
 



 





6М020400 – «Мәдениеттану» мамандығы түлегінің білім алу 

бағдарламасының төлқұжаты 

1.1 Біліктілік пен лауазым түрлері 

6М020400 – «Мәдениеттану» мамандығы түлегіне «6М020400 – 

«Мәдениеттану» мамандығы бойынша гуманитарлық ғылымдар магистрі» 

академиялық дәрежесі беріледі. 

Мамандарды даярлау мақсаты  

Мақсаты – мәдениеттің әр түрлі саласында, сонымен қатар қоғамның  

әлеуметтік-мәдени өмірі мен мәдени саясатын жүзеге асыру барысында 

туындайтын мәселелерді жүйелі жолмен шешімін табу кезеңінде тың 

зерттеулер жүргізуге және ғылыми-практикалық инновациялық жобаларды 

құрастыруға қабілетті мамандарды даярлау. 

Түлектердің кәсіби қызметінің нысандары: мәдениет теориясы мен 

тарихының түпкілікті мәселелері; тарихтағы және қазіргі замандағы мәдени 

формалар, процестер мен іс-тәжірибелер; мәдени феномендерді өндіру 

тәсілдері, оларды қоғам ішінде тарату, бекіту және тутыну; бұқаралық 

мәдени қарым-қатынас жасау формалары, тәсілдері мен құралдары; 

жаһандық және жергілікті өлшемдер бойынша тұлғааралық және 

мәдениаралық өзараәрекеттестіктер; мәдениет саласында ағарту ісі мен білім 

алу. 

Ғылыми-зерттеу, мәдени-білім беру, мемлекеттік және қоғамдық 

ұйымдар мен мекемелерде мәдениеттану магистрі атқаратын қызмет 

түрлерінің көпсалалы екендігін ескеру қажет.  

Білім алу бағдарламаның негізгі міндеттері – мәдениеттанудың 

ұғымдар жүйесі мен заңдылықтарын игеру; авторлық және ұжымдық ғылыми 

зерттеулер жүргізу барысында мәдениеттанудың кез келген саласы бойынша 

алған теориялық және тәжірибелік білімін тиімді пайдалану; ақпаратты 

жинақтау мен өндеудің автоматтандырылған тәсілдерін қолдану арқылы 

ғылыми және әлеуметтік-мәдени ақпаратты талдау және бір жүйеге келтіру 

(сөздіктер, анықтамалық басылымдар, энциклопедиялар т.б.); педагогика мен 

психология саласы бойынша білім алуы мен оқыту іс-тәжірибесіне ие болу, 

ой-өрісін тереңдету және өзін-өзі бағалау арқылы магистранттың тұлғалық 

дамуы.    

Түлекке мәдениеттану бойынша білім алу бағдарламаның екінші 

деңгейін аяқтаған соң берілген дәрежесі кәсіби оқытудың бірінші деңгейінде 

айқындалған салаларында (зерттеук, жобалау, басқару, креативті қызмет) 

кәсіби және әлеуметтік жауапкершілігі жоғары турған лауазымдарда қызмет 

атқаруға мүмкіндік береді. Бұл өз кезіңде түлекке жоғарғы білім беру 

саласында жұмыспен қамтылуына жол ашады.    

6М020400 – «Мәдениеттану» мамандығының кәсіптік қызмет 

салалары: 

- жоғары және арнайы орта білім беру мекемелерінде, қосымша білім 

беру ұйымдарында педагогикалық және ағарту жұмысын атқару; 

- ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру мен жүзеге асыру; 



- мәдениет, мәдени саясат, этносаралық және мәдениаралық 

коммуникация салаларында сараптамалық қызметі; 

- туризм және білім беру саласында мәдени процестерді мемлекеттік 

басқару  саясатын жүзеге асыру барысында басқарушылық және 

ұйымдастырушылық қызметі;  

- әр түрлі деңгейде (ұйымдар, әлеуметтік және кәсіби топтар, аймақтар, 

мемлекеттер) мәдени даму бағдарламаларын құрастыру мен жүзеге асыру.  

 

1.2 Маңызды құзыреттіліктер 

Екінші деңгейдегі дескрипттер келесі қабілеттерді негіздейді: 

1) әсіресе ғылыми зерттеулер контекстінде орын алатын идеяларды 

дамыту мен қолдануға негіз болытын және мүмкіндік беретін дамушы білімі 

мен танымын көрсете алу; 

2) зерттеу саласына байланысты кең пәнаралық контекстіде жаңа 

немесе беймәлім жағдайда туындайтын мәселелерді шешуге алған білімін, 

түсінігі мен қабілеттерін қолдана алу;  

3) білімдерді үйлестіруге, күрделі мәселелерді шеше алуға, этикалық 

және әлеуметтік жауапкершілік принциптерін ескере отырып толық емес 

және шектеулі ақпарат жағдайында тың тұжырымдар келтіре алу; 

4) сала мамандары мен басқаларға өзінің қорытынды түйіндері мен 

ойларын нақты және ұғынықты етіп жеткізе алу; 

5) үнемі өз бетімен білімін жетілдіруге. 

Білім алу нәтижесінде түлек өзінің ресурстарын басқаруға бар 

мүмкіндіктерді ашық көрсете алады – өз бетімен білім алу жағдайында 

шеберлік пен қабілеттілік танытуға, алған білімін жүйелеуге, өзінің кәсіби 

және интеллектуалдық әлеуетін жетілдіру мақсатында оларды дамытуға және 

ұтымды пайдалануға. 

Кәсіби білім алу нәтижесінде 6М020400 – «Мәдениеттану» мамандығы 

бойынша гуманитарлық ғылымдар магистрі келесі маңызды 

құзыреттіліктерге ие болады: 

1) түсінігі болуы керек (КК1) 

қоғамдық өмірдегі ғылым мен білімнің рөлі туралы; 

ғылыми танымның қазіргі даму үдерістері туралы; 

жаратылыстану (әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық) 

ғылымдарының өзекті әдіснамалық және философиялық мәселелері 

жайында; 

жоғарғы мектеп оқытушысының кәсіби құзыретілігі туралы; 

жаһандану процестерінің қайшылықтары мен әлеуметтік-

экономикалық салдары туралы; 

2) білу керек (КК2) 

ғылыми танымның әдіснамасын; 

ғылыми іс-әрекеттің принциптері мен ұйымдасу құрылымын; 

білім алу барысында студенттердің танымдық іс-ірекетінің 

психологиясын; 

білім сапасы мен тиімділігін арттырудың психологиялық әдістері мен 



құралдарын; 

3) істей алу керек  (КК3) 

ғылыми зерттеулер аясында алған білімін идеяларды ерекше жолмен 

дамытуға және пайдалануға; 

процестер мен құбылыстарды зерттеу барысында қолданатың 

тұжырымдамаларға, теориялар мен әдіс-тәсілдерге сыни талдау жасай алу; 

кеңеттен тыс жағдайда зерттеу міндеттерін шешу мақсатында әр түрлі 

салада алған білімін үйлестіре алу; 

білімдерді үйлестіру арқылы толық немесе шектеулі ақпарат 

жағдайында ой-тұжырым қалыптастыру және шешім қабылдау; 

өзінің педагогикалық қызметінде жоғарғы мектеп педагогикасы мен 

психологиясы бойынша білімдерді пайдалану; 

оқытудың интерактивті әдістерін пайдалану; 

заманауи ақпараттық технологиялар негізінде ақапараттық-

сараптамалық және ақпараттық-библиографиялық қызмет көрсету; 

туындаған жаңа мәселелер мен жағдайларды шешу барысында өзінің 

шығармашылығы мен креативті ойлау қабілетін іске асыру; 

ғылыми зерттеулер жүргізуге және жоғарға оқу орнында арнайы 

пәндерді оқытуға мүмкіндік беретін кәсіби деңгейде шет тілдерін игеру; 

ғылыми-зерттеу және сараптамалық жұмысының нәтижелерін 

диссертация, ғылыми мақала, есеп, сараптамалық жазба т.б. түрінде 

тұжырымдау; 

4) қабілетті болу (КК4) 

ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізуге және ғылыми міндерттерді 

шешуге; 

оқытудың кредиттік технологиясы бойынша білім беруге және 

педагогикалық қызмет жүргізуге; 

кәсіби пәндерді оқытудың әдістемесін; 

білім беру үдерісінде заманауи ақпараттық технологияларды 

қолдануға; 

мәдениаралық коммуникацияға және кәсіптік қарым-қатынас жасауға; 

5) құзыретті болу (КК5) 

ғылыми зерттеулер әдіснамасы саласында; 

жоғарғы оқу орындарындағы ғылыми және ғылыми-педагогикалық 

қызмет саласында; 

заманауи білім беру технологиялары саласында; 

кәсіби қызмет саласында ғылыми жобалар мен зерттеулерді орындауға; 

білімін үнемі жақсарту мен кәсіби қабілетін арттыру тәсілдерінде. 

6М020400 – «Мәдениеттану» мамандығы бойынша гуманитарлық 

ғылымдар магистрі бірнеше салада келесі кәсіби құзыреттіліктерге ие 

болады: 

 1) ғылыми-зерттеу қызметінде: кәсіби қызметі мен әлеуметтік 

тәжірибеде мәдениеттанулық білімін қолдана алу қабілеті; мәдениеттанулық 

категориялар мен теорияларды, сонымен қатар мәдени үдерістер мен 

тәжірибелерді зерттеу әдістерін толық игеруі; ғылыми зерттеудің нақты 



міндеттерін анықтай алу және әлемдік іс-тәжірибеге сүйене отырып 

ақпараттық технологиялардың негізінде тиімді теориялар мен әдістерді 

іріктеу арқылы олардың шешімін беру; 

2) ұйымдастыру-басқару қызметінде: ұйымдастыру-басқару 

қызметінде мәдениет туралы заманауи білімін қолдана алу; тұлғаралық және 

мәдениаралық қарым-қатынас орната алу қабілеті; 

3) әлеуметтікмәдени қызмет саласында сараптамалық-кеңестік 

қызмет атқару; кәсіби білімін практикалық өндірістік салада қолдана алу 

қабілеті; ғылыми және практикалық мәселелерді, соның ішінде өзінің кәсіби 

қызметінен тыс міндеттерді шешу мақсатында кешенді ақпаратты өндеу мен 

тұжырымдау әдістерін тиімді пайдаланалуы; өзінің кәсіби қызметінде 

Ғаламтор ресурстары мен бағдарламаларын пайдалана білу; 

4) мәдени-ағарту қызметінде: тарихи-мәдени және табиғи мұраны 

қорғау мен танып білуге негізделген мемлекеттік мәдени саясаттың барлық 

бағыттарын жүзеге асыруға ат салысу; көпшілікке арналған әлеуметтік-

мәдени бағдарламаларды жасап шығарып, жүзеге асыру; қоғамға қажетті 

көркем-өнер шығармашылық бағыттағы тиісті жоспарлар мен 

бағдарламаларды құрастырып, жүзеге асыру қабілеті;  

5) педагогикалық қызметінде: мемлекеттік және мемлекеттік емес 

ұйымдар мен мекемелерде педагогикалық және тәрбие жұмысын атқару; 

білім беру бағдарламаларын құрастыруға қабілетті болу. 



1 Паспорт образовательной программы выпускника 

специальности 6М020400- «Культурология» 

 

1.1 Перечень квалификаций и должностей 

Выпускнику магистратуры по специальности 6М020400 – 

«Культурология» присуждается академическая степень «Магистр 

гуманитарных наук по специальности 6М020400 - «Культурология». 

Цель подготовки специалистов  

Цель - подготовка специалистов, способных одновременно выступать в 

качестве ученых-культурологов, способных к углубленным 

фундаментальным исследованиям и научно-практическим инновационным 

разработкам, направленным на системное решение задач в различных сферах 

и формах культуры, направлениях и содержании современной культурной 

политики и социально-культурной жизни.  

Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 

фундаментальные проблемы теории и истории культуры; культурные формы, 

процессы, практики в истории и современности; культурное и природное 

наследие; способы производства культурных значений, средства их 

распространения, закрепления и потребления в публичной и приватной 

сферах жизни общества; формы, способы и средства культурных массовых 

коммуникаций; межличностные и межкультурные взаимодействия в 

глобальном и локальном измерениях; просвещение и образование в сфере 

культуры. 

Предполагается поливариантность предметной сферы деятельности 

магистра культурологии в научно-исследовательских, культурно-

образовательных, государственных и общественных учреждениях и 

организациях. 

Основные задачи образовательной программы – освоение и уточнение 

основных понятий и закономерностей культурологии, применение 

теоретических и практических знаний в различных областях культурологии 

для авторских и коллективных научных исследований; освоение процедур 

культурологического исследования; анализ и систематизация научной и 

социально-культурной информации с использованием современных методов 

автоматизированного сбора и обработки информации (словари, справочные 

издания, энциклопедии, базы данных); получение знаний в области 

вузовской педагогики и психологии и опыта преподавания в вузе личностное 

развитие магистранта на основе рефлексии и самооценки. 

После завершения второго уровня образовательной программы по 

культурологии полученная степень служит для выпускника основанием для 

того, чтобы он мог занимать профессиональные и социальные позиции 

большей ответственности (исследовательская, проектная, управленческая, 

креативная деятельность) во всех сферах, которые определены для первого 

уровня профессионального обучения. Она обеспечивает выпускнику доступ к 

занятости в системе высшего образования. 



Сферами профессиональной деятельности 6М020400 – 

«Культурология» являются: 

- педагогическая и просветительская деятельность в высших и средних 

специальных учебных заведениях, организациях дополнительного 

образования; 

- организация и проведение научных исследований; 

 экспертная деятельность в области культуры, культурной политики, 

межэтнических и межкультурных коммуникаций; 

- управленческая и организационная деятельность в сфере 

государственного управления культурными процессами, туризма, 

образования, в общественных организациях;  

- разработка и реализация программ культурного развития на 

различных уровнях (организации, социальные и профессиональные группы, 

регион, страна). 

 

1.2 Ключевые компетенции 

Дескрипторы второго уровня предполагают способности: 

1) демонстрировать развивающие знания и понимание, полученные на 

уровне высшего образования, которые являются основой или возможностью 

для оригинального развития или применения идей, часто в контексте 

научных исследований; 

2) применять знания, понимание и способность решать проблемы в 

новых или незнакомых ситуациях в контекстах и рамках более широких (или 

междисциплинарных) областей, связанных с изучаемой областью; 

3) интегрировать знания, справляться со сложностями и выносить 

суждения на основе неполной или ограниченной информации с учетом 

этической и социальной ответственности за применение этих суждений и 

знаний; 

4) четко и ясно сообщать свои выводы и знания и их обоснование 

специалистам и неспециалистам; 

5) продолжать обучение самостоятельно. 

В результате обучения выпускник демонстрирует способность 

управлять собственными ресурсами, т.е. проявлять собственные умения и 

навыки в области самообразования, умение приобретать и сохранять знания, 

развивать и рационально их использовать для совершенствования своих 

профессиональных и интеллектуальных способностей. 

В результате профессионального обучения Магистр гуманитарных 

наук по специальности 6М020400 - «Культурология» должен овладеть 

следующими ключевыми компетенциями:  

1) иметь представление (КК1) 

о роли науки и образования в общественной жизни; 

о современных тенденциях в развитии научного познания; 

об актуальных методологических и философских проблемах 

естественных (социальных, гуманитарных, экономических) наук; 

о профессиональной компетентности преподавателя высшей школы; 



о противоречиях и социально-экономических последствиях процессов 

глобализации; 

2) знать (КК2) 

методологию научного познания; 

принципы и структуру организации научной деятельности; 

психологию познавательной деятельности студентов в процессе 

обучения; 

психологические методы и средства повышения эффективности и 

качества обучения; 

3) уметь  (КК3) 

использовать полученные знания для оригинального развития и 

применения идей в контексте научных исследований; 

критически анализировать существующие концепции, теории и 

подходы к анализу процессов и явлений; 

интегрировать знания, полученные в рамках разных дисциплин, для 

решения исследовательских задач в новых незнакомых условиях; 

путем интеграции знаний выносить суждения и принимать решения на 

основе неполной или ограниченной информации; 

применять знания педагогики и психологии высшей школы в своей 

педагогической деятельности; 

применять интерактивные методы обучения; 

проводить информационно-аналитическую и информационно-

библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий; 

креативно мыслить и творчески подходить к решению новых проблем 

и ситуаций; 

свободно владеть иностранным языком на профессиональном уровне, 

позволяющем проводить научные исследования и осуществлять 

преподавание специальных дисциплин в вузах; 

обобщать результаты научно-исследовательской и аналитической 

работы в виде диссертации, научной статьи, отчета, аналитической записки и 

др.; 

4) иметь навыки (КК4) 

научно-исследовательской деятельности, решения стандартных 

научных задач; 

осуществления образовательной и педагогической деятельности по 

кредитной технологии обучения; 

методики преподавания профессиональных дисциплин; 

использования современных информационных технологий в 

образовательном процессе; 

профессионального общения и межкультурной коммуникации; 

5) быть компетентным (КК5) 

в области методологии научных исследований; 

в области научной и научно-педагогической деятельности в высших 

учебных заведениях; 



в вопросах современных образовательных технологий; 

в выполнении научных проектов и исследований в профессиональной 

области; 

в способах обеспечения постоянного обновления знаний, расширения 

профессиональных навыков и умений. 

Магистр гуманитарных наук по специальности 6М020400 - 

«Культурология» владеет следующими профессиональными 

компетенциями в области: 

1) научно-исследовательской деятельности: способностью применять 

культурологическое знание в профессиональной деятельности и социальной 

практике; свободно владеет теориями, категориями и методами, связанными 

с изучением культурных форм, процессов, практик; способностью 

самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований и решать 

их с помощью свободно выбираемых теорий и методов, информационных 

технологий с использованием мирового опыта; 

2) организационно-управленческой деятельности: готовностью к 

использованию современного знания о культуре в организационно-

управленческой работе; способностью строить межличностные и 

межкультурные коммуникации;  

3) сферах социокультурной деятельности готовностью к экспертно-

консультационной работе; способностью применять в практической 

производственной деятельности профессиональные знания теории и методов 

социокультурных исследований; способностью свободно пользоваться 

современными методами обработки и интерпретации комплексной 

информации для решения научных и практических задач, в том числе 

находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности; 

способностью использовать современные компьютерные сети, программные 

продукты и ресурсы Интернет для решения задач профессиональной 

деятельности; 

4) культурно-просветительской деятельности: способностью к 

реализации направлений государственной культурной политики, связанной с 

сохранением и освоением художественно-культурного, культурно-

исторического и природного наследия; способностью к созданию и 

реализации социально-культурных программ в системе массовых 

коммуникации; способностью к разработке и осуществлению 

художественно-творческих планов и программ в сферах социокультурной 

жизни; 

5) педагогической деятельности: готовностью к педагогической и 

воспитательной деятельности в государственных и негосударственных 

образовательных учреждениях и организациях, владеет навыками разработки 

образовательных программ 



1 Passport of the educational program of the graduate of the specialty 

6M020400- "Culturology" 

 

1.1 List of qualifications and positions 

Graduate of Master's degree in specialty 6M020400 - "Culturology" is 

awarded an academic degree "Master of Arts in specialty 6M020400 - 

«Culturology». 

The purpose of training specialists 

The goal is to train specialists capable of simultaneously acting as 

culturological scientists capable of in-depth fundamental research and scientific 

and practical innovative developments aimed at systemic solution of problems in 

various spheres and forms of culture, directions and content of contemporary 

cultural policy and socio-cultural life. 

Objects of professional activity of masters are: fundamental problems of 

theory and history of culture; cultural forms, processes, practices in history and 

modernity; cultural and natural heritage; ways to produce cultural values, means of 

their distribution, consolidation and consumption in the public and private spheres 

of society; forms, methods and means of cultural mass communications; 

interpersonal and intercultural interactions in global and local dimensions; 

education and education in the field of culture. 

It is assumed that the subject area of the Master of Cultural Studies is 

polyvariant in scientific research, cultural-educational, state and public institutions 

and organizations. 

The main tasks of the educational program are mastering and clarifying the 

basic concepts and patterns of cultural studies, applying theoretical and practical 

knowledge in various fields of cultural studies for author and collective scientific 

research; mastering the procedures of cultural studies; analysis and systematization 

of scientific and socio-cultural information using modern methods of automated 

collection and processing of information (dictionaries, reference books, 

encyclopedias, databases); obtaining knowledge in the field of high school 

pedagogy and psychology and experience in teaching at the university personal 

development of a master student on the basis of reflection and self-esteem. 

After the completion of the second level of the educational program on 

cultural studies, the degree obtained serves as a basis for the graduate to occupy the 

professional and social positions of greater responsibility (research, project, 

managerial, creative activity) in all fields that are defined for the first level of 

vocational training. It provides the graduate with access to employment in the 

higher education system. 

The spheres of professional activity 6М020400 - "Culturology" are: 

- pedagogical and educational activities in higher and secondary special 

educational institutions, organizations of additional education; 

- organization and conduct of scientific research; 

expert activity in the field of culture, cultural policy, interethnic and 

intercultural communications; 



- management and organizational activities in the sphere of state 

management of cultural processes, tourism, education, in public organizations; 

- Development and implementation of cultural development programs at 

various levels (organizations, social and professional groups, region, country). 

 

1.2 Core competencies 

Descriptors of the second level assume abilities: 

1) demonstrate developing knowledge and understanding obtained at the 

level of higher education, which are the basis or opportunity for the original 

development or application of ideas, often in the context of scientific research; 

2) apply 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; 

3) to integrate knowledge, cope with difficulties and make judgments based 

on incomplete or limited information, taking into account the ethical and social 

responsibility for the application of these judgments and knowledge; 

4) clearly and clearly communicate their findings and knowledge and their 

rationale to specialists and laymen; 

5) continue training independently. 

As a result of training, the graduate demonstrates the ability to manage his 

own resources, i.e. to show their own skills and skills in the field of self-education, 

the ability to acquire and preserve knowledge, develop and rationally use them to 

improve their professional and intellectual abilities. 

As a result of professional training, Master of Arts in specialty 6M020400 - 

"Cultural Studies" should master the following key competencies: 

1) have a representation (CC 1) 

the role of science and education in public life; 

about modern tendencies in development of scientific knowledge; 

on the actual methodological and philosophical problems of natural (social, 

humanitarian, economic) sciences; 

on the professional competence of the teacher of higher education; 

on the contradictions and socio-economic consequences of the processes of 

globalization; 

2) know (CC2) 

methodology of scientific knowledge; 

principles and structure of the organization of scientific activity; 

psychology of cognitive activity of students in the learning process; 

psychological methods and means of increasing the effectiveness and quality 

of education; 

3) to be able (CC 3) 

Use the knowledge gained for the original development and application of 

ideas in the context of scientific research; 

Critically analyze existing concepts, theories and approaches to the analysis 

of processes and phenomena; 



To integrate the knowledge received within the framework of different 

disciplines, to solve research problems in new unfamiliar conditions; 

by integrating knowledge, making judgments and making decisions based on 

incomplete or limited information; 

to apply knowledge of pedagogy and psychology of the higher school in the 

pedagogical activity; 

apply interactive teaching methods; 

to carry out information-analytical and information-bibliographic work with 

the use of modern information technologies; 

creative thinking and creative approach to solving new problems and 

situations; 

be fluent in a foreign language at a professional level, allowing research and 

teaching of special subjects in universities; 

summarize the results of research and analytical work in the form of a 

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

4) have skills (CC4) 

research activities, solutions to standard scientific problems; 

realization of educational and pedagogical activity on credit technology of 

education; 

methods of teaching professional disciplines; 

use of modern information technologies in the educational process; 

professional communication and intercultural communication; 

5) be competent (CC 5) 

in the field of methodology of scientific research; 

in the field of scientific and scientific-pedagogical activity in higher 

educational institutions; 

in the issues of modern educational technologies; 

in the implementation of scientific projects and research in the professional 

field; 

in the ways of ensuring the constant updating of knowledge, the expansion 

of professional skills and abilities. 

Master of Arts in the specialty 6M020400 - "Culturology" has the following 

professional competencies in the field: 

1) research activities: the ability to apply cultural knowledge in professional 

work and social practice; freely possesses theories, categories and methods 

associated with the study of cultural forms, processes, practices; the ability to 

independently set specific tasks of scientific research and solve them with the help 

of freely chosen theories and methods, information technologies with the use of 

world experience; 

2) organizational and managerial activity: readiness to use modern 

knowledge about culture in organizational and managerial work; the ability to 

build interpersonal and intercultural communication; 

3) spheres of socio-cultural activity with readiness for expert-consulting 

work; the ability to apply in professional production activities the professional 

knowledge of the theory and methods of sociocultural research; the ability to freely 



use modern methods of processing and interpreting complex information for 

solving scientific and practical problems, including those outside the immediate 

sphere of activity; the ability to use modern computer networks, software products 

and Internet resources to solve problems of professional activity; 

4) cultural and educational activities: the ability to implement the directions 

of the state cultural policy associated with the preservation and development of 

artistic, cultural, cultural, historical and natural heritage; the ability to create and 

implement social and cultural programs in the mass communication system; the 

ability to develop and implement artistic and creative plans and programs in the 

fields of socio-cultural life; 

5) pedagogical activity: readiness for pedagogical and educational activity in 

state and non-state educational institutions and organizations, possesses the skills 

of developing educational programs 



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА, ОТРАЖАЮЩАЯ ОБЪЕМ ОСВОЕННЫХ КРЕДИТОВ В РАЗРЕЗЕ МОДУЛЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «6М020400 – Культурология» 
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Содержание образовательной программы «6М020400 - Культурология» 
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1.Жалпы пәндердің міндетті модулдері 

1.Общеобразовательные обязательные модули (ОбОМ) 

1.General education compulsory modules 

Жалпы ғылыми 

Общенаучный 

General scientific 

ілім мен түсінушілік: бакалавр деңгейінде алынған 

білімдер мен түсініктерді көрсету, көбінесе ғылыми 

зерттеулер контексінде идеяларды бастапқы дамыту 

немесе қолдану үшін негіз немесе мүмкіндік; 

 

білім мен түсінушілікті қолдану: білім саласын, 

түсінуді және жаңа немесе непостиженных 

жағдайлардағы проблемаларды шешуге және 

кеңістіктегі (немесе пәнаралық) кеңістікте қолдануға; 

пікірлер білдіру: білімді интеграциялау, күрделі 

мәселелермен күресу және толық емес немесе шектелген 

ақпарат негізінде шешімдер қабылдау, осы шешімдер 

мен білімге қатысты этикалық және әлеуметтік 

жауапкершілікті ескере отырып; 

коммуникативті қабілеттер: өздерінің білімдері мен 

білімдерін және олардың мамандар мен ұжымдарға 

дәлелді және айқын түрде хабарлауы; 

8 14 

1 

IFN - 

5201 

Ғылым тарихы мен 

философиясы 

История и философия 

науки 

History and philosophy 

of science 

БД А ОК 2 емтихан 

 

экзамен 

 

exam 
КК

1 

КК

3 

КК

4 

КК

2 

 

1 IYa(p) 

-5202 

Шет тілі (кәсіптік) 

Иностранный язык 

(профессиональный)Fo

reign language 

(professional) 

БД А ОК 2 емтихан 

 

экзамен 

 

exam 



жаттығуды жалғастырыңыз. 

