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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 ғылыми-педагогикалық қызметке бағытталған жоғары 

кәсіби білікті ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлауға және осы қызмет 

түрлеріндегі кәсіби мәселелерді шешуге қабілетті. 

 

Образовательная программа предназначена для подготовки 

высококвалифицированных научно-педагогических кадров, ориентированных 

на научно-исследовательскую и педагогическую деятельность и способных 

решать профессиональные задачи в данных видах деятельности. 

 

The educational program is designed to train highly qualified scientific and 

pedagogical staff focused on research and teaching activities and able to solve 

professional problems in these types of activities. 

Білім беру бағдарламасының коды 

мен атауы/Код и наименование 

образовательной программы / The 

code and name of education program 

6D020400 –« Мәдениеттану» 

 

6D020400 –«Культурология» 

 

6D020400 –« Culturology» 

Нормативтік-құқықтық 

қамтылуы/Нормативно-правовое 

обеспечение / The regulatory and 

legal support 

6D020400 – «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 6D020400 –

«Культурология». 

Государственный общеобязательный стандарт послевузовского 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 6D020400 –«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 

Жалпы және кәсіби мәдениеттің жоғары деңгейімен, мәдениеттану және 

әлеуметтік-гуманитарлық білім саласындағы іргелі біліммен, мәдени саясатпен, 

мәдени және табиғи мұраны сақтаумен, әлеуметтік-мәдени және бұқаралық 

коммуникациялармен бәсекеге қабілетті және білікті мамандарды тереңдетіп 

және сапалы дайындау. 

 

Углубленная и качественная подготовка конкурентоспособных и компетентных 

профессионалов, обладающих высоким уровнем общей и профессиональной 

культуры, фундаментальными знаниями в области культурологии и социально- 

гуманитарного знания, культурной политики, сохранения культурного и 

природного наследия, социокультурных и массовых коммуникаций. 

 

In-depth and qualitative preparation of competitive and competent professionals with 

a high level of general and professional culture, fundamental knowledge in the field of 

cultural studies and social and humanitarian knowledge, cultural policy, preservation 

of cultural and natural heritage, sociocultural and mass communications. 

Білім беру бағдарламасының 6D020400- «Мәдениеттану» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасы 
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тұжырымдамасы/Концепция 

образовательной программы / The 

concept of education program 

тәуелсіз әлеуметтік-бағдарланған зерттеулерге, шығармашылық және 

педагогикалық қызметке, қоғам мен мемлекет тарапынан сұранысқа ие қабілетті 

және білікті мамандарды қалыптастыруға бағытталған. 

 

Образовательная программа подготовки доктора PhD 6D020400-

«Культурология» направлена на формирование компетентных профессионалов, 

способных и готовых к самостоятельной социально-ориентированной 

исследовательской, творческой и педагогической деятельности, востребованной 

обществом и государством. 

 

The educational program of PhD 6D020400- "Culturology" is aimed at the formation 

of competent professionals, capable and ready for independent socially-oriented 

research, creative and pedagogical activity, in demand by society and the state. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника /  

Graduate Qualification Characteristics 

Берілетін дәреже: Присуждаемая 

степень: Awarded degree: 

«6D020400 - Мәдениеттану» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) 

 

Доктор философии (PhD) по специальности «6D020400–Культурология» 

 

Doctor of Philosophy (PhD) in the specialty "6D020400-Culturology" 

Маманның лауазымдарының 

тізімі/Перечень должностей 

специалиста / List of a specialist’s 

positions 

 мәдениеттану және оған байланысты пәндер оқытушысы; 

 мәдениеттанушы, ғылыми және ғылыми ұйымдардағы зерттеуші; 

 мәдени және білім беру ұйымдарындағы көшбасшы, сарапшы, менеджер; 

 БАҚ жүйесіндегі мәдени процестердің талдаушысы, қоғаммен байланыс 

жөніндегі маманы; 

 әлеуметтік-мәдениаралық жобалардың жетекшісі, мұражай кураторы, 

шығармашылық саладағы маман; 

 мәдени саясат саласындағы маман, мәдениет және өнер саласындағы 

менеджмент және т.б. 

