күшті фактор болып табылады. Уақыт өте келе, 

барлық өкілдерін біріктіріп, ұлттың көп немесе аз рухани әлемі қалыптасады. 

«Халық - бұл жан» - дейді Э. Ренан. 

Ұлттың табиғи және мәдени ерекшеліктерін анықтап, ашыңыз. 

Үшінші сұрақ. Ұлттық ерекшеліктің сақталуы – Елбасының «Болашаққа 

бағдар: қоғамдық сананы жаңғырту» бағдарламалық мақаласын іске асыру 

жолындағы аса маңызды бағыттардың бірі.  

Рухани құндылықтарды бағалай білуге әлемді, адамдарды, табиғатты сүю 

ғана үйрететіндігі естен шықты. Алайда еріксіз істелінген нәрсенің адамнан 

бәрібір де еріксіз қалатыны, бағаланбайтыны негізделді. Бұл туралы 

С.Нұрмұратов: «Ақиқатты түсінуге, игеруге болмайды, оны тек таза жүрекпен 

қабылдау керек, адам сол әлемге ақ ниетпен ұмтылуы қажет» деп жазады. 

Рухани құндылықтар адамдар жүрегінде сақталып қалды. Адамның тұлға 

болып қалыптасуында шешуші рөл атқаратын сала рухани әлем болып 

табылады. 

Заманауи жағдайда ұлттық мәдениетті дамытудың ерекшеліктері 

қандай? 

 

 

http://melimde.com/bala-asirap-alufa-tilek-bildirgen-adamdardi-esepke-oyu-memleke-v5.html
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10 Әлеуметтанулық дискурстағы білім беру 

 

1 Білім беру әлеуметтік институт ретінде.  

2 Білім берудің қолжетімділігі, мәдени капитал және теңсіздік. 
3 Жаһанданудың қазіргі әлемдегі білімге әсері.  

 

Эссе, баяндамалар мен презентациялардың тақырыптары. 

1. Заманауи білім берудің қызметтері.  

2. Білім беру әлеуметтену факторы ретінде.  

3. «Қазақстан мен шетелдегі білім берудің салыстырмалы талдауы» 

тақырыбына презентация дайындаңыз.  

4. «Білім беру және Қазақстанның үшінші жаңғыруы» эссе-негіздемесін 

дайындаңыз.  

 

Әдістемелік кеңестер. 

Бірінші сұрақты дайындауды білім беру әлеуметтануы нені зерттейтіні, 

оның зерттеу пәні не екені жайлы мәселені көтеруден бастаған дұрыс.  

Оның қарастыратын салаларын қысқаша жинақтай отырып, ол білім 

беруді әлеуметтік институт ретінде, оның генезисін, жұмысын, құрылымын, 

ұйымдастырылу әдістерін, білім беру салаларының әлеуметтік 

құрылымдарындағы өзгерістерді, басқа да қоғамдық институттар мен адам 

өмірінің тұстарымен өзара әрекеттесуін зерттейтінін айта кеткен жөн. Барлық 

қоғамда білім саласы - мәдениетті қалыптастырудың маңызды құралы.  

«Білім беру әлеуметтануы» түсінігінің мазмұны қандай?  

«Білімді игеру», «тәжірибені сіңіру» сияқты ілімнің негізгі түсініктерін 

С. Рубинштейн, Ж. Пиаже сияқты біртуар ғалымдар қалады.  

Ілім, білім беру – әлеуметтенудің құрылымдық құраушы бөліктері.  

«Мектеп» институтының қалыптасу мәнін ашып көрсетіңіз.  

Екінші сұрақ. Бурдьенің әлеуметтік жаңғыру теориясына сәйкес қоғам өз 

құрылымын жаңғыртуға бейім болады. Білім беру жүйесі, әсіресе, оның жоғары 

қабаттары  әлеуметтік тенсіздіктің қайта жаңғыру мен сақталуына әсер етеді.  

Білім беру саласындағы мұмкіндіктер кеңейген кезде жоғары әлеуметтік 

таптар өздерінің артықшылықтарын сақтауға ұмтылады. 