үйрену қабілеті: оқуды жалғастыру. 

 

знание и понимание: демонстрировать знания и 

понимание, полученные на уровне бакалавра, которые 

являются основой или возможностью для оригинального 

развития или применения идей, часто в контексте 

научных исследований;  

применение знаний и понимания: применять знания, 

понимание и способность решать проблемы в новых или 

незнакомых ситуациях и контекста в рамках более 

широких (или междисциплинарных) областей, 

связанных с областью изучения;  

выражение суждений: интегрировать знания, 

справляться со сложными вопросами и выносить 

суждения на основе неполной или ограниченной 

информации с учетом этической и социальной 

ответственности за применения этих суждений и 

знаний;  

коммуникативные способности: четко и ясно 

сообщать свои выводы  и знания и их обоснование 

специалистам и неспециалистам;  

продолжать обучение самостоятельно. 

способности к учебе: продолжать обучение 

самостоятельно. 

 

knowledge and understanding: demonstrate knowledge 

and understanding gained at the bachelor's level, which are 

the basis or opportunity for the original development or 

application of ideas, often in the context of scientific 

research; 

application of knowledge and understanding: to apply 

knowledge, understanding and ability to solve problems in 

new or unfamiliar situations and context within the wider (or 

interdisciplinary) areas related to the field of study; 

expression of concepts integrate knowledge, cope with 

complex issues and make judgments based on incomplete or 

limited information, taking into account ethical and social 

responsibility for the application of these judgments and 

knowledge; 

communicative abilities: clearly and clearly communicate 

their findings and knowledge and their rationale to 

specialists and laymen; 

continue training yourself. 

ability to learn: continue learning on your own. 

1 Ped-

5203 

Педагогика 

Педагогика 

Pedagogics 

БД А ОК  2 емтихан 

экзамен 

exam 

1 Psi -

5204 

Психология 

Психология 

Psychology 

БД А ОК  2 емтихан 

экзамен 

exam 



2.Мамандық бойынша міндетті модулдері 

2.Обязательные модули по специальности (ОМС) 

2.Compulsory modules in the specialty 

Тарихи-мәдени 

үрдістің мазмұны 

мен логикасы  

 

Логика и 

содержание 

историко - 

культурного 

процесса 

 

The logic and 

content of historical 

- cultural process 

білім мен түсіністік: гуманитарлық білімнің өзекті 

мәселелері; мәдениет тұжырымдамасы, әлеуметтік-

мәдени құбылыстарды талдау әдістемесі, аймақтағы 

мәдени жағдай; 

білім мен түсінушілікті қолдану: өзіңіздің зерттеу 

үрдісін жобалау үшін алынған білімді пайдалану 

мүмкіндігі; әлеуметтiк-мәдени контекстiң жай-күйi мен 

даму тенденцияларын сыни бағалауға қабiлеттi. 

пікірлер білдіру: әлеуметтік-мәдени тұрғыдағы 

проблемаларды анықтау; қазіргі әлеуметтік-мәдени даму 

қарама-қайшылығын белгілеу; ғылыми, әлеуметтік 

бағдарламалардың тұжырымдамалық талдауы; 

коммуникативті қабілеттер: көздерді зерттеуге 

филологиялық көзқарас дағдылары; 

оқуға білу: өзіңіздің ғылыми-зерттеу жұмыстарыңызды 

жоспарлауға; ғылыми-зерттеу жұмысының дағдылары 

болуы керек. 

 

знание и понимание:  актуальных проблем 

гуманитарного знания; специфику формирования и 

основные направления, концепции культуры, 

методологию анализа социокультурных явлений, 

культурной ситуации региона; 

применение знаний и понимания:   способностью 

использовать полученные знания для проектирования 

собственного исследовательского процесса; 

способностью критически оценивать состояние и 

тенденции развития социокультурного контекста. 

выражение суждений: выявлять проблемы в 

социокультурном контексте; фиксировать противоречия 

современного социокультурного развития; 

концептуального анализа научных, социальных 

программ;  

коммуникативные способности: навыки 

филологического подхода к изучению источников; 

способности к учебе: планировать собственную 

исследовательскую деятельность; иметь навыки 

исследовательской работы.   

8 14 3 FKP

M -

6301 

 

 

 
STFK-

-6301 

1. Постмодернизм 

мәдениетінің 

философиясы 

Философия культуры 

постмодернизма 

The philosophy of 

postmodern culture 

2. Қасиетті мәтіндер 

мәдениет феномені 

ретінде  

Сакральный текст как 

феномен культуры 

The sacred text as a 

Cultural Phenomenon 

ПД А КВ 

SC 

3 емтихан 

 

экзамен 

 

exam 

КК

1 

КК

2 

КК

3 

КК

4 

КК

5 

 

3 SMA

K -

6302 

 

 

 

 

 
 

DNOK

K- 

6302 

1. Аймақтың мәдени 

жағдайын талдаудың 

әлеуметтік әдістері 

Социологические 

методы анализа 

культурной ситуации 

региона 

Sociological methods of 

analysis of the cultural 

situation of the region 

2. Қазақстандық қоғам 

ынтымақтастығының 

рухани-өнегелік 

негіздері  

Духовно-нравственные 

основания 

консолидации 

казахстанского 

сообщества  

Spiritual and moral 

foundations of the 

consolidation of 

Kazakhstan community 

ПД А КВ 

SC 

3 емтихан 

 

экзамен 

 

exam 



 

knowledge and understanding: actual problems of 

humanitarian knowledge; the specifics of the formation and 

the main directions, the concept of culture, the methodology 

of analysis of socio-cultural phenomena, the cultural 

situation in the region; 

application of knowledge and understanding: the ability 

to use the acquired knowledge to design your own research 

process; the ability to critically assess the state and 

development trends of the socio-cultural context. 

expression of concepts: identify problems in a sociocultural 

context; to fix the contradictions of modern socio-cultural 

development; conceptual analysis of scientific, social 

programs; 

communicative abilities: skills of a philological approach to 

the study of sources; 

ability to learn: to plan your own research activities; have 

the skills of research work. 

3 SPGZ -

6303 

 

 

 

 

 
SNTOU- 

6303 

1. Гуманитарлық 

ғылымдардың заманауи 

мәселелері 

Современные 

проблемы 

гуманитарного знания 

Modern problems of 

humanitarian knowledge 

2.  Ғалымның  ғылыми 

шығармашылық  

еркіндігі мен 

жауапкершілігі  

Свобода научного 

творчества и 

ответственность 

ученого 

Freedom of scientific 

creativity and 

responsibility of 

scientists 

ПД А КВ 

SC 

2 емтихан 

 

экзамен 

 

exam 

Мәдениет туралы 

ғылымдардың 

дүниетанымдық 

және әдіснамалық 

негіздері  

 

Мировоззренческие  

и 

методологические 

основания наук о 

культуре 

 

The philosophical 

and methodological 

foundations of the 

cultural sciences 

білімі мен түсінігі: ғылыми білімдердің әдістемесі; 

ғылыми қызметті ұйымдастыру принциптері мен 

құрылымы; 

білім мен түсіністік қолдану: ғылыми-зерттеу 

контекстінде идеяларды бастапқы әзірлеу және қолдану 

үшін осы білімді пайдалануға; Процестер мен 

құбылыстарды талдаудың қолданыстағы ұғымдарын, 

теорияларын және тәсілдерін сыни талдау; 

пікірлер білдіру: тарихи өткен бағалы қатысты 

байланысты мәселелер бойынша өз ұстанымдарын 

білдіруге және ақтау үшін мүмкіндігі болуы үшін. 

коммуникативті қабілеттер: кәсіби қарым-қатынас 

және мәдениетаралық қарым-қатынас; жаппай байланыс 

жүйесіндегі әлеуметтік-мәдени бағдарламаларды құру 

және іске асыру мүмкіндігі; 

оқу мүмкіндігі: ғылыми-зерттеу жұмыстарын 

жоспарлау және ұйымдастыру; ғылыми жобаларды іске 

асыру және кәсіби салада зерттеулер жүргізу. 

 

знание и понимание:  методологию научного познания; 

7 12 1 

OPNI

-5204 

 

 

 

 

 

 

NPFO 

5204 

1. Ғылыми зерттеуді 

ұйымдастыру мен 

жоспарлау 

Организация и 

планирование научных 

исследований 

Organization and 

planning of scientific 

research 

 

2. Ғылыми жоба 

ғылыми зерттеулерді 

ұйымдастырудың 

формасы ретінде  

Научный проект как 

форма организации 

научного исследования 

Research project as a 

form of organization of 

scientific research 

БД А КВ 

SC   

2 емтихан 

 

экзамен 

 

exam 

КК

1 

КК

2 

КК

3 

КК

4 

КК

5 

 



принципы и структуру организации научной 

деятельности; 

применение знаний и понимания: использовать 

полученные знания для оригинального развития и 

применения идей в контексте научных исследований; 

критически анализировать существующие концепции, 

теории и подходы к анализу процессов и явлений; 

выражение суждений: уметь выражать и обосновывать 

свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому. 

коммуникативные способности:  профессионального 

общения и межкультурной коммуникации;  
способностью к созданию и реализации социально-

культурных программ в системе массовых 

коммуникации; 

способности к учебе: планирования и организации 

научно-исследовательской деятельности;  в выполнении 

научных проектов и исследований в профессиональной 

области. 

 

knowledge and understanding: the methodology of 

scientific knowledge; principles and structure of the 

organization of scientific activity; 

application of knowledge and understanding: to use the 

acquired knowledge for the original development and 

application of ideas in the context of scientific research; 

Critically analyze existing concepts, theories and approaches 

to the analysis of processes and phenomena; 

expression of concepts: be able to express and substantiate 

their position on issues relating to the value attitude to the 

historical past. 

communicative abilities: professional communication and 

intercultural communication; the ability to create and 

implement social and cultural programs in the mass 

communication system; 

the ability to study: planning and organizing research 

activities; in the implementation of scientific projects and 

research in the professional field. 

2 ISO- 

5205 

 

 

 

 

 

 

 

 

KASTK 

-5205 

1. Коғамның тарихи 

санасы: өзін 

сәйкестендірудің 

мәдени қалыбы 

Историческое сознание 

общества: формы 

культурной 

самоидентификации 

The historical 

consciousness of society: 

forms of cultural identity 

 

2. Мәдениеттің қазіргі 

теорияларың 

концептуальдық талдау 

Концептуальный 

анализ современных 

теорий культуры 

Conceptual analysis of 

contemporary theories of 

culture 

БД А КВ 

SC 

3 емтихан 

 

экзамен 

 

exam 

1 TMTC 

-5306 

Мәдениеттер 

типологиясының 

теориясы мен 

методологиясы 

Теория и методология 

типологии культуры 

Theory and Methodology 

of cultural typology 

ПД 

PS 

А ОК 

MC 

2 емтихан 

 

экзамен 

 

exam 

3.Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі / 3.Модули по выбору для определенной специальности(МВОС)/ 3.Optional modules for the 

specialty 

3.1 Білім беру бағдарламасы:этномәдениеттану мен мәдениаралық коммуникация/ Образовательная программа: этнокультурология и 

межкультурные коммуникации/ Education program: Ethnoculturology and Intercultural Communications 



Этномәдениеттану  

 

Этнокультурология 

 

Ethnoculturology 

білім мен түсінік: мәдениет тарихының контексінде 

этникалық қауымдастықтардың трансформация 

процестерін және эволюциясын зерттеудің негізгі 

теориялық тәсілдерінің мазмұны; әлеуметтанулық 

динамика 

білім мен түсінікті қолдану: этникалық 

қауымдастықтардағы мәдени процестерді талдау; 

әртүрлі әлеуметтік мәселелерді шешу бойынша 

ұсыныстар әзірлеу дағдыларын меңгереді. 

пікірлер білдіру: заманауи аймақтық түрлердің, 

мәдениет деңгейлері мен түрлерін түсіну; 

коммуникативті қабілеттер: жеке тұлғаны 

қалыптастырудағы мәдениет рөлін бағалау, 

мәдениеттегі мәдениет пен инновацияның қарым-

қатынасы; 

оқуға қабілеті: өзіңіздің ғылыми-зерттеу 

жұмыстарыңызды жоспарлауға; 

зерттеу дағдыларына ие 

 

знание и понимание: содержание основных 

теоретических подходов к исследованию процессов 

трансформации и эволюции этнических общностей в 

контексте истории культуры; социокультурной 

динамики 

применение знаний и понимания:  анализировать 

культурные процессы в этнических общностях; иметь 

навыки выработки рекомендаций по решению 

различных социальных проблем. 

выражение суждений: разбираться в многообразии 

современных региональных типов, уровней и видов 

культуры;   

коммуникативные способности:  оценивать роль 

культуры в формировании личности, соотношение 

традиции и новаторства в культуре; 

способности к учебе: планировать собственную 

исследовательскую деятельность;  

иметь навыки исследовательской работы 

 

6 10 

2 TEOKIK 

1301 

Мәдениет тарихы 

контексіндегі 

этникалық 

қауымдастық 

трансформациясы 

Трансформации 

этнических общностей 

в контексте истории 

культуры 

Transformation of ethnic 

communities in the 

context of the History of 

culture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПД 

PS 

А КВ 

SC 

3 емтихан 

 

экзамен 

 

exam 

КК

1 

КК

2 

КК

3 

КК

4 

КК

5 



knowledge and understanding: the content of the main 

theoretical approaches to the study of the processes of 

transformation and evolution of ethnic communities in the 

context of the history of culture; sociocultural dynamics 

application of knowledge and understanding: to analyze 

cultural processes in ethnic communities; have the skills to 

develop recommendations for solving various social 

problems. 

expression of concepts: to understand the variety of modern 

regional types, levels and types of culture; 

communicative abilities: to assess the role of culture in the 

formation of personality, the relationship of tradition and 

innovation in culture; 

ability to learn: to plan your own research activities; 

have research skills 

2 SK- 

1302 

Әлеуметтік 

мәдениеттану 

Социальная 

культурология 

Social Culture 

ПД 

PS 

А КВ 

SC 

3 емтихан 

 

экзамен 

 

exam 

Қазақстандық 

қауымдастықтың 

қалыптасуындағы 

тарихи және 

теориялық 

алғышарттар  

 

Исторические и 

теоретические 

предпосылки 

формирования 

казахстанского 

сообщества 

 

Historical and 

theoretical 

preconditions of 

formation of the 

Kazakhstan 

community 

білім мен түсінік: Қазақстанның адамзат тарихында 

және мәдениетінде, Еуразиядағы орны туралы; Ұлттық 

идея, ұлттық мәдениет, ұлттық мүдде 

білім мен түсінушілікті қолдану: Еуразияның мәдени 

процестері контекстінде Қазақстанда орын алатын 

мәдени процестерді түсіну; қазақ халқының бірлігін 

нығайтуға бағытталған ұсыныстар әзірлеу дағдыларын 

меңгеру; 

пікірлер білдіру: Еуразия өркениет кеңістігінде қазақ 

мәдениеті; 

коммуникативтік дағдылар: қазақ халқының бірлігін 

нығайтуға бағытталған ұсыныстар әзірлеу дағдыларына 

ие болу. 

оқуға қабілеті нақты мәселелерді сипаттау мен 

талдауда зерттелген ұғымдарды қолдану. 

 

знание и понимание:  представления о месте 

Казахстана в истории и культуре человечества, Евразии; 

Национальная идея, национальная культура, 

национальный интерес 

применение знаний и понимания: уметь осмысливать 

культурные процессы, протекающие в Казахстане в 

контексте культурных процессов Евразии;  иметь 

навыки выработки рекомендаций, направленных на 

укрепление единства казахстанской нации; 

выражение суждений:  казахская культура в 

евразийском цивилизационном пространстве;  

коммуникативные способности:  иметь навыки 

выработки рекомендаций, направленных на укрепление 

единства казахстанской нации. 

6 10 

3 KCCIEE 

-2303 

Қазақстан Еуразияның 

мәдени-тарихи бірлігі 

контексінде 

Казахстан в контексте 

культурно-

исторического 

единства Евразии 

Kazakhstan in the 

context of cultural and 

historical integration of 

Eurasia 

ПД 

PS 

А КВ 

SC 

3 емтихан 

 

экзамен 

 

exam 

 

3 NIPKA 

2304 

Ұлттық идея 

мәдениеттанулық 

талдау пәні ретінде 

Национальная идея как 

предмет 

культурологического 

анализа 

The national idea as a 

matter of cultural 

analysis 

ПД 

PS 

А КВ 

SC 

3 емтихан 

 

экзамен 

 

exam 



способности к учебе: использовать изученные понятия 

при описании и анализе конкретных проблем.  

 

knowledge and understanding: representations about the 

place of Kazakhstan in the history and culture of mankind, 

Eurasia; National idea, national culture, national interest 

application of knowledge and understanding: to be able 

to comprehend the cultural processes taking place in 

Kazakhstan in the context of the cultural processes of 

Eurasia; have the skills to develop recommendations aimed 

at strengthening the unity of the Kazakh nation; 

expression of concepts: Kazakh culture in the Eurasian 

civilizational space; 

communication skills: to have the skills to develop 

recommendations aimed at strengthening the unity of the 

Kazakh nation. 

ability to learn: use the concepts studied in describing and 

analyzing specific problems. 

3.Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі / 3.Модули по выбору для определенной специальности(МВОС)/ 3.Optional modules for the 

specialty 

3.2 Білім беру бағдарламасы: Аймақ мәдениеті / Образовательная программа: Культура региона / Education program: Region culture 

Аймақ дамуындағы 

тарихи-мәдени 

ерекшеліктерді 

талдау 

 

Анализ историко-

культурных 

особенностей 

развития региона 

 

Analysis of 

historical and 

cultural features of 

development of the 

region 

Білім мен түсіністік: ШҚО мәдениетінің негізгі 

кезеңдері мен кезеңдері; эмпирикалық материалдар; 

өңірдің мәдениетін дамытудың негізгі бағыттары; 

трансшекаралық ынтымақтастық процестерін талдау 

білім мен түсінікті қолдану: аймақтың мәдени 

мұрасын тарихи тұрғыдан зерттеу; Қазақстан 

мәдениетінің контексінде қаралған аймақтың мәдени 

ерекшелігін анықтау. 

пікірлер білдіру: өңірдің мәдениетінің жағдайы мен 

болашағын бағалау. 

коммуникативті қабілеттер: іргелес шекара 

аудандарында ынтымақтастықты дамыту. 

оқуға мүмкіндігі: шекаралық өңірлердегі 

ынтымақтастықты дамытуға бағытталған жобаларды 

сараптау. 

 

Знание и понимание:  основные этапы и вехи культуры 

ВКО; эмпирический материал; основные направления 

развития культуры региона; анализировать процессы 

трансграничного сотрудничества 

применение знаний и понимания:  исследовать 

культурное наследие региона в исторической 

перспективе; определять специфику культуры региона, 

6 10 

2 ICVKR 

1301  

Шығыс Қазақстан 

аймағы мәдениетінің 

тарихы 

История культуры 

Восточно-

Казахстанского 

региона  

The cultural history of 

the East Kazakhstan 

region 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПД 

PS 

А КВ 

SC 

3 емтихан 

 

экзамен 

 

exam 
КК

1 

КК

2 

КК

3 

КК

4 

КК

5 



рассмотренной в контексте казахстанской культуры. 

выражение суждений:  оценки состояния и перспектив 

культуры региона. 

коммуникативные способности: развития 

сотрудничества на смежных приграничных территориях. 

способности к учебе: экспертизы проектов, 

направленных на развитие сотрудничества в 

приграничных регионах. 

 

Knowledge and understanding: the main stages and 

milestones of the EKO culture; empirical material; the main 

directions of development of the culture of the region; to 

analyze processes of cross-border cooperation 

application of knowledge and understanding: to explore 

the cultural heritage of the region in the historical 

perspective; to determine the specifics of the culture of the 

region, considered in the context of Kazakhstan culture. 

expression of concepts   assessments of the state and 

prospects of the culture of the region. 

communicative abilities: development of cooperation in 

adjacent border areas. 

the ability to study: the examination of projects aimed at 

developing cooperation in the border regions. 

 

 

 

 

 

2 TgSA - 

1302 

Алтайдағы 

трансшекаралық 

ынтымақтастық 

Трансграничное 

сотрудничество на 

Алтае 

Cross-border cooperation 

in the Altai 

 

 

 

ПД 

PS 

А КВ 

SC 

3 емтихан 

 

экзамен 

 

exam 

Аймақтық 

мәдениеттанудың 

қолданбалы 

сұрақтары 

 

Прикладные 

вопросы 

региональной 

культурологии 

 

Applied questions of 

regional culture 

science 

Білу және түсіну: Шығыс Қазақстан облысының 

табиғи, әлеуметтік-мәдени және экономикалық 

ерекшеліктері; ШҚО туристік аймақ ретінде, туризмді 

дамыту үшін өңірдің тарихи, мәдени және табиғи 

әлеуетінің ерекшеліктері; 

білім мен түсінік қолдану: туристік қызметті 

әлеуметтік-мәдени контекстте талдау мүмкіндігі; 

пікірлер білдіру: Шығыс Қазақстан облысының мәдени 

және туристік ерекшеліктері: 

коммуникативті қабілеттер: жоғары мектепте жұмыс 

істеудің әр түрлі нысандарын жүргізу дағдылары; 

облыстың мәдени және тарихи ескерткіштерін 

таныстыру үшін мәдени-гидтың дағдылары; 

Үйрену қабілеті: туризм саласында әлеуметтік-мәдени 

жобаны дамыту дағдыларына ие болу. 

6 10 

3 KOTVKR 

- 2303 

Шығыс Қазақстан 

аймағында туризмді 

мәдениеттанушылық 

қамту 

Культурологическое 

обеспечение туризма в 

Восточно-

Казахстанском регионе 

Cultural provision of 

tourism in the East 

Kazakhstan region 

ПД 

PS 

А КВ 

SC 

3 емтихан 

 

экзамен 

 

exam 

КК

1 

КК

2 

КК

3 

КК

4 

КК

5 



 

Знание и понимание: природных, социокультурных и 

экономических особенностей восточно-казахстанского 

региона; ВКО как туристический регион, особенности 

историко-культурного и природного потенциала региона 

для развития туризма;  

применение знаний и понимания:  уметь 

анализировать туристическую деятельность в 

социокультурном контексте; 

 

выражение суждений: культурно-туристические 

особенности Восточно-Казахстанского региона; 

коммуникативные способности: навыки проведения 

различных форм занятий в  высшей школе; навыки 

культурного гида для презентации культурно-

исторических памятников региона; 

способности к учебе: иметь навыки разработки 

социокультурного проекта в сфере туризма. 
 

Knowledge and understanding: natural, socio-cultural 

and economic features of the East Kazakhstan region; VKO 

as a tourist region, features of the historical, cultural and 

natural potential of the region for the development of 

tourism; 

application of knowledge and understanding: to be able 

to analyze tourism activities in a sociocultural context; 

expression of concepts : cultural and tourist features of the 

East Kazakhstan region; 

communicative abilities: skills of carrying out of various 

forms of employment in the higher school; skills of a 

cultural guide for presentation of cultural and historical 

monuments of the region; 

ability to learn: to have skills in developing a sociocultural 

project in the field of tourism. 

3 RKPK 

-2302 

Мәдениеттануды 

оқытудағы аймақтық 

компонент  

Региональный 

компонент в 

преподавании 

культурологи  

The regional component 

of teaching cultural 

studies 

ПД 

PS 

А КВ 

SC 

3 емтихан 

 

экзамен 

 

exam 

3.Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі / 3.Модули по выбору для определенной специальности(МВОС)/ 3.Optional modules for the 

specialty 

3.3 Білім беру бағдарламасы: Сандық технологиялар әлеуметтік-мәдени және арт-тәжірибелері / Образовательная программа: Цифровые 

технологии в социокультурных и арт-практиках / Education program: Digital technology in social, cultural and art practices 

 



Ақпараттық 

технологияларды 

гуманитарлық 

білім 

 

Информационные 

технологии в 

гуманитарном 

образовании 

 

Information 

technologies in 

humanitarian 

education 

білімі мен түсінігі: компьютерлік мәдениетті зерттеу, 

программалық процестер арқылы білімді бекітудің 

ерекшеліктері мен формалары 

білім мен түсінушілікті қолдану: ғылыми 

гуманитарлық білімді цифрландыру феноменін түсіну, 

қолданыстағы ұғымдар мен тәсілдерді талдау; 

пікірлер білдіру: қоршаған орта және инфраструктура 

Ғаламдық гуманитарлық ғылымдар: гуманитарлық 

ғылымдардың пәндік салаларында құралдар, 

технологиялар, әдістер; 

коммуникативті қабілеттер: жаһандық компьютерлік 

желілерде ақпаратпен жұмыс істеу мүмкіндігі; 

Үйрену мүмкіндігі: аналитикалық және зерттеу 

мәселелерін шешу үшін заманауи техникалық құралдар 

мен ақпараттық технологияларды пайдалану. 