 

 преподаватель культурологии и смежных дисциплин; 

 культуролог, научный сотрудник в научно-исследовательских и 

академических организациях; 

 руководитель, эксперт, менеджер в культурно-просветительских 

организациях; 

 аналитик, специалист по связям с общественностью, обозреватель 

культурных процессов в системе СМИ; 

 руководитель социо-кросс-культурных 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; 

 culturologist, researcher in research and academic organizations; 

 leader, expert, manager in cultural and educational organizations; 

 аn analyst, a specialist in public relations, a columnist of cultural processes in the 

media system; 

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

creative industries; 

 specialist in cultural policy, management in the field of culture and art, etc. 

Кәсіби қызмет саласы/Область 

профессиональной деятельности / 

The area of professional activity 

 мәдениеттану саласындағы әлеуметтік-гуманитарлық зерттеулер, 

 мәдениет саласындағы басқару, ұлттық мәдениетті сақтау және дамыту 

жөніндегі мемлекеттік бағдарламаларды әзірлеуге және іске асыруға 

қатысу, 

 жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мекемелерінде 

педагогикалық қызмет, 

 мәдениет саласындағы сараптамалық-консультациялық, ақпараттық-

талдамалық, ғылыми-зерттеу, жобалық қызмет, 

 мәдени және табиғи мұраны сақтау және насихаттау, 

 әлеуметтік-мәдени және бұқаралық коммуникациялар, 
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 мәдениет пен қоғамның дамуын талдау және болжау, 

 мәдениетпен байланысты мәселелерді зерттеу және диагностикалау. 

 

 культурологические и социально-гуманитарные исследования, 

 управление в сфере культуры, участие в разработке и реализации 

государственных программ по сохранению и развитию отечественной 

культуры, 

 педагогическая деятельность в учреждениях высшего и послевузовского 

образования, 

 экспертно-консультативная, информационно-аналитическая, научно-

исследовательская, проектная деятельность в сфере культуры, 

 сохранение и популяризация культурного и природного наследия, 

 социокультурные и массовые коммуникаций, 

 анализ и прогнозирование развития культуры и общества, 

 исследование и диагностика проблем связанных с культурой. 

 

 сultural and social-humanitarian research, 

 management in the sphere of culture, participation in the development and 

implementation of state programs for the preservation and development of 

national culture, 

 pedagogical activity in institutions of higher and postgraduate education, 

 expert-consultative, information-analytical, scientific-research, project activities 

in the field of culture, 

 рreservation and promotion of cultural and natural heritage, 

 sociocultural and mass communications, 

 analysis and forecasting of the development of culture and society, 

 research and diagnosis of problems related to culture. 

Кәсіби қызмет объектісі/Объект  

профессиональной деятельности / 

The object of professional activity 

 мәдени саясат, 

 мәдени және әлеуметтік-гуманитарлық зерттеулер әдіснамасы, 

 мәдениет саласындағы өзекті үрдістер мен құбылыстар; 

 мәдениет саласындағы білім беру және тәрбиелеу; 

 мәдени құндылықтарды құруға, таратуға және сақтауға арналған 

технологиялар; 

 мәдениет саласындағы ақпараттық жүйелер мен процестер; 

 мәдениет саласында ғылыми-зерттеу және сараптамалық қызмет жүйесі; 

 мәдени және табиғи мұра объектілері; 

 қоғамдық қарым-қатынасы мен практикасы; 

 әлеуметтік-мәдени басқару және маркетинг. 

 

 культурная политика, 

 методология культурологических и социально-гуманитарных исследований, 

 актуальные процессы и явления в области культуры;  

 образование, воспитание и просвещение в сфере культуры; 

 технологии создания, распространения и сохранения ценностей культуры; 

 информационные системы и процессы в сфере культуры;  

 системы научно-исследовательской и экспертной деятельности в сфере 

культуры; 

 объекты культурного и природного наследия; 

 публичная сфера и практика общественной коммуникации общества; 

 социокультурный менеджмент и маркетинг. 

