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Білім беру бағдарламасының паспорты/  

Паспорт образовательной программы /  

The Passport of Education Program  

 

Қолдану саласы/ 

Область применения /  

Application area 

Білім беру бағдарламасы білім беру мекемелерінде білікті кадрларды даярлауға 

арналған - мәдениеттанушылар, мәдениеттану пәнінің мұғалімдері; ғылыми 

ұйымдардағы ғылыми қызметкерлер; мәдени, білім беру және туристік 

ұйымдардағы менеджерлер; мәдени саясат саласындағы мамандар, мәдениет 

саласындағы басқару 

 

Образовательная программа предназначена для подготовки квалифицированных 

кадров – культурологов, преподавателей культурологии в образовательных 

учреждениях; научных сотрудников в научно-исследовательских организациях; 

менеджеров в культурно-просветительских, туристических организациях; 

специалистов по культурной политике, управлению в сфере культуры. 

 

The educational program is designed to train qualified personnel - culturologists, 

teachers of cultural studies in educational institutions; scientific employees in research 

organizations; managers in cultural, educational and tourist organizations; specialists 

in cultural policy, management in the field of culture 

Білім беру бағдарламасының коды 

мен атауы/Код и наименование 

образовательной программы / The 

code and name of education program 

5В020400 –« Мәдениеттану» 

 

5В020400 –«Культурология» 

 

5В020400 –«Culturology» 

Нормативтік-құқықтық 

қамтылуы/Нормативно-правовое 

обеспечение / The regulatory and 

legal support 

5В020400 –« Мәдениеттану» мамандығы бойынша жоғары білім типтік оқу 

жоспары. 

ҚР Үкіметінің 13.05.2016 жылғы № 292-ші шешімінің жаңа редакциядағы 

Мемлекеттік жалпы міндетті стандарты. 

ҚР ҰК «Сабақ классификаторы» 2017 жылдың 11 мамырындағы №130-од ҚР 

даму және инвистициялар Министрлігі метрология және техникалық реттеу 

Комитетінің бұйрығымен бекіткен 

 

Типовой учебный план по специальности высшего образования 5В020400 –

«Культурология». 

Государственный общеобязательный стандарт высшего образования в 

редакции постановления Правительства РК от 13.05.2016 № 292. 

НК РК «Классификатор занятий», утвержден приказом Комитета технического 

регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию РК от 

11 мая 2017 года №130-од. 

 

The standard curriculum as the higher education 5В020400 –«Culturology».  

The state obligatory standard of the higher education in edition of the resolution of 

the government of RK from 5/13/2016 No. 292. 

Oil Company RK "Qualifier of Occupations", is approved by the order of Committee 

of technical regulation and metrology of the Ministry for Investments and 

Development of RK of May 11, 2017 No. 130 of odes. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы / Карта профиля подготовки в рамках 

образовательной программы / Profile map of education program 

ББ мақсаты/Цель ОП / Objective 

of EP 

Түлектердің әлеуметтік-мәдени салада табысты жұмыс істеуіне, әлеуметтік 

ұтқырлығына және еңбек нарығындағы тұрақтылыққа ықпал ететін кәсіби 

құзыреттілікке ие болуға мүмкіндік беретін кәсіби білім алу. 

 

Получение профессионального образования, позволяющего выпускнику 

успешно работать в социально-культурной сфере, обладать профессиональными 

компетенциями, способствующими социальной мобильности выпускника и 

устойчивости на рынке труда. 

 

Obtaining a professional education that allows the graduate to successfully work in 

the socio-cultural sphere, to have professional competences that contribute to the 

graduate's social mobility and stability in the labor market. 
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Білім беру бағдарламасының 

тұжырымдамасы/Концепция 

образовательной программы / The 

concept of education program 

5В020400 - «Мәдениеттану» мамандығы бойынша бакалавриаттың білім беру 

бағдарламасы түлекке оқу, ғылыми, мәдени, білім беру, ұйымдастырушылық 

және басқару салаларында табысты жұмыс істеуге мүмкіндік беретін сапалы 

білім беруді қалыптастыруға бағытталған. 

 

Образовательная программа подготовки бакалавра по специальности 5В020400-

«Культурология» направлена на формирование качественного образования, 

позволяющего выпускнику успешно работать в преподавательской, научно-

исследовательской, культурно-просветительской, организационно-

управленческой сферах.  

 

The educational program for the bachelor's degree in specialty 5В020400- 

"Culturology" is aimed at forming a quality education that allows the graduate to 

successfully work in teaching, research, cultural, educational, organizational and 

managerial spheres. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника /  

Graduate Qualification Characteristics 

Берілетін дәреже: Присуждаемая 

степень: Awarded degree: 

5В020400 –« Мәдениеттану» мамандығы бойынша гуманитарлық білімдер 

бакалавры 

Бакалавр гуманитарных знаний по специальности 5В020400 –«Культурология» 

Bachelor of Humanities on the specialty 5В020400 –«Culturology» 

Маманның лауазымдарының 

тізімі/Перечень должностей 

специалиста / List of a specialist’s 

positions 

 мәдениеттану және оған байланысты пәндер оқытушысы (мектеп, лицей, 

колледж); 

 мәдениеттанушы, ғылыми-зерттеу ұйымдардағы ғылыми қызметкер; 

 референт, сарапшы мәдени, білім беру және туристік ұйымдардағы 

менеджер; 

 бұқаралық ақпарат құралдарында қоғамдық қатынастар бойынша маман, 

мәдени процестердің шолушысы; 

 әлеуметтік-мәдени жобалардың жетекшісі, музей кураторы, шығармашылық 

саладағы маман; 

 мәдени саясат саласындағы сарапшы, мәдениет және ӛнер саласындағы 

менеджмент және т.б. 

 

 преподаватель культурологии и смежных дисциплин (школа, лицей, 

колледж); 

 культуролог, научный сотрудник в научно-исследовательских 

организациях; 

 референт, эксперт, менеджер в культурно-просветительских, туристических 

организаций; 

  специалист по связям с общественностью, обозреватель культурных 

процессов в системе СМИ; 

 руководитель социокультурных проектов, музейный куратор, специалист в 

области креативных индустрий;  

 специалист по культурной политике, управлению в сфере культуры и 

искусства и др. 