 

знание и понимание: исследование компьютерной 

культуры, особенностей и форм фиксации знания с 

помощью программных процессов 

применение знаний и понимания: осмыслению 

феномена цифроматизации научного гуманитарного 

знания, анализу имеющихся концепций и подходов; 

выражение суждений: среда и инфраструктура Digital 

Humanities: инструментарий, технологии, методы, в 

предметных областях гуманитарных наук; 

коммуникативные способности:  способностью 

работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях; 

способности к учебе: использование для решения 

аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии. 

 

6 10 2 

KPDH 

- 1301 

Digital Humanities 

тұжырымдары мен 

тәсілдері 

Концепции и подходы 

Digital Humanities 

Concepts and approaches 

of Digital Humanities 

 

ПД 

PS 

А КВ 

SC 

3 

емтихан 

 

экзамен 

 

exam 

КК

1 

КК

2 

КК

3 

КК

4 

КК

5 



Knowledge and understanding: the study of computer 

culture, features and forms of fixing knowledge through 

software processes 

application of knowledge and understanding: 

understanding of the phenomenon of digitalization of 

scientific humanitarian knowledge, analysis of existing 

concepts and approaches; 

expression of concepts environment and infrastructure 

Digital Humanities: tools, technologies, methods, in the 

subject areas of the humanities; 

communicative abilities: the ability to work with 

information in global computer networks; 

the ability to learn: the use of modern technical means and 

information technologies for solving analytical and research 

problems. 

2 

ISBD-

1302 

Гуманитарлық 

ғылымдардағы 

мәліметтер қоры мен 

ақпараттық жүйелер 

Информационные 

системы и базы данных 

в гуманитарных науках 

Information systems and 

databases in the 

Humanities 

ПД 

PS 

А КВ 

SC 

3 

емтихан 

 

экзамен 

 

exam 

Виртуалдандыру 

мәдени мұра 

 

Виртуализация 

білімі мен түсінігі: бейнелеу өнері және негізгі зерттеу 

парадигмаларының тарихы бойынша негізгі фактілер; 

білім мен түсінікті қолдану: бейнелеу өнерінің 

құбылыстарын талдаудың заманауи тәсілдерін қолдану; 

бағдарламалау  

6 10 

3 TVI- 

2303 

Визуалды өнерлер 

теориясы 

Теория визуальных 

искусств 

Theory of visual arts 

ПД 

PS 

А КВ 

SC 

3 емтихан 

 

экзамен 

 

exam 

КК

1 

КК

2 



культурного 

наследия 

 

Virtualization of 

cultural heritage 

интеллектуалдық, мәдени, білім беру және ойын-сауық 

сипаты; көркем және мәдени ортаны қалыптастыру; 

шешімдерді білдіру: мәдени қажеттіліктерін 

қалыптастыру және зерттеу; көрнекі мәдениеттің нақты 

тәжірибелерін тарихи-типологиялық түсінудің 

теориялық талдау дағдылары; 

коммуникативті қабілеттер: әртүрлі заманауи 

техникалық визуалды нысандар мен  оқуға мүмкіндігі: 

негізгі зерттеу парадигмалары; 

 

знание и понимание: базовый фактографический 

материал по истории визуального искусства и ключевые 

исследовательские парадигмы; 

применение знаний и понимания: применять 

современные подходы к анализу феноменов визуального 

искусства; построения программ интеллектуального, 

культурного, просветительского и развлекательного 

характера; формировать художественно-культурную 

среду;  

выражение суждений: формировать и изучать 

культурные потребности; навыками теоретического 

анализа и историко- типологического осмысления 

конкретных практик визуальной культуры; 

коммуникативные способности: владение 
разнообразными современными техническими 

визуальными формами и практиками;   

способности к учебе: ключевые исследовательские 

парадигмы;  

 

knowledge and understanding: basic factual material on 

the history of visual art and key research paradigms; 

application of knowledge and understanding: to apply 

modern approaches to the analysis of the phenomena of 

visual art; building programs of intellectual, cultural, 

educational and entertaining nature; form an artistic and 

cultural environment; 

expression of concepts  to shape and study cultural needs; 

the skills of theoretical analysis and historical and 

typological comprehension of specific practices of visual 

culture; 

communicative abilities: the possession of a variety of 

modern technical visual forms and practices; 

ability to learn: key research paradigms; 

3 TSRIK- 

2304 

Тарихи - мәдени 

мұраны 

репрезентациялау және 

сақтау технологиялары 

Технологии сохранения 

и репрезентации 

историко-культурного 

наследия 

Technologies of 

preservation and 

representation of 

historical and cultural 

heritage 

ПД 

PS 

А КВ 

SC 

3 емтихан 

 

экзамен 

 

exam 

КК

3 

КК

4 

КК

5 



4.Біліктілік шегінен шыққан, таңдау модулі / 4.Модули по выбору, выходящие за рамки квалификации (МВВК) 

4.Optional modules, beyond qualification 

Ғылымдағы 

заманауи 

технологиялар 

 

Современные 

технологии в науке 

 

Modern 

technologies in 

science 

ілімі мен түсінігі: семиотикалық зерттеулердің негізгі 

ережелері мен бағыттары; мемлекеттік тілде іскери 

қарым-қатынас, мемлекеттік тілде іс қағаздарын 

жүргізу; аргументалды кәсіби диалог жүргізу 

ерекшеліктері; Қазіргі әлемдегі мәдениетті дамытудың 

негізі мен үрдістерін түсіну 

білім мен түсінікті қолдану: мәдени мәтіндерді талдау 

және түсіндіру; салыстырмалы зерттеулерді жүзеге 

асыру; жаһандық үдерістер мен қарым-қатынастарды 

талдау және түсіндіру әдістері; 

пікірлер білдіру: семиотиктегі, белгілер мен 

мәтіндердегі белгі туралы мәселе; негізгі түрлер мен 

негіздеме және сыни әдістер, дәлелдердегі ережелер, 

қателіктер мен қылықтар, кәсіби қауымдастықтардағы 

сөйлеген сөздерді дайындаудың негізгі кезеңдері мен 

тәсілдері 

коммуникативтік дағдылар: құжаттарды толтырған 

кезде кәсіби терминдерді дұрыс пайдалану дағдысын 

меңгеру 

Оқуға қабілеті: мәтінді талдау әдістерін бағалау 

дағдылары; пікірталас мәтіндерін дайындау және 

ғылыми талқылау жүргізу 

 

знание и понимание:  основные положения и 

направления семиотических исследований;  делового 

общения на государственном языке, делопроизводство 

на государственном языке;  особенностями ведения 

аргументативного профессионального диалога;  

понимать основания и тенденции развития культуры в 

современном мире 

применение знаний и понимания:  анализировать и 

интерпретировать культурные тексты; осуществления 

компаративистских исследований; методами анализа и 

интерпретации глобальных процессов и отношений; 

выражение суждений: проблема знака в семиотике, 

знаки и тексты;  основные виды и способы обоснования 

и критики, правила, ошибки и уловки в аргументации, 

основные этапы и способы подготовки выступлений в 

профессиональных сообществах 

коммуникативные способности:  иметь навыки 
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2 DKz -

5201  

 

Sem-

5201 

1. Іскери казақ тілі 

Деловой казахский 

язык 

Business Kazakh 

language 

 

2.  Семиотика 

Семиотика 

Semiotics 

БД 

BS 

А КВ 

SC 

2 емтихан 

 

экзамен 

 

exam 

КК

1 

КК

2 

КК

3 

КК

4 

КК

5 

1 Kom- 

5202 

 

 

TPAND- 

5202 

1. Компаративистика 

Компаративистика 

Comparative science 

 

2. Ғылыми 

пікірсайыстағы 

дәлелдеменің теория 

және тәжірибесі  

Теория и практика 

аргументации в 

научной дискуссии 

Theory and practice of 

argumentation in a 

scientific discussion 

БД 

BS 

А КВ 

SC 

2 емтихан 

 

экзамен 

 

exam 



правильного использования профессиональных 

терминов при заполнении документов   
способности к учебе: навыки оценки методов анализа 

текстов; ведения научной дискуссии и подготовки 

аргументативных текстов 

 

knowledge and understanding: the main provisions and 

directions of semiotic research; business communication in 

the state language, office work in the state language; 

peculiarities of conducting an argumentative professional 

dialogue; Understand the foundations and trends in the 

development of culture in the modern world 

application of knowledge and understanding: analyze and 

interpret cultural texts; implementation of comparative 

studies; methods of analysis and interpretation of global 

processes and relationships; 

expression of concepts  the problem of the sign in 

semiotics, signs and texts; basic types and ways of 

substantiation and criticism, rules, mistakes and tricks in the 

argumentation, the main stages and ways of preparing 

speeches in professional communities 

communication skills: to have the skills to properly use 

professional terms when filling out documents 

the ability to study: the skills of evaluating methods of text 

analysis; conduct of scientific discussion and preparation of 

argumentative texts 

2 KGM 

5203 

 

 

 

 

 

IMIK- 

5203 

1. Жаһанданған 

әлемдегі мәдениет 

Культура в глобальном 

мире 

Culture in a global world 

 

2. Мәдениеттануды 

зерттеутарихы мен 

әдістемесі  

История и методология 

изучения культуры. 

History and methodology 

of cultural studies 

БД 

BS 

А КВ 

SC 

3 емтихан 

 

экзамен 

 

exam 

Іс-тәжірибе модулдер /  

Модули практик (МП)/  

MODULES of PRACTICES (MP) 

Педагогикалық 

 

Педагогический  

 

Pedagogical 

Білім мен түсінік; университетте оқудың барлық 

түрлерін дайындау, ұйымдастыру және өткізу әдістері 

мен әдістері; 

білім мен түсінікті қолдану: сабақты ғылыми-

әдістемелік талдау; білім беру саласындағы 

инновациялық қызметтің тәжірибесін алу, 

шығармашылық білім беру ортасын құру; 
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3  Педагогикалық іс-

тәжірибе 

Педагогическая 

практика 

Teaching practice  

   3 Отчет  



пікірлер білдіру: мұғалімнің кәсіби қасиеттерін 

қалыптастыру және дамыту; магистратураның бейініне 

сәйкес ғылыми зерттеулердің заманауи әдістері мен 

әдістерін меңгеру; 

коммуникативті қабілеттер: іскер қарым-қатынас 

құралы, белсенді әлеуметтік ұтқырлық ретінде тілдерді 

белсенді қарым-қатынас жасау және еркін пайдалану 

мүмкіндігі; 

Оқуға қабілеті: педагогикалық қызметті жүзеге асыру 

кезінде тәуелсіздік, өзін-өзі тану және өзін-өзі жетілдіру 

дағдыларын дамыту; сонымен қатар есептер, 

жарияланымдар, есептер түрінде алынған нәтижелерді 

ұсыну дағдыларын игеру. 

 

знание и понимание:; методик и техник подготовки, 

организации и проведения всех форм учебных занятий в 

вузе; 

применение знаний и понимания: научно-

методического анализа проведенных занятий;  

приобретение опыта инновационной деятельности в 

сфере образования, создания творческой 

образовательной среды; 

выражение суждений: формирование и развитие 

профессиональных качеств преподавателя; овладение 

современными методами и методологией научного 

исследования, в соответствием с профилем 

магистерской программы;  

коммуникативные способности: способность к 

активному общению и свободному применению языков 

как средству делового общения, активной социальной 

мобильности; 

способности к учебе: развитие навыков 

самостоятельности, самообразования и 

самосовершенствования при осуществлении 

педагогической деятельности; а также овладение 

умениями изложения полученных результатов в виде 

отчетов, публикаций, докладов. 

4  Зерттеу іс-тәжірибе  

Исследовательская 

практика  

Research Practice 

   4 Отчет 

Дополнительные модули (ДМ) 



Ғылыми-зерттеу 

жұмысының 

модулі 

 

Модуль научно-

исследовательской 

работы 

 

Research module 

знание и понимание: приёмов ведения научно-

исследовательской работы и формирование 

профессионального мировоззрения в области, в 

соответствии с профилем избранной магистерской 

программы;  

применение знаний и понимания: пользоваться 

различными методиками проведения научных 

исследований;  

выражение суждений: формулировать и решать задачи, 

возникающие в ходе написания научной статьи или 

аналитического обзора; анализ собранного материала;  

коммуникативные способности: способность к 

активному общению и свободному применению языков 

в сфере научно-исследовательской деятельности,  

способности к учебе: совершенствование умений и 

навыков самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности;  делать научные докладов и публикации; 

реферировать и рецензировать научные публикации;  

 
Knowledge and understanding: the methods of conducting 

research work and the formation of a professional worldview 

in the field, in accordance with the profile of the selected 

master's program; 

application of knowledge and understanding: to use 

various methods of conducting scientific research; 

expression of concepts  formulate and solve problems 

arising in the course of writing a scientific article or an 

analytical review; analysis of collected material; 

communicative abilities: the ability to actively 

communicate and freely use languages in the field of 

research, 

the ability to learn: improving the skills and skills of 

independent research activities; to make scientific reports 

and publications; to review and review scientific 

publications; 
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1,

2,

3 

 Магистранттың 

ғылыми-зерттеу 

жұмысы, магистерлік 

диссертацияны 

орындауды қосқанда 

(МҒЗЖ) 

Научно-

исследовательская 

работа магистранта, 

включая выполнение 

магистерской 

диссертации 

The research work of a 

of a candidate for a 

Master’s degree, 

including the 

implementation of 

master’s thesis 

    Отчет 

КК

1 

КК

2 

КК

3 

КК

4 

КК

5 

Қорытынды 

мемлекеттік 

аттестация модулі 

 

Модуль итоговой 

аттестации(МИГА) 

 

Module of final 

білімі мен түсінігі: диссертацияға қойылатын талаптар; 

ғылыми өнімді құру бойынша зерттеулердің негізгі 

кезеңдері; 

білім мен түсінушілікті қолдану: ғылыми зерттеулер 

мен әзірлемелерді орындаудағы дағдыларды 

қалыптастыру, сондай-ақ өз зерттеулерінің нәтижелерін 

ұсыну; 

шешімдерді білдіру: магистрлік диссертация жазу және 

қорғаудың құрылымы мен ережелері; 
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4  Магистрлік 

диссертацияны 

рәсімдеу және қорғау 

Оформление и защита 

магистерской 

диссертации 

Writing and defense of 

masters dissertation 

    ЗМД КК

1 

КК

2 

КК

3 

КК

4 



 

examination (MFE) коммуникативті қабілеттер: белсенді қарым-қатынас 

жасау және тілдерді еркін пайдалану мүмкіндігі 

Оқу қабілеті: ғылыми зерттеу жүргізуге және жаңа 

ғылыми және қолданбалы нәтижелерді өз бетімен және 

ғылыми топ құрамында алуға мүмкіндік. 

 

знание и понимание: требований, предъявляемых к 

диссертации; основные этапы проведения НИР по 

созданию научного продукта; 

применение знаний и понимания: формирования 

навыков выполнения научно-исследовательских работ, а 

также представления результатов собственных 

исследований; 

выражение суждений: структура и правила написания 

и защиты магистерской диссертации; 

коммуникативные способности: способность к 

активному общению и свободному применению языков  

способности к учебе:  способностью проводить 

научные исследования и получать новые научные и 

прикладные результаты самостоятельно и в составе 

научного коллектива. 

 
knowledge and understanding: the requirements for the 

thesis; the main stages of research on the creation of a 

scientific product; 

application of knowledge and understanding: the 

formation of skills in the performance of research and 

development, as well as the presentation of the results of 

their own research; 

expression of concepts  the structure and rules of writing 

and defending the master's thesis; 

communicative abilities: ability to communicate actively 

and use languages freely 

ability to study: the ability to conduct scientific research 

and to obtain new scientific and applied results 

independently and as part of a scientific team. 

4  Кешенді емтихан 

Комплексный экзамен 

Integrated examinatio 

    КЭ КК

5 



Информационный пакет / каталог курсов  по ECTS 

«6М020400 – Культурология» 

ИНФОРМАЦИЯ 

об институте 

Общая информация о вузе 

 

1. Название и адрес вуза: РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский 

Государственный Университет имени С.Аманжолова». 070019, г. 

Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 55. Тел./ факс 8 (7232)25-23-16, 24-

14-71, e-mail: rector@vkgu.kz, kence@vkgu.kz 

 

 
 

2. Академический календарь 

Академический календарь ВКГУ имени С.Аманжолова для 

магистрантов научно-педагогического направления (2 года 

обучения) (2018-19 и 2019-2020  учебные года) 
1 СЕМЕСТР 

1 сентября День знаний и торжественное открытие начала учебного года 

3 сентября - 4 января 1 семестр 

3 сентября - 14 декабря Теоретическое обучение 

15-19 октября Рубежный контроль. Рейтинг №1 

12-30 ноября Педагогическая практика (непрерывная) 

1 декабря День Первого Президента Республики Казахстан 

3- 15 декабря Научно-исследовательская работа без отрыва от теоретического 

обучения 

17-21  декабря Рубежный контроль. Рейтинг №2 

16-17 декабря День Независимости Республики Казахстан 

17 декабря - 4 января Экзаменационная сессия 

1 - 2 января Новый год 

4 января Завершение 3 семестра 

7 января Рождество 

7-18 января Зимние каникулы 

2 СЕМЕСТР 

21 января - 3 мая 2 семестр 

21 января - 12 апреля Исследовательская практика 

8 марта Международный женский день 

21 - 23 марта Наурыз мейрамы 

25 мая  Завершение 4 семестра 

15-26 апреля Комплексный экзамен 

1 мая Праздник единства народа Казахстана 

7 мая День защитника отечества 

9 мая День Победы 

29 апреля - 17 мая Оформление магистерской диссертации 

20 мая - 31 мая  Защита магистерской диссертации 

Примечание: * Проведение летнего семестра согласно графику, 

указанному в рабочих учебных планах. 

* Сроки практики и написания магистерской дисстерской работы 

mailto:rector@vkgu.kz
mailto:kence@vkgu.kz


проводятся в соответствии с РУП по специальности 

3. Руководство вуза- Ректор- Толеген М.А., к.ю.н., профессор  

Проректор по стратегическому развитию и научной работе -  

Сералин Г.А., доктор PhD 

Проректор по учебно-методической работе – Мырзагалиева А.Б., 

д.б.н., профессор 

Директор департамента академической политики и управления 

образовательными программами -  Стеблецова И.С., к.п.н., 

Начальник отдела менеджмента качества, мониторинга и 

прогнозирования - Алимбекова Н.А. 

Начальник отдела организации и контроля учебного процесса – 

Сәдірбекова Н. Ә. 

Декан факультета истории, филологии и международных отношений 

– Оскембай А.А., к.и.н., 

Зав. кафедрой истории Казахстана и социально-гуманитарных 

дисциплин  –Жанбосинова А.С., д.и.н., профессор 

 

4. Общая характеристика вуза 

В настоящее время университет осуществляет подготовку 

специалистов в рамках  многоуровневой структуры высшего 

образования в соответствии с государственной лицензией на право 

ведения образовательной деятельности в сферах среднего 

профессионального, высшего и послевузовского профессионального 

образования без ограничения срока действия:  

- по 45 специальностям высшего профессионального образования. 

При этом срок обучения в бакалавриате - 4 года, получение высшего 

образования по сокращенной форме: на базе высшего образования – 2 

года,  на базе среднего профессионального образования – 3 года.  

- по 30 специальностям магистратуры, 3 специальностям 

докторантуры. 

В университете внедрена кредитная система обучения: с 2003-04 

учебного года - для студентов экономических специальностей; с 2004-

05 учебного года - для студентов 1 курса всех специальностей 

высшего профессионального образования.  

В настоящее время учебный процесс осуществляется на 4 факультетах 

19 кафедрами. 

На факультете ИФиМО ведется подготовка по 11 образовательным 

программам бакалавриата, 7 программам магистратуры, 3 программам 

докторантуры Осуществляется подготовка по следующим 

родственным специальностям: 5В011400 - «История», 5В020200 – 

«Международные отношения», 5В050200 - «Политология», 6M020300 

- «История», 6M020400 – «Культурология», 6М020100 – 

«Философия», 6М050200 - «Политология», 6D020100 – «Философия», 

6D020300 - «История». В учебном процессе активно используются 

материалы всех направлений исследований преподавателей, 

соискателей, магистрантов и студентов кафедры. Результаты НИР и 

НИРС внедрены в учебный процесс. 

 

5. Перечень предлагаемых программ обучения (в том числе стоимость 

обучения) 

Магистратура: «6М020400 - Культурология». Стоимость обучения  

396 000 тенге в год.  



6. Процедура (правила) приема и зачисления на образовательную 

программу «6М020400 – Культурология» осуществляется согласно 

«Правилам приема на обучение в магистратуру и докторантуру ВКГУ 

им. С. Аманжолова в 2018 году  (пр. от      ) размещенному на портале 

https://www.vkgu.kz/ru/page/postupayushchemu.html 

Поступление осуществляется на конкурсной основе по результатам 

сдачи вступительных экзаменов по иностранному языку и 

специальности. 

ИНФОРМАЦИЯ 

о программах 

обучения 

(Каталог курсов) 

1. Общая характеристика программ обучения  
Выпускнику магистратуры специальности 6М020400 – 

«Культурология» присуждается академическая степень «Магистр 

гуманитарных наук» по специальности 6М020400 - «Культурология». 

Цель подготовки специалистов  

Цель - подготовка специалистов, способных одновременно выступать 

в качестве ученых-культурологов, способных к углубленным 

фундаментальным исследованиям и научно-практическим 

инновационным разработкам, направленным на системное решение 

задач в различных сферах и формах культуры, направлениях и 

содержании современной культурной политики и социально-

культурной жизни.  

Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 

фундаментальные проблемы теории и истории культуры; культурные 

формы, процессы, практики в истории и современности; культурное и 

природное наследие; способы производства культурных значений, 

средства их распространения, закрепления и потребления в публичной 

и приватной сферах жизни общества; формы, способы и средства 

культурных массовых коммуникаций; межличностные и 

межкультурные взаимодействия в глобальном и локальном 

измерениях; просвещение и образование в сфере культуры. 

Предполагается поливариантность предметной сферы деятельности 

магистра культурологии в научно-исследовательских, культурно-

образовательных, государственных и общественных учреждениях и 

организациях. 

Основные задачи образовательной программы – освоение и уточнение 

основных понятий и закономерностей культурологии, применение 

теоретических и практических знаний в различных областях 

культурологии для авторских и коллективных научных исследований; 

освоение процедур культурологического исследования; анализ и 

систематизация научной и социально-культурной информации с 

использованием современных методов автоматизированного сбора и 

обработки информации (словари, справочные издания, энциклопедии, 

базы данных); получение знаний в области вузовской педагогики и 

психологии и опыта преподавания в вузе личностное развитие 

магистранта на основе рефлексии и самооценки. 

После завершения второго уровня образовательной программы по 

культурологии полученная степень служит для выпускника 

основанием для того, чтобы он мог занимать профессиональные и 

социальные позиции большей ответственности (исследовательская, 

проектная, управленческая, креативная деятельность) во всех сферах, 

которые определены для первого уровня профессионального 

обучения. Она обеспечивает выпускнику доступ к занятости в системе 

высшего образования. 

https://www.vkgu.kz/ru/page/postupayushchemu.html


Сферами профессиональной деятельности 6М020400 – 

«Культурология» являются: 

- педагогическая и просветительская деятельность в высших и 

средних специальных учебных заведениях, организациях 

дополнительного образования; 

- организация и проведение научных исследований; 

 экспертная деятельность в области культуры, культурной политики, 

межэтнических и межкультурных коммуникаций; 

- управленческая и организационная деятельность в сфере 

государственного управления культурными процессами, туризма, 

образования, в общественных организациях;  

- разработка и реализация программ культурного развития на 

различных уровнях (организации, социальные и профессиональные 

группы, регион, страна). 

Имеются 3 образовательные траектории:  

1. «Этнокультурология и межкультурная коммуникация»,  

2. «Культура региона»,  

3. Цифровые технологии в социокультурных и арт-практиках 

 

 

 

2. Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов) (см. 

приложение) 1, 1А 

Дополнительная 

информация 

для студентов 

Размещение/ проживание -  Комфортабельные Дома студентов на 

1789 мест, в котором предусмотрены условия для подготовки к 

занятиям  и отдыха студентов –«Библиотека»,  «Читальный зал» и 

«Интернет-кафе».  

Питание– Своевременное и качественное питание обеспечивается 

работой столовой в учебных корпусах университета. 

Медицинские услуги - Медицинское обслуживание студентов 

университета осуществляется в медпункте (соответствует 

требованиям СЭС и ГПС), где оказывается первая медицинская 

помощь, проводятся медосмотры, профилактические мероприятия. 

Имеется договор о медицинском обслуживании студентов и ППС с 

городской больницей № 1 г. Усть-Каменогорск. Регулярно проводятся 

«Круглые столы» – встречи работников городского «Центра 

Адрес  Наименование объекта 

питания 

(столовая,буфет,кафе) 

Пропускная 

способность 

(количество 

посадочных 

мест) 

Наличие санитарно-

эпидемиологического 

заключения о 

соответствии объекта 

питания санитарным 

правилам и нормам 

(дата и номер) 

Учебный корпус 

№1 

(ул.30-й 

Гв.дивизии,34) 

Столовая 

 
Столовая 

  

60 
  

  

 

32 

№ 1537 

10.08.2010г. 



здоровья» со студентами Университета.  

Контроль санитарного состояния учебных корпусов и общежитий 

осуществляет заведующая здравпунктом, ответственность за 

поддержание этих условий несут коменданты соответствующих 

объектов.  

Студенческий офис - Центр молодежной политики, являющийся 

структурным подразделением университета, объединивший в себе 

ранее созданные Комитет по Делам Молодежи и Центр Культуры, а 

также студенческие молодежные объединения:  молодежное крыло 

НДП «НурОтан» «ЖасОтан», филиал республиканской молодежной 

организации «Альянс студентов Казахстана», студенческий отряд 

содействия полиции «Қыран», студенческие молодежные трудовые 

отряды. 