 

 cultural policy, 

 methodology of cultural and social-humanitarian research, 

 actual processes and phenomena in the field of culture; 

 еducation, upbringing and education in the field of culture; 

 technologies for the creation, dissemination and preservation of cultural values; 

 information systems and processes in the sphere of culture; 

 a system of research and expert activities in the field of culture; 

 objects of cultural and natural heritage; 
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 public sphere and practice of public communication of the society; 

 sociocultural management and marketing. 

Кәсіби қызмет 

функциялары/Функции  

профессиональной деятельности / 

Functions of professional activity 

 ғылыми, білім беру, сараптамалық-талдамалық және жобалық жұмыстар 

жүргізеді; 

 белсенді азаматтық ұстанымға ие кең ой-пікірі бар инновациялық типтегі 

мамандарды даярлау; 

 қызмет саласындағы жұмыс сапасының жоғары деңгейін қамтамасыз ету; 

 мемлекеттік, қоғамдық, мәдени және бұқаралық құрылымдардағы 

үдерістерді басқару. 

 

 осуществлять научно-исследовательскую, образовательную, 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;  

 руководить процессами в государственных, общественных, культурно-

массовых структурах. 

 

 carry out research, educational, 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; 

 manage processes in state, public, cultural and mass structures. 

Кәсіби қызмет түрлері/ Виды 

профессиональной деятельности / 

Types of professional activity 

 Мәдениеттану саласындағы ғылыми-зерттеу жұмыстары; 

 Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру 

бағдарламалары бойынша педагогикалық және оқытушылық қызмет; 

 Мәдениет саласындағы жобалық және сараптамалық қызмет; 

 Мәдениет саласындағы ұйымдастырушылық және басқарушылық қызмет. 

 

 Научно-исследовательская деятельность в области культурологии;  

 Педагогическая и преподавательская деятельность по образовательным 

программам высшего и послевузовского образования;  

 Проектная и экспертная деятельность в области культуры;  

 Организационно-управленческая деятельность в области культуры. 

 

 Research activities in the field of culturology; 

 Pedagogical and teaching activity on educational programs of higher and 

postgraduate education; 

 Project and expert activities in the field of culture; 

 Organizational and management activities in the field of culture. 
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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
 қазіргі ғылыми 

жетістіктерді сыни түрде 

талдау және бағалау, зерттеу 

мен практикалық мәселелерді 

шешуде жаңа идеяларды 

қалыптастыру 

 

ПК
А
 способность к 

критическому анализу и 

оценке современных научных 

достижений, генерированию 

новых идей при решении 

исследовательских и 

практических задач 

 

PC
А 

the ability to critically 

analyze and evaluate current 

scientific achievements, generate 

new ideas in solving research and 

practical problems 

А
КҚ1 

– оқу саласын жүйелі түрде түсінуді көрсету; 

 кешенді зерттеу үдерісін жоспарлау, әзірлеу, енгізу және түзету; 

 мәдениеттану және әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар, мәдени саясат және 

басқару, мәдени және табиғи мұраны сақтау, әлеуметтік-мәдени және бұқаралық 

коммуникация, білім беру, талдау және мәдениет және қоғам дамуының болжау 

зерттеу шекарасын кеңейтуге байланысты проблемаларды зерттеу; 

 жаңа және күрделі идеяларды сыни талдау, бағалау және синтездеу. 

 

А
ПК1

  – демонстрировать системное понимание области изучения; 

 планировать, разрабатывать, реализовывать и корректировать комплексный 

процесс научных исследований; 

 вносить вклад собственными оригинальными исследованиями в расширение 

границ исследования культурологии и социально-гуманитарного знания, 

культурной 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; 

 критически анализировать, оценивать и синтезировать новые и сложные идеи. 

       

А
 РС1 

– demonstrate a systematic understanding of the field of study; 

 to plan, develop, implement and adjust an integrated research process; 

 contribute their own original research to the expansion of the boundaries of the study of 

cultural studies and social and humanitarian knowledge, cultural policy and 

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

communication, education, as well as analysis and forecasting the development of 

culture and society, research and diagnosis of problems associated with culture; 

 critically analyze, evaluate and synthesize new and complex ideas. 