 

 a teacher of cultural studies and related disciplines (school, lyceum, college); 

 culturologist, researcher in research organizations; 

 referent, expert, manager in cultural, educational, tourist organizations; 

 public relations specialist, columnist of cultural processes in the media system; 

 the head of socio-cultural projects, museum curator, specialist in the field of 

creative industries; 

 an expert in cultural policy, management in the field of culture and art, and 

others. 

Кәсіби қызмет саласы/Область 

профессиональной деятельности / 

The area of professional activity 

Мәдениеттану және әлеуметтік-гуманитарлық білімдер, мәдени саясат және 

басқару, мәдени және табиғи мұраларды сақтау, мәдени-бұқаралық 

коммуникацияларды сақтау, білім беру, мәдениет пен қоғамның дамуын талдау 

және болжау. 

 

Области культурологии и социально-гуманитарного знания, культурной 
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политики и управления, сохранения культурного и природного наследия, 

социокультурных и массовых коммуникаций, образования, также анализ и 

прогнозирование развития культуры и общества, исследование и диагностика 

проблем связанных с культурой.  

 

Аreas of cultural studies and socio-humanitarian knowledge, cultural policy and 

management, preservation of cultural and natural heritage, sociocultural and mass 

communications, education, analysis and forecasting of the development of culture 

and society, with culture. 

Кәсіби қызмет объектісі/Объект  

профессиональной деятельности / 

The object of professional activity 

 Мәдениет саласындағы білім беру және білім беру; 

 Қазіргі заманғы қоғамның әлеуметтік-мәдени процестері мен практикасы; 

 Мәдени және табиғи мұра; 

 Қоғамның қоғамдық қарым-қатынасы мен қоғамдық тәжірибесі; 

 Шығармашылық инновациялар; 

 Мәдени ӛмірдің ақпараттық ортасы; 

 Мәдениетаралық ауысу  процестері. 

 

 Просвещение и образование в сфере культуры;  

 Социокультурные процессы и практики современного общества;   

 Культурное и природное наследие;  

 Публичная сфера и практика общественной коммуникации общества;  

 Творческие инновации;  

 Информационная среда культурной жизни;  

 Процессы межкультурного трансфера. 

 

 Education and education in the field of culture; 

 Sociocultural processes and practices of modern society; 

 Cultural and natural heritage; 

 Public sphere and practice of public communication of society; 

 Creative innovations; 

 Information environment of cultural life; 

 Processes of intercultural transfer. 

Кәсіби қызмет 

функциялары/Функции  

профессиональной деятельности / 

Functions of professional activity 

 Мемлекеттік, қоғамдық, мәдени және жаппай құрылымдарға кӛмек кӛрсету; 

 Білім беру, ғылыми-зерттеу, сараптамалық, талдамалық және жобалық іс-

шараларды жүзеге асырады; 

 Белсенді азаматтық ұстанымы, кең ой-пікірлі, жаңашыл ойлау қабілеті бар 

мамандарды даярлау; 

 Қызмет саласындағы жұмыс сапасының жоғары деңгейін қамтамасыз ету; 

 Мәдени-ағартушылық, ұйымдастырушылық және басқарушылық іс-

шараларды ұйымдастырады. 

 

 Оказывать помощь государственным, общественным, культурно-массовым 

структурам;  

 Осуществлять образовательную, научно-исследовательскую, экспертно-

аналитическую и проектную деятельность;  

 Готовить специалистов с инновационным типом мышления, обладающих 

широким кругозором, активной гражданской позицией;  

 Обеспечивать высокий уровень качества работы в занимаемой сфере 

деятельности;  

 Организовать культурно-просветительскую и организационно-

управленческую деятельность. 

 

 Aassist the state, public, cultural and mass structures; 

 Implement educational, research, expert, analytical and project activities; 

 Train specialists with an innovative type of thinking, with a broad outlook, an 

active civic position; 

 Ensure a high level of quality of work in the field of activity; 

 Organize cultural, educational and organizational and managerial activities. 

Кәсіби қызмет түрлері/ Виды  Педагогикалық және педагогикалық қызмет; 
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профессиональной деятельности / 

Types of professional activity 
 Ғылыми-зерттеу қызметі; 

 Жобалық қызмет; 

 Мәдени және білім беру қызметі; 

 Ұйымдастыру және басқару қызметі 

 

 Педагогическая и преподавательская деятельность;  

 Научно-исследовательская деятельность;  

 Проектная деятельность;  

 Культурно-просветительская деятельность;  

 Организационно-управленческая деятельность 

 

 Pedagogical and teaching activities; 

 Scientific-research activity; 

 Project activities; 

 Cultural and educational activities; 

 Organizational and management activities 
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2 Құзыреттілік/бейін картасы/Карта/профиль компетенций 

Кәсіби құзыреттілік/ 

Профессиональные компетенции (ПК) / 

Professional Competences 

Оқыту нәтижесі (ПК мөлшері)/ Результат обучения 

(единицы ПК) /  

The result of training (PC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын (құзыреттілік мөлшері) 

пәндер атауы/ 

 Наименование дисциплин, формирующих результаты обучения 

(единицы компетенций) / 

The name of courses that form the results of training (units of 

competences)  

КҚ
А
  Педагогикалық және білім беру 

қызметі: оқу үдерісін ұйымдастыру мен 

ӛткізу әдістерін меңгеру және оны жалпы 

білім беру және кәсіптік білім беру 

ұйымдарында педагогикалық қызметте 

қолдану мүмкіндігі 

 

ПК
А
 Педагогическая и преподавательская 

деятельность: владение методиками 

организации и ведения учебного процесса 

и способностью применять их в 

педагогической деятельности в 

общеобразовательных и 

профессиональных образовательных 

организациях 

 

PC
А
 Рedagogical and teaching activity: 

рossession of methods of organizing and 

conducting the educational process and the 

ability to apply them in pedagogical activity 

in general educational and professional 

educational organizations 

А
КҚ1 

– жалпы және орта арнайы білім берудің мемлекеттік 

және мемлекеттік емес мекемелерінде білім беру және 

педагогикалық қызметті жүзеге асыру мүмкіндігі; 

 жалпы және орта арнайы білім беру мекемелерінде 

тәрбие жұмысының қазіргі заманғы әдістерін және 

нысандарын қолдану мүмкіндігі. 