Условия для обучения (материальная база для занятий): 

Занятия магистратуры проходят в корпусе №1, лекторские аудитории 

(№№ 257, 321, 309, 252 ), оснащенные интерактивной доской, 

компьютерные классы №№ 317, 311), читальный зал, интернет кафе, 

специализированные кабинеты  
 Итоговые экзамены 

По каждой дисциплине сдается экзамен – в устной форме, в виде 

экзаменационных билетов или тестирования. Отчеты по всем видам прктик, 

НИР магистранта на базе НОЦ «Назарбаевтану» и НИЦ «Алтайтану»  

В 4-ом семестре проводится защита магистерской работы и Комплексный 

экзамен экзамен по специальности.  

  



Приложение 1 

Структура программы набора 2018 год 

 
Цикл 

дисципл

ин 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Количест

во 

кредитов

по ECTS 

Семестр 

ОбОМ IFN -5201 Ғылым тарихы мен философиясы 

История и философия науки 

History and philosophy of science 

3 1 

ОбОМ IYa(p) -5201 Шет тілі (кәсіптік) 

Иностранный язык 

(профессиональный) 

Foreign language (professional) 

3 1 

ОбОМ 

 

Ped -5203 Педагогика 

Педагогика 

Pedagogics 

3 1 

ОбОМ 

 

Psi -5204 Психология 

Психология 

Psychology 

3 1 

ОМС FCPM -6301 Постмодернизм мәдениетінің 

философиясы 

Философия культуры постмодернизма 

The philosophy of postmodern culture 

5 3 

ОМС SMAK -6302 Аймақтың мәдени жағдайын 

талдаудың әлеуметтанулық әдістері 

Социологические методы анализа 

культурной ситуации региона 

Sociological methods of analysis of the 

cultural situation of the region 

5 3 

ОМС SPGZ -6303 Гуманитарлық білімнің заманауи 

мәселелері 

Современные проблемы 

гуманитарного знания 

Modern problems of humanitarian 

knowledge 

3 3 

ОМС OPNI -5204 Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру 

мен жоспарлау 

Организация и планирование научных 

исследований 

Organization and planning of scientific 

research 

3 1 

ОМС  ISO -5205 Коғамның тарихи санасы: 

бірегейленудің мәдени формалары 

Историческое сознание общества: 

формы культурной 

самоидентификации 

The historical consciousness of society: 

forms of cultural identity 

5 2 



ОМС  TMTC -5306 Мәдениет типологиясының теориясы 

мен методологиясы 

Теория и методология типологии 

культуры 

Theory and Methodology of cultural 

typology 

3 1 

МВОС KPDH -1301 Digital Humanities тұжырымдары мен 

тәсілдері 

Концепции и подходы Digital 

Humanities 

Concepts and approaches of Digital 

Humanities 

5 2 

МВОС ISBD -1302 Гуманитарлық ғылымдардағы 

мәліметтер қоры мен ақпараттық 

жүйелер 

Информационные системы и базы 

данных в гуманитарных науках 

Information systems and databases in the 

Humanities 

5 2 

МВОС TVI -2303 Визуалды өнерлер теориясы 

Теория визуальных искусств 

Theory of visual arts 

5 3 

МВОС TSRIK -2304 Тарихи - мәдени мұраны 

репрезентациялау және сақтау 

технологиялары 

Технологии сохранения и 

репрезентации историко-культурного 

наследия 

Technologies of preservation and 

representation of historical and cultural 

heritage 

5 3 

МВВК DKz -5201 Іскерлік казақ тілі 

Деловой казахский язык 

Business Kazakh language 

3 2 

МВВК Kom -5202 Компаративистика 

Компаративистика 

Comparative science 

3 1 

МВВК KGM -5203 Жаһанданған әлемдегі мәдениет 

Культура в глобальном мире 

Culture in a global world 

5 2 

МП  Педагогикалық іс-тәжірибе 

Педагогическая практика 

Teaching practice 

3 3 

МП  Зерттеу іс-тәжірибе 

Исследовательская практика 

Research Practice 

14 4 

 Итого   71  



Приложение 1А 

2. Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов): 

(первого года обучения, набор 2017года) 

 

 
Тип 

дисциплины 

Код дисциплины  Название курса Год 

 обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

БД КВ OPNI -5204 

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру 

мен жоспарлау 

Организация и планирование 

научных исследований 

Organization and planning of scientific 

research 

1 1 2 

Оқытушының аты-жөні / ә.ғ.к.,профессор Элеонора Олеговна Столярова, 

ф.ғ.к.Сейтембетов Ермек Жәкенұлы  

 

Ф.И.О лектора/профессора Столярова Элеонора Олеговна, к.с.н;  

Сейтембетов Ермек Жакенович, к.ф.н. 

Пәннің мақсаты - студенттерді ғылыми-зерттеу жұмыстарымен таныстыру. 

Пререквизиттер Философия 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: Ғылымның пайда болуы. Ғылыми білімнің 

құрылымы. Қоғамдағы ғылыми зерттеулерді ұйымдастырудың рөлі. Ғылыми әдістеме. 

Курстың соңында студент міндетті 

ғылыми білімдердің әдіснамасын білу; ғылыми қызметті ұйымдастыру принциптері мен 

құрылымы; 

Қабылдай білу үшін: алынған білімді түпнұсқа әзірлеу және ғылыми зерттеулер контекстінде 

идеяларды қолдану үшін пайдалану; шығармашылық ойлау және жаңа проблемаларды және 

жағдайларды шешуге шығармашылық көзқарас; 

ғылыми зерттеулердің нақты міндеттерін өз бетімен белгілеп, еркін таңдап алынған теориялар 

мен әдістермен, әлемдік тәжірибені пайдаланатын ақпараттық технологияларды шешуге дағдылану. 

Пән келесі негізгі құзыреттерді қалыптастыруға бағытталған: 

(КК1-4) ғылыми білім әдіснамасын білу; ғылыми қызметті ұйымдастыру принциптері мен 

құрылымы; Қабылдай білу үшін: алынған білімді түпнұсқа әзірлеу және ғылыми зерттеулер 

контекстінде идеяларды қолдану үшін пайдалану; шығармашылық ойлау және жаңа проблемаларды 

және жағдайларды шешуге шығармашылық көзқарас; кәсіби құзыреттілік: ғылыми зерттеулердің 

нақты міндеттерін өз бетімен белгілей білу және еркін таңдап алынған теориялар мен әдістер, әлемдік 

тәжірибені пайдалана отырып ақпараттық технологиялар көмегімен шеше білу. 

 

Цель дисциплины – знакомство магистрантов с организацией научно-исследовательской 

работы. 

Пререквизиты Философия 

Содержание курса включает следующие разделы: Зарождение науки. Структура научного 

знания. Роль организации научных исследований в обществе. Научная методология. 

По окончании курса обучающийся должен  

знать методологию научного познания; принципы и структуру организации научной 

деятельности;  

уметь: использовать полученные знания для оригинального развития и применения идей в 

контексте научных исследований; креативно мыслить и творчески подходить к решению новых 

проблем и ситуаций;  

иметь навыки самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований и решать их 

с помощью свободно выбираемых теорий и методов, информационных технологий с использованием 

мирового опыта. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций ключевых:  

(КК1-4) знание методологии научного познания; принципы и структуру организации научной 

деятельности; уметь: использовать полученные знания для оригинального развития и применения 

идей в контексте научных исследований; креативно мыслить и творчески подходить к решению 



новых проблем и ситуаций; профессиональных компетенций: способностью самостоятельно ставить 

конкретные задачи научных исследований и решать их с помощью свободно выбираемых теорий и 

методов, информационных технологий с использованием мирового опыта. 

 

Full name of the lecturer / professor Stolyarova Eleonora Olegovna, Ph.D. 

Seimembetov Ermek Zhakenovich, Ph.D. 

The purpose of the discipline is to familiarize students with the organization of research work. 

Prerequisites Philosophy 

The course content includes the following sections: The origin of science. Structure of scientific 

knowledge. The role of organization of scientific research in society. Scientific methodology. 

At the end of the course, the student must 

know the methodology of scientific knowledge; principles and structure of the organization of 

scientific activity; 

to be able: to use the received knowledge for original development and application of ideas in a 

context of scientific researches; creative thinking and creative approach to solving new problems and 

situations; 

have the skills to independently set specific tasks of scientific research and solve them with freely 

chosen theories and methods, information technologies using world experience. 

Discipline is aimed at forming the following key competencies: 

(КК1-4) knowledge of the methodology of scientific knowledge; principles and structure of the 

organization of scientific activity; To be able: to use the received knowledge for original development and 

application of ideas in a context of scientific researches; creative thinking and creative approach to solving 

new problems and situations; professional competencies: the ability to independently set specific tasks of 

scientific research and solve them with the help of freely chosen theories and methods, information 

technologies with the use of world experience. 

 

Рекомендуемая литература: 

1.  Герасимов, Б.И. Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. 

Злобина [и др.]. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 272 c.  

2.  Философия и методология науки : учеб. для магистратуры / Г. Н. Кузьменко, Г. П. 

Отюцкий ; РГСУ. - М.: Юрайт, 2017. - 450 с. - (Магистр).  

3.  Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие для бакалавров / М. Ф. 

Шкляр. - 5-е изд. - М.: Дашков и К°, 2013. - 244 с.  

4.  Багдасарьян, Н.Г. История, философия и методология науки и техники: Учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Н.Г. Багдасарьян, В.Г. Горохов, А.П. Назаретян. - 

Люберцы: Юрайт, 2016. - 383 c.  

5.  Шваб, Клаус. Төртінші индустриялық революция : [оқулық] / К. Шваб. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 200 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық  

 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, практикалық. 

Әдістері / бағалау түрлері: рейтинг, емтихан 

Оқу тілі: орыс, қазақ 

 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

 
Тип дисциплины Код 

дисциплины 

 Название курса Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

ПД 

PS 

КВ 

SC 
FCPM -6301 

Постмодернизм мәдениетінің 

философиясы 

Философия культуры 

постмодернизма 

The philosophy of postmodern culture 

2 3  3 

Ф.И.О лектора/профессора Сейтембетов Ермек Жакенович, к.ф.н., доцент 



«Постмодерн мәдениетінің философиясы» пәнінің мақсаты мәдениет философиясындағы 

қазіргі заманғы парадигмасын, постмодерн мәдениетінің негізгі тұжырымдамаларын зерттеу. 

Мәдениеттің қазіргі жай-күйі мен үрдістері туралы талдау жасау. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: постмодернизмнің пайда болуы. 

Постмодернизм философиясының пайда болуы. Постмодернизмнің алдыңғылары. Постмодерндік 

констелляциядағы модерн. 

Курсты игеру нәтижесінде магистрант:мәдениеттің постмодернистік теориялары құрылуының 

ерекшелік мәні мен басты бағыттарын,постмодерн философиясыныңнегізгі ұғымдар мен мәселелерін 

білу керек. 

постмодерн тұжырымданың негізгі элементтерді өз зерттеу жұмысында пайдалана алу керек. 

постмодернизм өкілдерінің мәтіндерімен жұмыс жасау, жаңа философиялық мәдениеттің 

тұжырымдаманың  мәселелерінталдау, постмодерндік философияның тұжырымдамаларды өзіндік 

көзқарасыменбағалауға дағдылану керек. 

Пән кәсіби құзыреттілікті қалыптастыруға негізделген. 

 

Цель: исследование постмодернистской парадигмы в философии культуры, изучение 

основных концепций культуры постмодернистов. Анализ современного состояния и тенденций 

развития культуры. 

Пререквизиты Теория и методология типологии культуры, Концептуальный анализ 

современных теорий культуры 

Содержание дисциплины: Постмодерн как феномен культуры. Предпосылки и сущность 

постмодернизма. Философия постмодернизма. Стилевые особенности постмодернизма. Культура в 

постмодернистской констелляции.  

В результате изучения магистрант должен  

знать: специфику формирования и основные направления, концепции культуры 

постмодернизма, основные идеи представителей постмодернистского направления; основные 

понятия и проблемы постмодернистской философии; 

уметь:использовать элементы постмодернистской парадигмы в собственной 

исследовательской деятельности. 

владеть навыками: анализа проблематики новейших философских концепций культуры, 

самостоятельной оценки взглядов и концепций постмодернистской философии; работы с текстами 

представителей постмодернизма. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций ключевых (КК1-5): актуальных 

проблем гуманитарного знания; специфику формирования и основные направления, концепции 

культуры, методологию анализа социокультурных явлений, культурной ситуации региона; 

профессиональных: выявлять проблемы в социокультурном контексте; фиксировать противоречия 

современного социокультурного развития; концептуального анализа научных, социальных программ.  

 

Purpose: to study the postmodern paradigm in the philosophy of culture, to study the basic concepts 

of postmodern culture. Analysis of the current state and trends of cultural development. 

Prerequisites Theory and methodology of the typology of culture, Conceptual analysis of modern 

cultural theories 

Contents of the discipline: Postmodern as a phenomenon of culture. Background and essence of 

postmodernism. The philosophy of postmodernism. Style features of postmodernism. Culture in postmodern 

constellation. 

As a result of the study, the undergraduate must 

know: the specifics of the formation and the main directions, the concepts of a culture of 

postmodernism, the basic ideas of representatives of the postmodern direction; basic concepts and problems 

of postmodern philosophy; 

be able to: use the elements of the postmodern paradigm in their own research activities. 

master the skills: analysis of the problems of the latest philosophical concepts of culture, an 

independent assessment of the views and concepts of postmodern philosophy; work with the texts of 

representatives of postmodernism. 

The discipline is aimed at forming the key competences (KK1-5): topical problems of humanitarian 

knowledge; the specifics of the formation and the main directions, the concept of culture, the methodology of 

analysis of socio-cultural phenomena, the cultural situation in the region; professional: identify problems in a 

sociocultural context; to fix the contradictions of modern socio-cultural development; conceptual analysis of 



scientific, social programs. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Андреева Е. Ю. Постмодернизм. Искусство второй половины XX— начала XXI века.— 

СПб., 2014. 

2. Рыклин, М. Деконструкция и деструкция: беседы с философами. – М.: Логос, 2014. – 270 с. 

3. Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип. Капитализм и шизофрения/ Пер. с фр. и послесл. Д. 

Кралечкина, науч. ред. В. Кузнецов — Екатеринбург: У-Фактория, 2013.— 672 с. 

4. Фуко, Мишель. Герменевтика субьекта. Курс лекций, прочитанных в Колледж де Франс в 

1982-1983 уч. году. Пер. с фр. А.В. Дьяков. — СПб, 2013 

5. Бодрийяр, Ж. Симулякры и симуляция  [Электронный ресурс] / Жан Бодрийяр; пер. с англ. 

– Режим доступа: //http://www.txt.knihi.com/nihil/budillard.htm. 

6. Тер-Минасова С.Г. Тіл және мәдениетаралық коммуникация : [оқулық] / С.Г.Тер-

Минасова. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 320 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, практикалық. 

Әдістері / бағалау түрлері: рейтинг, емтихан 

Оқу тілі: орыс, қазақ 
 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

 

Тип дисциплины Код 

дисциплины 

 Название курса Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

ПД 

PS 

КВ 

SC 
SMAK -6302 

Аймақтың мәдени жағдайын 

талдаудың әлеуметтанулық 

әдістері 

Социологические методы анализа 

культурной ситуации региона 

Sociological methods of analysis of 

the cultural situation of the region 

2 3  3 

Ф.И.О лектора/профессора Столярова Элеонора Олеговна, к.с.н;  

 

Пәннің мақсаты - өңірдегі қазіргі тарихи-мәдени жағдайды талдаудың әлеуметтік 

әдістерінің әлеуетін ашу. 

«Әлеуметтану» / «Саясаттану-Әлеуметтану», «Философия», «Информатика» 

бакалавриат пәндеріне арналған пререквизиттер. 

Пәннің мазмұны: пәнге кіріспе. Әлеуметтік зерттеулер әдіснамасы мамандандырылған 

білім саласы ретінде. Аймақтағы мәдени жағдайды зерттеу үшін пайдаланылатын 

әлеуметтанулық зерттеудің түрлері мен түрлері. Әлеуметтік зерттеулерде ақпарат жинау 

әдістері. Аймақтағы мәдени жағдайды талдаудың сапалық және сандық әдістері. 

Пәндерді меңгеру нәтижесінде оқушы керек 

Білу: 

- әлеуметтік-мәдени құбылыстарды талдау әдістемесі; 

- аймақтағы мәдени жағдайды талдау үшін қолданылатын әдістердің ерекшеліктері; 

- Қалада, облыста, елде болып жатқан маңызды әлеуметтік және мәдени процестерді 

сипаттайтын социологиялық деректермен қалай жұмыс істеуге болады. 

Істей алу: 

- аймақтағы мәдени жағдайды талдау; 

- аймақтағы мәдени жағдайдың даму динамикасын болжау; 

- зерттеудің ақпараттық базасын қалыптастыру; 

- зерттелген әлеуметтік нысандар үшін ақпарат көздерін талдау; 



- әртүрлі әлеуметтік-мәдени құбылыстар мен процестерді зерттеу бойынша арнайы 

әлеуметтік зерттеулерді құрастыру, ұйымдастыру және өткізу. 

Дағдыға ие болу: 

- әлеуметтанулық зерттеу бағдарламалары мен құралдарын әзірлеу; 

- әлеуметтік-матрицалық және социограммалардың құрамы; 

- халықтың әлеуметтік әл-ауқатын өлшеу әдістері, көзқарастары мен 

артықшылықтары. 

Пәннің негізгі құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған (KK1-5): әлеуметтік-

мәдени құбылыстарды талдау әдістемесі, аймақтағы мәдени жағдай; 

кәсіби: әлеуметтік зерттеулер әдіснамасын, әдістерін, әдістерін және әдістемелерін 

білу; тапсырмаға сәйкес деректерді өңдеу құралдарын таңдауға, зерттеу нәтижелерін 

талдауға, қорытындыларды негіздеуге; алынған ақпаратты сыни бағалауға және анықталған 

проблемаларды шешуге немесе айналып өтуге қатысты ұсынымдар жасауға мүмкіндік 

береді, жұмыс критерийлеріне, тәуекелдерге және ықтимал әлеуметтік-экономикалық 

салдарларға негізделген ұсыныстар негіздейді. 
 

Цель дисциплины: раскрыть потенциал социологических методов анализа текущей историко-

культурной ситуации в регионе. 

Пререквизиты дисциплины бакалавриата «Социология»/ «Политология-социология», 

«Философия», «Информатика»  

Содержание дисциплины: Введение в дисциплину. Методология социологических 

исследований как специализированная отрасль знания. Типы и виды социологических исследований, 

применяемых для исследования культурной ситуации региона. Методы сбора информации в 

социологических исследованиях. Качественные и количественные методы анализа культурной 

ситуации региона.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

-  методологию анализа социокультурных явлений; 

- специфику методов, применяемых для анализа культурной ситуации региона; 

-как работать с социологическими данными, характеризующими важнейшие социальные и 

культурные процессы, протекающие в городе, области, стране. 

уметь: 

- анализировать культурную ситуацию, складывающуюся в регионе; 

- прогнозировать динамику развития культурной ситуации региона; 

- формировать информационную базу исследования; 

- анализировать источники информации для изучаемых социальных объектов;  

- проектировать, организовывать и проводить специальные социологические исследования по 

изучению различных социокультурных феноменов и процессов. 

владеть навыками:  

- разработки программы и инструментария социологических исследований; 

-составления социоматриц и социограмм; 

- методами измерения социального самочувствия населения, установок и предпочтений. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций ключевых (КК1-5):  методологию 

анализа социокультурных явлений, культурной ситуации региона; 

профессиональных: владеть методологией, методами, методикой и техникой социологических 

исследований; способностью выбрать инструментальные средства для обработки данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты исследований, обосновать 

полученные выводы; способностью критически оценивать полученную информацию и вырабатывать 

рекомендации для разрешения или обхода выявленных проблем, обосновать предложения с учетом 

критериев эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий. 

 

The purpose of the discipline is to reveal the potential of sociological methods for analyzing the 

current historical and cultural situation in the region. 

Prerequisites bachelor’discipline "Sociology" / "Political Science-Sociology", "Philosophy", 

"Informatics" 



Contents of the discipline: Introduction to discipline. Methodology of sociological research as a 

specialized branch of knowledge. Types and types of sociological research used to study the cultural 

situation in the region. Methods of collecting information in sociological research. Qualitative and 

quantitative methods for analyzing the cultural situation in the region. 

As a result of mastering the discipline, the learner must 

know: 

- methodology for the analysis of socio-cultural phenomena; 

- specifics of the methods used to analyze the cultural situation in the region; 

- How to work with sociological data characterizing the most important social and cultural processes 

taking place in the city, region, country. 

be able to: 

- analyze the cultural situation in the region; 

- To forecast the dynamics of the development of the cultural situation in the region; 

- to form the information base of the research; 

- analyze the sources of information for the studied social objects; 

- to design, organize and conduct special sociological research on the study of various socio-cultural 

phenomena and processes. 

own skills: 

- development of a program and toolkit for sociological research; 

- the composition of socio-matrices and sociograms; 

- methods of measuring the social well-being of the population, attitudes and preferences 

The discipline is aimed at forming the key competences (KK1-5): the methodology of analysis of 

socio-cultural phenomena, the cultural situation in the region;  

professional competences: know the methodology, methods, techniques and techniques of 

sociological research; the ability to select tools for data processing in accordance with the task, analyze the 

results of studies, justify the findings; the ability to critically evaluate the information received and make 

recommendations for resolving or circumventing the identified problems, justify proposals based on 

performance criteria, risks and possible social and economic consequences. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Ядов В. А.  Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, понимание 

социальной реальности : учеб. пособие для вузов / В. А. Ядов . - 5-е изд., стереотип. - М.: Омега-Л, 

2014. - 567 с. 

2. Сладкова О.Б. Количественные методы в исследовании социокультурного пространства // 

Личность. Культура. Общество. 2013. Вып. 3 (37). 

3. Филатова, Ольга Георгиевна. Методика и техника социологического исследования: 

конспект лекций / О. Г. Филатова. - СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2015. - 48 с.  

3. Решетняк А. Терроризм и религиозный экстремизм в Центральной Азии: проблемы 

восприятия. Кейс Казахстана и Кыргызстана / А. Решетняк. - Астана: КИСИ при Президенте РК, 

2016. - 88 с. 

4. Социальное самочувствие населения Казахстана - 2013 (по результатам социологического 

исследования): доклад / ИМЭП при Фонде Первого Президента РК. - Астана; Алматы: [б. и.], 2014. - 

56 с. 

5. Ритцер, Джордж. Әлеуметтану теориясы : [оқулық] / Д.Ритцер, Д.Степницки. - 10-шы бас. - 

[б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 856 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

 

Методы преподавания:прблемная лекции, соц.измерения, соц. шкалирование, работа со 

статистико-математическими таблицами и расчетными формулами, практические (проведение соц 

исследование). 

Әдістері / бағалау түрлері: рейтинг, емтихан 

Оқу тілі: орыс, қазақ 
 

Методы/формы оценки: рейтинг, отчет, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

 

 



Тип 

дисциплины 

Код 

дисциплины 

 Название курса Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количеств

о кредитов 

ПД 

PS 

КВ 

SC 
SPGZ -6303 

Гуманитарлық білімнің заманауи 

мәселелері 

Современные проблемы 

гуманитарного знания 

Modern problems of humanitarian 

knowledge 

2 3  2 

Ф.И.О лектора/профессора к.ф.н., доцент Сейтембетов Ермек Жакенович. 

Пәннің мақсаты - гуманитарлық білімнің өзекті мәселелерін анықтау. 

Пререквизиттер: «Тарих және философия ғылымы» 

Пәннің мазмұны: пәнге кіріспе. Гуманитарлық білімнің ерекшелігі. Қазіргі заманғы 

тарихи-мәдени контекст және оны гуманитарлық ғылымдарда көрсету. Заманауи социо-

гуманитаризм әдіснамасының мәселелері. ХХІ ғасырдың гуманитарлық парадигмалары. 

Қазақстандағы гуманитарлық ғылымдар. Қазіргі ғалым - гуманитарлық ғылымның бейнесі. 

Пәндерді меңгеру нәтижесінде оқушы керек 

білу: 

- адам қызметінің әлеуметтік-мәдени негіздері мен құрылымы; 

- тарихи-мәдени процестің негізгі бағыттары; 

- гуманитарлық ғылымның негізгі ұғымдары, категориялық аппараты; 

- гуманитарлық білімнің өзекті мәселелерін жіктеу. 

Істей алу: 

- әлеуметтік-мәдени контекстегі мәселелерді анықтау; 

- заманауи әлеуметтік-мәдени даму қарама-қайшылықтарын белгілеу; 

- гуманитарлық білім саласында тиісті ақпаратты табу үшін халықаралық сілтеме 

жүйелерімен жұмыс істеу. 

Дағдыға ие болу: 

- ғылыми, әлеуметтік бағдарламаларды концептуалды талдау; 

- гуманитарлық білімдер саласындағы тәуелсіз ғылыми зерттеулер; 

- шет тілдеріндегі дереккөздермен жұмыс істеу. 

Тәртіп құзіреттілікті қалыптастыруға бағытталған 

негізгі кілт (KK1-5): гуманитарлық білімнің қазіргі проблемаларын білу және түсіну; 

қалыптасу ерекшелігі және негізгі бағыттары, мәдениет тұжырымдамасы; әлеуметтік және 

гуманитарлық мәселелерді түсінудің түрлі тәсілдерінің әлеуетін түсіну; әлеуметтік-мәдени 

құбылыстарды, аймақтағы мәдени жағдайды талдаудың әдіснамасы; 

кәсіби: әлеуметтік-мәдени контекстегі мәселелерді анықтау; қазіргі әлеуметтік-мәдени 

даму қарама-қайшылығын белгілеу; ғылыми, әлеуметтік бағдарламалардың 

тұжырымдамалық талдауы. 