Мектептің жұмысында, оның мәртебесінде қандай әлеуметтік 

институттар маңызды рөл атқарады? 

Үшінші сұрақ. Ресурстар, адамдар, идеялар ұлттық шекараларда еркін 

жүретін жаһандық кеңістік қазіргі заманғы әлемнің басым бағыты болып 

табылады. Осы үрдістің салдарының бірі - ұлттық білім беру жүйесінің 

интеграциясы. Білім беруді жаһандану - әртүрлі білім беру жүйелерін бірыңғай 

панъеуропалық, кейін жаһандық деңгейде біртіндеп өзгеру, яғни дәстүр мен 

мәдениеттен туындайтын айырмашылықтарды сақтау. 

Қазіргі әлемдегі білімге жаһанданудың (Болон үдерісінің) әсерін 

анықтаңыз. 
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Білім беру қоғамдағы әлеуметтік-кәсіби құрылымды жаңғырту факторы 

рөлін атқарады. Оған қоса, ол әлеуметтік орын ауысулар мен әлеуметтік 

мобильділіктің арнасы, «лифті». 

Бүгінгі таңда отандық білім беруде қандай мәселелер бар?  

Қазақстан еңбек нарығына жүргізілген мониторинг көрсеткендей, 

жоғары оқу орындары түлектерінің жұмысқа орналасуы көп жағдайда 

біліктілік деңгейіне байланысты, түлектердің теориялық және тәжірибелік 

дайындығына қатысты басым талаптар қойылады.  

Бүгінгі таңда білім берудің қандай тұрақты модельдері бар? Әр 

модельге сипаттама беріңіз.  

«Braindrain»  қандай мағына береді? Себептері қандай? Әлеуметтік 

зерттеу нәтижелерін келтіріңіз.  

Қазақстанда тегін білім беру қолжетімділігінің артықшылықтары       

мен кемшіліктерін айқындау мақсатында салыстырмалы кестені құрыңыз. 

 

11 Цифрлық  технологиялар мен әлеуметтік өзара әрекет 

 

1 Бұқаралық ақпарат және бұқаралық коммуникациялар.  

2 Қазіргі заманғы технологиялар. Бұқаралық медиа түрлері. Медиа 

жаһандану.  

3 Әлеуметтік коммуникация және оның түрлері.  

 

Баяндамалар мен сөз сөйлеу тақырыптары. 

1. Бұқаралық сана және цифрландыру.  

2. Әлеуметтік өзара әрекеттесу механизмі. 

3. БАҚ және бұқаралық коммуникацияның адамның күнделікті өміріне 

әсері.  

  

Әдістемелік кеңестер.  

Бірінші сұрақты дайындауды келесі мәселені шешуден бастаған дұрыс: 

бұқаралық коммуникация әлеуметтану саласы нені зерттейді?  

АҚШ және Батыс Европа елдерінде «бұқаралық коммуникация 

теориясы» (MassCommunicationTheory) деп аталған жаңа гуманитарлық 

ғылыми бағыт қалыптасты. Заманауи кезеңдегі бұқаралық коммуникация 

әлеуметтануы мәселесінің мәселелері сандық технологиялардың таралуы, 

интернеттің және жаңа медианың пайда болуының әлеуметтік салдаруын 

зерттеумен тығыз байланысты.  

Сандық технологиялардың кеңінен таралуының қандай әлеуметтік 

салдарын білесіз? 

Жаһанданудың заманауи дәуірінде қоғамдық сананы қалыптастыруда 

Интернеттің рөлі едәуір өсіп келеді. Ғаламдық сипаты мен Интернеттің 

танымалдылығы әлемдік қоғамдастыққа оң және теріс әсер етеді. 
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Интернеттің қоғамға ықпалын ашыңыз. Мысалдар келтіріңіз. 

Ақпараттық терроризм (кибертерроризм) дегеніміз не? 