 

А
ПК1

  – способность осуществлять воспитательную и 

педагогическую деятельность в государственных и 

негосударственных учреждениях общего и средне-

специального образования;  

 способность к использованию современных методик  и 

форм учебной работы в учреждениях общего и средне-

специального образования.  

 

А
 РС1 

– the ability to carry out educational and pedagogical 

activities in state and non-state institutions of general and 

secondary special education; 

 the ability to use modern methods and forms of educational 

work in institutions of general and secondary special 

education. 

Мәдениеттануды оқытудың теориясы мен әдістемесі 

Теория и методика обучения культурологии 

Theory and methods of teaching cultural studies 

 

Сыни ойлаудың дамыту технологиясы 

Технология развития критического мышления 

Technology of development of critical thinking 

 

Дәстүр мәдениеті 

Культура традиции 

Culture of tradition 

 

Номадизм мәдениет типі ретінде 

Номадизм как тип культуры 

Nomadism as a type of culture 

КҚ
В 

 Ғылыми-зерттеу жұмысы: зерттеу 

тақырыбы бойынша алынған ғылыми 

ақпараттарды түсіну, зерттеу және сыни 

талдау және зерттеу нәтижелерін ұсыну 

мүмкіндігі 

 

ПК
В
 Научно-исследовательская 

деятельность: способность  понимать, 

изучать и критически анализировать 

получаемую научную информацию по 

B
ҚҚ1 

– мәдениеттанудың теориялық негіздері мен әдістерін 

меңгеру, мәдени нысандарды, процестерді, тәжірибелерді 

зерттеуге байланысты санаттар мен ұғымдарды білу; 

 мәдениеттанушылық білімін қолдана білу және қазіргі 

заманғы мәдениет әдістерін кәсіптік жұмыс және 

әлеуметтік практикада сыни түрде қолдану; 

 ақпаратты ӛңдеу, талдау және синтездеу әдістеріне ие 

болу; 

 ғылыми есептерді, сауалнамаларды, аналитикалық 

карталарды және түсіндірме жазбаларды құрастыру 

Бұқаралық мәдениеттің теориясы 

Теория массовой культуры 

Theory of mass culture 

 

Мәдени антропология 

Культурная антропология 

Cultural Anthropology 

 

Ағылшын-американдық мәдениет философиясы 

Англо-американская философия культуры 

England-American philosophy of culture 
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тематике исследования и представлять 

результаты исследований 

 

PC
В
 Research activity:  the ability to 

understand, study and critically analyze the 

scientific information received on the subject 

of the research and present the results of the 

research 

әдістерін тәжірибеге енгізу мүмкіндігі. 

 

B
ПК1

 – способность владеть теоретическими основами и 

методами культурологии, категориями и концепциями, 

связанными с изучением культурных форм, процессов, 

практик;  

 способность применять культурологическое знание 

и  критически использовать методы современной науки 

о культуре в профессиональной деятельности и 

социальной практике;  

 способность владеть методами обработки, анализа и 

синтеза информации; 

 способность применять на практике приемы 

составления научных отчетов, обзоров, аналитических 

карт и пояснительных записок. 

 

B
РС1

 – the ability to master the theoretical foundations and 

methods of culturology, categories and concepts associated with 

the study of cultural forms, processes, practices; 

 the ability to apply culturological knowledge and critically 

use the methods of modern science of culture in 

professional work and social practice; 

 аbility to own methods of processing, analysis and synthesis 

of information; 

 the ability to put into practice the methods of compiling 

scientific reports, surveys, analytical maps and explanatory 

notes. 

 

ХІХ-ХХ ғасырлардағы американдық мәдениет 

Американская культура ХІХ-ХХ веков 

American culture  of the ХІХ-ХХ centuries 

 

Дәстүр мәдениеті 

Культура традиции 

Culture of tradition 

 

Номадизм мәдениет типі ретінде 

Номадизм как тип культуры 

Nomadism as a type of culture 

КҚ
С 

 - Жобалық жұмыс: зерттеу және 

жобалау жұмыстарын ұйымдастыруға 

практикада дағдыларды пайдалану 

қабілеті 

 

ПК
С
 Проектная деятельность:  

способность использовать на практике 

умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ  

 

PC
С
 Рroject activity: ability to use in 

practice skills in the organization of research 

С
КҚ1 

–  қабілеттер: 

 жобаларға тапсырыстарды  ресімдеу; 

 әлеуметтік-мәдени жобалардың ғылыми сипаттамасы; 

 әлеуметтік-эстетикалық, экономикалық, технологиялық 

параметрлерді (шығармашылық ұжымның құрамында) 

ескере отырып, әлеуметтік-мәдени процестер мен 

тәжірибелерге, мәдени және табиғи мұраларды сақтауға 

және дамытуға байланысты жобаларды әзірлеуге және 

іске асыруға қатысу; 

 туристік компаниялар мен компаниялар, мемлекеттік, 

қоғамдық және іскерлік құрылымдарда, мәдени 

мекемелерде консалтингтік жұмыс.
 

Мәдени брендинг және PR 

Культурный брендинг и PR 

Cultural Branding and PR 

 

Заманауи  кураторлық және арт тәжірибелер 

Современное кураторство и арт практики 

Modern curating and art practice 

 

Музеология және ӛлкетану 

Музеология и краеведение  

Museology and Local History  
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and рroject work  

С
ПК1  

– способности: 

   составления заявок на проекты; 

   научного описания социокультурных проектов; 

   участия в разработке и реализации проектов, связанных 

с социокультурными процессами и практиками, 

сохранением и освоением культурного и природного 

наследия, с учетом определенных социальных, 

эстетических, экономических, технологических 

параметров (в составе творческого коллектива); 

    консультационной работы в туристических фирмах и 

компаниях, государственных, общественных и бизнес-

структурах, учреждениях культуры. 

 

С
РС1 

– abilities: 

 drafting applications for projects; 

 scientific description of sociocultural projects; 

 participation in the development and implementation of 

projects related to socio-cultural processes and practices, 

the preservation and development of cultural and natural 

heritage, taking into account certain social, aesthetic, 

economic, technological parameters (as part of the creative 

team); 

 consulting work in tourist companies and companies, state, 

public and business structures, cultural institutions. 