Цель дисциплины: раскрыть актуальные проблемы гуманитарного знания. 

Пререквизиты «История и философия науки» 

Содержание дисциплины: Введение в дисциплину. Специфика гуманитарного знания. 

Современный историко-культурный контекст и его отражение в гуманитаристике. Проблемы 

методологии современной социогуманитаристики. Гуманитарные парадигмы 21 века. 

Гуманитарные науки в Казахстане. Образ современного ученого – гуманитария. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- социально-культурные основания и закономерности человеческой деятельности; 

- основные тенденции историко-культурного процесса; 

- основные концепции, категориальный аппарат гуманитаристики; 

- классификацию актуальных проблем гуманитарного знания. 

уметь: 

- выявлять проблемы в социокультурном контексте; 

- фиксировать противоречия современного социокультурного развития; 



- работать с международными системами цитирования для поиска актуальной 

информации в гуманитарном знании. 

владеть навыками:  

- концептуального анализа научных, социальных программ; 

- самостоятельного проведения научных исследований в области гуманитарного 

знания; 

- работы с источниками на иностранных языках. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций  

ключевых (КК1-5): знания и пониания актуальных проблем гуманитарного знания; 

специфику формирования и основные направления, концепции культуры; осмысления 

потенциала различных подходов к осмыслению социогуманитарной проблематики; 

методологию анализа социокультурных явлений, культурной ситуации региона;  

профессиональных: выявлять проблемы в социокультурном контексте; фиксировать 

противоречия современного социокультурного развития; концептуального анализа научных, 

социальных программ. 

 

The purpose of the discipline is to reveal the actual problems of humanitarian knowledge. 

Prerequisites: "History and Philosophy of Science" 

Contents of the discipline: Introduction to discipline. Specificity of humanitarian 

knowledge. Modern historical and cultural context and its reflection in the humanities. Problems of 

the methodology of modern sociohumanitarianism. Humanitarian paradigms of the 21st century. 

Humanities in Kazakhstan. The image of the modern scientist - the humanities. 

As a result of mastering the discipline, the learner must 

know: 

- socio-cultural grounds and patterns of human activity; 

- the main trends of the historical and cultural process; 

- basic concepts, categorical apparatus of humanitaristics; 

- classification of urgent problems of humanitarian knowledge. 

be able to: 

- identify problems in a sociocultural context; 

- fix the contradictions of modern socio-cultural development; 

- work with international citation systems to find relevant information in humanitarian 

knowledge. 

own skills: 

- conceptual analysis of scientific, social programs; 

- independent scientific research in the field of humanitarian knowledge; 

- work with sources in foreign languages. 

Discipline is aimed at the formation of competences 

key (KK1-5): knowledge and understanding of current problems of humanitarian knowledge; 

the specifics of the formation and the main directions, the concept of culture; comprehension of the 

potential of various approaches to understanding the social and humanitarian problems; 

methodology of analysis of socio-cultural phenomena, cultural situation in the region; 

professional: identify problems in a sociocultural context; to fix the contradictions of 

modern socio-cultural development; conceptual analysis of scientific, social programs. 

 

Рекомендуемая литература: 

1.  Кузьменко Г. Н.  Философия и методология науки: учеб. для магистратуры / Г. Н. 

Кузьменко, Г. П. Отюцкий ; РГСУ. - М.: Юрайт, 2017. - 450 с. - (Магистр) 

2. Шваб, Клаус. Төртінші индустриялық революция : [оқулық] / К. Шваб. - [б. м.] : 

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 200 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық)3. Философия в современном мире: 



стратегия развития  : материалы I Кахастанского философского Конгресса / [под общ. ред. З. 

К. Шаукеновой]. - Алматы: ИФПР КН МОН РК, 2013. - 818 с. 

4.  Кузьменко Г. Н. Философия и методология науки: учеб. для магистратуры / Г. Н. 

Кузьменко, Г. П. Отюцкий; РГСУ. - М.: Юрайт, 2017. - 450 с.. 

5. Мареева Е. В. Философия науки: учеб. пособие для аспирантов и соискат. / Е. В. 

Мареева, С. Н. Мареев, А. Д. Майданский. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 332 с. 

 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, практикалық. 

Әдістері / бағалау түрлері: рейтинг, емтихан 

Оқу тілі: орыс, қазақ 

 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, коллоквиум устно, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

 
Тип 

дисциплины 

Код дисциплины  Название курса Год обучения Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

БД КВ ISO -5205 

Коғамның тарихи санасы: 

бірегейленудің мәдени формалары 

Историческое сознание общества: 

формы культурной 

самоидентификации 

The historical consciousness of 

society: forms of cultural identity 

1 2 3 

Ф.И.О лектора/профессора к.ф.н. Сейтембетов Е. Ж./ 

Осы тәртіптің шеңберінде қазіргі заманғы жаһандық қоғамдық жүйенің контексінде 

мәдени жағдайды, еліміздің және басқа да елдердің даму тенденцияларын түсіну үшін 

қажетті мәселелер қарастырылады. 

Пәннің мақсаты - адам мен адамзат қоғамдастығын сәйкестендіру нысандарындағы 

мәдениет қалыптастыру логикасын және олардағы тарихи сана рөлін ашу. Пәннің міндеттері: 

тарихи сана-сезімнің тарихи есебі, тарихи жады; мәдени сәйкестендіру және тарихи сана 

мәселелеріне арналған классикалық жұмыстарды талдау; Қазақстандағы тарихи сананың 

даму үрдістерін қарастыру. 

Пререквизиттер: «Тарих және философия ғылымы» 

Пәннің мазмұны: пәнге кіріспе; Мәдени сәйкестендіру; Тарихи сана мен есте 

сақтаудың негізгі ұғымдары; Тарихи жады - шоғырландыру және әлеуметтік үйлесім 

факторы ретінде; Тарихи сана идеологиялық әсер ету объектісі ретінде; Жадты 

қалыптастырудағы тарихи ғылым; Тарихи білім - тарихи еске алудың қалыптасу көзі; 

Қазақстанда еске алу саясаты: нормативтік және институционалдық база; Қазіргі Ресей 

ғылымындағы Қазақстан тарихының түрлі кезеңдерін көрсету; Қазақстанда есте сақтаудың 

объектілері мен практикасы 

Пәндерді меңгеру нәтижесінде магистрант қажет 

білу: 

- еске алу теориясының, тарихи сана мен мәдени сәйкестендірудің негізгі ұғымдарын 

анықтау; 

- пәнді сақтау бойынша негізгі классикалық жұмыстарды жүргізу; 

- Қазақ қоғамының тарихи сана-сезімінің даму ерекшеліктері. 

Істей алу: 

- есте сақтаудың объектілері мен практикасын сипаттау; 

- тарихи сана-сезімге арналған теориялық және сипаттама жұмыстарын дербес түрде 

талдау; 

Дағдыға ие болу: 

- жад саясатын анықтайтын нормативтік құжаттарды талдау; 



- қолданыстағы жад тәжірибелерін дербес зерттеу; 

- Жадтың жекелеген объектілерінің сәйкестендіру әлеуетін бағалау 

Тәртіп келесі құзыреттерді қалыптастыруға бағытталған 

кілт: (КК1-4) ғылыми білімдер әдіснамасын білу; ғылыми қызметті ұйымдастыру 

принциптері мен құрылымы; (KK3) болуы: алынған ғылыми білімді ғылыми зерттеулер 

контексінде идеяларды бастапқы дамыту және қолдану үшін пайдалану; шығармашылық 

ойлау және жаңа проблемаларды және жағдайларды шешуге шығармашылық көзқарас; 

кәсіби құзыреттілік: ғылыми зерттеулердің нақты міндеттерін өз бетімен белгілей білу 

және еркін таңдап алынған теориялар мен әдістер, әлемдік тәжірибені пайдалана отырып 

ақпараттық технологиялар көмегімен шеше білу. 

 
В рамках данной дисциплины рассматриваются проблемы, необходимые для осмысления 

культурной ситуации, тенденций развития, как нашей страны, так и любой другой, в контексте 

современной глобальной системы общественных.  

Цель дисциплины – раскрыть логику формирования в культуре форм идентификации человека 

и человеческих сообществ и роли в них исторического сознания. Задачи дисциплины: изучение 

существующих концепций исторического сознания, исторической памяти; анализ классических работ 

посвященных проблемам культурной идентификации и исторического сознания; рассмотрение 

тенденций развития исторического сознания в Казахстане. 

Пререквизиты «История и философия науки» 

Содержание дисциплины: Введение в дисциплину; Культурная идентификация; Основные 

концепции исторического сознания и памяти; Историческая память как фактор консолидации и 

общественного согласия; Историческое сознание как объект идеологического влияния; Историческая 

наука в формировании политики памяти; Историческое образование как источник формирования 

исторической памяти; Политика памяти в Казахстане: нормативная и институциональная основа; 

Отражение различных периодов казахстанской истории в современной отечественной науке; 

Объекты и практики памяти в Казахстане 

В результате освоения дисциплины магистрант должен 

знать:  

- определения основных понятий теории памяти, исторического сознания и культурной 

идентификации;  

- содержание основных классических работ по содержанию дисциплины;  

- особенности развития исторического сознания казахстанского сообщества.. 

уметь: 

- давать описание объектов и практик памяти;  

- самостоятельно анализировать теоретические и описательные работы, посвященные 

историческому сознанию; 

иметь навыки: 

- анализа нормативных документов, определяющих политику памяти; 

- самостоятельного исследования существующих практик памяти; 

- оценки идентификационного потенциала тех или иных объектов памяти 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций  

ключевых: (КК1-4) знание методологии научного познания; принципы и структуру 

организации научной деятельности; уметь (КК3): использовать полученные знания для 

оригинального развития и применения идей в контексте научных исследований; креативно мыслить и 

творчески подходить к решению новых проблем и ситуаций;  

профессиональных компетенций: способностью самостоятельно ставить конкретные задачи 

научных исследований и решать их с помощью свободно выбираемых теорий и методов, 

информационных технологий с использованием мирового опыта. 

 

Within the framework of this discipline, the problems that are necessary to understand the cultural 

situation, development trends, both of our country and any other, are considered in the context of the modern 

global public system. 

The goal of the discipline is to disclose the logic of the formation in culture of the forms of 

identification of man and human communities and the role of historical consciousness in them. The tasks of 

the discipline: the study of existing concepts of historical consciousness, historical memory; the analysis of 



classical works devoted to the problems of cultural identification and historical consciousness; consideration 

of trends in the development of historical consciousness in Kazakhstan. 

Prerequisites: "History and Philosophy of Science" 

Contents of the discipline: Introduction to discipline; Cultural identification; Basic concepts of 

historical consciousness and memory; Historical memory as a factor of consolidation and social harmony; 

Historical consciousness as an object of ideological influence; Historical science in the formation of the 

policy of memory; Historical education as the source of the formation of historical memory; Memory policy 

in Kazakhstan: normative and institutional framework; Reflection of various periods of Kazakhstan's history 

in modern Russian science; Objects and practices of memory in Kazakhstan 

As a result of mastering the discipline, the master student must 

know: 

- Definition of the basic concepts of the theory of memory, historical consciousness and cultural 

identification; 

- the maintenance of the basic classical works on the maintenance of discipline; 

- Features of the development of the historical consciousness of the Kazakh community .. 

be able to: 

- describe the objects and practices of memory; 

- independently analyze theoretical and descriptive works devoted to historical consciousness; 

have the skills: 

- analysis of regulatory documents that determine the policy of memory; 

- independent research of existing memory practices; 

- evaluation of the identification potential of certain objects of memory 

Discipline is aimed at the formation of the following competences 

key: (КК1-4) knowledge of the methodology of scientific knowledge; principles and structure of the 

organization of scientific activity; to be able to (KK3): use the acquired knowledge for the original 

development and application of ideas in the context of scientific research; creative thinking and creative 

approach to solving new problems and situations; 

professional competencies: the ability to independently set specific tasks of scientific research and 

solve them with the help of freely chosen theories and methods, information technologies with the use of 

world experience.- evaluation of the identification potential of certain objects of memory 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Ассман Я. Длинная тень прошлого: мемориальная культура и историческая политика. – М., 

2014. – 328 с. 

2. Медеуова К.А. Практики и места памяти в Казахстане. – Астана: ЕНУ имени Л. Гумилева, 

2017. 

3. Хамидов А.А. Научное и вненаучное знание: конфронтация и конвергенция. – Усть-

Каменогорск,  2014. 

4. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках распространения 

национализма. – М.: Кучково поле, 2016. – 416 с. 

5. Ассман Я. Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в 

высоких культурах древности. – М., 2014. 

6. Тер-Минасова С.Г. Тіл және мәдениетаралық коммуникация : [оқулық] / С.Г.Тер-Минасова. 

- [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 320 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, практикалық. 

Әдістері / бағалау түрлері: рейтинг, емтихан 

Оқу тілі: орыс, қазақ 
 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 
Язык обучения: русский, казахский 

 
Тип 

дисциплины 

Код дисциплины  Название курса Год обучения Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

ПД 

PS 

КВ 

SC 
KPDH -1301 

Digital Humanities тұжырымдары 

мен тәсілдері 

1 2 3 



Концепции и подходы Digital 

Humanities 

Concepts and approaches of Digital 

Humanities 

Ф.И.О лектора/профессора Нугуманова Алия Багдатовна 

 

Пәннің мақсаты: саладағы түсініктер мен тәсілдердің мазмұнын ашу. 

Пәннің сипаттамас: Digital humanities – сандық гуманитарлық немесе сандық 

гуманитарлық ғылымдар - гуманитарлық пәнаралық компьютерлендірілген зерттеулердегі 

жаңа бағыт. Осы бағытта компьютерлік мәдениет, бағдарламалық қамсыздандыру үрдістері 

арқылы білімді бекітудің ерекшеліктері мен формалары зерттеледі. Тәртіп ғылыми 

гуманитарлық білімді цифрландыру феноменін түсінуге, қолданыстағы ұғымдар мен 

тәсілдерді талдауға арналған. 

Пәннің мазмұны: Гуманитарлық ғылымдар цифрлық айналымда және жаңа пәнаралық 

жұмыста. Гуманитарлық зерттеулер мен білім беруде компьютерлік технологияларды 

енгізудің негізгі кезеңдері мен бағыттары 

Пәндерді меңгеру нәтижесінде магистрант білуі керек: 

- Ғылыми зерттеулердегі Digital Humanities мүмкіндіктер; 

Пәнді меңгеру нәтижесінде магистрант: 

- алынған білім негізінде ұзақ мерзімді болашақта мәдени мұраны бекіту және сақтау 

жолдарын әзірлеу және қолдану: 

Пәндерді меңгеру нәтижесінде магистрант дағдыға ие болуы керек: 

- гуманитарлық зерттеулер мен білімге компьютерлік технологияны енгізу. 

 

Цель дисциплины: раскрыть содержание концепций и подходов в сфере Digital 

humanities 

Описание дисциплины Digital humanities – цифровые гуманитарные науки или 

цифровая гуманитаристика, – новое направление в гуманитарных междисциплинарных 

компьютеризированных исследованиях. В рамках этого направления происходит 

исследование компьютерной культуры, особенностей и форм фиксации знания с помощью 

программных процессов. Дисциплина посвящена осмыслению феномена цифроматизации 

научного гуманитарного знания, анализу имеющихся концепций и подходов.  

Пререквизиты: дисциплины уровня бакалаврита: Информатика, Философия, 

Политология-Социология 

Содержание дисциплины: Гуманитарные науки в условиях цифрового поворота и 

новой междисциплинарности. Основные этапы и направления внедрения компьютерных 

технологий в гуманитарные исследования и образование. Компьютерная культура Software 

Studies. Ресурсная компонента в Digital Humanities. Среда и инфраструктура Digital 

Humanities: инструментарий, технологии, методы. Digital Humanities в предметных областях 

гуманитарных наук. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен  

знать:- возможности Digital Humanities при проведении науных исследований; 

уметь:  на основе полученных знаний разрабатывать и применять способы фиксации 

и сохранения культурного наследия в долгосрочной перспективе: 

иметь навыки:  внедрения компьютерных технологий в гуманитарные исследования и 

образование. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

 ключевых: (КК1-5) осмыслению феномена цифроматизации научного гуманитарного 

знания, анализу имеющихся концепций и подходов;  

профессиональных: знание среды и инфраструктуры Digital Humanities: владеть 

инструментарием, технологии, методов, в предметных областях гуманитарных наук; 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

 



The purpose of the discipline is to disclose the content of concepts and approaches in the 

field of Digital humanities 

Description of the discipline Digital humanities - digital humanities or digital humanities - a 

new direction in humanitarian interdisciplinary computerized research. Within the framework of 

this direction, the computer culture, features and forms of fixing knowledge through software 

processes are studied. Discipline is devoted to understanding the phenomenon of digitalization of 

scientific humanitarian knowledge, analysis of existing concepts and approaches. 

Prerequisites Disciplines of bachelor's level: Informatics, Philosophy, Political Science-

Sociology 

Contents of the discipline: Humanities in a digital turning and new interdisciplinarity. Basic 

stages and directions of introduction of computer technologies in humanitarian research and 

education. Computer Culture Software Studies. Resource component in Digital Humanities. 

Environment and infrastructure Digital Humanities: tools, technologies, methods. Digital 

Humanities in the subject areas of the humanities. 

As a result of mastering the discipline, the master student must 

to know:  Digital Humanities capabilities in conducting research; 

be able: on the basis of the acquired knowledge to develop and apply ways of fixing and 

preserving cultural heritage in the long term; 

have the skills: - the introduction of computer technology in humanitarian research and 

education. 

Discipline is aimed at the formation of the following competences 

key: (КК1-5) understanding of the phenomenon of digitalization of scientific humanitarian 

knowledge, analysis of existing concepts and approaches; 

professional: knowledge of the environment and infrastructure Digital Humanities: to own 

tools, technology, methods, in the subject areas of the humanities; the ability to work with 

information in global computer networks. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Голенок М. П. Digital humanities: проблемное поле и перспективы развития 

[Электронный ресурс] / М. П. Голенок, Н. О. Осипова // Научное обозрение : электрон. журн. 

– 2018. – № 1. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).. https://srjournal.ru/wp-

content/uploads/2018/01/ID85.pdf 

2. Гарскова И. М. Информационное обеспечение гуманитарных исследований в 

цифровую эпоху: модели формирования и развития http://histvestnik.psu.ru/PDF/20143/08.pdf 

3. Шваб, Клаус. Төртінші индустриялық революция : [оқулық] / К. Шваб. - [б. м.] : 

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 200 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

4. Володин А. Ю. Digital humanities (цифровые гуманитарные науки): в поисках 

самоопределения  http://histvestnik.psu.ru/PDF/20143/01.pdf 

 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, практикалық. 

Әдістері / бағалау түрлері: рейтинг, емтихан 

Оқу тілі: орыс, қазақ 

 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

 

 
Тип 

дисциплины 

Код дисциплины  Название курса Год обучения Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

ПД 

PS 

КВ 

SC 
ISO -5205 

Гуманитарлық ғылымдардағы 

мәліметтер қоры мен ақпараттық 
1 2 3 

http://histvestnik.psu.ru/PDF/20143/08.pdf
http://histvestnik.psu.ru/PDF/20143/01.pdf


жүйелер 

Информационные системы и базы 

данных в гуманитарных науках 

Information systems and databases in 

the Humanities 

Ф.И.О лектора/профессора Жантасова Женискуль Зейнешовна 

Пәннің мақсаты: гуманитарлық ғылымдар саласындағы ғылыми зерттеулерді ұйымдастыруға 

ақпараттық жүйелердің әлеуетін ашу. Бұл курс ақпараттық жүйелер туралы ақпаратты сақтау, енгізу, 

іздеу, жариялау және беру тәртібімен қамтамасыз ету ретінде ұсынылады. 

Пәннің сипаттамасы: Пәнге кіріспе. Ақпараттық жүйелер деректер базасы негізі ретінде. 

Гуманитарлық зерттеулерде мәліметтер қорлары мен ақпараттық жүйелерді қолданудың 

тарихнамасы. Гуманитарлық пәндерде дерекқорлар мен ақпараттық жүйелер құрудың тәсілдері. 

Гуманитарлық пәндердегі ақпараттық жүйелерді каталогтандыру, сипаттау және бағалау. Деректер 

базасына негізделген зерттеу жүргізу. 

Құзыреттілік: 

- ақпарат алудың, сақтаудың, өңдеудің негізгі әдістерін және құралдарын иелену, 

компьютерлік дағдыларды ақпараттық басқару құралы ретінде пайдалану, жаһандық компьютерлік 

желілерде ақпаратпен жұмыс істеу мүмкіндігі; 

- тапсырмаға сәйкес деректерді өңдеу құралдарын таңдау, зерттеу нәтижелерін талдау, 

қорытындыларды негіздеу; 

- аналитикалық және зерттеу мәселелерін шешу үшін заманауи техникалық құралдар мен 

ақпараттық технологияларды қолдану мүмкіндігі; 

- басқару шешімдеріне ұсынылған нұсқаларды сыни түрде бағалауға және тиімділіктің, 

тәуекелдердің және мүмкін болатын әлеуметтік-экономикалық салдарлардың критерийлерін ескере 

отырып, оларды жетілдіру жөнінде ұсыныстар әзірлеу және негіздеу; 

Пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы білуі керек: 

- ақпараттық жүйелердің жіктелуі, ақпараттық жүйелердің құрамы, функциялары және кәсіби 

қызметте ақпараттық жүйелерді қолдану мүмкіндігі; 

- ақпараттық жүйелердегі ақпаратты өңдеу технологиялық үрдістерінің түрлері, оларды 

қолданудың ерекшеліктері; 

- ақпараттық жүйелерді дамытудың өмірлік циклі; 

- ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің әдіс-тәсілдері; 

- ақпараттық технологиялардың мақсаттары мен түрлері, ақпаратты жинау, жинақтау, өңдеу, 

беру және тарату технологиялары; 

- ақпараттық технологиялардың құрамы, құрылымы, іске асыру принциптері және жұмыс 

істеуі; 

- негізгі және қолданбалы ақпараттық технологиялар; 

- ақпараттық технологиялар құралдары; 

- деректер базасында деректерді ұсыну моделі; 

- Реляциялық деректер базасында ақпаратпен жұмыс жасау және жұмыс істеу әдістері. 

Білім алушы істей алу керек: 

- жинау, орналастыру, сақтау, жинақтау; 

- кәсіби бағдарланған ақпараттық жүйелердегі деректерді трансформациялау және беру; 

- ақпараттарды автоматтандырылған өңдеу процесінде ақпараттың дұрыстығын қамтамасыз 

ету; 

- осы курста оқыған белгілі бір ақпараттық жүйемен бағдарлама орталарында жұмыс істеу; 

- нақты ақпараттық жүйелермен шешілетін міндеттерді тұжырымдау. 

Дағдыларға ие болу керек: 

- дерекқорды жобалау, толтыру және пайдалану; 

- локализацияланған және таратылған дерекқорлардың ақпараттық ресурстарына 

құрылымдық сұрауларды жасау; 

- дерекқор ортасында объектілі-бағытталған бағдарламалау. 

 

Цель дисциплины: раскрыть потенциал информационных систем в организации научных 

исследований в области гуманитарных наук. Данный курс предназначен для формирования 

представлений об информационных системах как хранилищах информации, снабженных 

процедурами ввода, поиска, размещения и выдачи информации. 



Пререквизиты: дисциплины уровня бакалаврита: Информатика, Философия, Политология-

Социология 

Содержание дисциплины: Введение в дисциплину. Базы данных как основа информационных 

систем. Историография применения баз данных и информационных систем в гуманитарных 

исследованиях. Подходы к созданию баз данных и информационных систем в гуманитарных 

дисциплинах. Каталогизирование, описание и оценка информационных систем в гуманитарных 

дисциплинах. Проведение исследований на основе баз данных.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: классификацию информационных систем, состав, функции информационных систем и 

возможности использования информационных систем в профессиональной деятельности; виды 

технологических процессов обработки информации в информационных системах, особенности их 

применения; технологии сбора, накопления, обработки, передачи и распространения информации; 

состав, структуру, инструментальные средства информационных технологий; методы 

проектирования и работы с информацией в реляционных базах данных. 

уметь: использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления,  преобразования 

и передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах;  работать в 

программных средах изучаемой в данном курсе конкретной информационной системы; 

формулировать задачи, решаемые конкретными информационными системами. 

владеть навыками:  проектирования, наполнения и использования баз данных;- составления 

структурированных запросов к информационным ресурсам локализованных и распределенных баз 

данных; объектно-ориентированного программирования в среде баз данных. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций  

ключевых: (КК1-5) осмыслению феномена цифроматизации научного гуманитарного знания, 

анализу имеющихся концепций и подходов;  

профессиональных: знание среды и инфраструктуры Digital Humanities: владеть 

инструментарием, технологии, методов, в предметных областях гуманитарных наук; способностью 

работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

 

The purpose of the discipline: to reveal the potential of information systems in the organization of 

scientific research in the humanities. This course is designed to form representations about information 

systems as data storages, provided with procedures for entering, searching, posting and issuing information. 

Prerequisites: Disciplines of bachelor's level: Informatics, Philosophy, Political Science-

Sociology 
Contents of the discipline: Introduction to discipline. Databases as the basis of information systems. 

Historiography of the application of databases and information systems in humanitarian research. 

Approaches to the creation of databases and information systems in humanitarian disciplines. Cataloging, 

description and evaluation of information systems in humanitarian disciplines. Conducting research based on 

databases. 

As a result of mastering the discipline, the learner must 

know: classification of information systems, composition, functions of information systems and the 

possibility of using information systems in professional activities; types of technological processes of 

information processing in information systems, peculiarities of their application; technology of collection, 

accumulation, processing, transmission and dissemination of information; composition, structure, tools of 

information technologies; methods of designing and working with information in relational databases. 

be able to: use technologies for collecting, storing, storing, accumulating, transforming and 

transmitting data in professionally oriented information systems; work in the program environments of the 

particular information system studied in this course; formulate tasks that are solved by specific information 

systems. 

