
Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое 

Л.Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

 

БЕКІТІЛДІ 

«Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» 

ШЖҚ РМК 

Ғылыми Кеңесінің 2018 ж. «__»_________,  

хаттама №___ шешімімен 

Ректор _________ Е. Сыдықов 

 

 

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

EDUCATION PROGRAMME 

Бағдарлама деңгейі /Уровень программы / Programme Ievel: Магистратура/ Магистратура / Master's programme
 

 

Мамандық 6М020400 – «Мәдениеттану» 

Специальность  6М020400– «Культурология» 

Specialty    6М020400 - «Culturology»
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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 білікті кадрларды даярлауға арналған - 

мәдениеттанушылар, орта, орта арнайы және жоғары оқу орындарындағы 

мәдениеттану мұғалімдері; ғылыми зерттеушілер мен ғылыми ұйымдардағы 

қызметкерлер; докторантурада оқытуды одан әрі дамыту перспективалары бар 

зерттеушілер, мәдени, білім беру және туристік ұйымдардағы менеджерлер, 

менеджерлер; мәдени саясат саласындағы мамандар, мәдениет саласындағы 

басқару. 

 

Образовательная программа предназначена для подготовки квалифицированных 

кадров – культурологов, преподавателей культурологии в средних, средне-

специальных и высших учебных заведениях; научных исследователей и 

сотрудников в научно-исследовательских организациях; исследователей с 

перспективой дальнейшего обучения в докторантуре, руководителей, 

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 secondary, secondary special and higher educational 

institutions; scientific researchers and staff in research organizations; researchers with 

the prospect of further training in doctoral studies, managers, managers in cultural, 

educational and tourist organizations; specialists in cultural policy, management in the 

sphere of culture. 

Білім беру бағдарламасының коды 

мен атауы/Код и наименование 

образовательной программы / The 

code and name of education program 

6М020400 –« Мәдениеттану» 

 

6М020400 –«Культурология» 

 

6М020400 –«Culturology» 

Нормативтік-құқықтық 

қамтылуы/Нормативно-правовое 

обеспечение / The regulatory and 

legal support 

6М020400 – «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 6М020400 –

«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 6М020400 –«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 

Кәсіптік білім алу, ғылыми-зерттеу, ұйымдастырушылық-әдістемелік жұмысын 

түлекке әлеуметтік-мәдени салада табысты жұмыс істеуге мүмкіндік береді, 

түлектердің әлеуметтік ұтқырлығына және еңбек нарығындағы тұрақтылыққа 

ықпал ететін кәсіби біліктілікке ие. 

 

Получение профессионального образования, навыков научно-

исследовательской, организационно-методологической работы, позволяющего 
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выпускнику успешно работать в социально-культурной сфере, обладать 

профессиональными компетенциями, способствующими социальной 

мобильности выпускника и устойчивости на рынке труда. 

 

Obtaining professional education, skills of research, organizational and 

methodological work that allows the graduate to successfully work in the socio-

cultural sphere, have professional competencies that contribute to the social mobility 

of the graduate and stability in the labor market. 

Білім беру бағдарламасының 

тұжырымдамасы/Концепция 

образовательной программы / The 

concept of education program 

6М020400 - «Мәдениеттану» мамандығы бойынша магистратураның білім беру 

бағдарламасы түлекке тәуелсіз зерттеу жүргізуге және кәсіби қызметке 

байланысты стандартты және стандартты емес жағдайларда ғылыми 

мәселелерді шешуге және педагогикалық қызметке қатысуға мүмкіндік беретін 

сапалы білім беруді қалыптастыруға бағытталған. 

 

Образовательная программа подготовки магистра по специальности 6М020400-

«Культурология» направлена на формирование качественного образования, 

позволяющего выпускнику самостоятельно проводить научно-

исследовательскую работу и решать научные вопросы в стандартных и 

нестандартных ситуациях, связанных с профессиональной деятельностью, 

заниматься педагогической деятельностью. 

