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6В03102 – Мәдениеттану 

6В03102 - Культурология 

6В03102 - Сulturology 

 

№ 

Пәндер коды 

Код дисциплин 
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disciplines 

 

 

Элективті пәндер атауы 
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Жалпы білім беру пәндері / Общеобразовательные дисциплины / General educational 

disciplines – 5 кредит/ кредитов/credit 

«Аймақ мәдениеті»,  «Жаһандық әлемдегі қазақстандық мәдениет» траекториялары 

бойынша жалпы білім беру пәндері 

Общеобразовательные дисциплины по образовательным траекториям «Культура 

региона»,  «Казахстанская культура в глобальном мире» 

General educational disciplines for educational trajectories: «The culture of the region», 

«Kazakhstan culture in the global world» 

1 

ETD -2101 

EUR -2101 

ESD -2101 

Экология және тұрақты дамуы 

Экология и устойчивое развитие 

Ecology and steady development 

5 

TKSN-2101 

OBZh -2101 

BLS-2101 

Тіршілік қауіпсіздігін сақтау негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Bases of life safety 

EKN - 2101 

OEP -2101 

BEE - 2101 

Экономика және кәсіпкерліктің негіздері  

Основы экономики и предпринимательства  

The basics of Economics and entrepreneurship  

OOT-2101 

Sam-2101 

Sk-2101 

Өзін-өзі тану  

Самопознание 

Self-knowledge 

Негізгі пәндер/ Базовые дисциплины/ Basic disciplines – 60 кредит /кредитов/credit 

 

«Аймақ мәдениеті»,  «Жаһандық әлемдегі қазақстандық мәдениет» траекториялары 

бойынша базалық пәндері 

Базовые дисциплины по образовательным траекториям:  «Культура региона»,  

«Казахстанская культура в глобальном мире» 

Basic disciplines for educational trajectories: «The culture of the region», «Kazakhstan culture 

in the global world» 

  2 

MK-1202 

VK-1202 

ICS-1202 

Мәдениеттануға кіріспе  

Введение в культурологию  

Introduction to cultural studies  5 

 MTGT-1202 

INK-1202 

HCS-1202 

Мәдениет туралы ғылымдардың тарихы  

История наук о культуре 

The history of cultural studies 

3 

EE-2203 

EE-2203 

EA-2203 

Этика және эстетика 

Этика и эстетика 

Ethics and aesthetics 
6 

DT-2203 

VI -2203 

WH -2203 

Дүниежүзілік тарих  

Всемирная история  

The world history 
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  4 

ADT–2204 

IMR -2204 

HWR-2204 

Әлемдік діндер тарихы  

История мировых религий  

History of World Religious  
5 

DTT– 204 

TIR-2204 

THR-2204 

Дін тарихы мен теориясы  

Теория и история религий  

Theory and history of religions 

5 

ShKOT-2205 

IKNVK-2205 

HCHEK-2205 

Шығыс Қазақстан облысының тарихи-мәдени 

мұрасы: мәдени туризм  

Историко-культурное наследие Восточно-

Казахстанской области: культурный туризм  

Historical and cultural heritage of the East 

Kazakhstan region: cultural tourism  
8 

ZMBZhM –2205 

PUGSK –2205 

PUGMC -2205 

Заманауи мәдениеттердің бірізденуі мен 

жаһандану мәселелері  

Проблемы унификации и глобализации 

современной культуры  

Problems of unification and globalization of 

modern culture 

 

6 

 

KMZhOK –3206 

KKKGC –3206 

KCCGC -3206 

 

Қазақ мәдениеті жаһандық өркениет 

контекстінде  

Казахская культура в контексте глобальной 

цивилизации  

Kazakh culture in the context of global civilization  
5 

Etn-3206 

Etn-3206 

Etn-3206 

Этномәдениеттану  

Этнокультурология  

Ethnocultural studies 

7 

MODKU –3207 

VShPK –3207 

GSRCD -3207 

Мәдениеттер мен өркениеттер диалогы 

контекстінде Ұлы Жібек жолы  

Великий Шелковый путь в контексте диалога 

культур и цивилизаций  

The great silk road in the context of the dialogue of 

cultures and civilizations  
5 

ShKOH –3207 

PINVK –3207 

APEKR -3207 

Шығыс Қазақстан облысы халықтарының 

қолданбалы өнері  

Прикладное искусство народов Восточно-

Казахстанской области  

Applied art of the peoples of East Kazakhstan 

region 

8 

VM(AT) –3208 

VK(AYa) –3208 

VC(E) -3208 

Визуалды мәдениет (ағылшын тілінде)  

Визуальная культура (на анг. языке)  

Visual culture (in English) 
6 

OAEMT-3208 

IKNCA-3208 

HCPCA-3208 

Орталық Азия елдері мәдениетінің тарихы  

История культуры народов Центральной Азии  

History of culture of the peoples of Central Asia 

9 

THMT-3209 

IKTN-3209 

HCTP-3209 

Түркітілдес халықтар мәдениетінің тарихы  

История культуры тюркоязычных народов  

History of culture of Turkic peoples 
5 

MMed -3209 

MKul -3209 

MC-3209 

Медиамәдениет  

Медиакультура  

Media culture 

10 

Din-3210 

Rel-3210 

RS-3210 

Дінтану 

Религиоведение 

Religion studies 
5 

MM-3210 

MM-3210 

MM-3210 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 
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Etik -3210 