Own skills: designing, filling and using databases, - Drawing up structured requests to information 

resources of localized and distributed databases; object-oriented programming in a database environment. 

Discipline is aimed at the formation of the following competences 

key: (КК1-5) understanding of the phenomenon of digitalization of scientific humanitarian 

knowledge, analysis of existing concepts and approaches; 

professional: knowledge of the environment and infrastructure Digital Humanities: to own tools, 

technology, methods, in the subject areas of the humanities; the ability to work with information in global 

computer networks. 

 



Рекомендуемая литература: 

1. Агальцов, В.П. Базы данных. В 2-х т.Т. 1. Локальные базы данных: Учебник / В.П. 

Агальцов. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 c. 

2. Information and communication technologies : textbook : in 2 part = Информационно-

коммуникационные технологии : учебник : в 2 ч. [] / D. Shynybekov [и др.] ; International Information 

Technology University . - Almaty : IITU. Part 1 : textbook. - 2017. - 586 с. 

3. Зарубин, М. Ю. Сандық схемотехника Цифровая схемотехника : оқу құралы. / 

М.Ю.Зарубин ; ҚР Білім және ғылым министрлігі. - Алматы : Бастау, 2018. - 464 бет. 

4.  Urmashev, B. A. Information - communication technology [] : textbook / B. A. Urmashev ; 

Ministry of education and science of the Republic of Kazakhstan. - Almaty : [Association of higher 

educational institutions of Kazakhstan], 2016. - 409 p. 

4. Sambetbaeva, A. K. Fundamentals of information systems : textbook / A. K. Sambetbaeva, N. P. 

Azanov, A. M. Zhumanbaeva ; Ministry of education and science of the Republic of Kazakhstan. - Almaty : 

[Association of higher educational institutions of Kazakhstan], 2016. - 235 p 

 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, практикалық. 

Әдістері / бағалау түрлері: рейтинг, емтихан 

Оқу тілі: орыс, қазақ 
 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

 
Тип 

дисциплины 

Код дисциплины  Название курса Год обучения Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

ПД 

PS 

КВ 

SC 
TVI -2303 

Визуалды өнерлер теориясы 

Теория визуальных искусств 

Theory of visual arts 

2 3 3 

Ф.И.О лектора/профессора Сейтембетов Е.Ж.,к.ф.н. 

Тәрбие бейнелеу өнерін, оның теориясы мен нақты нысандарын зерттеуге арналған.  

Пәннің мақсаты: магистранттарды визуалдық өнер тарихы мен негізгі зерттеу парадигмалары 

туралы негізгі фактикалық материалдармен таныстыру. 

Пререквизиттер: «Тарих және философия ғылымы» 

Пәннің мазмұны: пәнге кіріспе. Көркем өнердің тарихы. Көрнекі өнер заманауи ғалымдарды 

зерттеу объектісі ретінде. Көрнекі және мәдени зерттеулер. «Көрнекі» тұжырымдамасымен 

байланысты мәдени құбылыстар: кескіндеме, театр, кино, фотосурет, теледидар, жарнама. Қазіргі 

заманғы техникалық көрнекі тәжірибелердің тарихы. Мәдени тәжірибелер мен артефактілерді 

талдаудағы заманауи техникалық көрнекі нысандар мен құрал-жабдықтар тәжірибесі. 

Пәндерді меңгеру нәтижесінде оқушы керек 

білу: 

- көркем өнердің әлеуметтік-тарихи эволюциясының негізгі кезеңдері; 

- көркем өнердің негізгі ұғымдары, 

- визуалды мәдениетті зерттеудің негізгі теориялық көзқарастары, көрнекі мәдени 

тәжірибелердің тарихи эволюциясы. 

істей алу: 

- бейнелеу өнерінің құбылыстарын талдаудың заманауи тәсілдерін қолдану; 

пәннің тұжырымдамалық аппаратына ие болу; көрнекі өнерді оқытудың қазіргі заманғы 

әдістері. 

дағдыны игеру: теориялық талдау және көрнекі мәдениеттің нақты тәжірибелерін тарихи-

типологиялық түсіну. 

Тәртіп келесі құзыреттерді қалыптастыруға бағытталған 

кілт: (КК1-5) бейнелеу өнері мен негізгі зерттеу парадигмаларының тарихына қатысты негізгі 

фактілерді білу және түсіну; көрнекі өнер құбылыстарын талдаудың заманауи тәсілдерін қолдануға; 

мәдени қажеттіліктерді қалыптастыру және зерттеу қабілетін кәсіби; интеллектуалдық, 

мәдени, білім беру және ойын-сауық сипаттағы құрылыс бағдарламаларын; көркем және мәдени 

ортаны қалыптастырады. 

 



Дисциплина посвящена изучению визуального искусства, его теории и конкретным формам. 

Цель дисциплины: представить магистрантам базовый фактографический материал по истории 

визуального искусства и ключевые исследовательские парадигмы.  

Пререквизиты «История и философия науки» 

Содержание дисциплины: Введение в дисциплину. История визуальных искусств. Визуальное 

искусство как объект исследования современных ученых. Визуальные и культурные исследования. 

Культурные феномены, связанные с понятием «визуальное»: живопись, театр, кино, фотография, 

телевидение, реклама. История современных технических визуальных практик. Разнообразие 

современных технических визуальных форм и практик инструментария в анализе культурных 

практик и артефактов.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- основные этапы социально-исторической эволюции визуального искусства;  

- базовые концепты визуального искусства,  

- историческую эволюцию культурных практик видения, основные теоретические подходы к 

изучению визуальной культуры.  

уметь:  

-применять современные подходы к анализу феноменов визуального искусства;  

-владеть понятийным аппаратом дисциплины; современными методами изучения визуального 

искусства.  

владеть навыками: теоретического анализа и историко-типологического осмысления 

конкретных практик визуальной культуры. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций  

ключевых: (КК1-5) знание и понимание базовый фактографический материал по истории 

визуального искусства и ключевые исследовательские парадигмы; применять современные подходы 

к анализу феноменов визуального искусства;  

профессиональных в способности формировать и изучать культурные потребности;  

построения программ интеллектуального, культурного, просветительского и развлекательного 

характера; формировать художественно-культурную среду.  

 

Discipline is devoted to the study of visual art, its theory and concrete forms. The purpose of the 

discipline: to present to master students the basic factual material on the history of visual art and key 

research paradigms. 

Prerequisites: "History and Philosophy of Science" 

Contents of the discipline: Introduction to discipline. History of visual arts. Visual art as an object of 

study of modern scientists. Visual and cultural studies. Cultural phenomena associated with the concept of 

"visual": painting, theater, cinema, photography, television, advertising. The history of modern technical 

visual practices. A variety of modern technical visual forms and toolkit practices in the analysis of cultural 

practices and artifacts. 

As a result of mastering the discipline, the learner must 

know: 

- the main stages of the socio-historical evolution of visual art; 

- basic concepts of visual art, 

- the historical evolution of cultural practices of vision, the main theoretical approaches to the study 

of visual culture. 

be able to: 

-to apply modern approaches to the analysis of the phenomena of visual art; 

to possess the conceptual apparatus of discipline; modern methods of studying visual art. 

possess the skills: theoretical analysis and historical and typological understanding of specific 

practices of visual culture. 

Discipline is aimed at the formation of the following competences 

key: (KK1-5) knowledge and understanding of the basic factual material on the history of visual art 

and key research paradigms; apply modern approaches to the analysis of visual art phenomena; 

professional in the ability to form and study cultural needs; building programs of intellectual, 

cultural, educational and entertaining nature; form an artistic and cultural environment. 

Рекомендуемая литература: 

1. Арутюнова А. Арт-рынок в XXI веке : пространство художественного эксперимента: 



научное издание Издательский дом Высшей школы экономики • 2015 год • 229 страниц 

http://www.knigafund.ru/books/211767 

2.. Назаров М.М. Папантиму М.А. Визуальные образы в социальной и маркетинговой 

коммуникации: Опыт междисциплинарного исследования. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2015. – 

Глава 1. О понятии визуального образа. – С. 13-33. 

3 Делез Ж. Кино: Кино 1. Образ-движения; Кино 2. Образ-время / Пер. с фр. Б. Скуратова. — 

М.: Ad Marginem, 2013. 

4 Картье-Брессон А. Воображаемая реальность. Эссе. - СПб.: ЛИмбус Пресс, 2015. - 128 с.6. 
Сотанг С. О фотографии. - М.: ООО "Ад Маргинем Пресс", 2014. - 272 с. 

5. Бодрийяр Ж. Призрак толпы / Жан Бодрийяр, КАрл Ясперс. - М.: Алгоритм, 2014. - 304 с. 

6. . Aggarwal C. C. Data mining: the textbook. – Springer, 2015. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, практикалық. 

Әдістері / бағалау түрлері: рейтинг, емтихан 

Оқу тілі: орыс, қазақ 
 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 
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SC 
TSRIK -2304 

Тарихи - мәдени мұраны 

репрезентациялау және сақтау 

технологиялары 

Технологии сохранения и 

репрезентации историко-

культурного наследия 

Technologies of preservation and 

representation of historical and 

cultural heritage 

2 3 3 

Ф.И.О лектора/профессора Столярова Э.О., к.с.н. 

Пәннің мақсаты - магистранттарды тарихи-мәдени мұраны сақтау және ұсыну 

технологиясы саласында білімі бар магистратура игеру. 

Пәннің сипаттамасы: пәні тарихи-мәдени мұраны сақтау мен таныстыру 

практикасының мәселелерін теориялық тұрғыда қарастырады. 

Пререквизиттер: Информатика, Сандық гуманитарлық ғылымдар 

Пәннің мазмұны: пәнге кіріспе. Тарихи-мәдени мұра: түсінік, қалыптасу тарихы, 

тұжырымдаманың мазмұны. Қазіргі заманғы компьютерлік технологияларды пайдалана 

отырып тарихи-мәдени мұраны сақтау проблемалары. Тарихи-мәдени мұраны ұсыну 

мәселелері. Тарихи-мәдени мұраны сақтау және ұсыну технологиялары 

Пәндерді меңгеру нәтижесінде магистрант қажет 

білу: 

- тіл, қазіргі заманғы компьютерлік технологиялар әдісі; 

- дәуірдің парадигмасына сәйкес мәдени мұра туралы идеялар динамикасы; 

- Тарихи ретроспективада өкілдік тұжырымдамасы. 

істей алу: 

- алынған білімді ғылыми зерттеулерге пайдалану; 

- ақпаратты өңдеудің, талдаудың және синтездеудің тиісті әдістерін қолдана отырып 

және зерттеу нәтижелерін ұсынумен зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми ақпаратты сыни 

түрде түсіну; 

- мәдени және табиғи мұра нысандарымен практикалық жұмыс жасауда заманауи 

теорияларды, ұғымдар мен құралдарды қолданады. 

дағды болу: 



- мәдени және табиғи мұраларды зерттеу технологияларын меңгеру, теориялық 

жұмыстарды жазу әдістері; 

- Тарихи-мәдени мұраны қорғау және таныту мәселелері бойынша теориялық 

жұмыстарды жазудың ғылыми әдебиетін, жалпы қағидаларын және әдістерін іздеу және 

талдау. 

Тәртіп келесі құзыреттерді қалыптастыруға бағытталған 

Негізгі кілт: (КК1-5) негізгі зерттеу парадигмалары туралы білім мен түсінік; көрнекі 

өнер құбылыстарын талдаудың заманауи тәсілдерін қолдануға; интеллектуалдық, мәдени, 

білім беру және ойын-сауық сипаттағы құрылыс бағдарламаларын; көркем және мәдени 

ортаны қалыптастыру; 

әлеуметтік және кәсіби мәселелерді шешуде гуманитарлық ғылымдардың негізгі 

ережелері мен құралдарын (әдістерін) қолдану мүмкіндігі бар; кәсіби қызметтегі негізгі 

технологияларды пайдалану; тарихи-мәдени мұра объектілерін зерттеуде тарихи-мәдени 

білімнің теориялық негіздерін және құралдарын (әдістерін) қолдануға болады. 
 

Цель дисциплины: овладение магистрантами знаниями в области технологии сохранения и 

репрезентации историко-культурного наследия 

Описание дисциплины: дисциплина дает теоретическое видение проблем практики хранения и 

репрезентации историко-культурного наследия. 

Пререквизиты:  Информатика, Концепции и подходы Digital Humanities 

Содержание дисциплины: Введение в дисциплину. Историко-культурное наследие: 

определение, история формирования, содержание понятия. Проблемы сохранения историко-

культурного наследия методами современных компьютерных технологий. Проблемы репрезентации 

историко-культурного наследия. Технологии сохранения и репрезентации историко-культурного 

наследия 

В результате освоения дисциплины магистрант должен 

знать:  

- язык, методы современных компьютерных технологий; 

- динамику представлений о культурном наследии в соответствии с парадигмой эпохи;  

 - понятие репрезентации в исторической ретроспективе.  

уметь:  

- использовать полученные знания для проведения научных исследований;  

-критически осмысливать научную информацию по тематике исследования, используя 

адекватные методы обработки, анализа и синтеза информации и презентовать результаты 

исследований; 

- применять современные теории, концепции и инструментарий в практической работе с 

объектами культурного и природного наследия.  

владеть навыками: 

- владения технологиями изучения объектов культурного и природного наследия, методикой 

написания работ теоретического характера;  

- поиска и анализа научной литературы, общими принципами и методикой написания работ 

теоретического характера по проблемам охраны и репрезентации историко-культурного наследия.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций  

ключевых: (КК1-5) знание и понимание ключевых исследовательских парадигм; применять 

современные подходы к анализу феноменов визуального искусства; построения программ 

интеллектуального, культурного, просветительского и развлекательного характера; формировать 

художественно-культурную среду; 

профессиональных иметь способность применять основные положения и инструментарий 

(методы) гуманитарных наук при решении социальных и профессиональных задач; использовать 

основные технологии в профессиональной деятельности; применять теоретические основы и 

инструментарий (методы) историко-культурного знания в исследованиях объектов историко-

культурного наследия.  
 
The purpose of the discipline is to master master students with knowledge in the field of technology 

of preservation and representation of historical and cultural heritage 



Description of the discipline: the discipline provides a theoretical vision of the problems of the 

practice of storing and representing the historical and cultural heritage. 

Prerequisites: Informatics, Concepts and approaches Digital Humanities 

Contents of the discipline: Introduction to discipline. Historical and cultural heritage: the definition, 

the history of formation, the content of the concept. Problems of preservation of historical and cultural 

heritage using modern computer technologies. Problems of the representation of historical and cultural 

heritage. Technologies of preservation and representation of historical and cultural heritage 

As a result of mastering the discipline, the master student must 

know: 

- language, methods of modern computer technologies; 

- the dynamics of ideas about cultural heritage in accordance with the paradigm of the era; 

- the concept of representation in historical retrospect. 

be able to: 

- use the acquired knowledge for scientific research; 

-critically comprehend scientific information on the subject of research, using adequate methods of 

processing, analyzing and synthesizing information and presenting research results; 

- apply modern theories, concepts and tools in practical work with objects of cultural and natural 

heritage. 

own skills: 

- possession of technologies for studying cultural and natural heritage sites, methods of writing 

theoretical works; 

- search and analysis of scientific literature, general principles and methods of writing theoretical 

works on the problems of protection and representation of historical and cultural heritage. 

Discipline is aimed at the formation of the following competences 

key: (КК1-5) knowledge and understanding of key research paradigms; apply modern approaches to 

the analysis of visual art phenomena; building programs of intellectual, cultural, educational and entertaining 

nature; form an artistic and cultural environment; 

professional have the ability to apply the basic provisions and tools (methods) of the humanities in 

solving social and professional problems; to use the basic technologies in professional activity; apply the 

theoretical foundations and tools (methods) of historical and cultural knowledge in the study of objects of 

historical and cultural heritage. 

Рекомендуемая литература: 

1. Documentation and analysis of the historical and cultural heritage by historical information 

science methods: proceedings of the Joint seminar, held at graz at April, 15-17, 2015/Perm state univ., Univ. 

of Graz.- Perm:Perm state University,2015, ISBN 978-5-7944-1369-4.-156. 

2. Мазур Л. Н. Методы исторического исследования: учебное пособие для Магистрантов 

вузов, обучающихся по специальности 030401 "История"/Л. Н. Мазур.-Екатеринбург: Изд-во Урал 

ун-та, 2013, ISBN 978-5- 7996-0504-9.-608.-Библиогр.: с. 582-590 

3. Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования/И. Д. Ковальченко.-М.:Наука,2013, 

ISBN 5- 02-008893-5.-486. 

4. Историко-культурное наследие в эпоху постмодерна: Учебно-методический комплекс по 

специальности 070503 «Музейное дело и охрана памятников»/сост.: Д. Д. Родионова, А. М. 

Кулемзин.- Кемерово:Кемеровский государственный университет культуры и искусств,2013.-32. 

5. Историко-ориентированные информационные системы Culture and Development. What is Cultural 

Heritage. Powys Heritage online. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, практикалық. 

Әдістері / бағалау түрлері: рейтинг, емтихан 

Оқу тілі: орыс, қазақ 
 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 
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БД КВ KGM -5203 

Жаһанданған әлемдегі мәдениет 

Культура в глобальном мире 

Culture in a global world 

1 2 3 

Ф.И.О лектора/профессора  Сейтембетов Е.Ж. 
Пәннің мақсаты: қазіргі мәдениеттің мәнін, оның үрдістерін, үрдістері мен ерекшеліктерін 

түсіну. 

Пререквизиттер Тарих және философия ғылымы 

Пәннің мазмұны: пәнге кіріспе. Жаһандану заманауи мәдениетті дамыту үрдісі. XX ғасырдың 

ортасында - XXI ғасырдың басындағы жаһандық мәселелердің өзектілігі. «Глобализм - локализм» 

дихотомиясы. Адамзат дамуының маңыздылығы. Заманауи мәдениеттің қайшылықтары мен 

проблемалары: мәдениеттің серпінділігі, оның дамуының біркелкі емес болуы, экономикалық өмірді 

транснациялау, мемлекеттердің өзгеретін ролі және т.б. Жаһандану және аймақтық. Адамзат 

міндеттерінің ғаламдық сипаты. Бейбітшілік пен мәдениеттер диалогы. Әлемдік әлемдегі Қазақстан: 

дәстүрлер мен инновациялар. 

Пәндерді меңгеру нәтижесінде студент: 

 білу: 

- әлемдегі мәдениеттің дамуындағы жаһандық үрдістер; 

- жаһанданудың мәдени концепцияларының теориялық ерекшеліктері, әлемдегі және ұлттық 

әдебиетдегі мәдениет пен өркениеттің әр түрлі түсіндірмесі; 

- Қазақстанның мәдениетіне жаһанданудың әсері. 

инновациялық идеяларды және оларды іске асыру үшін стандартты емес тәсілдерді енгізу. 

дағдылары болу: 

- мәдениет саласындағы ғылыми зерттеулердің дағдылары; 

- жаһандық үдерістер мен қарым-қатынастарды талдау және түсіндіру әдістері; 

- қалыптасқан жаһандық әлемдегі Қазақстанның орны мен рөлін тұрақты анықтау мүмкіндігі; 

- ғылыми қызметте алынған білімді қолдану. 

Тәртіп келесі құзыреттерді қалыптастыруға бағытталған 

кілт (KK1-5): жаһандану үдерістерінің қарама-қайшылықтары мен әлеуметтік-экономикалық 

салдары туралы түсінік беру; 

кәсіби: әлеуметтік-мәдени қызмет саласындағы. 

Пәннің мақсаты: қазіргі мәдениеттің мәнін, оның үрдістерін, үрдістері мен ерекшеліктерін 

түсіну.  

 

Цель дисциплины: осмысление сущности современной культуры, ее тенденций, направлений и 

черт. 

Пререквизиты История и философия науки 

Содержание дисциплины: Введение в дисциплину. Глобализация как тенденция развития 

современной культуры. Актуальность проблемы глобастики в середине 20 - начале 21 вв. Дихотомия 

«глобализм – локализм». Императив развития человечества. Противоречия и проблемы современной 

культуры: динамизм культуры, усиление неравномерности ее развития, транснационализация 

хозяйственной жизни, изменение роли государств и др. Глобализация и регионализм. Глобальный 

характер общечеловеческих задач. Мир и диалог культур. Казахстан в глобальном мире: традиции и 

новации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать:  

- глобальные тенденции развития культуры в мире;  

- теоретические особенности культурологических концепций глобализации, различные 

трактовки культуры и цивилизации в мировой и отечественной литературе; 

- особенности влияние глобализации на культуру Казахстана. 

уметь: выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их реализации. 

владеть навыками:  

- навыками научных исследований в сфере культуры; 

- методами анализа и интерпретации глобальных процессов и отношений;  

- способностью перманентного определения места и роли Казахстана в складывающемся 

глобальном мире; 

- применения полученных знаний в исследовательской деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенции  



ключевых(КК1-5): иметь представление о противоречиях и социально-экономических 

последствиях процессов глобализации;  

профессиональных: в сферах социокультурной деятельности.  

 

The purpose of the discipline: understanding the essence of modern culture, its trends, trends and 

traits. 

Prerequisites History and Philosophy of Science 

Contents of the discipline: Introduction to discipline. Globalization as a trend in the development of 

modern culture. The urgency of the problem of globalistics in the mid-20th - early 21st centuries. The 

dichotomy of "globalism - localism." The imperative of the development of mankind. Contradictions and 

problems of modern culture: the dynamism of culture, the increasing unevenness of its development, the 

transnationalization of economic life, the changing role of states, etc. Globalization and regionalism. The 

global nature of human tasks. Peace and dialogue of cultures. Kazakhstan in the global world: traditions and 

innovations. 

As a result of mastering the discipline, the student must: 

know: 

- global trends in the development of culture in the world; 

- theoretical features of cultural concepts of globalization, various interpretations of culture and 

civilization in the world and national literature; 

- features of the impact of globalization on the culture of Kazakhstan. 

be able to: put forward innovative ideas and non-standard approaches to their implementation. 

own skills: 

- the skills of scientific research in the field of culture; 

- methods of analysis and interpretation of global processes and relationships; 

- the ability to permanently determine the place and role of Kazakhstan in the emerging global 

world; 

- application of the acquired knowledge in research activities. 

Discipline is aimed at the formation of the following competences 

key (KK1-5): to have an idea of the contradictions and socio-economic consequences of the 

processes of globalization; 

professional: in the field of socio-cultural activities. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Многоликая глобализация. Культурное разнообразие в современном мире / Под ред. 

П. Бергера, С. Хантингтона. М., 2014. – 319 с. 

2. Ян Жуй. Культура в глобальном мире. – М., 2013 г. 

3. Бауман З. Глобализация: последствия для человека и общества. М.: Весь мир, 2014. 

4. Бауман З. Текучая современность. СПб.: Питер, 2013. 

5. Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь. М.: Весь 

мир, 2014. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, практикалық. 

Әдістері / бағалау түрлері: рейтинг, емтихан 

Оқу тілі: орыс, қазақ 

 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 
 



 

МОДУЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 

 
Модуль атауы және шифр  

Название модуля и шифр 

Module name and code number 

Жалпы ғылыми 

Общенаучный 

General scientifi 

Модуль үшін жауапты  

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

к.ф.н., Сейтембетов Е.Ж., Ларионова И.Ю., д.п.н., Завалко Н.А., к.пс.н. 

Данилевич Ю.И. 

Модуль түрі/  

Тип модуля 

Module Type 

1.Жалпы пәндердің міндетті модулдері 

1.Общеобразовательные обязательные модули (ОбОМ) 

1.General education compulsory modules 
Модуль деңгейі / Уровень модуля/ Module 

Level 

Магистратура Master's Courses 

Аптасына сағаттар саны / Количество часов 
в неделю/ Number of hours per week 

12 

Кредиттер саны / Количество кредитов/ 
Amount of credits 

8/14 

Оқу түрі / Форма обучения/ Form of training күндізгі дневная daytime 

Семестр/ Semester 1 

Студенттер саны /Количество 

обучающихся/ Number of students 

 

Модульдің пререквизиттері / Пререквизиты 
модуля/ Prerequisites of the module 

Философия, Шет тілі, Психология, Педагогика (Бакалавриат) 
Философия, Иностранный язык, Психология, Педагогика (уровень 

бакалавриата) 

Philosophy, Foreign Language, Psychology, Pedagogy (Bachelor's Degree) 

Модуль мазмұны Содержание модуля/ 

Module content 

Ғылым тарихы мен философиясы История и философия науки 

History and philosophy of science 

Шет тілі (кәсіптік) Иностранный язык (профессиональный) 
Foreign language (professional) 

Педагогика Педагогика Pedagogics 

Психология Психология Psychology 

Оқу нәтижелері  

Результаты обучения 

Learning outcomes 

ілім мен түсінушілік: бакалавр деңгейінде алынған білімдер мен түсініктерді 

көрсету, көбінесе ғылыми зерттеулер контексінде идеяларды бастапқы дамыту 

немесе қолдану үшін негіз немесе мүмкіндік; 
білім мен түсінушілікті қолдану: білім саласын, түсінуді және жаңа немесе 

непостиженных жағдайлардағы проблемаларды шешуге және кеңістіктегі 

(немесе пәнаралық) кеңістікте қолдануға; 
пікірлер білдіру: білімді интеграциялау, күрделі мәселелермен күресу және 

толық емес немесе шектелген ақпарат негізінде шешімдер қабылдау, осы 

шешімдер мен білімге қатысты этикалық және әлеуметтік жауапкершілікті 

ескере отырып; 

коммуникативті қабілеттер: өздерінің білімдері мен білімдерін және 

олардың мамандар мен ұжымдарға дәлелді және айқын түрде хабарлауы; 
жаттығуды жалғастырыңыз. 

үйрену қабілеті: оқуды жалғастыру. 