Мұрағат ісі 

Архивное дело 

Archive affairs 

 

Қазақстанның заманауи мәдениетінде коммеморация үрдістері 

Процессы коммеморации в современной культуре Казахстана 

Processes of commemoration in the modern culture of Kazakhstan 

 

ЮНЕСКО және мәдени ескерткіштерді сақтау бағдарламалары 

ЮНЕСКО и программы сохранения памятников культуры 

UNESCO and cultural conservation programs 

 

КҚ
D
  Мәдени-ағартушылық және 

ұйымдастыру-басқару қызметі: 

ұйымдастырушылық және 

басқарушылық жұмыста мәдениет және 

заманауи әлеуметтік-мәдени қызмет 

бағыттарының жетекші бағыттары 

бойынша заманауи білімді пайдалануға 

дайын болу 

  

ПК
D
  Культурно-просветительская и 

организационно-управленческая 

деятельность: готовность к 

использованию современного знания о 

культуре и ведущих направлений 

D
КҚ1 

– тұлғааралық және мәдениетаралық коммуникацияны 

құру мүмкіндігі; 

 кәсіби қарым-қатынас дағдылары мен техникасының 

болуы; 

 әлеуметтік-мәдени саладағы басқарудың теориялық 

негіздерін білу тәжірибесін қолдануға, басқарушылық 

шешімдерді табуға және жасауға; 

 кӛркем, мәдени, мәдени, тарихи және табиғи 

мұраларды сақтау мен дамытуға байланысты 

мемлекеттік мәдени саясаттың бағыттарын іске асыруға 

дайындық; 

 жаппай байланыс жүйесіндегі әлеуметтік және мәдени 

бағдарламаларды жүзеге асыру мүмкіндігі; 

 әлеуметтік-мәдени салада шығармашылық және 

Мәдени саясат 

Культурная политика 

Cultural Policy 

 

Қазақстан Республикасының мәдениет туралы заңнамасы 

Законодательство Республики Казахстан о культуре 

Legislation of the Republic of Kazakhstan on Culture 

 

Мәдени брендинг және PR 

Культурный брендинг и PR 

Cultural Branding and PR 

 

Заманауи  кураторлық және арт тәжірибелер 

Современное кураторство и арт практики 
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современной социокультурной 

деятельности в организационно-

управленческой работе 

 

PC
D
 Cultural-educational and 

organizational-management activity: 

readiness to use modern knowledge about 

culture and leading directions of modern 

socio-cultural activity in organizational and 

managerial work 

 

шығармашылық жоспарлар мен бағдарламаларды 

жүзеге асыру мүмкіндігі; 

 мәдени-сауықтыру іс-шараларының нысандарын 

жүзеге асыруға қатысуға дайындық. 

 

D
ПК1 

- способность строить межличностные и 

межкультурные коммуникации;  

 владение навыками и приемами профессионального 

общения;  

 способность применять на практике знание 

теоретических основ управления в социокультурной 

сфере, находить и принимать управленческие решения;  

 готовность к реализации направлений государственной 

культурной политики, связанной с сохранением и 

освоением художественно-культурного, культурно-

исторического и природного наследия;  

 способность к реализации социально-культурных 

программ в системе массовых коммуникаций;  

 способность к осуществлению художественно-

творческих планов и программ в социокультурной 

сфере;   

 готовность к участию в реализации форм культурно-

досуговой деятельности. 

 

D
РС1 

- the ability to build interpersonal and intercultural 

communication; 

 possession of skills and techniques of professional 

communication; 

 the ability to apply in practice the knowledge of the 

theoretical foundations of management in the sociocultural 

sphere, to find and make managerial decisions; 

 readiness to implement the directions of the state cultural 

policy related to the preservation and development of the 

artistic, cultural, cultural, historical and natural heritage; 

 the ability to implement social and cultural programs in the 

mass communication system; 

 ability to implement artistic and creative plans and 

programs in the socio-cultural sphere; 

 willingness to participate in the implementation of forms of 

Modern curating and art practice 

 

Қазақстанның заманауи мәдениетінде коммеморация үрдістері 

Процессы коммеморации в современной культуре Казахстана 

Processes of commemoration in the modern culture of Kazakhstan 

 

ЮНЕСКО және мәдени ескерткіштерді сақтау бағдарламалары 

ЮНЕСКО и программы сохранения памятников культуры 

UNESCO and cultural conservation programs 

 

Музыканың философиялық және мәдени-тарихи негіздері 

Философские и культурно-исторические основания музыки 

Philosophical and cultural-historical foundations of music 

 

Қазақ музыкасының тарихы 

История казахской музыки 

History of Kazakh Music 

 

Әлемдік әдебиет жауһарлары 

Шедевры мировой литературы 

Masterpieces of world literature 

 

Қазіргі Қазақстан әдебиеті 

Литература современного Казахстана 

The modern literature of Kazakhstan 
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cultural and recreational activities. 

Жалпы кәсіби құзыреттілік/ 

Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК) /  

General professional competences (GPC) 

Оқыту нәтижесі (ОПК мөлшері) / Результат обучения 

(единицы ОПК) / 

The result of training (GPC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын (құзыреттілік мөлшері) 

пәндер атауы/ 

Наименование дисциплин, формирующих результаты обучения 

(единицы компетенций) / 

The name of courses that form the results of training (units of 

competences) 

ЖКҚ
А 

интеллектуалдық және жалпы 

мәдени деңгейін жетілдіру және дамыту 

қабілеті 

 

ОПК
А
 способность совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень  

 

GPC
А 

ability to improve and develop their 

intellectual and general cultural level 

 

А
ЖҚҚ1 

– мәдениеттің теориялық түсінігін дамытудың негізгі 

бағыттары мен тұжырымдамалық схемаларын, оның 

құрылымын, пайда болуын, жұмыс істеуін және дамуын 

білу; 

 алынған білімді мәдени және оның құбылыстарын 

тарихи және нақты нысандарда талдаудың әдіснамалық 

принциптері ретінде қолдану мүмкіндігі; 

 мәдениетті және оның тарихын зерттеудің негізгі 

әдістерін игеру; 

 Қазақстан мәдениетіндегі ӛзекті мәселелерді кешенді 

зерттеу және құзыретті қалыптастырудың заманауи 

әдістемесі болуы. 