Ориентализм және заманауи өнер 

Ориентализм и современное искусство 

Orientalism and Contemporary Art 

 

Пәнаралық зерттеулердегі мәдени география  

Культурная география: междисциплинарные 

исследования                                                             

Cultural geography: Interdisciplinary Studies 

 

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы  

Научно-исследовательская работа докторанта                             

Scientific-research work of graduate students 

 

Зерттеу практикасы                          

Исследовательская практика                    

Researsh internship 
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КҚ
В
 жоғары және жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім берудің 

негізгі білім беру 

бағдарламалары бойынша 

оқытуға дайындық 

 

ПК
В
 готовность к 

преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным программам 

высшего и послевузовского 

образования  

 

PC
В  

readiness for teaching on 

the main educational programs of 

higher and postgraduate 

education 

B
ҚҚ1

– білім берудің барлық деңгейдегі оқу орындарында заманауи әдістер мен оқу-

тәрбие жұмысының инновациялық нысандарын қолдану мүмкіндігі; 

 тұлғааралық қарым-қатынас пен адам ресурстарын басқару дағдылары; мамандар 

даярлау мәселелерінде тұрақты кәсіби өсуді қамтамасыз етуде. 

 

B
ПК1

 – способность к использованию современных методик  и инновационных форм 

учебной работы в учреждениях всех уровней образования;  

 навыки в вопросах межличностного общения и управления человеческими 

ресурсами; в вопросах вузовской подготовки специалистов, в обеспечении 

постоянного профессионального роста. 

 

B
РС1

– the ability to use modern methods and innovative forms of educational work in 

institutions of all levels of education; 

 skills in interpersonal communication and human resource management; in matters of 

university training of specialists, in ensuring constant professional growth. 

 

 

Қазақ мәдениеті мен өнеріндегі құндылықтарды 

жаңғырту мәселелері 

Проблемы модернизации ценностей в казахской 

культуре и искусстве 

The problems of modernization of values in the 

Kazakh culture and art 

 

Пәнаралық және кроссмәдени зерттеулер  

Междисциплинарные и кросскультурные 

исследования                                                         

Interdisciplinary and cross-cultural studies 

 

Педагогикалық практика  

Педагогическая практика  

Teaching internship 

КҚ
С
 мәдениеттану 

саласындағы білімді пайдалана 

отырып, ғылыми көзқарастың 

тұтас жүйесін негізге ала 

отырып кешенді зерттеулерді 

жасау және жүзеге асыру 

мүмкіндіктері 

 

ПК
С 

способность 

проектировать и осуществлять 

комплексные исследования на 

основе целостного системного 

научного мировоззрения с 

использованием знаний в 

области культуры 

 

PC
С 

the ability to design and 

implement complex studies 

based on a holistic system 

scientific worldview using 

knowledge in the field of culture 

С
КҚ1

– кәсіптік қызметте және әлеуметтік практикада, ғылыми-зерттеу және жобалық 

жұмыстарды ұйымдастыруда мәдениеттану бойынша білімді қолдану мүмкіндігі; 

 мәдени-гуманитарлық саладағы басқарудың теориялық негіздерін тәжірибеде 

пайдалану, қызметкерлермен жұмыс істеу әдістерін меңгеру, мәдени мекеменің 

қызметкерлерінің жұмысының сапасы мен тиімділігін бағалау әдістерін меңгеру; 

 этномәдени салада инновациялық жобаларды әзірлеуге және басқаруға жүйелі 

тәсіл негізінде әлеуметтік-мәдени қызмет саласындағы жобалық-аналитикалық 

және сараптамалық жұмысқа дайындық; 

 этносаралық қақтығыстардың тәуекелдерін мемлекеттік деңгейде де, өңірлік 

деңгейлерде де қабылданған белгілі саяси шешімдерді жүзеге асыруда болжау 

мүмкіндігі. 