Etik -3210 

Ethic -3210 

Этика 

Этика 

Ethics 

11 

KSZhP-3211 

MOS-3211 

МРС-3211 

Қоғамдық сананы жаңғырту пәні 

Модернизация общественного сознания 

Modernization of the public consciousness 

5 

MM-3211 

MM-3211 

MM-3211 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 

KKK-3211 

SO-3211 

CSL-3210 

Қоғамға қызмет көрсету  

Служение обществу  

Community Service Learning 

12 

KKSZh-3212 

POPDA-3212 

LBPAA-3212 

Кәсіби қызметтің және сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениет негіздері 

Правовые основы професиональной 

деятельности и антикоррупционной культуры 

Legal basics of professional activity and ant-

corruptional culture 
5 

MM-3212 

MM-3212 

MM-3212 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 

KN-3212 

OP-3212 

BL-3212 

Құқық негіздері  

Основы права  

Bases of law  

Кәсіптендіру пәндері / Профилирующие дисциплины / Profile courses 

- 36 кредит/ кредитов/ credit 

 

«Аймақ мәдениеті»,  «Жаһандық әлемдегі қазақстандық мәдениет» траекториялары 

бойынша кәсіптік пәндері 

Профилирующие  дисциплины по образовательным траекториям:  «Культура региона»,  

«Казахстанская культура в глобальном мире» 

Main disciplines for educational trajectories: «The culture of the region», «Kazakhstan culture in 

the global world» 

13 

AMADS-4313 

KPSRR-4313 

CPDS-4313 

Аймақтың мәдени әлеуеті мен даму 

стратегиялары 

Культурный потенциал и стратегии развития 

региона 

Cultural potential and development strategies of the 

region 
5 

EIKKM-4313 

KKKEI-4313 

KCCEI-4313 

Еуразиялық интеграция контекстіндегі қазақ 

мәдениеті 

Казахская культура в контексте евразийской 

интеграции 

Kazakh culture in the context of Eurasian 

integration 

14 

KPMC-4314 

KPRK-4314 

CPRK-4314 

Қазақстан Республикасының мәдениет саясаты 

Культурная политика Республики Казахстан 

Cultural policy of the Republic of Kazakhstan 
5 

AMSM-4314 

MSS-4314 

MSCS-4314 

Әлеуметтік-мәдени саладағы менеджмент 

Менеджмент в социокультурной сфере 

Management in the socio-cultural sphere 

15 

MTKT-4315 

KATK-4315 

CATC-4315 

Мәдениет теорияларын концептуалды талдау 

Концептуальный анализ теорий культуры 

Conceptual analysis of the theory of culture 
5 

PM-4315 

KP-4315 

PC-4315 

Постмодернизм мәдениеті 

Культура постмодернизма 

Postmodern culture 
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16 

MPOA-4316 

MPKD-4316 

MTCD-4316 

Мәдениеттанулық пәндерді оқытудың 

әдістемесі 

Методика преподавания культурологических 

дисциплин 

Methods of teaching cultural disciplines 
5 

MK-4316 

MK-4316 

IC-4316 

Мәдениетаралық коммуникациялар 

Межкультурные коммуникации 

Intercultural communication 

17 

MZZBA-4317 

SIPMIK-4317 

MRPMC-4316 

Мәдениетті заманауи зерттеу бағдарламалары 

мен әдістері 

Современные исследовательские программы и 

методы изучения культуры 

Modern researc programs and methods of cultural 

studies 6 

ShMTPR-4317 

TPKA-4317 

CWSCA-4317 

Шығармашылық мәдениеттанулық талдаудың 

пәні ретінде 

Творчество как предмет культурологического 

анализа 

Creative work as the subject of cultural analysis 

18 

ShKOTM-4318 

PSRIK-4318 

PPRHC-4318 

ШҚО тарихи-мәдени мұрасын сақтау және 

репрезентациялау мәселелері 

Проблемы сохранения и репрезентации 

историко-культурного наследия ВКО 

Problems of preservation and representation of 

historical and cultural heritage of East Kazakhstan 
5 

MTMKH-4318 

MOOKP-4318 

IOPCN-4318 

Мәдени және табиғи мұраны қорғаудың 

халықаралық ұйымдары 

Международные организации охраны 

культурного и природного наследия 

International organizations for the protection of 

cultural and natural heritage 

19 

MCShKN-4319 

OPDSK-4319 

BPAFC-4319 

Мәдениет саласындағы жобалық қызмет 

негіздері 

Основы проектной деятельности в сфере 

культуры 

Basics of project activities in the field of culture 
5 

MSKS-4319 

KESK-4319 

CEFC-4319 

Мәдениет саласындағы кеңес беру және 

сараптама 

Консультирование и экспертиза в сфере 

культуры 

Consulting and expertise in the field of culture 
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Экология және тұрақты дамуы 

Экология и устойчивое развитие 

Ecology and sustainable development 

Пәннің мақсаты: экологиялық дүниетанымды қалыптастыру, қоғам мен табиғаттың 

тұрақты дамуының негіздері туралы жүйелі білім және түсінік алу, табиғи ресурстарды 

тиімді пайдаланудың және қоршаған ортаны қорғаудың заманауи тәсілдері бойынша 

теориялық және тәжірибелік білім алу.  

Мазмұны: Пән "экология", "тұрақты даму", "болашақ энергетикасы", "Жасыл 

экономика" ұғымдарын, қоршаған ортаның негізгі компоненттерінің антропогендік 

ластану процестерін, табиғат пен қоғамның тұрақты дамуын зерттеуге бағытталған.  