 

А
ОПК1

 – знание основных направлений и концептуальных 

схем теоретического осмысления культуры, ее строения, 

возникновения, функционирования и развития; 

 умение применять полученные знания в качестве 

методологических принципов анализа культуры и ее 

явлений в исторических и актуальных формах бытия;  

 владение основными методами исследования культуры 

и ее истории; 

 владение современной методологией грамотной 

постановки и комплексного исследования актуальных 

проблем в сфере культуры Казахстана. 

 

А
GPC1 

– knowledge of the main directions and conceptual 

schemes of theoretical understanding of culture, its structure, 

origin, functioning and development; 

 the ability to apply the acquired knowledge as 

methodological principles of the analysis of culture and its 

phenomena in historical and actual forms of being; 

 mastering the basic methods of studying culture and its 

Әлемдік мәдениет тарихы 

История мировой культуры 

History of world culture 

 

Мәдениеттің философиясы мен теориясы 

Философия и теория культуры 

Philosophy and theory of culture 

 

Қазақ мәдениетінің тарихы 

История казахской культуры 

History of Kazakh Culture 

 

Мамандыққа кіріспе 

Введение в специальность 

Introduction to the specialty 

 

Мәдениеттану зерттеу дизайына кіріспе 

Введение в дизайн культурологического исследования 

Introduction to the design of cultural studies 

 

Қазақ философиясының тарихы 

История казахской философии 

History of Kazakh Philosophy  

 

Түркі философиясы тарихы 

История тюркской философии 

History of Turkic philosophy 

 

Орта ғасырлық Еуропа мәдениеті 

Культура средневековой Европы 

Culture of medieval Europe 

 

Орта ғасырдағы рыцарлық-куртуазды және  халық мәдениеті 
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history; 

 рossession of modern methodology of competent 

formulation and comprehensive research of actual problems 

in the sphere of Kazakhstan culture. 

Рыцарско-куртуазная и народная культура средневековья 

Knight-court and folk culture of the Middle Ages 

 

Мұсылман Ренессансы және түркі мәдениеті 

Мусульманский Ренессанс и тюркская культура 

Muslim Renaissance and Turkic Culture 

 

Мұсылман әлемінің зияткерлері 

Интеллектуалы мусульманского мира 

Intellectuals of Muslim world 

 

Этика 

Этика 

Ethics 

 

Эстетика 

Эстетика 

Aesthetics 

ЖКҚ
B
  жаңа идеяларды қалыптастыру 

(шығармашылық қабілеттер) 
 

 

ОПК
B 

 способность порождать новые 

идеи (креативность)  

 

GPC
B  

the ability to generate new ideas 

(creativity) 

 

B
ЖҚҚ1 

– мәдениеттанудың түрлі салаларында ғылыми-

зерттеу жұмыстарына теориялық және тәжірибелік білімін 

қолдану; 

 таңдаулы тәсілдер мен әдістерге сәйкес 

мәдениеттанудың нақты тақырыптары (мәселелері, 

тақырыптары) бойынша ғылыми зерттеулер жүргізу; 

 ғылыми материалдар жинағы, шолулар, аннотациялар 

дайындау, рефераттар мен библиографиялық 

материалдарды зерттеу, мақалаларды жазу, 

презентациялар дайындау; 

 қолданыстағы ғылыми теориялар мен 

тұжырымдамаларға негізделген мәдени нысандарды, 

процестерді және тәжірибені талдау және 

интерпретациялау; 

 түсіндірілген тұжырымдар мен тұжырымдарды 

тұжырымдау арқылы әр түрлі мәтіндерді түсіндіру; 

 ғылыми баяндамалар бӛлімдерін жасау; 

 семинарлар, ғылыми конференциялар, презентациялар, 

ғылыми тақырыптар бойынша баяндамалар мен 

есептерге қатысу; 

 мақалаларды жазу; 

 презентацияларды дайындау; 

Дәулет философиясы 

Философия блага (Дәулет) 

Philosophy of good (Daulet) 

 

«Мәңгілік Ел» ұлттық идеясының философиясы 

Философия национальной идеи «Мәңгілік Ел» 

Philosophy of the national idea "Mangilik El" 

 

Сабақтастық мәдениеті 

Культура преемственности 

Culture of Succession 

 

Әлеуметтік зерттеулердегі сауалнама әдістері 

Методы опроса в социальных исследованиях 

Survey methods in social studies 

 

«Қазақ қызы» идеясы 

Идея «Қазақ қызы» 

The idea «Qazaq qizi»  

 

Мәдениет және гендер 

Культура и гендер 
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 ӛзіндік зерттеу материалдарын ауызша, жазбаша және 

виртуалды ұсыну және тарату. 

 

B
ОПК1

 – применение теоретических и практических знаний 

в различных областях культурологии для научных 

исследований; 

 проведение научных исследований по отдельным 

разделам (проблемам, темам) культурологии в 

соответствии с выбранными подходами и методиками; 

 сбор научных материалов, подготовка обзоров, 

аннотаций, составление рефератов и библиографий по 

тематике проводимых исследований, написание статей, 

подготовка презентаций; 

 анализ и интерпретация культурных форм, процессов и 

практик на основе существующих научных теорий и 

концепций; 

 интерпретация различных типов текстов с 

формулировкой аргументированных умозаключений и 

выводов; 

 составление разделов научных отчетов; 

 участие в работе семинаров, научных конференций, 

выступления с сообщениями и докладами по тематике 

проводимых исследований; 

 написание статей; 

 подготовка презентаций; 

 устное, письменное и виртуальное представление и 

распространение материалов собственных 

исследований. 