 

знание и понимание: демонстрировать знания и понимание, полученные на 

уровне бакалавра, которые являются основой или возможностью для 

оригинального развития или применения идей, часто в контексте научных 
исследований;  

применение знаний и понимания: применять знания, понимание и 

способность решать проблемы в новых или незнакомых ситуациях и контекста 
в рамках более широких (или междисциплинарных) областей, связанных с 

областью изучения;  

выражение суждений: интегрировать знания, справляться со сложными 
вопросами и выносить суждения на основе неполной или ограниченной 

информации с учетом этической и социальной ответственности за применения 

этих суждений и знаний;  
коммуникативные способности: четко и ясно сообщать свои выводы  и 

знания и их обоснование специалистам и неспециалистам;  

продолжать обучение самостоятельно. 

способности к учебе: продолжать обучение самостоятельно. 

 

knowledge and understanding: demonstrate knowledge and understanding gained 
at the bachelor's level, which are the basis or opportunity for the original 

development or application of ideas, often in the context of scientific research; 

application of knowledge and understanding: to apply knowledge, understanding 
and ability to solve problems in new or unfamiliar situations and context within the 

wider (or interdisciplinary) areas related to the field of study; 
expression of concepts integrate knowledge, cope with complex issues and make 

judgments based on incomplete or limited information, taking into account ethical 

and social responsibility for the application of these judgments and knowledge; 
communicative abilities: clearly and clearly communicate their findings and 

knowledge and their rationale to specialists and laymen; 



continue training yourself. 
ability to learn: continue learning on your own. 

 

Қорытынды бақылау нысаны /Форма 

итогового контроля/ Form of final control 

емтихан экзамен exam 

 Оқү кредит алу шарттары / Условия для 
получения кредитов/ Terms and conditions for loans 

оқу бағдарламасы жоспарын іске асыру 
выполнение плана учебных программ 

implementation of the curriculum plan 

Модульдің ұзақтығы / Продолжительность 
модуля/ Duration of the module 

1 семестр 

Әдебиет 

Литература 
Literature 

Современная психология: теоретические подходы и методологические 

основания / О. Е. Баксанский, В. М. Самойлова. - М. : ЛИБРОКОМ.  Кн. 2: 
Современная психология познания. - 2013. - 312 с. 

Урунбасарова, Э. А.  Этика и культура общения педагога : [учеб. пособие] / Э. 

А. Урунбасарова ; М-во образования и науки РК. - Алматы : Бастау, 2017. - 208 
Артемьев А.И., Мырзалы С.К. История и философия науки: учебное пособие. – 

Алматы: Қазақ университеті, 2017. – 150 с. 

English Grammar in Use. Supplementary Exercises with answers. Louise Hashemi, 
Raymond Murphy (3-ed; 2012, 144с.). 

Жаңарту күні / Дата обновления/ Date of 

update 
 

 

Модуль атауы және шифр  

Название модуля и шифр 

Module name and code number 

Тарихи-мәдени үрдістің мазмұны мен логикасы 

Логика и содержание историко - культурного процесса LSICP 

The logic and content of historical - cultural process 

Модуль үшін жауапты  

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

Сейтембетов Е.Ж. к.ф.н., Столярова Э.О., к.с.н. 

Модуль түрі 

Тип модуля 

Module Type 

2.Мамандық бойынша міндетті модулдері 

2.Обязательные модули по специальности (ОМС) 

2.Compulsory modules in the specialty 
Модуль деңгейі  

Уровень модуля 

Module Level 

Магистратура Master's Courses 

Аптасына сағаттар саны / Количество часов 

в неделю/ Number of hours per week 

12 

Кредиттер саны / Количество кредитов/ 
Amount of credits 

8/14 

Оқу түрі / Форма обучения/ Form of training күндізгі дневная daytime 

Семестр/ Semester 3 

Студенттер саны /Количество 

обучающихся/ Number of students 

 

Модульдің пререквизиттері / Пререквизиты 
модуля/ Prerequisites of the module 

Философия, Мәдениеттану, Тарих және философия 
Философия, Культурология, История и философия науки 

Philosophy, Cultural Studies, History and Philosophy of Science 

Модуль мазмұны 
Содержание модуля 

Module content 

1. Постмодернизм мәдениетінің философиясы 
Философия культуры постмодернизма 

The philosophy of postmodern culture или 

2. Қасиетті мәтіндер мәдениет феномені ретінде  
Сакральный текст как феномен культуры 

The sacred text as a Cultural Phenomenon 

1. Аймақтың мәдени жағдайын талдаудың әлеуметтік әдістері 
Социологические методы анализа культурной ситуации региона 

Sociological methods of analysis of the cultural situation of the region или 

2. Қазақстандық қоғам ынтымақтастығының рухани-өнегелік негіздері  
Духовно-нравственные основания консолидации казахстанского сообщества  

Spiritual and moral foundations of the consolidation of Kazakhstan community 

1. Гуманитарлық ғылымдардың заманауи мәселелері 
Современные проблемы гуманитарного знания 

Modern problems of humanitarian knowledge или 

2.  Ғалымның  ғылыми шығармашылық  еркіндігі мен жауапкершілігі  
Свобода научного творчества и ответственность ученого 

Freedom of scientific creativity and responsibility of scientists 

Оқу нәтижелері  

Результаты обучения 

Learning outcomes 

білім мен түсіністік: гуманитарлық білімнің өзекті мәселелері; мәдениет 

тұжырымдамасы, әлеуметтік-мәдени құбылыстарды талдау әдістемесі, 

аймақтағы мәдени жағдай; 
білім мен түсінушілікті қолдану: өзіңіздің зерттеу үрдісін жобалау үшін 

алынған білімді пайдалану мүмкіндігі; әлеуметтiк-мәдени контекстiң жай-күйi 

мен даму тенденцияларын сыни бағалауға қабiлеттi. 
пікірлер білдіру: әлеуметтік-мәдени тұрғыдағы проблемаларды анықтау; 

қазіргі әлеуметтік-мәдени даму қарама-қайшылығын белгілеу; ғылыми, 

әлеуметтік бағдарламалардың тұжырымдамалық талдауы; 
коммуникативті қабілеттер: көздерді зерттеуге филологиялық көзқарас 

дағдылары; 

оқуға білу: өзіңіздің ғылыми-зерттеу жұмыстарыңызды жоспарлауға; ғылыми-
зерттеу жұмысының дағдылары болуы керек. 



 

знание и понимание:  актуальных проблем гуманитарного знания; специфику 

формирования и основные направления, концепции культуры, методологию 
анализа социокультурных явлений, культурной ситуации региона; 

применение знаний и понимания:   способностью использовать полученные 

знания для проектирования собственного исследовательского процесса; 
способностью критически оценивать состояние и тенденции развития 

социокультурного контекста. 

выражение суждений: выявлять проблемы в социокультурном контексте; 
фиксировать противоречия современного социокультурного развития; 

концептуального анализа научных, социальных программ;  

коммуникативные способности: навыки филологического подхода к 
изучению источников; 

способности к учебе: планировать собственную исследовательскую 

деятельность; иметь навыки исследовательской работы.   
 

knowledge and understanding: actual problems of humanitarian knowledge; the 

specifics of the formation and the main directions, the concept of culture, the 
methodology of analysis of socio-cultural phenomena, the cultural situation in the 

region; 

application of knowledge and understanding: the ability to use the acquired 
knowledge to design your own research process; the ability to critically assess the 

state and development trends of the socio-cultural context. 

expression of concepts: identify problems in a sociocultural context; to fix the 

contradictions of modern socio-cultural development; conceptual analysis of 

scientific, social programs; 

communicative abilities: skills of a philological approach to the study of sources; 
ability to learn: to plan your own research activities; have the skills of research 

work. 

Қорытынды бақылау нысаны /Форма 
итогового контроля/ Form of final control 

емтихан экзамен exam 

 Оқү кредит алу шарттары / Условия для 

получения кредитов/ Terms and conditions for loans 

оқу бағдарламасы жоспарын іске асыру 

выполнение плана учебных программ 
implementation of the curriculum plan 

Модульдің ұзақтығы / Продолжительность 

модуля/ Duration of the module 

3 семестр 

Әдебиет 

Литература 

Literature 

Андреева Е. Ю. Постмодернизм. Искусство второй половины XX— начала 

XXI века.— СПб., 2014. 

Рыклин, М. Деконструкция и деструкция: беседы с философами. – М.: Логос, 
2014. – 270 с. 

Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип. Капитализм и шизофрения/ Пер. с фр. и 

послесл. Д. Кралечкина, науч. ред. В. Кузнецов — Екатеринбург: У-Фактория, 
2013.— 672 с.Ядов В. А.  Стратегия социологического исследования: 

описание, объяснение, понимание социальной реальности : учеб. пособие для 

вузов / В. А. Ядов . - 5-е изд., стереотип. - М.: Омега-Л, 2014. - 567 с. 
Сладкова О.Б. Количественные методы в исследовании социокультурного 

пространства // Личность. Культура. Общество. 2013. Вып. 3 (37). 

Жаңарту күні / Дата обновления/ Date of 
update 

 

 

Модуль атауы және шифр  

Название модуля и шифр 
Module name and code number 

Мәдениет туралы ғылымдардың дүниетанымдық және әдіснамалық 

негіздері 
Мировоззренческие и методологические основания наук о культуре 

MMONC 

The philosophical and methodological foundations of the cultural sciences 
Модуль үшін жауапты  

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

Сейтембетов Е.Ж. к.ф.н., Столярова Э.О., к.с.н. 

Модуль түрі 

Тип модуля 
Module Type 

2.Мамандық бойынша міндетті модулдері 

2.Обязательные модули по специальности (ОМС) 
2.Compulsory modules in the specialty 

Модуль деңгейі  

Уровень модуля 

Module Level 

Магистратура Master's Courses 

Аптасына сағаттар саны / Количество часов 

в неделю/ Number of hours per week 

10,5 

Кредиттер саны / Количество кредитов/ 

Amount of credits 

7/12 

Оқу түрі / Форма обучения/ Form of training күндізгі дневная daytime 

Семестр/ Semester 1-2 

Студенттер саны /Количество 

обучающихся/ Number of students 

 

Модульдің пререквизиттері / Пререквизиты 

модуля/ Prerequisites of the module 

«Ғылым философиясы мен тарихы» 

«История и философия науки» 

«History and Philosophy of Science» 

Модуль мазмұны 1. Ғылыми зерттеуді ұйымдастыру мен жоспарлау 



Содержание модуля 
Module content 

Организация и планирование научных исследований 
Organization and planning of scientific research или 

2. Ғылыми жоба ғылыми зерттеулерді ұйымдастырудың формасы ретінде  
Научный проект как форма организации научного исследования 

Research project as a form of organization of scientific research 

 
1. Коғамның тарихи санасы: өзін сәйкестендірудің мәдени қалыбы 

Историческое сознание общества: формы культурной самоидентификации 

The historical consciousness of society: forms of cultural identity или  
2. Мәдениеттің қазіргі теорияларың концептуальдық талдау 

Концептуальный анализ современных теорий культуры 

Conceptual analysis of contemporary theories of culture 
Мәдениеттер типологиясының теориясы мен методологиясы 

Теория и методология типологии культуры 

Theory and Methodology of cultural typology 

Оқу нәтижелері  

Результаты обучения 

Learning outcomes 

білімі мен түсінігі: ғылыми білімдердің әдістемесі; ғылыми қызметті 

ұйымдастыру принциптері мен құрылымы; 

білім мен түсіністік қолдану: ғылыми-зерттеу контекстінде идеяларды 
бастапқы әзірлеу және қолдану үшін осы білімді пайдалануға; Процестер мен 

құбылыстарды талдаудың қолданыстағы ұғымдарын, теорияларын және 

тәсілдерін сыни талдау; 
пікірлер білдіру: тарихи өткен бағалы қатысты байланысты мәселелер 

бойынша өз ұстанымдарын білдіруге және ақтау үшін мүмкіндігі болуы үшін. 

коммуникативті қабілеттер: кәсіби қарым-қатынас және мәдениетаралық 

қарым-қатынас; жаппай байланыс жүйесіндегі әлеуметтік-мәдени 

бағдарламаларды құру және іске асыру мүмкіндігі; 

оқу мүмкіндігі: ғылыми-зерттеу жұмыстарын жоспарлау және ұйымдастыру; 
ғылыми жобаларды іске асыру және кәсіби салада зерттеулер жүргізу. 

 

знание и понимание:  методологию научного познания; принципы и 
структуру организации научной деятельности; 

применение знаний и понимания: использовать полученные знания для 

оригинального развития и применения идей в контексте научных 
исследований; критически анализировать существующие концепции, теории и 

подходы к анализу процессов и явлений; 

выражение суждений: уметь выражать и обосновывать свою позицию по 
вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому прошлому. 

коммуникативные способности:  профессионального общения и 

межкультурной коммуникации;  способностью к созданию и реализации 
социально-культурных программ в системе массовых коммуникации; 

способности к учебе: планирования и организации научно-исследовательской 

деятельности;  в выполнении научных проектов и исследований в 
профессиональной области. 

 

knowledge and understanding: the methodology of scientific knowledge; 

principles and structure of the organization of scientific activity; 

application of knowledge and understanding: to use the acquired knowledge for 

the original development and application of ideas in the context of scientific 
research; Critically analyze existing concepts, theories and approaches to the 

analysis of processes and phenomena; 

expression of concepts: be able to express and substantiate their position on issues 
relating to the value attitude to the historical past. 

communicative abilities: professional communication and intercultural 
communication; the ability to create and implement social and cultural programs in 

the mass communication system; 

the ability to study: planning and organizing research activities; in the 
implementation of scientific projects and research in the professional field. 

Қорытынды бақылау нысаны /Форма 

итогового контроля/ Form of final control 

емтихан экзамен exam 

 Оқү кредит алу шарттары / Условия для 

получения кредитов/ Terms and conditions for loans 

оқу бағдарламасы жоспарын іске асыру 

выполнение плана учебных программ 

implementation of the curriculum plan 

Модульдің ұзақтығы / Продолжительность 

модуля/ Duration of the module 

1-2 семестр/ 1-2 semester 

Әдебиет 

Литература 

Literature 

Герасимов, Б.И. Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. 

Дробышева, Н.В. Злобина [и др.]. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 272 c.  

Философия и методология науки : учеб. для магистратуры / Г. Н. Кузьменко, Г. 

П. Отюцкий ; РГСУ. - М.: Юрайт, 2017. - 450 с. - (Магистр).  
Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие для бакалавров / 

М. Ф. Шкляр. - 5-е изд. - М.: Дашков и К°, 2013. - 244 с.  

Горелик Н.В. Типология культуры. – Минск, 2013 г. 
Смирнов И.П. Мегаистория: к исторической типологии культуры. – М.: Аграф, 

2013. – 544 с. 
Жаңарту күні / Дата обновления/ Date of 

update 
 

 



Модуль атауы және шифр  
Название модуля и шифр 

Module name and code number 

Этномәдениеттану 
Этнокультурология EC 

Ethnoculturology 
Модуль үшін жауапты  

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

Сейтембетов Е.Ж. к.ф.н., Столярова Э.О., к.с.н. 

Модуль түрі 

Тип модуля 

Module Type 

Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі 

Модули по выбору для определенной специальности(МВОС) 

Optional modules for the specialty 
Модуль деңгейі  

Уровень модуля 

Module Level 

Магистратура Master's Courses 

Аптасына сағаттар саны / Количество часов 

в неделю/ Number of hours per week 

9 

Кредиттер саны / Количество кредитов/ 
Amount of credits 

6/10 

Оқу түрі / Форма обучения/ Form of training күндізгі дневная daytime 
Семестр/ Semester 2 

Студенттер саны /Количество 

обучающихся/ Number of students 

 

Модульдің пререквизиттері / Пререквизиты 
модуля/ Prerequisites of the module 

Философия, Мәдениеттану, Тарих және философия 
Философия, Культурология, История и философия науки 

Philosophy, Cultural Studies, History and Philosophy of Science 

Модуль мазмұны 

Содержание модуля 

Module content 

Мәдениет тарихы контексіндегі этникалық қауымдастық трансформациясы 

Трансформации этнических общностей в контексте истории культуры 

Transformation of ethnic communities in the context of the History of culture 

Әлеуметтік мәдениеттану/ Социальная культурология/ Social Culture 
Оқу нәтижелері  

Результаты обучения 

Learning outcomes 

білім мен түсінік: мәдениет тарихының контексінде этникалық 

қауымдастықтардың трансформация процестерін және эволюциясын 

зерттеудің негізгі теориялық тәсілдерінің мазмұны; әлеуметтанулық динамика 
білім мен түсінікті қолдану: этникалық қауымдастықтардағы мәдени 

процестерді талдау; әртүрлі әлеуметтік мәселелерді шешу бойынша ұсыныстар 

әзірлеу дағдыларын меңгереді. 
пікірлер білдіру: заманауи аймақтық түрлердің, мәдениет деңгейлері мен 

түрлерін түсіну; 

коммуникативті қабілеттер: жеке тұлғаны қалыптастырудағы мәдениет рөлін 
бағалау, мәдениеттегі мәдениет пен инновацияның қарым-қатынасы; 

оқуға қабілеті: өзіңіздің ғылыми-зерттеу жұмыстарыңызды жоспарлауға; 

зерттеу дағдыларына ие 

 

знание и понимание: содержание основных теоретических подходов к 

исследованию процессов трансформации и эволюции этнических общностей в 
контексте истории культуры; социокультурной динамики 

применение знаний и понимания:  анализировать культурные процессы в 

этнических общностях; иметь навыки выработки рекомендаций по решению 
различных социальных проблем. 

выражение суждений: разбираться в многообразии современных 

региональных типов, уровней и видов культуры;   
коммуникативные способности:  оценивать роль культуры в формировании 

личности, соотношение традиции и новаторства в культуре; 

способности к учебе: планировать собственную исследовательскую 
деятельность;  

иметь навыки исследовательской работы 

 
knowledge and understanding: the content of the main theoretical approaches to 

the study of the processes of transformation and evolution of ethnic communities in 

the context of the history of culture; sociocultural dynamics 
application of knowledge and understanding: to analyze cultural processes in 

ethnic communities; have the skills to develop recommendations for solving various 
social problems. 

expression of concepts: to understand the variety of modern regional types, levels 

and types of culture; 
communicative abilities: to assess the role of culture in the formation of 

personality, the relationship of tradition and innovation in culture; 

ability to learn: to plan your own research activities; 

have research skills 
Қорытынды бақылау нысаны /Форма 

итогового контроля/ Form of final control 

емтихан экзамен exam 

 Оқү кредит алу шарттары / Условия для 

получения кредитов/ Terms and conditions for loans 

оқу бағдарламасы жоспарын іске асыру 

выполнение плана учебных программ 

implementation of the curriculum plan 

Модульдің ұзақтығы / Продолжительность 

модуля/ Duration of the module 

семестр/  semester 

Әдебиет 
Литература 

Literature 

Многоликая глобализация. Культурное разнообразие в современном мире / 
Под ред. П. Бергера, С. Хантингтона. М., 2014. – 319 с. 

Ян Жуй. Культура в глобальном мире. – М., 2013 г. 

Бауман З. Глобализация: последствия для человека и общества. М.: Весь мир, 
2014. 



Бауман З. Текучая современность. СПб.: Питер, 2013. 
Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь. М.: 

Весь мир, 2014. 
Жаңарту күні / Дата обновления/ Date of 

update 
 

 

 

Модуль атауы және шифр  
Название модуля и шифр 

Module name and code number 

Қазақстандық қауымдастықтың қалыптасуындағы тарихи және 
теориялық алғышарттар 

Исторические и теоретические предпосылки формирования 

казахстанского сообщества ITPFKS 
Historical and theoretical preconditions of formation of the Kazakhstan 

community 

Модуль үшін жауапты  
Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

Сейтембетов Е.Ж. к.ф.н., Столярова Э.О., к.с.н. 

Модуль түрі 
Тип модуля 

Module Type 

3.Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі 
3.Модули по выбору для определенной специальности (МВОС) 

3.Optional modules for the specialty 
Модуль деңгейі  

Уровень модуля 

Module Level 

Магистратура Master's Courses 

Аптасына сағаттар саны / Количество часов 
в неделю/ Number of hours per week 

9 

Кредиттер саны / Количество кредитов/ 

Amount of credits 

6/10 

Оқу түрі / Форма обучения/ Form of training күндізгі дневная daytime 

Семестр/ Semester 3 

Студенттер саны /Количество 
обучающихся/ Number of students 

 

Модульдің пререквизиттері / Пререквизиты 

модуля/ Prerequisites of the module 

Қазақстан тарихы, Мәдениеттану, Тарих және философия 

История Казахстана, Культурология, История и философия науки 
History of Kazakhstan, Cultural Studies, History and Philosophy of Science 

Модуль мазмұны 

Содержание модуля 
Module content 

1. Коғамның тарихи санасы: өзін сәйкестендірудің мәдени қалыбы 

Историческое сознание общества: формы культурной самоидентификации 
The historical consciousness of society: forms of cultural identity 

2. Мәдениеттің қазіргі теорияларың концептуальдық талдау 

Концептуальный анализ современных теорий культуры 
Conceptual analysis of contemporary theories of culture 

Мәдениеттер типологиясының теориясы мен методологиясы 

Теория и методология типологии культуры 
Theory and Methodology of cultural typology 

Оқу нәтижелері  

Результаты обучения 
Learning outcomes 

білім мен түсінік: Қазақстанның адамзат тарихында және мәдениетінде, 

Еуразиядағы орны туралы; Ұлттық идея, ұлттық мәдениет, ұлттық мүдде 
білім мен түсінушілікті қолдану: Еуразияның мәдени процестері 

контекстінде Қазақстанда орын алатын мәдени процестерді түсіну; қазақ 

халқының бірлігін нығайтуға бағытталған ұсыныстар әзірлеу дағдыларын 
меңгеру; 

пікірлер білдіру: Еуразия өркениет кеңістігінде қазақ мәдениеті; 

коммуникативтік дағдылар: қазақ халқының бірлігін нығайтуға бағытталған 
ұсыныстар әзірлеу дағдыларына ие болу. 

оқуға қабілеті нақты мәселелерді сипаттау мен талдауда зерттелген 

ұғымдарды қолдану. 

 

знание и понимание:  представления о месте Казахстана в истории и культуре 

человечества, Евразии; Национальная идея, национальная культура, 
национальный интерес 

применение знаний и понимания: уметь осмысливать культурные процессы, 

протекающие в Казахстане в контексте культурных процессов Евразии;  иметь 

навыки выработки рекомендаций, направленных на укрепление единства 

казахстанской нации; 

выражение суждений:  казахская культура в евразийском цивилизационном 

пространстве;  

коммуникативные способности:  иметь навыки выработки рекомендаций, 
направленных на укрепление единства казахстанской нации. 

способности к учебе: использовать изученные понятия при описании и 

анализе конкретных проблем.  
 

knowledge and understanding: representations about the place of Kazakhstan in 

the history and culture of mankind, Eurasia; National idea, national culture, 

national interest 

application of knowledge and understanding: to be able to comprehend the 
cultural processes taking place in Kazakhstan in the context of the cultural processes 

of Eurasia; have the skills to develop recommendations aimed at strengthening the 



unity of the Kazakh nation; 
expression of concepts: Kazakh culture in the Eurasian civilizational space; 

communication skills: to have the skills to develop recommendations aimed at 
strengthening the unity of the Kazakh nation. 

ability to learn: use the concepts studied in describing and analyzing specific 

problems. 
Қорытынды бақылау нысаны /Форма 

итогового контроля/ Form of final control 

емтихан экзамен exam 

 Оқү кредит алу шарттары / Условия для 
получения кредитов/ Terms and conditions for loans 

оқу бағдарламасы жоспарын іске асыру 
выполнение плана учебных программ 

implementation of the curriculum plan 

Модульдің ұзақтығы / Продолжительность 
модуля/ Duration of the module 

семестр/ semester 

Әдебиет 

Литература 
Literature 

Ассман Я. Длинная тень прошлого: мемориальная культура и историческая 

политика. – М., 2014. – 328 с. 
Медеуова К.А. Практики и места памяти в Казахстане. – Астана: ЕНУ имени 

Л. Гумилева, 2017. 

Хамидов А.А. Научное и вненаучное знание: конфронтация и конвергенция. – 
Усть-Каменогорск,  2014. 

Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках 

распространения национализма. – М.: Кучково поле, 2016. – 416 с. 
Ассман Я. Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая 

идентичность в высоких культурах древности. – М., 2014. 

 
Жаңарту күні / Дата обновления/ Date of 

update 

 

 

Модуль атауы және шифр  

Название модуля и шифр 

Module name and code number 

Аймақ дамуындағы тарихи-мәдени ерекшеліктерді талдау 

Анализ историко-культурных особенностей развития региона AICORR 

Analysis of historical and cultural features of development of the region 

Модуль үшін жауапты  

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

Сейтембетов Е.Ж. к.ф.н., Жанбосинова А.С., д.и.н. 

Модуль түрі 

Тип модуля 

Module Type 

3.Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі 

3.Модули по выбору для определенной специальности (МВОС) 

3.Optional modules for the specialty 

Модуль деңгейі  

Уровень модуля 

Module Level 

Магистратура Master's Courses 

Аптасына сағаттар саны / Количество часов 

в неделю/ Number of hours per week 

9 

Кредиттер саны / Количество кредитов/ 

Amount of credits 

6/10 

Оқу түрі / Форма обучения/ Form of training күндізгі дневная daytime 

Семестр/ Semester 2 

Студенттер саны /Количество 

обучающихся/ Number of students 

 

Модульдің пререквизиттері / Пререквизиты 
модуля/ Prerequisites of the module 

Қазақстан тарихы, Мәдениеттану, Тарих және философия 
История Казахстана, Культурология, История и философия науки 

History of Kazakhstan, Cultural Studies, History and Philosophy of Science 

Модуль мазмұны 
Содержание модуля 

Module content 

Шығыс Қазақстан аймағы мәдениетінің тарихы 
История культуры Восточно-Казахстанского региона  

The cultural history of the East Kazakhstan region 

Алтайдағы трансшекаралық ынтымақтастық 
Трансграничное сотрудничество на Алтае 

Cross-border cooperation in the Altai 

Оқу нәтижелері  
Результаты обучения 

Learning outcomes 

Білім мен түсіністік: ШҚО мәдениетінің негізгі кезеңдері мен кезеңдері; 
эмпирикалық материалдар; өңірдің мәдениетін дамытудың негізгі бағыттары; 

трансшекаралық ынтымақтастық процестерін талдау 

білім мен түсінікті қолдану: аймақтың мәдени мұрасын тарихи тұрғыдан 
зерттеу; Қазақстан мәдениетінің контексінде қаралған аймақтың мәдени 

ерекшелігін анықтау. 