«Экология және тұрақты дамуы» пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) табиғат пен қоғамның өзара іс-қимылының негізгі заңдылықтары, экожүйелердің 

жұмыс істеу негіздері және биосфераның дамуы, өндіріс пен қоршаған ортаның адам 

денсаулығына зиянды және қауіпті факторларының әсері; тұжырымдамалар, 

стратегиялар, тұрақты даму проблемалары және оларды жаһандық, өңірлік және 

жергілікті деңгейлерде шешуге практикалық тәсілдер туралы білімді көрсету; 

2) экожүйелер мен биосфера компоненттерін зерделеу, жалпы алғанда, табиғатты 

қорғау міндеттерін шешумен байланысты тақырыптар бойынша логикалық дискуссияны 

жүргізу дағдыларына ие болу; 

3) табиғи ортаның экологиялық жағдайын, өндірістің қоршаған ортаға техногендік 

әсерін бағалау. 

 

Цель дисциплины - формирование экологического мировоззрения, получение 

системных знаний и представлений об основах устойчивого развития общества и 

природы, теоретических и практических знаний по современным подходам 

рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды.  

Содержание: дисциплина направлена на изучение понятий «экология», 

«устойчивое развитие», «энергетика будущего», «зеленая экономика», процессов 

антропогенного загрязнения основных компонентов окружающей среды, устойчивого 

развития природы и общества; рассмотрение экологической политики Республики 

Казахстан, глобального партнерства для устойчивого развития.  

В результате изучения дисциплины «Экология и устойчивое развитие» 

обучающийся будет: 

1) демонстрировать знания об основных закономерностях взаимодействия природы 

и общества, основах функционирования экосистем и развития биосферы, влиянии 

вредных и опасных факторов производства и окружающей среды на здоровье человека; 

концепциях, стратегиях, проблемах устойчивого развития и практических подходах к их 

решению на глобальном, региональном и локальном уровнях; 

2) обладать навыками изучения компонентов экосистем и биосферы, в целом, 

ведения логической дискуссии по темам, связанным с решением природоохранных задач; 

3) оценивать экологическое состояние природной среды, техногенное воздействие 

производства на окружающую среду. 

 

The purpose of the discipline is the formation of ecological outlook, obtaining systemic 

knowledge and ideas about the basics of sustainable development of society and nature, 

theoretical and practical knowledge on modern approaches to the rational use of natural 

resources and environmental protection.  

Content: the discipline is aimed at studying the concepts of "ecology", "sustainable 

development", "energy of the future", "green economy", processes of anthropogenic pollution of 

the main components of the environment, sustainable development of nature and society; 

consideration of environmental policy of the Republic of Kazakhstan, global partnership for 

sustainable development.  

As a result of studying the discipline «Ecology and sustainable development» the student 

will: 

1) demonstrate knowledge about the basic regularities of interaction between nature and 

society, the basics of ecosystem functioning and biosphere development, the impact of harmful 

and hazardous factors of production and the environment on human health; concepts, strategies, 
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problems of sustainable development and practical approaches to their solution at the global, 

regional and local levels; 

2) have the skills of studying the components of ecosystems and the biosphere, in general, 

conducting a logical discussion on topics related to the solution of environmental problems; 

3) to assess the ecological state of the natural environment, technogenic impact of 

production on the environment. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites:  

Мектеп курстар: химия, биология, физика, география, математика. 

Школьные курсы: химия, биология, физика, география,  математика. 

School courses: chemistry, biology, physics, geography, mathematics. 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites: 

Мәдениеттануға кіріспе, философия, дінтану 

Введение в культурологию, философия, религиоведение 

Introduction to cultural studies, philosophy, religious studies 

 

Тіршілік қауіпсіздігін сақтау негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Bases of life safety 

Курстың мақсаты – білім алушыларда табиғи, техногендік және әлеуметтік 

сипаттағы қауіпті және төтенше жағдайларда адамның қауіпсіз жүріс-тұрысы; денсаулық 

және салауатты өмір салты; халықты қауіпті және төтенше жағдайлардан қорғаудың 

мемлекеттік жүйесі; азаматтардың мемлекетті қорғау бойынша міндеттері туралы білімді 

қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: табиғи және техногендік сипаттағы қауіпті және төтенше 

жағдайлар; олардың сипаттамалары. Азаматтық қорғаныс-елдің қорғаныс қабілетінің 

құрамдас бөлігі. Медициналық Білім және алғашқы медициналық көмек көрсету 

негіздері. Салауатты өмір салтының негіздері. Халықты бейбіт және соғыс уақытындағы 

төтенше жағдайлардан қорғау жөніндегі негізгі іс-шаралар. Автономды өмір сүру 

жағдайында адамның өмір сүруі. Төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды 

жоюдың бірыңғай мемлекеттік жүйесі. Жаппай қырып-жоятын қазіргі заманғы құралдар 

және олардың зақымдаушы факторлары, халықты қорғау жөніндегі іс-шаралар. 

Пән адам денсаулығын қауіпті және сыртқы факторлардан жоғалтуды және өлім-

жітімді төмендетуге бағытталған білімді қалыптастыруға және насихаттауға бағытталған.  

«Тіршілік қауіпсіздігін сақтау негіздері» пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) тіршілік қауіпсіздігі негіздерінің құқықтық және нормативтік-техникалық 

актілері саласындағы білімі мен түсінігін көрсету; 

2) білім беру ұйымдарында тіршілік қауіпсіздігі негіздері бойынша сабақтар, 

төтенше жағдайларда іс-қимыл жасау бойынша іс-шаралар әзірлеу және өткізу; 

3) экология және қауіпсіздік негіздері талаптарына сәйкес мінез-құлық пен 

қызметті көрсету; 

4) қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық және инновациялық 

технологияларды пайдалана отырып, тіршілік қауіпсіздігі негіздері бойынша білім 

алушылардың зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

5) "тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі негіздері" пәні бойынша оқушылардың білімін 

формативті және жиынтық бағалауды жүргізу; білім берудің жаңартылған мазмұнының 

тұжырымдамасына сәйкес формативті бағалау тапсырмаларын әзірлеу; 

6) білім алушылардың жеке ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және тәрбиелеу 

әдістерін, тәсілдерін, құралдарын таңдау. 