 

B
GPC1 

– application of theoretical and practical knowledge in 

various fields of cultural science for scientific research; 

 сonducting scientific research on specific topics (problems, 

themes) of culturology in accordance with selected 

approaches and methods; 

 collection of scientific materials, preparation of reviews, 

annotations, drawing up abstracts and bibliographies on the 

subject of research, writing articles, preparing 

presentations; 

 analysis and interpretation of cultural forms, processes and 

Culture and gender 

 

XIX-XX ғасырдағы қазақ зиялыларының мәдени мұрасы 

Культурное наследие казахской интеллигенции XIX-XX веков 

The cultural heritage of the Kazakh intellectuals of the XIX-XX 

centuries 

 

Қазақ қоғамының мәдениеті мен қоғамдық-саяси ойы 

Культура и социально-политическая мысль казахского общества 

Culture and socio-political thought of the Kazakh society 
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practices based on existing scientific theories and concepts; 

 interpretation of various types of texts with the formulation 

of reasoned inferences and conclusions; 

 compiling sections of scientific reports; 

 participation in the work of seminars, scientific 

conferences, presentations with reports and reports on 

research topics; 

 writing articles; 

 preparation of presentations; 

 oral, written and virtual presentation and distribution of 

materials of own research. 

ЖКҚ
С 

 ұйымдар мен мекемелердің 

қызметінде тарихи, мәдени-тарихи және 

жергілікті деңгейдегі функцияларды 

жүзеге асыра білу қабілеті 

 

ОПК
С
 способность к осуществлению 

историко-культурных и историко-

краеведческих функций в деятельности 

организаций и учреждений 

 

GPC
С  

ability to carry out historical, cultural 

and historical and local lore functions in the 

activities of organizations and institutions 

C
ЖҚҚ1 

– мемлекеттік және муниципальдық мекемелер мен 

ұйымдардың, бұқаралық ақпарат құралдарының 

қызметіндегі тарихи, мәдени, ӛнер, кӛркемдік аспектілерді, 

орыс ӛнерінің жалпы тарихына, сақтауға және зерттеуге, 

сондай-ақ мәдени мұраны насихаттауға, - мәдени туризм; 

 алынған деректерді талдау, жүйелеу дағдыларын 

меңгеру; 

 танымдық, коммуникативті, практикалық іс-қимыл 

тәсілдерін игеру. 

 

C
ОПК1 

– способность к разработке историко-культурных, 

искусствоведческих, художественных аспектов, аспектов, 

связанных с всеобщей историей отечественного искусства, 

сохранением и изучением, а также пропагандой 

культурного наследия в деятельности информационно-

аналитических центров, общественных, государственных и 

муниципальных учреждений и организаций, СМИ, 

учреждениях историко-культурного туризма; 

 владение навыками анализировать, систематизировать 

полученные данные; 

 освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности. 

 

C
GPC1

– the ability to develop historical, cultural, art, artistic 

aspects, aspects related to the general history of Russian art, 

preservation and study, as well as the promotion of cultural 

heritage in the activities of information and analysis centers, 

public, state and municipal institutions and organizations, the 

Сакралды география 

Сакральная география 

Sacral Geography 

 

Мәдени туризм 

Культурный туризм 

Cultural tourism 

 

Миф, ритуал және фольклор 

Миф, ритуал и фольклор 

Myth, ritual and folklore 

 

Қазақ мифологиясы 

Казахская мифология 

Kazakh mythology 

 

Жапон мәдениеті әлемі 

Мир японской культуры 

The world of Japanese culture 

 

Шығыс мәдениеті 

Восточная культура 

Eastern culture 
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media, cultural tourism; 

 рossession of skills to analyze, systematize the received 

data; 

 mastering the ways of cognitive, communicative, practical 

activities. 

ЖКҚ
D 

ӛнер мәселелеріне сараптамалық 

және аналитикалық жұмыстар жүргізу 

қабілеті, заманауи жағдайларда отандық 

және халықаралық арт-нарықтардың 

ерекшеліктерін талдау қабілеті 

 

ОПК
D
 способность осуществлять 

экспертно-аналитическую работу по 

проблемам искусства, анализировать 

специфику отечественного и 

международного художественного 

рынков в современных условиях 

 

GPC
D  

ability to carry out expert and 

analytical work on the problems of art, 

analyze the specifics of the domestic and 

international art markets in modern 

conditions 

D
ЖҚҚ1 

– ӛнер туралы жүйеленген білімді меңгеру, оның 

мәні мен ерекшеліктері, адам мен қоғам ӛміріндегі орны 

мен рӛлі, оның тарихи эволюциясының үрдістері мен 

мәселелері; 

 мәдениет ескерткіштерін және ӛнер туындыларын 

талдау, ақпарат іздеу және жүйелеу, ӛнер 

туындыларының әр түрлі түрлерімен кешенді жұмыс 

дағдылары мен дағдыларын меңгеру; 

 әлемдік ӛнердің дамуының тарихи және этникалық 

жағдайын түсіну қабілетін қалыптастыру; 

 шығармашылық шығармашылықтағы дәстүрлі және 

қазіргі заманғы үрдістерге қатысты ӛз позициясын 

анықтау қабілеті. 

 

D
ОПК1

  – освоение систематизированных знаний об 

искусстве, его сущности и особенностях, месте и роли в 

жизни человека и общества, тенденциях и проблемах его 

исторической эволюции;  

 овладение умениями и навыками комплексной работы с 

различными типами искусствоведческих источников, 

поиска и систематизации информации, навыками 

анализа памятников культуры и произведений 

искусства; 

 формирование способности понимать историческую и 

этническую обусловленность развития мирового 

искусства; 

 способность определять собственную позицию по 

отношению к ряду традиционных и современных 

направлений художественного творчества. 

 

D
GPC1 

– mastering of systematized knowledge about art, its 

essence and peculiarities, place and role in the life of man and 

society, trends and problems of its historical evolution; 

– mastering the skills and skills of complex work with 

Ӛнер тарихы және теориясы 

Теория и история искусства 

Theory and history of art 

 

Қазақ халқының бейнелеу ӛнері 

Изобразительное искусство казахского народа 

Fine art of Kazakh people 

 

Сәулет және кескіндеме тарихы 

История архитектуры и живописи 

History of architecture and painting 

 

Қазіргі заманғы ӛнер тарихы (Contemporary Art)  

История современного искусства (Contemporary Art)  

Contemporary Art 

 

Кино тарихы мен теориясы 

История и теория кино 

History and theory of film 

 

Қазақ кинематографиясының тарихы 

История казахстанского кинематографа 

History of Kazakh films 
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various types of art history sources, searching and 

systematization of information, skills of analysis of cultural 

monuments and works of art; 

– the formation of the ability to understand the historical and 

ethnic conditioning of the development of world art; 

– the ability to determine one's own position in relation to a 

number of traditional and modern trends in artistic 

creativity. 