Екінші сұрақ. Біріккен ұлттар ұйымының шешімімен ХХІ ғасыр – 

ақпараттандыру ғасыры деп бекітілген болатын. Бұқаралық ақпаратты тұтыну 

мен таралу әдістерінде, коммуникатор мен аудиторияның өзара әрекеттесу 

қағидаларында түбегейлі өзгерістерге алып келген цифрландыру БАҚ қызметін 

қайта құрылымдауға, оның әлеуметтік институт ретінде жұмыс жасауындағы 

түбегейлі өзгерістерге алып келді, ал бұл бұқаралық коммуникациялар 

теориясын қайта ой елегінен өткізуді талап етеді.  

Бұқаралық медиа түрлерін атап шығыңыз.  

Мұндағы басты теориялық мәселе бұқаралық коммуникацияның 

заңдылықтарын, бұқаралық ақпарат құралдарының (баспа, радио, телевидение, 

кино, жарнама) институттар ретіндегі билігі мен беделін, БАҚ 

қызметкерлерінің кәсіби мәдениет, бұқаралық коммуникациялардың 

аудиториясын, БАҚ-тың қоғамның саяси, экономикалық өміріндегі әсері, 

қоғамдық пікірдің қалыптасуын зерттеу арқылы бұқаралық ақпарат құралдары 

мен қоғам арасындағы қатынастарды қайта ой елегінен өткізу.  

Коммуникациялық үрдістерді зерттеу барысында әлеуметтік 

коммуникацияның әртүрлі модельдері қалыптасты:  

1) Сызықтық модель (авторы Г. Лассуэл, америкалық әлеуметтанушы). 

2) Интеракционистік модель (авторы Т. Ньюкомб). 

3) Коммуникацияның жалпы теориясы (авторы Г. Маклуэн, канадалық 

социолог). 

4)Инфосфералық модель (авторы О. Тоффлер, америкалық 

әлеуметтанушы және футуролог). 

5)Аутопойетикалық модель (авторы Николас Луман, неміс 

әлеуметтанушысы).  

Жоғарыда аталған әлеуметтік коммуникация модельдерін толығырақ 

сипаттаңыз.  

 

12 Жаһандық экономика және еңбек бөлінісі: әлеуметтанулық 

талдау 

 

1 Әлемдік экономика. 

2 Халықаралық еңбек бөлінісі.  

 

Эссе, баяндама және презентация тақырыптары. 

1. Тарихи тұрғыдағы экономикалық даму.  

2. Жұмыспен қамту құрылымы және еңбек нарығы.  

3. «Заманауи қазақстан қоғамының дамуындағы прагматизм» 

тақырыбында эссе дайындаңыз.  

 

Әдістемелік кеңестер.  
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Бірінші сұрақ. Жаһандық экономика – бұл көп деңгейлі құрылымға ие 

және әлемнің әртүрлі елдерінің экономикаларын біріктіретін біріккен жүйе. 

Бұл термин көп жағдайда мемлекеттік шекараларды ескермей, әртүрлі әлем 

елдерінің сыртқы экономикалық жұмысын сипаттау кезінде қолданылады.  

Жаһандық экономиканың қалыптасуын қалай түсіндіре аласыз? 

Жаһандық экономика қалыптасуының қандай алғышарттарын білесіз? 

Әлемдік экономиканы қалыптастырудың негізгі алғышарттары: 

 – ақпараттық ортада және жаһандық желіні құруда қуатты серпіліс, жыл 

сайын айтарлықтай байқалатын табиғи ресурстардың жетіспеушілігі;  

 – әлемнің көптеген елдеріндегі халық санының өсуі (халықтың қатты 

жарылысы);  

 – әлемдегі жаппай қырып-жоятын қарудың пайда болуы және таралуы; 

 – табиғатқа және қоршаған ортаның тозуына әсер етуші күшті қысым 

және т.б. 

Екінші сұрақ. Халықаралық еңбек бөлінісі – өнімдердің жекелеген 

түрлерін өндірудегі жекелеген елдердің салалар бойынша мамандануы. 

Халықаралық еңбек бөлінісі елдер арасында табиғи және климаттық 

жағдайларға, географиялық орналасуына, шикізат ресурстары мен энергия 

көздеріндегі айырмашылықтарға байланысты қалыптасады.  

К.Р. Макконнелл  және С.Л. экономикалық жүйені анықтайтын бес негізгі 

сұрақ бар деп көрсетті: 

1) Қанша өндіру керек? 