 

Цель курса – формирование у обучающихся знаний о безопасном поведении 

человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите 

государства. 

Содержание дисциплины: Опасные и чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера; их характеристики. Гражданская оборона - составная часть 

обороноспособности страны. Основы медицинских знаний и оказания первой 

медицинской помощи. Основы здорового образа жизни. Основные мероприятия по 
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защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Выживание 

человека в автономных условиях существования. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Современные средства 

массового поражения и их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. 

Дисциплина направлена на формирование и пропаганду знаний, направленных на 

снижение смертности и потерь здоровья людей от опасных и внешних факторов.  

В результате изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание и понимание в области правовых и нормативно-

технических актов основ безопасности жизнедеятельности; 

2) разрабатывать и проводить занятия по основам безопасности 

жизнедеятельности в организациях образования, мероприятия по действиям в 

экстремальных ситуациях; 

3) демонстрировать поведение и деятельность в соответствии с требованиями 

экологии и основ безопасности жизнедеятельность; 

4) организовывать исследовательскую деятельность обучающихся по основам 

безопасности жизнедеятельности с использованием современных информационно-

коммуникационных и инновационных технологий; 

5) проводить формативное и суммативное оценивание знаний учащихся по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»; разрабатывать задания 

формативного оценивания в соответствии с концепцией обновленного содержания 

образования; 

6) подбирать методы, приемы, средства обучения и воспитания в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся. 

 

The aim of the course is a formation of students' knowledge of safe behavior in 

emergency situations of natural, technogenic and social character; health and healthy lifestyles; 

state system of population protection from emergency situations; on the duties of citizens to 

protect the state. 

The content of the discipline: dangerous and emergency situations of natural and man-

made nature; their characteristics. Civil defense is an integral part of the country's defense 

capability. Basics of medical knowledge and first aid. Fundamentals of life safety 

. The main measures to protect the population from emergencies of peace and wartime. 

Human survival in autonomous conditions of existence. Unified state system of prevention and 

liquidation of emergency situations. Modern means of mass destruction and its damaging 

factors, measures to protect the population. 

The discipline is aimed at the formation and promotion of knowledge aimed at reducing 

mortality and health losses from dangerous and external factors.  

As a result of studying the course the student will: 

1) demonstrate knowledge and understanding of the basics of life safety in the field of 

legal and normative-technical acts; 

2) develop and conduct classes on the basics of life safety in educational institutions, 

activities for action in extreme situations; 

3) demonstrate behavior and activities in accordance with the requirements of ecology 

and safety fundamentals; 

4) organize research activities of students on the basics of life safety with the use of 

modern information and communication and innovative technologies; 

5) conduct formative and summative assessment of students’ knowledge on the subject 

“Fundamentals of life safety"; develop tasks formative assessment in accordance with the 

concept of updated content of education;  

6) select methods, techniques, means of training and education in accordance with the 

individual characteristics of students. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мектеп курстар: биология, химия, математика, физика, валеология, тарихы. 

Школьные курсы: биология, химия, математика, физика, валеология, история. 

School courses: biology, chemistry, mathematics, physics, valueology, history. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 
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Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Мәдениеттануға кіріспе, философия, дінтану 

Введение в культурологию, философия, религиоведение 

Introduction to cultural studies, philosophy, religious studies 

 

 

Экономика және кәсіпкерліктің негіздері 

Основы экономики и предпринимательства 

The basics of Economics and entrepreneurship 

Курстың мақсаты – экономикалық ғылымның теориялық негіздерін, нарықтық 

экономиканың қолданбалы аспектілерін оқып үйрену, білім алушыларда кәсіпкерлік 

қызметтің логикасы мен жүйесі туралы тұтас түсініктерді қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: пән білім алушыларды экономика және кәсіпкерлік негіздерімен 

таныстыруға, қазіргі замандағы кәсіпкерлік қызметтің даму тенденциялары мен рөлін 

ашуға, кәсіпкерліктің ұйымдық және қаржылық негіздерін және кәсіпкерлікті 

инструментальды қолдауды зерделеуге, кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеуге, 

экономикалық білімді және экономикалық ғылым әдістерін өмір тіршілігінің әр түрлі 

салаларында қолдануға, кәсіпкерлік қызмет саласындағы оңтайлы ұйымдастырушылық-

басқару шешімдерін қабылдауға бағытталған. 

"Экономика және кәсіпкерлік негіздері" пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) экономиканың жұмыс істеуінің, бизнесті ұйымдастыру мен басқарудың 

теориялық және қолданбалы негіздерін түсіну; 

2) кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың принциптері мен әдістерін қабылдау; 

3) кәсіпкерлік қызметтің ұйымдастыру-құқықтық нысандарын пайдалану; 

4) экономикада болып жатқан процестер мен құбылыстарды талдау; 

5) экономикалық ақпаратты жинау, түсіну және талдаудың түрлі әдістерін 

пайдалана отырып, экономика мәселелерін түсіндіру; 

6) кәсіпкердің, фирманың қызметін жоспарлау; 

7) кәсіпкерлік идеяларды генерациялау. 

 

Цель курса – изучение теоретических основ экономической науки, прикладных 

аспектов функционирования рыночной экономики, формирование у обучающихся 

целостного представления о системе и логике предпринимательской деятельности. 