 

The educational program of Master's degree in specialty 6M020400- "Culturology" is 

aimed at the formation of quality education, which allows the graduate to 

independently conduct research and to solve scientific problems in standard and non-

standard situations related to professional activities and engage in pedagogical 

activities. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника /  

Graduate Qualification Characteristics 

Берілетін дәреже: Присуждаемая 

степень: Awarded degree: 

6М020400 - «Мәдениеттану» мамандығы бойынша гуманитарлық 

ғылымдарының магистрі 

 

Магистр гуманитарных наук по специальности 6М020400-«Культурология» 

 

Master of humanitarian sciences in the specialty 6M020400- "Culturology" 

Маманның лауазымдарының 

тізімі/Перечень должностей 

специалиста / List of a specialist’s 

positions 

 мәдениеттану және онымен байланысты пәндер мұғалімі (мектеп, лицей, 

колледж, университет); 

 мәдениеттанушы, ғылыми ұйымдардағы зерттеуші; 

 мәдени, білім беру және туристік ұйымдардағы көшбасшы, референт, 

сарапшы, 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 өнер саласындағы 

менеджмент және т.б. 

 

 преподаватель культурологии и смежных дисциплин (школа, лицей, 

колледж, ВУЗ); 

 культуролог, научный сотрудник в научно-исследовательских 

организациях; 

 руководитель, 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. 

 

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

 culturologist, researcher in research organizations; 

 a leader, a referent, an expert, a manager in cultural, educational and 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» бағыты бойынша магистрлердің кәсіптік қызмет саласы 

мәдениеттану және әлеуметтік-гуманитарлық білімдер, мәдени саясат және 

басқару, мәдени және табиғи мұраларды сақтау, мәдени-бұқаралық 

коммуникацияларды сақтау, мәдениет пен қоғамның дамуын талдау, болжау. 

 

Область профессиональной деятельности магистров по направлению 

"Культурология" включает области 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.  

 

The field of professional activity of masters in the direction of "Culturology" includes 

areas 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 саласында білім беру; 

 Заманауи қоғамның әлеуметтік-мәдени процестері мен практикасы; 

 Мәдени және табиғи мұра; 

 Қоғамның қоғамдық қарым-қатынасы мен қоғамдық тәжірибе; 

 Шығармашылық инновациялар; 

 Мәдени өмірдің 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 culture; 

 Sociocultural processes and practices of modern society; 

 Cultural and natural heritage; 

 Public sphere and practice of public communication of the society; 

 Creative innovations; 

 Information environment of cultural life; 

 Intercultural transfer processes. 

Кәсіби қызмет 

функциялары/Функции  

профессиональной деятельности / 

Functions of professional activity 

 Мемлекеттік, қоғамдық, мәдени және бұқаралық құрылымдардағы 

үдерістерді басқару; 

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

шараларды жүзеге асырады; 

 Белсенді азаматтық ұстанымы бар кең ой-пікірі бар, жаңашыл ойлау 

қабілеті бар мамандарды даярлау; 

 Қызмет саласындағы жұмыс сапасының жоғары деңгейін қамтамасыз ету; 

 Мәдени-ағартушылық, ұйымдастырушылық және басқарушылық іс-

шараларды ұйымдастырады. 
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 руководить процессами в государственных, общественных, культурно-

массовых структурах;  

 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. 

 

 Manage processes in 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; 

 Oganize cultural, educational and organizational and managerial activities. 

Кәсіби қызмет түрлері/ Виды 

профессиональной деятельности / 

Types of professional activity 

 Педагогикалық және педагогикалық қызмет; 

 Ғылыми-зерттеу жұмыстары; 

 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 activity; 

 Research activities; 

 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 (білім 

беру) құзыреттілік: білім 

берудің барлық деңгейдегі оқу 

орындарында қазіргі заманғы 

әдістер мен оқу-тәрбие 

жұмыстарының инновациялық 

нысандарын қолдану 

мүмкіндігі 

 

ПК
А
 Педагогические 

(преподавательские) 

компетенции: способность к 

использованию современных 

методик  и инновационных 

форм учебной работы в 

учреждениях всех уровней 

образования  

 

PC
А
 Рedagogical (teaching) 

competencies: the ability to use 

modern methods and innovative 

forms of educational work in 

institutions of all levels of 

education 

А
КҚ1 

– білім берудің барлық деңгейлерінде мемлекеттік және мемлекеттік емес 

ұйымдарда білім беру және педагогикалық қызметті жүзеге асыру мүмкіндігі 

 

А
ПК1

  - способность осуществлять воспитательную и педагогическую деятельность в 

государственных и негосударственных учреждениях всех уровней образования 

 

А
 РС1 

– the ability to carry out educational and pedagogical activities in state and non-state 

institutions at all levels of education 

 

