
 

 

Білім беру бағдарламасының паспорты 6В03102 Мəдениеттану 
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6В03 Əлеуметтік ғылымдар, журналистика жəне ақпарат 

Дайындық 
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жіктелуі 

6В031 Əлеуметтік ғылымдар 

Білім беру 

бағдарламасының коды 

мен атауы 

6В03102 Мəдениеттану 

Білім беру 

бағдарламаларының 

топтары 

В039 Мəдениеттану 

Білім беру 

бағдарламасының 

бірегейлігі 

1. 6В03102 білім беру бағдарламасы мəдениеттану 

мəдениет басқармасы, мəдениетаралық өзара іс-қимыл, 

заманауи əлеуметтік-мəдени үдерістер саласында жүйелі 

білім алуға мүмкіндік береді. 

2. Негізгі тірек қазіргі мəдениеттің алуан түрлі 

феномендерін ғылыми-сыни ұғынудың құзыреттілігін 

əзірлеуге, өндіріс процесін іс жүзінде меңгеруге жəне 

қоғамда мəдени мəндер мен мағыналарды беруге 

бағытталған. 

3. Оқыту үдерісінде интерактивті формаларды, қазіргі 

заманғы, соның ішінде сандық технологияларды пайдалану.  

4. Бағдарлама аймақтық еңбек нарығына жəне жұмыс 

берушілермен тығыз ынтымақтастыққа бағытталған. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы 

ББ мақсаты Мемлекеттік жəне жергілікті басқару органдарында 

ғылыми-зерттеу, ұйымдастыру-басқару, жобалау, 

оқытушылық, ақпараттық жəне сараптамалық-талдау 

қызметін жүзеге асыру үшін қажетті кəсіби құзыреттілікке, 

қондырғыларға жəне құндылықтарға ие өңірлік еңбек 

нарығында сұранысқа ие жоғары білікті мəдениеттанушы 

мамандарды даярлау. 

БББ міндеттері 1. Мəдениеттанудың категориялық аппаратын білу жəне 

еркін пайдалану. 

2. Мəдениеттанудың əртүрлі салаларында теориялық жəне 

практикалық білімді қолдану. 

3. Кəсіби қызметте əлеуметтік-мəдени зерттеулер 

əдіснамасын игеру жəне қолдану. 

4. Қазіргі заманның əлеуметтік-мəдени дамуының өзекті 

мəселелері бойынша болжамдық жəне талдау жұмыстарын 

жүзеге асыру. 

БББ оқыту нəтижелері Білім беру бағдарламасы аяқталғаннан кейін білім 

алушылар: 

1. мəдениеттану ғылымының тұжырымдамалық негіздері 

мен теорияларын, əлеуметтік-мəдени зерттеу əдіснамасын; 

Тарихи перспективада мəдениеттану ойының даму 

заңдылықтарын; мəдениеттану жəне ғылыми маңызы бар 

мəтіндерді интерпретациялау тəсілдері мен тетіктерін 

білуін көрсету; 

2. ғылым, мəдениет жəне білім берудің жаңа жетістіктерінің 

контекстінде əлеуметтік-мəдени үдерістерді моделдеудің 



 

 

əдіснамасын, əлеуметтік-мəдени шындықты реформалау 

мен жаңғыртудың перспективалық стратегиялық міндеттері 

мен бағдарламаларын анықтау; 

3. əлеуметтік-мəдени жағдайды дамытудың стратегиялық 

бағдарламаларын талдау, болжау жəне əзірлеу үшін 

қолданбалы əлеуметтік-мəдени зерттеулер жүргізу 

əдістемесі мен əдіснамасын қолдану; 

4. сыни жəне креативті ойлау мəдениетін, жазбаша 

сөйлеудің əртүрлі жанрларын меңгеру; жазбаша жəне 

ауызша сөйлеуде шығармашылық қызметтің нəтижелерін 

дұрыс жəне сенімді рəсімдеу қабілеті; 

5. ақпаратты таңдау жəне құрылымдау, стратегиялық 

мақсаттар қою; 

6. кəсіби жəне басқа да міндеттердің стандартты емес 

практикалық шешімдерін табу; 

7. əлеуметтік-мəдени дамудың өзекті мəселелері мен 

стратегиялық міндеттерді шешу контекстінде əлеуметтік-

мəдени зерттеулер жүргізудің əдіснамалық құралдарын 

əзірлеу; 

8. əлеуметтік-мəдени дамудың өзекті проблемалары 

бойынша олардың нəтижелерін сыни түсіндіре отырып, 

кешенді зерттеулер мен сараптамалық сауалдар жүргізу; 

9. мемлекеттік жəне өңірлік дамудың стратегиялық 

міндеттеріне сəйкес əлеуметтік-мəдени даму 

бағдарламаларына ғылыми сараптама жүргізу;  

10. мəдениет жəне мəдени даму саласындағы өзекті жəне 

бірегей ғылыми жобаларды жүзеге асыру; 

11. стандартты емес жағдайларда ұйымдастыру-басқару 

шешімдерін табу, олар үшін жауапкершілік; 

12. əлеуметтік-мəдени дамудың өзекті мəселелері, 

əлеуметтік-мəдени шындықты реформалаудың 

стратегиялық міндеттері мен бағдарламалары бойынша 

консультациялық, ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын 

жүзеге асыру; 

13. жалпы жəне кəсіптік білім беру мекемелерінде білім 

беру жүйесін реформалау жəне заманауи модернизациялық 

үдерістер, сондай-ақ пəнаралық жəне пəнаралық 

байланыстар контекстінде мəдениеттанулық пəндерді 

оқыту əдістемесі мен əдіснамасын қолдану; 

14. кəсіби қызмет саласында еңбекті ұйымдастыру 

ерекшеліктерін, оны іске асыру тəсілдері мен тетіктерін, 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету жəне еңбекті қорғау, мəдени 

жəне табиғи əралуандыққа ұқыпты қарау; 

15. кəсіби қызмет саласында мəдениетаралық 

коммуникация мен мультикультурализмнің базалық 

құндылықтарын қолдану, толерантты болу, мемлекеттік 

тілді, ұлтаралық қарым-қатынас тілін еркін меңгеру, бір 

немесе бірнеше шет тілдерін пайдалану; 

16. азаматтық қоғам құндылықтары мен əлеуметтік 

жауапкершілік негізінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

əрекет ету жəне əлеуметтік процестерді реттеуде 

экономикалық жəне құқықтық білімді қолдану. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы 

Берілетін дəреже Білім беру бағдарламасы бойынша əлеуметтік білім 



 

 

бакалавры 6В03102 Мəдениеттану 

Лауазымдар тізбесі - маман, сарапшы; 

- маркетинг жəне менеджмент маманы;  

- мəдениеттану пəндерінің оқытушысы. 

Кəсіби қызмет объектісі - мемлекеттік басқару органдары;  

- мұражай жəне кітапхана ісі, туризм, көрме қызметі жəне 

БАҚ саласындағы мекемелер; 

- білім беру мекемелері. 
 