Содержание дисциплины: дисциплина направлена на ознакомление обучающихся с 

основами экономики и предпринимательства, раскрытие тенденций развития и роли 

предпринимательской деятельности в современном мире, на изучение организационных 

и финансовых основ бизнеса и инструментальной поддержки предпринимательства, 

государственное регулирование предпринимательской деятельности, использование 

экономических знаний и методов экономических наук в различных сферах 

жизнедеятельности, способность принимать оптимальные организационно-

управленческие решения в сфере предпринимательской деятельности. 

В результате изучения дисциплины «Основы экономики и предпринимательства» 

обучающийся будет: 

1) понимать теоретические и прикладные основы функционирования экономики, 

организации бизнеса и управления; 

2) принимать принципы и методы осуществления предпринимательской 

деятельности; 

3) использовать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

4) анализировать процессы и явления, происходящие в экономике; 

5) объяснять проблемы экономики используя различные методы сбора, 

осмысления и анализа экономической информации; 

6) планировать деятельность предпринимателя, фирмы; 

7) генерировать предпринимательские идеи. 

 

The purpose of the course – the study of the theoretical foundations of economic science, 

applied aspects of the functioning of the market economy, the formation of students a holistic 

view of the system and logic of business. 
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Content of discipline: the discipline is aimed at introducing students with the basics of 

Economics and entrepreneurship, the disclosure of trends and the role of entrepreneurship in the 

modern world, the study of organizational and financial foundations of business and 

instrumental support for entrepreneurship, state regulation of entrepreneurial activity, the use of 

economic knowledge and methods of economic Sciences in various spheres of life, the ability to 

make optimal organizational and management decisions in the field of entrepreneurship. 

As a result of the discipline "Fundamentals of Economics and entrepreneurship" the 

student will: 

1) understand theoretical and applied bases of functioning of economy, the organization 

of business and management; 

2) adopt principles and methods of doing business; 

3) use organizational and legal forms of entrepreneurial activity; 

4) analyze the processes and phenomena occurring in the economy; 

5) explain the problems of the economy using various methods of collecting, 

understanding and analyzing economic information; 

6) plan the activities of the entrepreneur, the company; 

7) generate entrepreneurial ideas. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Математика, тарих, география, «Адам. Қоғам. Құқық» пәндері бойынша орта 

мектеп бағдарламасы аясындағы білім. 

Знания  в рамках программы средней школы по математике, истории, географии, 

«Человек. Общество. Право». 

Кnowledge in the framework of the secondary school program in mathematics, history, 

geography, «Man. Society. Right» 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 
Мәдениеттануға кіріспе, философия, дінтану 

Введение в культурологию, философия, религиоведение 

Introduction to cultural studies, philosophy, religious studies 

 

 

Өзін-өзітану 

Самопознание 

Self-knowledge 

«Өзін-өзі тану» пәні педагогикалық болып табылады және жалпы университеттік 

білім беру траекториялары бойынша оқытылады.  

Пәнді оқытудың мақсаты болашақ педагогтарда жеке тұлғалық және кәсіби өзін-өзі 

дамыту, өзін-өзі тану мен өзін-өзі дамытуға педагогикалық қолдау көрсету теориялық 

білім мен практикалық дағдылар жүйесін қалыптастыру болып табылады.  

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: өзін-өзі тану негіздері, Кәсіби өзін-

өзі тану және педагогтың өзін-өзі дамыту.  

«Өзін-өзітану» пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) кәсіби өзін-өзі дамытудың негізгі заңдылықтарын; табысты кәсіби өзін-өзі тану 

және педагогтың өзін-өзі дамуының негізгі механизмдері мен шарттарын білуін көрсету; 

2) өзін-өзі көрсету және өз әлеуетін зерттеу қабілетін көрсету; 

3) кәсіби өзін-өзі тану және өзін-өзі дамытудың жеке бағдарламасын жобалау және 

жүзеге асыру; 

4) жүйелі түрде кәсіби біліктілікті арттыру; 

5) педагогикалық міндеттерді шешуде шығармашылық тәсілді қолдану. 

 

Дисциплина «Самопознание» является педагогической и изучается обучающимися 

по общеуниверситетским образовательным траекториям.  

Целью изучения дисциплины является формирование у будущих специалистов 

системы теоретических знаний и практических умений личностного и 

профессионального саморазвития, педагогической поддержки самопознания и 

саморазвития.  

Содержание курса включает разделы: основы самопознания, профессиональное 

самопознание и саморазвитие педагога.  

В результате изучения дисциплины «Самопознание» обучающийся будет: 
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1) демонстрировать знание основных закономерностей профессионального 

саморазвития; ключевых механизмов и условий профессионального самопознания и 

успешного саморазвития педагога; 

2) проявлять способность к саморефлексии и изучению собственного потенциала; 

3) проектировать и осуществлять индивидуальную программу профессионального 

самопознания и саморазвития; 

4) систематически повышать профессиональную компетентность; 

5) применять творческий подход к решению педагогических задач. 

 

The discipline «self-cognition» is pedagogical and is studied by students on university-

wide educational trajectories.  

The purpose of the discipline is the formation of future teachers of the system of 

theoretical knowledge and practical skills of personal and professional self-development, 

pedagogical support of self-knowledge and self-development.  

The content of the course includes sections: basics of self-knowledge, professional self-

knowledge and self-development of the teacher.  

As a result of studying the discipline «Self-knowledge» the student will: 

1) demonstrate knowledge of the basic regularities of professional self-development; key 

mechanisms and conditions of professional self-knowledge and successful self-development of 

the teacher; 

2) show the ability to self-reflection and study their own potential; 

3) design and implement an individual program of professional self-knowledge and self-

development; 

4) systematically improve professional competence; 

5) apply a creative approach to solving pedagogical problems. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мәдениеттану, Психология, Әлеуметтану. 