"Жақсы Қазақ"  идеясы және философиясы 

Идея и философия "Жақсы Қазақ" 

Idea and Philosophy of "Jaqsi qazaq 

 

Ұлттық өзін-өзі тануды қалыптастыру 

Формирование национального самосознания 

Formation of national self-awareness 

 

Педагогикалық тәжірибе 

Педагогическая практика 

Teaching practice 
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КҚ
В
 Ғылыми-зерттеу 

құзыреттілігі: іргелі ғылымдар 

туралы білімдерін ғылыми-

зерттеу және ғылыми-

практикалық қызметінде 

қолдануға 

 

ПК
В
 Научно-

исследовательские 

компетенции: 

способность  использовать  зна

ние  фундаментальных  наук  в 

 своей  научно‐ 
исследовательской и научно‐
практической деятельности 

 

PC
В
 Research competence: the 

ability to use the knowledge of 

fundamental sciences in their 

research and scientific and 

practical activities   

 

B
ҚҚ1

– мәдениеттанушылық білімін қолдана білу және қазіргі заманғы мәдениет 

әдістерін кәсіптік жұмыс және әлеуметтік практикада сыни түрде қолдану; 

 зерттеу тақырыбы бойынша алынған ғылыми ақпараттарды түсіну, зерттеу және 

сыни талдау мүмкіндігі және зерттеу нәтижелерін ұсыну; 

 ақпаратты өңдеу, талдау және синтездеу әдістеріне ие болу; 

 ғылыми есептерді, сауалнамаларды, аналитикалық карталарды және түсіндірме 

жазбаларды құрастыру әдістерін тәжірибеге енгізу мүмкіндігі. 

 

B
ПК1

 – способность применять культурологическое знание и  критически 

использовать методы современной науки о культуре в профессиональной 

деятельности и социальной практике;  

 способность  понимать, изучать и критически анализировать получаемую 

научную информацию по тематике исследования и представлять результаты 

исследований;  

 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 apply culturological knowledge and critically use the methods of 

modern science of culture in professional work and social practice; 

 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; 

 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. 

 

 

 

 

Мәдениеттің қазіргі заманғы зерттеулері 

Современные исследования культуры 

Modern studies of culture 

 

Ориентализм және  постколониалдық сын                                            

Ориентализм и постколониальная критика                                               

Orientalism and postcollonial critique 

 

Зерттеудің сапалық әдістері 

Качественные методы исследования 

Qualitive research methods 

 

Әлеуметтік гуманитарлық білім: методологиялық 

аспектілері                                          

Социогуманитарное знание: методологические 

аспекты                      

Socio-humanitarian knowledge: methodological 

aspects    

 

Гуманитарлық ғылымдағы визуалдық әдістер 

Визуальные методы в гуманитарных науках 

Visual methods in the Humanities 

 

Постмодерн мәдениетінің философиясы 

Философия культуры постмодерна 

Philosophy of culture in postmodern 

 

Қазіргі Батыс философиясы 

Современная западная философия 

Modern Western Philosophy 

 

Зерттеу тәжірибесі 

Исследовательская практика 

Research practice 

 

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы 

Научно-исследовательская работа магистранта     

Scientific research work of undergraduate student                               
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КҚ
С
  Жобалық және 

сарапшылық құзыреттілік:  

философия саласындағы 

ғылыми жобаларды дамыту 

дағдыларын игеру қабілеті 

 

ПК
С
  Проектно- экспертные 

компетенции: способность 

владеть навыками 

разработки научных 

проектов в области 

философии 

 

PC
С
  Project and Expert 

Competencies: ability to master 

the skills of developing scientific 

projects in the field of 

philosophy 

С
КҚ1

– қабілеттер: 

 әлеуметтік-эстетикалық, экономикалық, технологиялық параметрлерін ескере 

отырып, әлеуметтік-мәдени процестер мен практикаға, мәдени және табиғи 

мұраны сақтау мен дамытуға қатысты жобаларды әзірлеуге және іске асыруға 

басшылық және қатысу; 

 әлеуметтік маңызы бар, инновациялық жобаларға арналған өтінімдерді, 

сипаттамаларды, консалтингті, есептеулерді жасау; 

 туристік компаниялар мен компанияларда, мемлекеттік, қоғамдық және бизнес 

құрылымдарда, мәдениет мекемелерінде консультация беру; 

 жаппай байланыс жүйесінде әлеуметтік-мәдени бағдарламаларды жүзеге асыру. 