2) Не істеу керек? 

3) Бұл өнімдер қалай шығарылады? 

4) Бұл өнімді кім алуға тиіс? 

5) Жүйе өзгеруге бейімделе ме? 

Барлық экономикалық жүйелерде өндіріс үшін экономикалық ресурстар 

қажет, ал шаруашылық қызметінің нәтижелері таратылады, айырбасталады 

және тұтынылады. 

Қазіргі заманғы экономикалық жүйелерді анықтаңыз. 

Экономикалық жүйелер еңбек бөлінісіне, яғни қызмет түрлерінің 

салыстырмалы түрде шектелуіне негізделген. Халықаралық еңбек бөлінісінің 

ұлттық факторларына келер болсақ, оларды біріншіден жекелеген елдердің 

әлеуметтік-экономикалық ерекшеліктерімен, екіншіден табиғи-географиялық 

айырмашылықтармен байланыстыруға болады.  

Аса маңызды әлеуметтік-экономикалық ерекшеліктерге жатады:  

1) Елдің әлемдік экономикадағы орны. 

2) Қол жеткізілген экономикалық және ғылыми-техникалық даму 

деңгейі. 

3) Елдің тарихи жолы, оның өндірістік дәстүрлері және сыртқы 

экономикалық байланыс дәстүрлері. 

4) Сыртқы экономикалық байланыстардың заңнамалық базасы жатады.  



21 
 

Табиғи-географиялық айырмашылықтар елдің кеңістіктік орналасуымен, 

оның аумағының көлемімен, халқының санымен, топырақ-климат 

жағдайларымен, минералдық ресурстармен анықталады.  

Аталған факторлар экономика мен адамдардың өмір деңгейіне қалай 

әсер етеді? 

 

13 Физикалық денсаулықтың әлеуметтік эпидемиологиясы 

 

1 Денсаулық пен медицинаны зерттеудің әлеуметтік тәсілдемелері.  

2 Денсаулық және қоғам. 

3 Денсаулық сақтаудың экономикалық және әлеуметтік аспектілері.  

 

Баяндамалар мен сөз сөйлеу тақырыптары. 

1. Халықаралық ауқымдағы денсаулық сақтау.  

2. Денсаулық сақтау жүйесінің қол жетімділігі.  

3. Ғылыми медицина.  

4. Денсаулық пен сырқаттың әлеуметтік сипаттамасы: гендер, әлеуметтік 

топ, жыныс, жас.  

 

Әдістемелік кеңестер.  

Бірінші сұрақты денсаулық өмір сапасының біріктірілген 

көрсеткіштерінің бірі екенінен бастаңыз, бұл ұғымда қоғамның 

демографиялық, әлеуметтік үрдістері, әлеуметтік-мәдени және экономикалық  

даму деңгейі, денсаулық сақтау жүйесінің жұмыс жасау сапасы көрініс  табады. 

Денсаулықтың дәстүрлі көрсеткіші демографиялық көрсеткіштердің жүйесі: 

сырқаттану, адам өлімі, өмір сүру ұзақтығы және т.б.  

Денсаулық әлеуметтану ғылымы тұрғысынан талдауға болатын 

әлеуметтік феномен. Денсаулық феноменін алғашқылардың бірі болып Э. 

Дюркгейм зерттеді, ол өзіне-өзі қол салудағы нормалар мен патологияларға 

талдау жасады. Бұдан әрі мәселе Т. Парсонстың құрылымдық-функционалдық 

талдауында толығырақ қарастырылды, ол «сырқат рөлі» және «дәрігер рөлі» 

санаттарын енгізді. 

Сырқат – айрықша әлеуметтік статус, адамдар оған қол жеткізуді 

қалайды; бұл жағдайда медицинаның айрықша әлеуметтік бақылау қызметі 

пайда болады. Ауру-сырқаудың және өлімнің (жүрек-қан тамырлары, 

онкологиялық аурулар, нейропсихологиялық аурулар және олардың ең жиі 

жарақаттануы) себептерінің қазіргі құрылымы негізінен халықтың өмір сүру 

жолымен, оның объективті параметрлері мен өмірлік белсенділіктің 

субъективті көзқарасымен анықталады (еңбек, тұрмыстық, әлеуметтік-саяси 

және мәдени) түрлері, нысандары мен шарттары). 