Культурология, Психология, Социология. 

Culturology, Psychology, Sociology. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites  

Мәдениеттануға кіріспе, философия, дінтану 

Введение в культурологию, философия, религиоведение 

Introduction to cultural studies, philosophy, religious studies 

 

 

Мәдениеттануға кіріспе 

Введение в культурологию 

Introduction to cultural studies 

Бұл курстың мақсаты студенттерді практикалық кәсіби қызметке дайындау болып 

табылады. Студенттер"Мәдениеттану" мамандығы туралы кешенді және жүйелі түсінік 

алуы тиіс. Мәдениеттанушылар қызметінің ерекшеліктерін философиялық, 

этнографиялық, әлеуметтік, діни, этикалық-эстетикалық, психологиялық және басқа да 

аспектілерді зерттеу. Дәрістерде және әдебиетпен өз бетінше жұмыс істеу барысында 

алған білімдерін жандандыру. Өз бетінше зерттеуге қызығушылықты ынталандыру. 

«Мәдениеттануға кіріспе» пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы:  

1) қажетті кәсіби және моральдық-этикалық қасиеттерді көрсету; 

2) мәдени-ағарту мекемелерінде, жоғары оқу орындарында және басқа да білім 

беру мекемелерінде, ғылыми-зерттеу құрылымдарында жұмыс істеуге үйрету; 

3) қазіргі ресейлік социумдағы кәсіби корпоративтік мәдениеттің рөлі мен маңызын 

түсіндіруге қабілетті; 

4) мәдениеттанушы студенттердің жасырын резервтерін және әлеуетті 

мүмкіндіктерін анықтау; 

5) қазіргі білім беру кеңістігінде" мәдениеттанушы " мамандығының орнын 

анықтау; 

6) мәдени-бос уақыт қызметін ұйымдастырудағы интеллигент, шығармашылық, 

кәсіпқойлық ұғымдарын түсіну; 

7) кәсіби мәселелерді шешуде шығармашылық ойлауды көрсету; 
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8) мәдени циклдің әртүрлі пәндерін зерттеу барысында алынған кәсіби білімді 

тереңдету; 

9) ғылыми-зерттеу, педагогикалық, мәдени-ағарту және мәдени-демалыс 

жұмыстарының озық әдістерін, әдістемелерін және нысандарын меңгеру; 

10) алынған білім мен дағдыларды практикалық қызметте қолдану: ғылыми 

қызметкер, оқытушы, әдіскер-консультант, мәдени бос уақытты ұйымдастырушы-

менеджер, кәсіпорын мен фирмадағы корпоративтік мәдениеттің имиджмейкері, тьютор, 

мәдениет социологы, жарнама бойынша менеджер. 

 

Целью данного курса является подготовка студентов к практической 

профессиональной деятельности. Студенты должны получить комплексное и системное 

представление о специальности «Культурологи». Изучить особенности деятельности 

культуролога в философском, этнографическом, социальном, религиозном, этико-

эстетическом, психологическом и других аспектах. Активизировать знания, полученные 

на лекциях и в ходе самостоятельной работы с источниками и литературой. 

Стимулировать интерес к самостоятельному исследованию. 

В результате изучения дисциплины «Введение в культурологию» обучающийся 

будет: 

1) показать необходимые профессиональные и морально-этические качества; 

2) работать в культурно-просветительных учреждениях, высших учебных и других 

образовательных учреждениях, научно-исследовательских структурах; 

3) способен объяснить роль и значение профессиональной корпоративной культуры 

в современном российском социуме; 

4) выявить скрытые резервы и потенциальные возможности студентов-

культурологов; 

5) определить место профессии «культуролог» в современном образовательном 

пространстве; 

6) осмыслить понятия интеллигент, творчество, профессионализм в организации 

культурно-досуговых деятельности; 

7) демонстрировать творческое мышление в решении профессиональных вопросов; 

8) углубить профессиональные знания, полученные в ходе изучения разнообразных 

предметов культурологического цикла; 

9) освоить передовые методы, методики и формы научно-исследовательской, 

педагогической, культурно-просветительной и культурно-досуговой работы; 

10) применять полученные знания и навыки в практической деятельности: научный 

сотрудник, преподаватель, методист-консультант, менеджер-организатор культурного 

досуга, имиджмейкер корпоративной культуры на предприятии и в фирме, тьютор, 

социолог культуры, менеджер по рекламе. 

 

The aim of this course is to prepare students for practical professional activities. Students 

should get a comprehensive and systematic understanding of the specialty "cultural Studies". To 

study the peculiarities of cultural studies philosophical, ethnographic, social, religious, ethical, 

aesthetic, psychological and other aspects. To activate the knowledge gained at lectures and in 

the course of independent work with sources and literature. Stimulate interest in independent 

research. 

As a result of the development of this discipline "Introduction to cultural studies" the 

student will:  

1) show the necessary professional and moral and ethical qualities; 

2) teach to work in cultural and educational institutions, higher education and other 

educational institutions, research structures; 

3) able to explain the role and importance of professional corporate culture in modern 

Russian society; 

4) to reveal hidden reserves and potential opportunities of students-culturologists; 

5) determine the place of the profession "culturologist" in the modern educational space; 

6) comprehend the concept of intelligent, creativity, professionalism in the organization 

of cultural and leisure activities; 

7) demonstrate creative thinking in solving professional issues; 
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8) to deepen professional knowledge gained in the course of studying various subjects of 

the cultural cycle; 

9) to master advanced methods, techniques and forms of research, teaching, cultural and 

educational and cultural and leisure work; 