ЖКҚ
Е
 тұлғааралық және мәдениетаралық 

қарым-қатынас құруға, кәсіби қарым-

қатынас дағдыларын және техникасын 

меңгеруге қабілетті 

 

ОПК
Е
 способность строить 

межличностные и межкультурные 

коммуникации, владеть навыками и 

приемами профессионального общения 

 

GPC
Е
 the ability to build interpersonal and 

intercultural communication, to master the 

skills and techniques of professional 

communication 

Е
ЖҚҚ1

– белгілі мамандық немесе кәсіби тілдің тілін терең 

білу. 

– кәсіпкерлікке, кәсіптік бағдарланған қазақ және шет 

тілдеріне ие болу; 

– қазақ және шет тілдерінде мамандық бойынша 

терминологияны білу, 

– кәсіби сипаттағы хабарламаларды қабылдау және 

мақсатты түрде ақпарат алмасу мүмкіндігі; 

– ӛз бизнесін құру және дамыту үшін бірлескен талдау, 

жобалау және шешім қабылдау әдіснамасын білу; 

– қиын жұмыс жағдайында шешімдер қабылдау 

мүмкіндігі; 

– шығармашылыққа деген ұмтылыс және кәсіптік салада 

жаңа идеяларды табысты іске асыру. 

 

Е
ОПК1

 – глубокое знание языка определенной 

специальности или профессионального языка. 

 владение деловым, профессионально-ориентированным 

казахским и иностранным языком; 

 знание терминологии по специальности на казахском и 

иностранном языке, 

 умение воспринимать сообщения профессионального 

характера и целенаправленно обмениваться 

информацией; 

 способность знать методологию совместного анализа, 

проектирования и принятия решений для создания и 

развития собственного бизнеса;  

 способность принимать решения в сложных ситуациях 

трудовой деятельности;  

 мотивирование к креативности и успешной реализации 

новых идей в профессиональной сфере. 

  

Кәсіби қазақ (орыс) тілі 

Профессиональный казахский (русский) язык 

Professional Kazakh (Russian) language 

 

Кәсіби-бағытталған шет тілі 

Профессионально-ориентированный иностранный язык 

Professionally-oriented foreign language 

 

Іскерлік мәдениеті 

Культура предприимчивости 

Culture of enterprise 

 

Мәдениет саласындағы менеджмент 

Менеджмент в сфере культуры 

Management in the field of culture 

 

Лингвомәдениеттану және мәдениетаралық қарым-қатынас 

Лингвокультурология и межкультурная коммуникация 

Linguistic and intercultural communication 

 

Іскерлік қарым-қатынас этикасы 

Этика делового общения 

Ethics of business communication 
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Е
GPC1 

– profound knowledge of the language of a particular 

specialty or professional language. 

 рossession of business, professionally-oriented Kazakh and 

foreign languages; 

 knowledge of terminology by specialty in Kazakh and 

foreign languages, 

 the ability to perceive messages of a professional nature and 

purposefully exchange information; 

 ability to know the methodology of joint analysis, design 

and decision making for the creation and development of 

your own business; 

 ability to make decisions in difficult situations of work; 

 motivation for creativity and successful implementation of 

new ideas in the professional sphere. 

Әмбебап құзыреттілік / 

Универсальные компетенции (УК) / 

Universal competences (UC) 

Оқыту нәтижесі (УК мөлшері) / Результаты обучения 

(единицы УК) /  

 The result of training (UC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын (құзыреттілік мөлшері) 

пәндер атауы/ 

Наименование дисциплин, формирующих результаты обучения 

(единицы компетенций) / 

The name of courses that form the results of training (units of 

competences) 

ӘҚ
А 

танымдық және кәсіби қызметте 

информатика және қазіргі заманғы 

цифрлық, ақпараттық технологиялар 

саласындағы базалық білімді пайдалану 

мүмкіндіктері 

 

УК
А
способность использовать в 

познавательной и профессиональной 

деятельности базовые знания в области  

информатики и современных цифровых, 

информационных технологий 

 

UC
А 

the ability to use in cognitive and 

professional activities basic knowledge in 

the field of informatics and modern digital, 

information technologies 

А
ӘҚ1 

– информатика және қазіргі заманғы цифрлық және 

ақпараттық технологиялар саласындағы базалық білім 

 әдебиеттер мен библиографиялық шолуларды 

іздестіруде компьютерлік технология мен ақпараттық 

технологияларды пайдалануды білу. 

 

А
УК1 

– базовые знания в области информатики и 

современных цифровых и информационных технологий 

 владение навыками использования компьютерной 

техники и информационных технологий в поиске 

литературы и составления библиографических 

обзоров. 

 

А
UC1 

– basic knowledge in the field of informatics and modern 

digital and information technologies 

 knowledge of the use of computer technology and 

information technology in the search for literature and 

bibliographic reviews. 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)  

Информационно-коммуникационные технологии (на английском 

языке) 

Information and Communication Technologies (in English) 

 

Цифрлық технологияларды салалар бойынша қолдану 

Цифровые технологии по отраслям применения 

Digital technologies by branches application 
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ӘҚ
B 

іскери қарым-қатынас құралы 

ретінде қазақ, орыс және шет тілдерін 

еркін меңгеру мүмкіндігі 

 

УК
B 

способность свободно пользоваться 

казахским, русским и иностранным 

языками как средством делового общения 

 

UC
B 

ability to freely use Kazakh, Russian 

and foreign languages as a means of business 

communication 

B
ӘҚ1 

– кәсіби, лексика, фразеология, стилистика және 

риторикалық стратегияларды пайдалана отырып, қазақ, 

орыс және шет тілдерінде түсіну, рекетворчеству және 

мәтінді қалыптастыру. 

 

B
УК2 

– способность к пониманию, речетворчеству и 

текстопорождению на казахском, русском и иностранном 

языке с использованием профессиональной лексики, 

фразеологии, стилистики и риторических стратегий. 