Өмір салты - жеке және ұжымдық адам қызметінің (еңбек, тұрмыстық, 

әлеуметтік және т.б.) тәсілі, нысандары мен шарттары. Жалпы мағынада өмір 

салты - бұл әдеттегі өмір сүру тәсілі, халықтың мінез-құлқы. Ол бір 

мемлекеттің немесе жеке тұлғаның өмір жолын басқалардан ажырата алатын 
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белгілі бір құрылымға, құрамдас элементтерге, сипаттамаларға ие. Тар 

тұрғыдан алғанда, өмір салты - қоғамның мүшелері ретінде адамдардың мінез-

құлқымен реттелетін тәсілі. 

Адам денсаулығына және жалпы халыққа өмір салты мен тұрмыс 

жағдайлары қалай әсер етеді? 

Екінші сұрақ. Денсаулық - әлеуметтік құбылыс, ол социологиялық ғылым 

тұрғысынан талдау мүмкін. Денсаулық сақтау құбылысын алғашқылардың бірі 

болып Е.Дюркгейм жасады, ол өзін-өзі өлтіруді зерттеуге сәйкес норма мен 

патологияға талдау жасады. Денсаулық сақтау проблемасын әрі қарай дамыту 

Т.Парсонстың құрылымдық-функционалдық талдауында алынды, ол 

«пациенттің рөлі» және «дәрігердің рөлі» санаттарын енгізді. Ауру - ерекше 

әлеуметтік мәртебе, кейде қажет, бұл жағдайда медицина - әлеуметтік 

бақылаудың ерекше функциясы бар. 

Қоғамдық  денсаулық – адамдар әл-ауқатының физикалық, әлеуметтік-

экономикалық, психологиялық және т.б. түрлерін қамтитын өзара байланысты 

элементтер мен құрылымдар негізінде қалыптасатын күрделі ашық жүйе. 

Қоғамдық денсаулық категориясын денсаулықтың негізгі ресурстары 

адамдардың табысы, тұрғын үй мәселесі, тамақтануы мен өмір салты екенін 

ескере отырып, жүйелі бағытта қарастыру керек. Сондықтан денсаулықты 

жақсарту осы компоненттердің, сонымен қатар, денсаулықты жақсартатын 

экономикалық, физикалық, әлеуметтік және мәдени ортаның 

шарттарының  тұрақтылығын талап етеді. 

Үшінші сұрақ. Әлеуметтанушылар денсаулық сақтау саласындағы 

қажеттіліктер, мотивтер, ұстанымдарды, оларға экономикалық, мәдени, 

әлеуметтік факторлардың толық кешенінің әсерін зерттейді. Денсаулық сақтау 

әлеуметтануы саласындағы зерттеулердің негізгі бағыттарын атап өтейік. Ең 

алдымен бұл өмір сапасы мен өмір салтының денсаулыққа әсерін зерттеу. 

Зерттеу нысаны ретінде мұнда жасөспірімдер, жастар, зейнеткерлер сияқты 

әртүрлі әлеуметтік топтар алынады. Бұл тұрғыдағы зерттеудің ең өзекті 

мәселелерінің бірі денсаулық сақтау саласындағы теңсіздікке талдау жасау, 

мұнда халықтың медициналық қызметке қол жеткізу мүмкіндігі мен 

сапасындағы теңдік жайлы сөз болып отыр.  

Осылайша, халықтың денсаулығы сапалы және сандық көрсеткіштер 

бойынша жан-жақты бағаланады.  

Қазақстанда қоғамдық денсаулықты қалай бағалайсыз? 

 

14 Қоғамдық қозғалыстар, наразылық және адамдардың ойлауы: 

қазіргі күйі 

 

1 Қоғамдық қозғалыстар: түсінігі, құрылымы, белгілері.  

2 Заманауи қоғамдағы әлеуметтік қозғалыстардың рөлі.  

 

Баяндамалар мен сөз сөйлеу тақырыптары.  