10) apply the acquired knowledge and skills in practice: researcher, teacher, 

methodologist-consultant, Manager-organizer of cultural leisure, image-maker of corporate 

culture in the enterprise and in the company, tutor, sociologist of culture, advertising Manager. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Қазақстанның қазіргі тарихы, Мәдениеттану, Әлеуметтану, Саясаттану 

Современная история Казахстана, Культурология, Социология, Политология 

Modern history of Kazakhstan, Cultural studies, sociology, Political science 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Философия, дінтану, мәдениет теориясы мен тарихы, мәдениет әлеуметтануы 

Философия, религиоведение, теория и история культуры, социология культуры 

Philosophy, religious studies, theory and history of culture, sociology of culture 

 

 

Мәдениет туралы ғылымдардың тарихы 

История наук о культуре 

The history of cultural studies 

Бұл курстың мақсаты студенттердің қазіргі әлеуметтік-гуманитарлық білімнің 

қалыптасуы мен трансформациясы контекстінде мәдениетті зерттеудің негізгі 

парадигмалары туралы түсініктерін қалыптастыру болып табылады. 

Курстың мазмұны: ұғымдар жүйесіндегі мәдениет: мәдениет және табиғат, 

мәдениет және техника, мәдениет және өркениет; мәдениетті зерттеудің қазіргі ғылыми 

тәсілдерінің генезисі; мәдениетті зерттеудің негізгі тәсілдері мен тұжырымдамалық 

негіздері; мәдениеттану білімінің қазіргі парадигмалары; салыстырмалы мәдениеттану 

зерттеулерінің әдіснамасы. 

«Мәдениет туралы ғылымдардың тарихы» пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы:  

1) мәдениет туралы ғылымдар тарихы дамуының негізгі кезеңдері мен  

ерекшеліктерін, мәдениетті зерттеудің тұжырымдамалық негіздерін түсіну; 

2) мәдениетті зерттеудің негізгі зерттеу парадигмалары шеңберінде мәдениеттің 

пәндік түсінігінің ерекшелігін түсіндіру; 

3) мәдени мәтіндердің мәні мен мазмұнын, түпнұсқа көздердің мағынасын сауатты 

түсіндіру; 

4) мәдениет пен мәдени феномендердің ғылыми әдебиеттері мен қолданбалы 

зерттеулерінің мазмұнын өз бетінше талдау;  

5) мәдениеттану ғылымының қазіргі заманғы мәдениеттанулық теориялары мен 

тұжырымдамалық ережелерін талдау;  

6) отандық мәдениеттің жалпы әлемдік өркениетті дамудағы және толерантты 

мәдениетті қалыптастырудағы әлеуетін бағалау. 

7) мәдени циклдің әртүрлі пәндерін зерттеу барысында алынған кәсіби білімді 

тереңдету; 

9) ғылыми-зерттеу, педагогикалық, мәдени-ағарту және мәдени-демалыс 

жұмысының әдістемесі мен әдіснамасын меңгеру; 

10) алған білім мен дағдыларды кәсіби қызметте қолдана алуы. 

 

Целью данного курса является формирование  у студентов представлений об 

основных парадигмах исследований культуры в контексте становления и трансформаций 

современного социогуманитарного знания. 

Содержание курса: культура в системе понятий: культура и природа, культура и 

техника, культура и цивилизация; генезис современных научных подходов к изучению 

культуры; основные подходы и концептуальные основания изучения культуры; 

современные парадигмы культурологического знания; методология сравнительных 

культурологических исследований. 

В результате изучения дисциплины «История наук о культуре» обучающийся 

будет:  

http://www.kzref.org/konkurs-moya-malaya-rodina-priroda-kuletura-etnos.html
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1) понимать основные периоды и характерные особенности развития истории наук 

о культуре, концептуальные основания изучения культуры; 

2) объяснять специфику предметного понимания культуры в рамках основных 

исследовательских парадигм исследований культуры; 

3) грамотно интерпретировать сущность и содержание культурных текстов, смысл 

первоисточников; 

4) самостоятельно анализировать содержание научной литературы и прикладных 

исследований культуры и культурных феноменов;  

5) анализировать современные культурологические теории и концептуальные 

положения культурологической науки;  

6) оценивать потенциал отечественной культуры в общемировом цивилизационном 

развитии и формировании толерантной культуры. 

7) применять профессиональные знания, полученные в ходе изучения 

разнообразных предметов культурологического цикла; 

9) применять методику и методологию научно-исследовательской, педагогической, 

культурно-просветительной и культурно-досуговой работы; 

10) применять полученные знания и навыки в профессиональной деятельности. 

 

The aim of this course is to form students ' ideas about the main paradigms of cultural 

research in the context of the formation and transformation of modern socio-humanitarian 

knowledge. 

Course content: culture in the system of concepts: culture and nature, culture and 

technology, culture and civilization; Genesis of modern scientific approaches to the study of 

culture; basic approaches and conceptual foundations of the study of culture; modern paradigms 

of cultural knowledge; methodology of comparative cultural studies. 

As a result of the development of this discipline "The history of cultural studies" the 

student will:  

1) to understand the main periods and characteristic features of the development of the 

history of cultural Sciences, the conceptual foundations of the study of culture; 

2) explain the specifics of the subject understanding of culture within the framework of 

the main research paradigms of culture research; 

3) correctly interpret the essence and content of cultural texts, the meaning of primary 

sources; 

4) independently analyze the content of scientific literature and applied research of 

culture and cultural phenomena;  

5) analyze modern cultural theories and conceptual provisions of cultural science;  

6) to assess the potential of national culture in the global civilizational development and 

formation of tolerant culture. 