 

B
UC1 

– the ability to understand, rekhetvorchestvu and text 

generation in Kazakh, Russian and foreign languages with the 

use of professional vocabulary, phraseology, stylistics and 

rhetorical strategies. 

Қазақ (орыс) тілі 

Казахский (русский) язык  

Kazakh  (Russian) language 

 

Шетел тілі 

Иностранный язык  

Foreign language 

ӘҚ
C  Сараптамалық және аналитикалық 

жұмыстарды жүзеге асыру барысында 

әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар 

саласындағы білімін пайдалану мүмкіндігі 

 

УК
C 

способность использовать знания в 

области общественных и гуманитарных 

наук при осуществлении экспертных и 

аналитических работ 

 

UC
C 

 the ability to use knowledge in the field 

of social and human sciences in the 

implementation of expert and analytical work 

C
ӘҚ1 

– қазіргі жаһандану үрдісінде әлемдік мәдениеттің 

тарихы мен теориясы мен Қазақстан туралы негізгі 

білімдер; 

 заманауи философиялық мәселелердің сипаты мен 

ерекшеліктерін, біздің заманымыздың мәдениетіндегі 

философияның орны, оның дамуының негізгі 

бағыттарын түсіну; бірыңғай мәдениетті 

қалыптастырудағы заманауи интеграциялық 

үдерістердегі философияның рӛлі; 

 қоғамдық сананы жаңғыртуды тиімді жүзеге 

асырудың негізгі шарттарын білу және түсіну. 

 

C
УК1  

– базовые знания об истории и теории мировой 

культуры и Казахстана в условиях современных процессов 

глобализации; 

 понимание природы и специфики современных 

философских проблем, места философии в культуре 

нашего времени, основных тенденций ее развития; 

роли философии в современных интеграционных 

процессах формирования единой культуры; 

 знание и понимание главных условий эффективной 

реализации модернизации общественного сознания. 

 

C
UC1 

– basic knowledge of the history and theory of world 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Современная история Казахстана 

Modern history of Kazakhstan 

 

Философия 

Философия 

Philosophy 

 

Рухани жаңғыру 

Рухани жангыру 

Rukhani Zhangyru 

 

Мәдениеттану 

Культурология 

Cultural studies 
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culture and Kazakhstan in the current globalization processes; 

 understanding of the nature and specifics of modern 

philosophical problems, the place of philosophy in the 

culture of our time, the main trends of its development; 

the role of philosophy in modern integration processes of 

the formation of a unified culture; 

 knowledge and understanding of the main conditions for 

the effective implementation of modernization of public 

consciousness. 

ӘҚ
D 

әлеуметтік-мәдени саладағы 

басқарудың теориялық негіздерін 

тәжірибеде қолдануға, еңбек ұйымы 

саласында басқару шешімдерін табуға 

және қабылдауға қабілетті 

 

УК
D  

способность применять на 

практике знание теоретических основ 

управления в социокультурной сфере, 

находить и принимать управленческие 

решения в области организации труда 

 

UC
D 

the ability to apply in practice the 

knowledge of the theoretical foundations of 

management in the sociocultural sphere, to 

find and make managerial decisions in the 

field of labor organization 

D
ӘҚ1 

– халықтық топтарды басқару саласындағы 

аналитикалық жұмыс дағдылары; 

 адам психологиясының негізгі білімі және оның 

мінез-құлқын реттеу жолдары туралы базалық білім; 

 кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың практикалық 

негіздері, оны жоспарлау әдістері мен заманауи 

нарықтық жағдайда жүзеге асыру дағдыларының 

болуы 

 

D
УК1  

 – владение навыками в аналитической деятельности 

в области управления коллективами людей; 

 базовые знания о психологии человека и способах 

регуляции его поведения; 

 владение навыками практических основ организации 

предпринимательской деятельности, методов ее 

планирования и осуществления в современных 

рыночных условиях 

 

D
UC1 

– skills in analytical work in the field of managing 

people's groups; 

 basic knowledge of human psychology and ways of 

regulating its behavior; 

 possession of skills of practical bases of the organization 

of enterprise activity, methods of its planning and 

realization in modern market conditions 

Кәсіпкерлік және бизнес 

Предпринимательство и бизнес 

Entrepreneurship and business 

 

Ӛзін-ӛзі тану 

Самопознание 

Self-knowledge 

 

Басқару психологиясы 

Психология управления 

Management psychology 
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ӘҚ
E 

әлеуметтік және кәсіби мәселелерді 

шешуде әлеуметтік, құқықтық, саяси 

ғылымдардың негізгі принциптері мен 

әдістерін қолдану 

 

УК
E
 способность использовать основные 

положения и методы социальных, 

правовых, политических наук 

при  решении социальных и 

профессиональных задач  

 

UC
E 

ability to use the basic principles and 

methods of social, legal, political sciences in 

solving social and professional problems 

E
ӘҚ1 

– мемлекет пен құқық туралы негізгі білімдер және 

олардың қызметін реттеудегі олардың рӛлі; 

 социологиялық теорияның, әлеуметтік 

институттардың және әлеуметтік құрылымдардың 

негізгі білімдері, нақты социологиялық зерттеулер 

жүргізудің негізгі әдістерін білу; 

 cаяси теория саласындағы негізгі білім; 

 әлеуметтік маңызы бар мәселелер мен процестерді 

талдау қабілеті. 

 

E
УК1   

– базовые знания о государстве и праве и их роли в 

регулировании деятельности людей; 

 базовые знания о социологических теориях, 

социальных институтах и структурах общества, 

знание основных методов проведения конкретно-

социологических исследований; 

 базовые знания в области политической теории; 

 способность анализировать  социально-значимые 

проблемы и процессы. 

 

E
UC1 

– basic knowledge of the state and law and their role in 

regulating people's activities; 

 basic knowledge of sociological theories, social 

institutions and social structures, knowledge of the basic 

methods of carrying out concrete sociological research; 

 basic knowledge in the field of political theory; 

 the ability to analyze socially significant problems and 

processes. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет 

Антикоррупционная культура 

Anti-corruption culture 

 

Әлеуметтану 

Социология 

Sociology 

 

Саясаттану 

Политология 

Political Science 

 

Cаясат теориясы мен практикасы 

Теория и практика политики  

Theory and practice of politics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