1. Ауылдық жерде өмір сүру ерекшеліктері.  
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2. Қоғамдағы урбандану мен көші-қон үрдістерінің өзара байланысы 

(мысалдар келтіріңіз және Қазақстандағы ерекшеліктерді атаңыз).  

3. Әлем елдерінің бірінің мысалында демографиялық даму ерекшеліктері 

жайлы баяндау.  

 

Әдістемелік кеңестер.  

Қоғамдық қозғалыс (көп жағдайда әлеуметтік қозғалыс, әлеуметтік ағым 

сөз тіркестері қолданылады) – нақты бір саяси немесе әлеуметтік мәселелерге 

баса назар аударатын ұжымдық  іс-әрекеттер немесе бірлестіктердің түрі. 

Қоғамдық қозғалыс деп әлеуметтік өзгерістерге септігін тигізетін немесе 

кедергі келтіретін ұйымдасқан ұжымдық жұмыс жасауды атайды. Қоғамдық 

қозғалыстардың өзіндік иерархиясы бар.  

Әлеуметтанушы Сидней Тэрроу қоғамдық қозғалыстарды элиталар, 

қарсыластар және билікпен тұрақты өзара әрекеттестікте ортақ мақсаттары мен 

ынтымақтастықтары бар адамдардың ұжымдық міндеттері (элиталық, үкімет, 

басқа топтар немесе мәдени кодтар) ретінде анықтайды. Ол әсіресе саяси 

партиялар мен қызығушылық топтарынан қоғамдық қозғалыстарды 

ерекшелендіреді.  

Не себепті саяси партиялар пайда болды? Саяси партияның 

сипаттамаларын анықтаңыз.. 

Қоғамдық қозғалыстардың негізгі құраушы бөліктерін, олардың 

құрылымын атаңыз.  

«Әлеуметтік қозғалыс» терминін 1850 жылы неміс философ Лоренц фон 

Штейн өзінің «1789 жылдан қазіргі уақытқа дейінгі француз әлеуметтік 

қозғалыстарының тарихы» кітабында енгізді.  

Француз әлеуметтанушысы А. Турен қозғалысты әсер етуші басты 

факторлардың біріне жатқызады. Оның пікірінше, қозғалыс – әлеуметтік 

қауымдар тарих ағынына әсер ету мақсатында қолданатын ұжымдық қызмет 

жасау формасы. Қоғамдық қозғалыстарға қақтығыстық және шабуылдық сипат 

тән: олар қоғамда қолданыстағы қатынастардың және мәдени модельдердің 

қандай да бір параметрлері бойынша дауласады және осылайша өзгеріс 

факторына айналады.  

Әлеуметтану ғылымында әлеуметтік ұйымның келесі ерекшеліктері бар: 

иерархия, тұрақтылық, мақсаттар бірлігі, тиімділік, мәртебелер мен рөлдердің 

белгілі бір жиынтығы, ұйым мүшелерінің функцияларын бөліп көрсету, ондағы 

энергетикалық қатынастардың болуы, оның мүшелерінің мінез-құлқын 

реттейтін белгілі бір ережелер мен нормалардың болуы.   «Жаңа 

лейборизм» идеологы, ағылшын әлеуметтанушысы Энтони Гидденс әлеуметтік 

қозғалыстарды «ортақ мүдделерді жүзеге асыруға немесе ортақ мақсатқа қол 

жеткізуге ұжымдық әрекет» деп анықтады. 

Қоғамдық ұйымдар мен қозғалыстар жеке әлеуметтік топтар мен 

топтардың, сондай-ақ реформа процесінің субъектілерінің мүддесі үшін өкіл 

ретінде әрекет етеді. Олар халықтың мүдделерін білдіруге, билік органдарымен 

өзара әрекеттесуге, белгілі бір жағдайларда оларға қысым жасауға мүмкіндік 
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алады. Әлеуметтік қозғалыстар, ең динамикалық ұйымдық нысандардың бірі 

ретінде, жаңа әлеуметтік жағдайларға тез бейімделіп, жаңа идеяларды 

жинақтап, өзгертілген ережелерге бейімделеді. 