 

С
ПК1  

– способность применять культурологическое знание в профессиональной 

деятельности и социальной практике, в организации исследовательских и проектных 

работ; 

 использовать на практике знание теоретических основ управления в 

социокультурной сфере, владеть приемами работы с персоналом, методами оценки 

качества и результативности труда персонала учреждения культуры; 

 готовность к проектно-аналитической и экспертной работе в сферах 

социокультурной деятельности на основе системного подхода, к разработке и 

управлению инновационными проектами в этнокультурной сфере; 

Мәдени саясат саласындағы менеджмент 

Менеджмент в сфере культурной политики 

Management in the sphere of cultural policy 

 

Мәдениет саласындағы маркетинг 

Маркетинг в сфере культуры 

Marketing in the field of culture 

 

Алишер Навоидің мәдени идеясының 

парадигмасындағы түркі әлем 

Тюркский мир в парадигме культурологических 

идей Алишера Навои  

The Turkic world in the paradigm of the cultural 

ideas of Alisher Navoi 

 

Өзбекстанның рухани мәдениетінің тарихы 

История духовной культуры Узбекистана 

History of spiritual culture of Uzbekistan 

 

Докторлық диссертацияны орындау 

Выполнение докторской диссертации  

Implementation of doctoral thesis 
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 умение прогнозировать риски межэтнических конфликтов, возможных при 

реализации тех или иных политических решений, принятых как на 

государственном уровне, так и на региональных уровнях.  

 

С
РС1  

– the ability to apply culturological knowledge in professional activities and social 

practice, in the organization of research and design work; 

 use in practice the knowledge of the theoretical bases of management in the sociocultural 

sphere, master the methods of working with personnel, methods of assessing the quality 

and effectiveness of the work of the personnel of the cultural institution; 

 readiness for project-analytical and expert work in the field of socio-cultural activities on 

the basis of a systematic approach, to the development and management of innovative 

projects in the ethno-cultural sphere; 

 the ability to predict the risks of interethnic conflicts possible in the implementation of 

certain political decisions taken both at the state level and at regional levels. 

 

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
 мәдениет саласындағы 

теориялық және 

эксперименттік зерттеулер 

әдіснамасына ие болу 

 

ОПК 
А
 владение методологией 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований в сфере 

культуры 

 

GPC
А 

possession of the 

methodology of theoretical and 

experimental research in the field 

of culture 

А
ЖҚҚ1   

–   үлкен көлемдегі ақпаратты талдау мүмкіндігі; 

 отандық мазмұнды талдау үшін алынған білімді қолдану мүмкіндігі; 

 Қазақстан мәдениетіндегі өзекті мәселелерді кешенді зерттеудің заманауи 

әдістерінің болуы; 

 зерттелетін салаға қатысты кең ауқымды (немесе пәнаралық) облыстардың 

контексттері мен шеңберлеріндегі жаңа немесе белгісіз жағдайларда 

проблемаларды шешудің білімін, түсінігін және қабілеттілігін қолдануға; 

 диссертация, ғылыми мақала, баяндама, аналитикалық жазба және т.б. түрінде 

ғылыми-зерттеу және аналитикалық жұмыстардың нәтижелерін қорыту. 

 

А
ОПК1 

–  умение анализировать большие объемы информации; 

 умение применять полученные знания к анализу отечественного контента; 

 владение современными методами комплексного исследования актуальных 

проблем в сфере культуры Казахстана; 

 применять знания, понимание и способность решать проблемы в новых или 

незнакомых ситуациях в контекстах и рамках более широких (или 

Мәдени зерттеулердің теориясы және әдістемесі 

Теория и методология культурных исследований 

Theory and Methodology of Cultural Studies 

 

Наукометрия 

Наукометрия 

Science metrics 
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междисциплинарных) областей, связанных с изучаемой областью; 

 обобщать результаты научно-исследовательской и аналитической работы в виде 

диссертации, научной статьи, отчета, аналитической записки и др. 

 

А
GPC1  

– the ability to analyze large amounts of information; 

 the ability to apply the acquired knowledge to the analysis of domestic content; 

 рossession of modern methods of complex research of actual problems in the sphere of 

culture of Kazakhstan 

 аpply knowledge, understanding and ability to solve problems in new or unfamiliar 

situations in the contexts and frameworks of broader (or interdisciplinary) areas related 

to the area under study; 

 generalize the results of scientific research and analytical work in the form of a 

dissertation, a scientific article, a report, an analytical note, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