 
С

ПК1  
– способности: 

 руководства и 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; 

 составления заявок, описания, консультирования, расчеты на социально 

значимые, инновационные проекты; 

 консалтинговой работы в туристических фирмах и компаниях, государственных, 

общественных и бизнес-структурах, учреждениях культуры; 

 к реализации социально-культурных программ в системе массовых 

коммуникаций. 

 

С
РС1  

– abilities: 

 leadership and 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; 

 drawing up applications, descriptions, consulting, calculations for socially significant, 

innovative projects; 

 consulting work in tourist companies and companies, state, public and business 

structures, cultural institutions; 

 implementation of socio-cultural programs in the mass communication system. 

ХХ ғасырдың маргиналдық  эпистемологиясы                                        

Маргинальная эпистемология XX века 

Marginal epistemology of XX century 

 

Мәдениет философиясы және күнделіктілік 

Философия культуры и повседневности 

Philosophy of culture and everyday life 

 

Қазіргі дәуірдегі медиамәдениет 

Медиакультура в современную эпоху 

Media culture in contemporary world 

 

Қазіргі қоғамдағы мультимедиалық мәдениетті 

дамыту 

Развитие мультимедийной культуры в 

современном обществе 

The development of multimedia culture in modern 

society 
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КҚ
D
 Ұйымдастыру-басқару 

және мәдени-ағартушылық 

құзыреттілік: әлеуметтік-

мәдени саладағы басқарудың 

теориялық негіздерін білу 

тәжірибесін қолдануға, 

басқарушылық шешімдерді 

табуға және жасауға 

 

ПК
D
 Организационно-

управленческие и культурно-

просветительские 

компетенции: способность 

применять на практике знание 

теоретических основ 

управления в социокультурной 

сфере, находить и принимать 

управленческие решения 

 

PC
D
 Organizational-management 

and cultural-educational 

competencies: the ability to apply 

in practice the knowledge of the 

theoretical foundations of 

management in the sociocultural 

sphere, to find and make 

managerial decisions  

D
КҚ1

– ұйымдастырушылық және басқарушылық жұмыста мәдениет және заманауи 

әлеуметтік-мәдени қызмет бағыттарының (тұжырымдамалар мен құралдар) жетекші 

бағыттары бойынша заманауи білімді пайдалануға дайын болу; 

 көркем, мәдени, мәдени, тарихи және табиғи мұраларды сақтау мен дамытуға 

байланысты мемлекеттік мәдени саясаттың бағыттарын іске асыруға дайындық; 

 әлеуметтік-мәдени салада шығармашылық және шығармашылық жоспарлар мен 

бағдарламаларды жүзеге асыру мүмкіндігі; 

 мәдени-сауықтыру іс-шараларының нысандарын жүзеге асыруға қатысуға 

дайындық.
 

 

 
D

ПК1
– готовность к использованию современного знания о культуре и ведущих 

направлений современной социокультурной деятельности (концепций и 

инструментария) в организационно-управленческой работе;   

 готовность к реализации направлений государственной культурной политики, 

связанной с сохранением и освоением художественно-культурного, культурно-

исторического и природного наследия;  

 способность к осуществлению художественно-творческих планов и программ в 

социокультурной сфере;   

 готовность к участию в реализации форм культурно-досуговой деятельности. 

 

D
РС1  

– readiness to use modern knowledge about culture and leading directions of modern 

socio-cultural activity (concepts and tools) in organizational and managerial work; 

 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; 

 ability to implement artistic and creative plans and programs in the socio-cultural 

sphere; 

 willingness to participate in the implementation of forms of cultural and recreational 

activities. 