пікірлер білдіру: өңірдің мәдениетінің жағдайы мен болашағын бағалау. 
коммуникативті қабілеттер: іргелес шекара аудандарында ынтымақтастықты 

дамыту. 

оқуға мүмкіндігі: шекаралық өңірлердегі ынтымақтастықты дамытуға 
бағытталған жобаларды сараптау. 

 

Знание и понимание:  основные этапы и вехи культуры ВКО; эмпирический 
материал; основные направления развития культуры региона; анализировать 

процессы трансграничного сотрудничества 

применение знаний и понимания:  исследовать культурное наследие региона 

в исторической перспективе; определять специфику культуры региона, 

рассмотренной в контексте казахстанской культуры. 
выражение суждений:  оценки состояния и перспектив культуры региона. 

коммуникативные способности: развития сотрудничества на смежных 



приграничных территориях. 
способности к учебе: экспертизы проектов, направленных на развитие 

сотрудничества в приграничных регионах. 
 

Knowledge and understanding: the main stages and milestones of the EKO 

culture; empirical material; the main directions of development of the culture of the 
region; to analyze processes of cross-border cooperation 

application of knowledge and understanding: to explore the cultural heritage of 

the region in the historical perspective; to determine the specifics of the culture of 
the region, considered in the context of Kazakhstan culture. 

expression of concepts   assessments of the state and prospects of the culture of the 

region. 
communicative abilities: development of cooperation in adjacent border areas. 

the ability to study: the examination of projects aimed at developing cooperation in 

the border regions. 

Қорытынды бақылау нысаны /Форма 

итогового контроля/ Form of final control 

емтихан экзамен exam 

 Оқү кредит алу шарттары / Условия для 
получения кредитов/ Terms and conditions for loans 

оқу бағдарламасы жоспарын іске асыру 
выполнение плана учебных программ 

implementation of the curriculum plan 

Модульдің ұзақтығы / Продолжительность 
модуля/ Duration of the module 

семестр/ semester 

Әдебиет 

Литература 

Literature 

Ассман Я. Длинная тень прошлого: мемориальная культура и историческая 

политика. – М., 2014. – 328 с. 

Медеуова К.А. Практики и места памяти в Казахстане. – Астана: ЕНУ имени 

Л. Гумилева, 2017. 

Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках 
распространения национализма. – М.: Кучково поле, 2016. – 416 с. 

Ассман Я. Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая 

идентичность в высоких культурах древности. – М., 2014. 

Жаңарту күні / Дата обновления/ Date of 

update 

 

 

Модуль атауы және шифр  
Название модуля и шифр 

Module name and code number 

Аймақтық мәдениеттанудың қолданбалы сұрақтары 
Прикладные вопросы региональной культурологи PVRC 

Applied questions of regional culture science 

Модуль үшін жауапты  
Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

Сейтембетов Е.Ж. к.ф.н., Жанбосинова А.С., д.и.н. 

Модуль түрі 
Тип модуля 

Module Type 

3.Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі 
3.Модули по выбору для определенной специальности (МВОС) 

3.Optional modules for the specialty 
Модуль деңгейі  
Уровень модуля 

Module Level 

Магистратура Master's Courses 

Аптасына сағаттар саны / Количество часов 
в неделю/ Number of hours per week 

9 

Кредиттер саны / Количество кредитов/ 

Amount of credits 

6/10 

Оқу түрі / Форма обучения/ Form of training күндізгі дневная daytime 

Семестр/ Semester 3 

Студенттер саны /Количество 
обучающихся/ Number of students 

 

Модульдің пререквизиттері / Пререквизиты 

модуля/ Prerequisites of the module 

Қазақстан тарихы, Мәдениеттану, Тарих және философия 

История Казахстана, Культурология, История и философия науки 
History of Kazakhstan, Cultural Studies, History and Philosophy of Science 

Модуль мазмұны 

Содержание модуля 
Module content 

Шығыс Қазақстан аймағында туризмді мәдениеттанушылық қамту 

Культурологическое обеспечение туризма в Восточно-Казахстанском регионе 
Cultural provision of tourism in the East Kazakhstan region 

 

Мәдениеттануды оқытудағы аймақтық компонент  
Региональный компонент в преподавании культурологи  

The regional component of teaching cultural studies 

Оқу нәтижелері  

Результаты обучения 

Learning outcomes 

Білу және түсіну: Шығыс Қазақстан облысының табиғи, әлеуметтік-мәдени 

және экономикалық ерекшеліктері; ШҚО туристік аймақ ретінде, туризмді 

дамыту үшін өңірдің тарихи, мәдени және табиғи әлеуетінің ерекшеліктері; 
білім мен түсінік қолдану: туристік қызметті әлеуметтік-мәдени контекстте 

талдау мүмкіндігі; 

пікірлер білдіру: Шығыс Қазақстан облысының мәдени және туристік 
ерекшеліктері: 

коммуникативті қабілеттер: жоғары мектепте жұмыс істеудің әр түрлі 

нысандарын жүргізу дағдылары; облыстың мәдени және тарихи 
ескерткіштерін таныстыру үшін мәдени-гидтың дағдылары; 

Үйрену қабілеті: туризм саласында әлеуметтік-мәдени жобаны дамыту 

дағдыларына ие болу. 

 



Знание и понимание: природных, социокультурных и экономических 
особенностей восточно-казахстанского региона; ВКО как туристический 

регион, особенности историко-культурного и природного потенциала региона 
для развития туризма;  

применение знаний и понимания:  уметь анализировать туристическую 

деятельность в социокультурном контексте; 
выражение суждений: культурно-туристические особенности Восточно-

Казахстанского региона; 

коммуникативные способности: навыки проведения различных форм 
занятий в  высшей школе; навыки культурного гида для презентации 

культурно-исторических памятников региона; 

способности к учебе: иметь навыки разработки социокультурного проекта в 
сфере туризма. 

 

Knowledge and understanding: natural, socio-cultural and economic features of 
the East Kazakhstan region; VKO as a tourist region, features of the historical, 

cultural and natural potential of the region for the development of tourism; 

application of knowledge and understanding: to be able to analyze tourism 
activities in a sociocultural context; 

expression of concepts : cultural and tourist features of the East Kazakhstan region; 

communicative abilities: skills of carrying out of various forms of employment in 
the higher school; skills of a cultural guide for presentation of cultural and historical 

monuments of the region; 

ability to learn: to have skills in developing a sociocultural project in the field 

of tourism. 

Қорытынды бақылау нысаны /Форма 

итогового контроля/ Form of final control 

емтихан экзамен exam 

 Оқү кредит алу шарттары / Условия для 

получения кредитов/ Terms and conditions for loans 

оқу бағдарламасы жоспарын іске асыру 

выполнение плана учебных программ 

implementation of the curriculum plan 

Модульдің ұзақтығы / Продолжительность 

модуля/ Duration of the module 

семестр/ semester 

Әдебиет 
Литература 

Literature 

Documentation and analysis of the historical and cultural heritage by historical 
information science methods: proceedings of the Joint seminar, held at graz at April, 

15-17, 2015/Perm state univ., Univ. of Graz.- Perm:Perm state University,2015, 

ISBN 978-5-7944-1369-4.-156. 
Историко-культурное наследие в эпоху постмодерна: Учебно-методический 

комплекс по специальности 070503 «Музейное дело и охрана 

памятников»/сост.: Д. Д. Родионова, А. М. Кулемзин.- Кемерово:Кемеровский 
государственный университет культуры и искусств,2013.-32 

Тер-Минасова С.Г. Тіл және мәдениетаралық коммуникация : [оқулық] / 

С.Г.Тер-Минасова. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 
320 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық) 
Жаңарту күні / Дата обновления/ Date of 

update 
 

 
Модуль атауы және шифр  
Название модуля и шифр 

Module name and code number 

Ақпараттық технологияларды гуманитарлық білім 
Информационные технологии в гуманитарном образовании 

Information technologies in humanitarian education 

Модуль үшін жауапты  
Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

Нугуманова Алия Багдатовна 
Жантасова Женискуль Зейнешовна 

Модуль түрі 
Тип модуля 

Module Type 

3.Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі 
3.Модули по выбору для определенной специальности (МВОС) 

3.Optional modules for the specialty 
Модуль деңгейі  
Уровень модуля 

Module Level 

Магистратура Master's Courses 

Аптасына сағаттар саны / Количество часов 
в неделю/ Number of hours per week 

9 

Кредиттер саны / Количество кредитов/ 

Amount of credits 

6/10 

Оқу түрі / Форма обучения/ Form of training күндізгі дневная daytime 

Семестр/ Semester 2 

Студенттер саны /Количество 
обучающихся/ Number of students 

 

Модульдің пререквизиттері / Пререквизиты 

модуля/ Prerequisites of the module 

бакалавр дәрежесі: информатика, философия, саясаттану-әлеуметтану 

дисциплины уровня бакалаврита: Информатика, Философия, Политология-
Социология 

disciplines of bachelor's level: Informatics, Philosophy, Political science-Sociology 

Модуль мазмұны 
Содержание модуля 

Module content 

1 Digital Humanities тұжырымдары мен тәсілдері 
Концепции и подходы Digital Humanities 

Concepts and approaches of Digital Humanities 

2. Гуманитарлық ғылымдардағы мәліметтер қоры мен ақпараттық жүйелер 
Информационные системы и базы данных в гуманитарных науках 

Information systems and databases in the Humanities 



Оқу нәтижелері  
Результаты обучения 

Learning outcomes 

білімі мен түсінігі: компьютерлік мәдениетті зерттеу, программалық 
процестер арқылы білімді бекітудің ерекшеліктері мен формалары 

білім мен түсінушілікті қолдану: ғылыми гуманитарлық білімді 
цифрландыру феноменін түсіну, қолданыстағы ұғымдар мен тәсілдерді талдау; 

пікірлер білдіру: қоршаған орта және инфраструктура Ғаламдық 

гуманитарлық ғылымдар: гуманитарлық ғылымдардың пәндік салаларында 
құралдар, технологиялар, әдістер; 

коммуникативті қабілеттер: жаһандық компьютерлік желілерде ақпаратпен 

жұмыс істеу мүмкіндігі; 
Үйрену мүмкіндігі: аналитикалық және зерттеу мәселелерін шешу үшін 

заманауи техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды пайдалану. 

 

знание и понимание: исследование компьютерной культуры, особенностей и 

форм фиксации знания с помощью программных процессов 

применение знаний и понимания: осмыслению феномена цифроматизации 
научного гуманитарного знания, анализу имеющихся концепций и подходов; 

выражение суждений: среда и инфраструктура Digital Humanities: 

инструментарий, технологии, методы, в предметных областях гуманитарных 
наук; 

коммуникативные способности:  способностью работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях; 
способности к учебе: использование для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии. 

 

Knowledge and understanding: the study of computer culture, features and forms 

of fixing knowledge through software processes 
application of knowledge and understanding: understanding of the phenomenon 

of digitalization of scientific humanitarian knowledge, analysis of existing concepts 

and approaches; 
expression of concepts environment and infrastructure Digital Humanities: tools, 

technologies, methods, in the subject areas of the humanities; 

communicative abilities: the ability to work with information in global computer 
networks; 

the ability to learn: the use of modern technical means and information 

technologies for solving analytical and research problems. 
Қорытынды бақылау нысаны /Форма 

итогового контроля/ Form of final control 

емтихан экзамен exam 

 Оқү кредит алу шарттары / Условия для 
получения кредитов/ Terms and conditions for loans 

оқу бағдарламасы жоспарын іске асыру 
выполнение плана учебных программ 

implementation of the curriculum plan 

Модульдің ұзақтығы / Продолжительность 
модуля/ Duration of the module 

семестр/ semester 

Әдебиет 

Литература 
Literature 

Агальцов, В.П. Базы данных. В 2-х т.Т. 1. Локальные базы данных: Учебник / 

В.П. Агальцов. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 c. 
Information and communication technologies : textbook : in 2 part = 

Информационно-коммуникационные технологии : учебник : в 2 ч. [] / D. 

Shynybekov [и др.] ; International Information Technology University . - Almaty : 
IITU. Part 1 : textbook. - 2017. - 586 с. 

Зарубин, М. Ю. Сандық схемотехника Цифровая схемотехника : оқу құралы. / 

М.Ю.Зарубин ; ҚР Білім және ғылым министрлігі. - Алматы : Бастау, 2018. - 
464 бет. 

 Urmashev, B. A. Information - communication technology [] : textbook / B. A. 

Urmashev ; Ministry of education and science of the Republic of Kazakhstan. - 
Almaty : [Association of higher educational institutions of Kazakhstan], 2016. - 409 

p. 
Голенок М. П. Digital humanities: проблемное поле и перспективы развития 

[Электронный ресурс] / М. П. Голенок, Н. О. Осипова // Научное обозрение : 

электрон. журн. – 2018. – № 1. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).. 
https://srjournal.ru/wp-content/uploads/2018/01/ID85.pdf 

Гарскова И. М. Информационное обеспечение гуманитарных исследований в 

цифровую эпоху: модели формирования и развития 
http://histvestnik.psu.ru/PDF/20143/08.pdf 

Шваб, Клаус. Төртінші индустриялық революция : [оқулық] / К. Шваб. - [б. м.] 

: Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 200 бет. - (Рухани жаңғыру. 

Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Володин А. Ю. Digital humanities (цифровые гуманитарные науки): в поисках 

самоопределения  http://histvestnik.psu.ru/PDF/20143/01.pdf 

Жаңарту күні / Дата обновления/ Date of 

update 

 

 



 
Модуль атауы және шифр  

Название модуля и шифр 

Module name and code number 

Виртуалдандыру мәдени мұра 

Виртуализация культурного наследия 

Virtualization of cultural heritage 

Модуль үшін жауапты  

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

Сейтембетов Е.Ж.,к.ф.н., Столярова Э.О., к.с.н. 

Модуль түрі 

Тип модуля 

Module Type 

3.Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі 

3.Модули по выбору для определенной специальности (МВОС) 

3.Optional modules for the specialty 
Модуль деңгейі  

Уровень модуля 

Module Level 

Магистратура Master's Courses 

Аптасына сағаттар саны / Количество часов 

в неделю/ Number of hours per week 

9 

Кредиттер саны / Количество кредитов/ 
Amount of credits 

6/10 

Оқу түрі / Форма обучения/ Form of training күндізгі дневная daytime 

Семестр/ Semester 3 

Студенттер саны /Количество 

обучающихся/ Number of students 

 

Модульдің пререквизиттері / Пререквизиты 
модуля/ Prerequisites of the module 

бакалавр дәрежесі: информатика, философия, саясаттану-әлеуметтану 
дисциплины уровня бакалаврита: Информатика, Философия, Политология-

Социология 

disciplines of bachelor's level: Informatics, Philosophy, Political science-Sociology 

Модуль мазмұны 

Содержание модуля 

Module content 

Визуалды өнерлер теориясы 

Теория визуальных искусств 

Theory of visual arts 
Тарихи - мәдени мұраны репрезентациялау және сақтау технологиялары 

Технологии сохранения и репрезентации историко-культурного наследия 

Technologies of preservation and representation of historical and cultural heritage 

Оқу нәтижелері  

Результаты обучения 

Learning outcomes 

білімі мен түсінігі: бейнелеу өнері және негізгі зерттеу парадигмаларының 

тарихы бойынша негізгі фактілер; 

білім мен түсінікті қолдану: бейнелеу өнерінің құбылыстарын талдаудың 
заманауи тәсілдерін қолдану; бағдарламалау 

интеллектуалдық, мәдени, білім беру және ойын-сауық сипаты; көркем және 

мәдени ортаны қалыптастыру; шешімдерді білдіру: мәдени қажеттіліктерін 
қалыптастыру және зерттеу; көрнекі мәдениеттің нақты тәжірибелерін тарихи-

типологиялық түсінудің теориялық талдау дағдылары; 

коммуникативті қабілеттер: әртүрлі заманауи техникалық визуалды 
нысандар мен  оқуға мүмкіндігі: негізгі зерттеу парадигмалары; 

 

знание и понимание: базовый фактографический материал по истории 

визуального искусства и ключевые исследовательские парадигмы; 

применение знаний и понимания: применять современные подходы к 
анализу феноменов визуального искусства; построения программ 

интеллектуального, культурного, просветительского и развлекательного 

характера; формировать художественно-культурную среду;  
выражение суждений: формировать и изучать культурные потребности; 
навыками теоретического анализа и историко- типологического осмысления 

конкретных практик визуальной культуры; 

коммуникативные способности: владение разнообразными современными 

техническими визуальными формами и практиками;   
способности к учебе: ключевые исследовательские парадигмы;  

 

knowledge and understanding: basic factual material on the history of visual art 
and key research paradigms; 

application of knowledge and understanding: to apply modern approaches to the 

analysis of the phenomena of visual art; building programs of intellectual, cultural, 
educational and entertaining nature; form an artistic and cultural environment; 

expression of concepts  to shape and study cultural needs; the skills of theoretical 

analysis and historical and typological comprehension of specific practices of visual 
culture; 

communicative abilities: the possession of a variety of modern technical visual 

forms and practices; 
ability to learn: key research paradigms; 

Қорытынды бақылау нысаны /Форма 

итогового контроля/ Form of final control 

емтихан экзамен exam 

 Оқү кредит алу шарттары / Условия для 

получения кредитов/ Terms and conditions for loans 

оқу бағдарламасы жоспарын іске асыру 

выполнение плана учебных программ 

implementation of the curriculum plan 

Модульдің ұзақтығы / Продолжительность 

модуля/ Duration of the module 

семестр/ semester 

Әдебиет 
Литература 

Literature 

Мазур Л. Н. Методы исторического исследования: учебное пособие для 
Магистрантов вузов, обучающихся по специальности 030401 "История"/Л. Н. 

Историко-культурное наследие в эпоху постмодерна: Учебно-методический 

комплекс по специальности 070503 «Музейное дело и охрана 



памятников»/сост.: Д. Д. Родионова, А. М. Кулемзин.- Кемерово:Кемеровский 
государственный университет культуры и искусств,2013.-32. 

Историко-ориентированные информационные системы Culture and 
Development. What is Cultural Heritage. Powys Heritage online. 

рутюнова А. Арт-рынок в XXI веке : пространство художественного 

эксперимента: научное издание Издательский дом Высшей школы экономики • 
2015 год • 229 страниц http://www.knigafund.ru/books/211767 

Назаров М.М. Папантиму М.А. Визуальные образы в социальной и 

маркетинговой коммуникации: Опыт междисциплинарного исследования. М.: 
Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2015. – Глава 1. О понятии визуального образа. 

– С. 13-33. 

Делез Ж. Кино: Кино 1. Образ-движения; Кино 2. Образ-время / Пер. с фр. Б. 
Скуратова. — М.: Ad Marginem, 2013. 

Картье-Брессон А. Воображаемая реальность. Эссе. - СПб.: ЛИмбус Пресс, 

2015. - 128 с.6. Сотанг С. О фотографии. - М.: ООО "Ад Маргинем Пресс", 
2014. - 272 с. 

6. . Aggarwal C. C. Data mining: the textbook. – Springer, 2015. 
Жаңарту күні / Дата обновления/ Date of 

update 
 

 
Модуль атауы және шифр  

Название модуля и шифр 
Module name and code number 

Ғылымдағы заманауи технологиялар 

Современные технологии в науке STN 
Modern technologies in science 

Модуль үшін жауапты  

Ответственный за модуль 
Responsible for the module 

Сейтембетов Е.Ж.,к.ф.н., Столярова Э.О., к.с.н. 

Модуль түрі 

Тип модуля 
Module Type 

4.Біліктілік шегінен шыққан, таңдау модулі 

4.Модули по выбору, выходящие за рамки квалификации (МВВК) 
4.Optional modules, beyond qualification 

Модуль деңгейі  

Уровень модуля 
Module Level 

Магистратура Master's Courses 

Аптасына сағаттар саны / Количество часов 

в неделю/ Number of hours per week 

10,5 

Кредиттер саны / Количество кредитов/ 

Amount of credits 

7/12 

Оқу түрі / Форма обучения/ Form of training күндізгі дневная daytime 

Семестр/ Semester 1-2 

Студенттер саны /Количество 

обучающихся/ Number of students 

 

Модульдің пререквизиттері / Пререквизиты 

модуля/ Prerequisites of the module 

 

Модуль мазмұны 

Содержание модуля 

Module content 

1. Іскери казақ тілі 

Деловой казахский язык 

Business Kazakh language  или  
2.  Семиотика 

Семиотика 

Semiotics 
 

1. Компаративистика 

Компаративистика 
Comparative science или 

2. Ғылыми пікірсайыстағы дәлелдеменің теория және тәжірибесі  

Теория и практика аргументации в научной дискуссии 
Theory and practice of argumentation in a scientific discussion 

 

1. Жаһанданған әлемдегі мәдениет 
Культура в глобальном мире 

Culture in a global world 

или 
2. Мәдениеттануды зерттеутарихы мен әдістемесі  

История и методология изучения культуры. 

History and methodology of cultural studies 

Оқу нәтижелері  

Результаты обучения 

Learning outcomes 

ілімі мен түсінігі: семиотикалық зерттеулердің негізгі ережелері мен 

бағыттары; мемлекеттік тілде іскери қарым-қатынас, мемлекеттік тілде іс 

қағаздарын жүргізу; аргументалды кәсіби диалог жүргізу ерекшеліктері; 
Қазіргі әлемдегі мәдениетті дамытудың негізі мен үрдістерін түсіну 

білім мен түсінікті қолдану: мәдени мәтіндерді талдау және түсіндіру; 

салыстырмалы зерттеулерді жүзеге асыру; жаһандық үдерістер мен қарым-
қатынастарды талдау және түсіндіру әдістері; 

пікірлер білдіру: семиотиктегі, белгілер мен мәтіндердегі белгі туралы 

мәселе; негізгі түрлер мен негіздеме және сыни әдістер, дәлелдердегі ережелер, 
қателіктер мен қылықтар, кәсіби қауымдастықтардағы сөйлеген сөздерді 

дайындаудың негізгі кезеңдері мен тәсілдері 

коммуникативтік дағдылар: құжаттарды толтырған кезде кәсіби 
терминдерді дұрыс пайдалану дағдысын меңгеру 

Оқуға қабілеті: мәтінді талдау әдістерін бағалау дағдылары; пікірталас 



мәтіндерін дайындау және ғылыми талқылау жүргізу 

 

знание и понимание:  основные положения и направления семиотических 
исследований;  делового общения на государственном языке, 

делопроизводство на государственном языке;  особенностями ведения 

аргументативного профессионального диалога;  понимать основания и 
тенденции развития культуры в современном мире 

применение знаний и понимания:  анализировать и интерпретировать 

культурные тексты; осуществления компаративистских исследований; 
методами анализа и интерпретации глобальных процессов и отношений; 

выражение суждений: проблема знака в семиотике, знаки и тексты;  

основные виды и способы обоснования и критики, правила, ошибки и уловки в 
аргументации, основные этапы и способы подготовки выступлений в 

профессиональных сообществах 

коммуникативные способности:  иметь навыки правильного использования 
профессиональных терминов при заполнении документов   
способности к учебе: навыки оценки методов анализа текстов; ведения 

научной дискуссии и подготовки аргументативных текстов 
 

knowledge and understanding: the main provisions and directions of semiotic 

research; business communication in the state language, office work in the state 
language; peculiarities of conducting an argumentative professional dialogue; 

Understand the foundations and trends in the development of culture in the modern 

world 

application of knowledge and understanding: analyze and interpret cultural texts; 

implementation of comparative studies; methods of analysis and interpretation of 

global processes and relationships; 
expression of concepts  the problem of the sign in semiotics, signs and texts; basic 

types and ways of substantiation and criticism, rules, mistakes and tricks in the 

argumentation, the main stages and ways of preparing speeches in professional 
communities 

communication skills: to have the skills to properly use professional terms when 

filling out documents 
the ability to study: the skills of evaluating methods of text analysis; conduct 

of scientific discussion and preparation of argumentative texts 

Қорытынды бақылау нысаны /Форма 
итогового контроля/ Form of final control 

емтихан экзамен exam 

 Оқү кредит алу шарттары / Условия для 

получения кредитов/ Terms and conditions for loans 

оқу бағдарламасы жоспарын іске асыру 

выполнение плана учебных программ 
implementation of the curriculum plan 

Модульдің ұзақтығы / Продолжительность 

модуля/ Duration of the module 

1-2 семестр/ 1-2 semester 

Әдебиет 

Литература 

Literature 

Казахстан на пути построения общества знания (философское исследование). 

Коллективная монография / Под общ. ред. Бижанова А.Х. – Алматы: Институт 

философии, политологии и религиоведения КН МОН РК, 2017. – 398 с. 
Знание и вера в культурно-исторических концептах Востока и Запада. Колл. 

монография / Под общ. ред. З.К. Шаукеновой. – Алматы: Институт философии, 

политологии и религиоведения КН МОН РК, 2014. – 254 с. 
Многоликая глобализация. Культурное разнообразие в современном мире / 

Под ред. П. Бергера, С. Хантингтона. М., 2014. – 319 с. 

Ян Жуй. Культура в глобальном мире. – М., 2013 г. 
Бауман З. Глобализация: последствия для человека и общества. М.: Весь мир, 

2014. 

Бауман З. Текучая современность. СПб.: Питер, 2013. 
Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь. М.: 

Весь мир, 2014. 

Жаңарту күні / Дата обновления/ Date of 

update 

 

 
 