Қазіргі заманғы қоғамның ерекшелігі - қоғамдық бірлестіктер мен 

қозғалыстар болып табылатын икемді әлеуметтік құрылымдардың пайда 

болуы, олар жеке адамдардың еркіндігі мен мүдделерін бірлескен қызметті 

реттейтін жалпы принциптермен біріктіруге мүмкіндік береді. 

Заманауи әлемде, Қазақстанда қоғамдық қозғалыстар мен ұйымдар 

қандай рөл атқарады?  

 

15 Әлеуметтік әлемдегі өзгерістер мен оларды түсіну: әлеумет-

танулық пікір – таластар 

 

1 Әлеуметтік өзгеріс. Әлеуметтік өзгерістерді зерттеудің әлеуметтік 

тұстары.  

2  Әлеуметтік өзгерістің негізгі құраушы бөліктері.  

 

Баяндамалар мен сөз сөйлеу тақырыптары. 

1. Әлемдегі қоғамдық қозғалыстар (соңғы жарты ғасыр уақыт ішіндегі): 

қоғамға әсер ету түрлері.  

2. Әлеуметтік өзгерістер мен технологиялардың өзара әрекеттесуін 

зерттеудің негізгі әлеуметтанулық тәсілдемелері.  

 

Әдістемелік кеңестер.  

Ең алдымен әлеуметтануда «әлеуметтік өзгерістер» қандай мағынада 

қолданылатынын, оның әлеуметтік мазмұны қандай екенін айқындап алу керек. 

Заманауи деп аталатын қоғамдарда өзгерістер жалпыға ортақ сипатқа ие, 

алайда біз бұл жәйтті әрқашан біле бермейміз. Әлеуметтік өзгеріс – бұл 

«қоғамды ұйымдастыру әдісінің өзгерісі», -  деген Дж.Н. Смелзердің сөзіне өз 

пікіріңізді білдіріңіз.  

Әлеуметтік өзгерістің қандай түрлерін білесіз? 

Ресейлік академик Г. Осипов әлеуметтік өзгерістердің төрт негізгі түрін 

анықтайды. Мотивациялық әлеуметтік өзгерістер. Құрылымдық әлеуметтік 

өзгерістер. Функционалдық әлеуметтік өзгерістер - түрлі әлеуметтік 

жүйелердің, мекемелердің, ұйымдардың функцияларындағы өзгерістер. 

Процедуралық әлеуметтік өзгерістер - әлеуметтік процестерге әсер ететін 

өзгерістер. 

Әлеуметтік өзгерістердің барлық түрлері тығыз өзара байланысты және 

бір-бірімен байланысты: құрылымдық өзгерістер функционалдық 

өзгерістермен, мотивациялық өзгерістер процедуралық және т.б. 

Ағымдағы өзгерістердің себептерін көрсетіңіз. 

Екінші сұрақты дайындау кезінде әлеуметтік өзгерістер қоғамда орын 

алатын экономикалық, саяси, технологиялық және т.б. өзгерістермен тікелей 
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өзара байланыста болатынын ескерген жөн. Әлеуметтік өзгерістердің себебі 

ретінде:  

1) Технологиялық даму. 

2) Әлеуметтік қақтығысты (нәсілдер, діндер, таптар арасында. 

3) Әлеуметтік мәдениет немесе қоғамдық мәдениет бөліктерінің біріге 

алмауы. 

4) Әлеуметтік жүйелер арасындағы бейімделу қажеттілігін. 

5) Идеялар мен сенімдер жүйесінің әлеуметтік қызметке әсерін атауға 

болады (мысалы, М. Вебердің протестанттық әдеп пен капитализмнің 

байланысы туралы гипотезасы).  

Заманауи өзгерістердің себебін көрсетіңіз.  

Жаңа технологиялардың мүмкіндіктері мен шектеуліктерін 

талқылаңыз. 

Н. Стер бойынша жаһандануды танудағы негізгі санаттар фрагментация 

және гомогенизация болып табылады. Фрагментация және гомогенизация – бұл 

бір үрдістің өзара байланысқан бөліктері.  

Ғылыми анықтамаларды түсініп және мысалдар келтіруге тырысыңыз. 
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