Ұлттық мұра мәселесі және бүгінгі күн 

Проблемы национального наследия и 

современность 

Problems of national heritage and modernity 

 

Мәдени  мұра және қазақ халқының ұлттық 

идеясы 

Культурное наследие и национальная идея 

Казахского народа 

Cultural heritage and national idea of the Kazakh 

people 

 

ХХ ғасырдың маргиналдық  эпистемологиясы                                        

Маргинальная эпистемология XX века 

Marginal epistemology of XX century 

 

Мәдениет философиясы және күнделіктілік 

Философия культуры и повседневности 

Philosophy of culture and everyday life 

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
 Методологиялық 

құзыреттілік: іргелі және 

қолданбалы мәдениеттану 

әдіснамасы, проблемалар 

А
ЖҚҚ1 

– мәдениеттанудың түрлі салаларында ғылыми-зерттеу жұмыстарына 

теориялық және тәжірибелік білімін қолдану; 

 қолданыстағы ғылыми теориялар мен тұжырымдамалар негізінде процестер мен 

Ғылым тарихы мен философиясы 

История и философия науки 

History and philosophy of science 
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саласындағы жүйелік білімді 

меңгеру 

 

ОПК 
А
 Методологические 

компетенций: владение 

системными знаниями в 

области проблематики, 

методологии фундаментальной 

и прикладной культурологии 

 

GPC
А
 Methodological 

competences: рossession of 

system knowledge in the field of 

problems, methodology of 

fundamental and applied 

culturology 

практикаларды талдау және интерпретациялау; 

 әртүрлі заманауи әдіснамалық тәсілдерге бағдарлау; 

 

А
ОПК1 

– применение теоретических и практических знаний в различных областях 

культурологии для научных исследований; 

 анализ и интерпретация процессов и практик на основе существующих научных 

теорий и концепций; 

 ориентирование в многообразии современных методологических подходов. 

 

А
GPC1  

– application of theoretical and practical knowledge in various fields of cultural 

science for scientific research; 

 analysis and interpretation of processes and practices based on existing scientific 

theories and concepts; 

 оrientation in a variety of modern methodological approaches. 

Кеңістік пен уақытың мифипоэтикалық негіздері 

Мифопоэтические основания пространства и 

времени 

Mythopoetic Foundation space and time 

 

Қазақ мәдениетінің құндылықтар әлемі 

Ценностные миры казахской культуры 

The value worlds of the Kazakh culture 

ЖКҚ
B
 Коммуникативтік 

құзыреттілік: танымдық, 

коммуникативтік, 

практикалық қызмет қабілеті 

 

 

ОПК
B
 Коммуникативные 

компетенции: способность к 

познавательной, 

коммуникативной, 

практической деятельности 

 

GPC
В
 Communicative 

Competences: аbility to 

cognitive, communicative, 

practical activities 

B
ЖҚҚ1 

– кәсіби тіл білу; 

 эмпирикалық деректерді академиялық жазу, талдау, жүйелеу дағдыларын 

меңгеру. 

 

B
ОПК1

 – 
 
знание профессионального языка; 

 владение навыками академического письма, анализа, систематизации 

эмпирических данных. 

 

B
GPC1 

– knowledge of the professional language; 

 рossession of skills in academic writing, analysis, systematization of empirical data. 

 

Шетел тілі (кәсіби) 

Иностранный язык (профессиональный) 

Foreign language (professional) 

 

Педагогика 

Педагогика 

Pedagogics 

 

Психология 

Психология 

Psychology 

 

Академиялық хат                                                  

Академическое письмо 

Academic writing 

 

Дискурстік талдау: тарихи-мәдени мәтіндерді 

оқу техникасы 

Дискурсный анализ: техника чтения историко-

культурных текстов 

Discourse analysis: the technique of reading 

historical and cultural texts 
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ЖКҚ
С  

Аналитикалық 

құзыреттілік: ойлану, талдау, 

синтез жасау қабілеті 

 

ОПК
С
 Аналитические 

компетенции: способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

 

GPC
С
 Analytical Competence: 

аbility to abstract thinking, 

analysis, synthesis 

C
ЖҚҚ1 

– үлкен көлемдегі ақпаратты талдау мүмкіндігі; 

 отандық мазмұнды талдау үшін алынған білімді қолдану мүмкіндігі; 

 Қазақстан мәдениетіндегі өзекті мәселелерді кешенді зерттеудің заманауи 

әдістері. 

 

C
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. 

 

C
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. 

Естеліктің өзекті мәселелері 

Актуальные практики памяти 

Actual memory practices 

 

Мәдениет экологиясы 

Экология культуры                                  

Ecology of culture 

 

Жаңаша және инновациялық ойлау мәдениеті                                        

Культура нового и инновационного мышления                                                                     

New and Innovative Thinking culture 

 

Этномәдени символизм 

Этнокультурный символизм 

Ethno-cultural symbolism 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