7) to deepen the professional knowledge gained during the study of various subjects of 

the cultural cycle; 

9) to master the methodology and methodology of research, teaching, cultural and 

educational and cultural and leisure work; 

10) apply the acquired knowledge and skills in professional 

activities.Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Қазақстанның қазіргі тарихы, Мәдениеттану, Әлеуметтану, Саясаттану 

Современная история Казахстана, Культурология, Социология, Политология 

Modern history of Kazakhstan, Cultural studies, sociology, Political science 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Философия, дінтану, мәдениет теориясы мен тарихы, мәдениет әлеуметтануы 

Философия, религиоведение, теория и история культуры, социология культуры 

Philosophy, religious studies, theory and history of culture, sociology of culture 

 

 

Этика және эстетика 

Этика и эстетика 

Ethics and aesthetics 

"Этика және эстетика" оқу пәнінің негізгі мақсаты – студенттердің моральдық 

құндылықтары мен бағдарларын, олардың моральдық мәдениетін, адамгершілік санасын, 

http://www.kzref.org/dissertaciya-na-soiskanie-uchenoj-stepeni-kandidata-sociologic.html
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"эстетикалық" дүниетанымын, эстетикалық талғамын қалыптастыру, шығармашылық 

қабілеттерін дамыту. 

Курстың мазмұны: этика пәні, оның философиялық білім жүйесіндегі орны; 

маңызды мәтіндердегі этика тарихы; моральдың негізгі ұғымдары: жақсылық пен 

жамандық, борыш, ар - ождан, әділдік, бақыт; мәдениет тарихындағы адамгершілік; 

әртүрлі философиялық-этикалық дәстүрлердегі моральдың мәні мен негіздемесі мәселесі; 

еркіндік пен жауапкершілік; қолданбалы этика. Эстетика-эстетиканың философиялық пән 

ретіндегі мәні мен мәні; эстетикалық ілімдер тарихы; эстетикалық сана және эстетикалық 

қызмет; эстетиканың негізгі санаттары; эстетикалық және көркем шығармашылық 

субъектісі; өнер түрлері, олардың мазмұны мен формалары; тұлғаның эстетикалық 

тәрбиесінің мәселелері. 

«Этика және эстетика» пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы:  

1) гуманитарлық ғылымдар ретінде этика мен эстетиканың мәнін, құрылымын және 

функцияларын, олардың дамуының тарихи заңдылықтары, сондай-ақ олардың тарихи 

типтерінің бірегейлігі мен этникалық өзіндік ерекшеліктері контекстінде түсіну;  

2) Әлемдік және отандық этикалық және эстетикалық ой дамуының негізгі 

кезеңдерінің шірігін көрсету;  

3) Заманауи полимәдени қоғам жағдайында тұлғаның этикалық-эстетикалық 

қалыптасуының жолдары мен құралдарын анықтау;  

4) Қазіргі қоғам өмірінің түрлі салаларын дамытудағы этикалық және эстетикалық 

проблемалардың сипатын анықтау.  

5) этика және эстетика бойынша ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеу, алғашқы 

көздерді талдау;  

6) семинарлық сабаққа шығарылған мәселелерді талқылауға белсенді қатысу, 

хабарлама жасау, баяндама жасау, яғни ең жақсы түрде белсенділік таныту, диалог 

жүргізе білу, дискутациялау, басқа пікірлерге шыдамды болу;  

7) нақты әлеуметтік-мәдени практикалар үшін қандай да бір этикалық және 

эстетикалық тәсілдер мен ілімдердің мәнін анықтау; 

8) әр түрлі әлеуметтік-мәдени фактілерді, нормалар мен қарым-қатынастарды 

этикалық және эстетикалық талдау; күнделікті және кәсіби қарым-қатынас саласындағы 

даулы және әлеуетті даулы жағдайларды шешу дағдыларын көрсету. 

 

Основная цель учебной дисциплины «Этика и эстетика» – формирование 

моральных ценностей и ориентиров студентов, их моральной культуры, нравственного 

сознания, «эстетического» мировосприятия, эстетического вкуса, развития творческих 

способностей. 

Содержание курса: Этика - предмет этики, ее место в системе философского 

знания; история этики в важнейших текстах; основные понятия морали: добро и зло, 

долг, совесть, справедливость, счастье; нравственность в истории культуры; проблема 

сущности и обоснования морали в различных философско-этических традициях; свобода 

воли и ответственность; прикладная этика. Эстетика - предмет и значение эстетики как 

философской дисциплины; история эстетических учений; эстетическое сознание и 

эстетическая деятельность; основные категории эстетики; субъект эстетического и 

художественного творчества; виды искусств, их содержание и формы; проблемы 

эстетического воспитания личности. 

В результате изучения дисциплины «Этика и эстетика» обучающийся будет: 

1) понимать сущность, структуру и функции этики и эстетики как гуманитарных 

наук в контексте как исторических закономерностей их развития, так и уникальности и 

этнической самобытности их исторических типов;  

2) показывать зниние основных этапов развития мировой и отечественной 

этической и эстетической мысли;  

3) определять пути и средства формирования этико-эстетического становления 

личности в условиях современного поликультурного общества;  

4) определять характер этических и эстетических проблем в развитии различных 

сфер жизни современного общества.  

5) работать с научной литературой по этике и эстетике, анализировать 

первоисточники;  
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6) активно участвовать в обсуждении вынесенных на семинарское занятие 

вопросов, сделать сообщение, выступить с докладом, т.е. наилучшим образом проявить 

активность, умение вести диалог, дискутировать, быть терпеливым к другому мнению;  

7) определять значение тех или иных этических и эстетических подходов и учений 

для конкретных социальнокультурных практик; 

8)  показывать навыки этического и эстетического анализа различных 

социокультурных фактов, норм и отношений; разрешения конфликтных и потенциально 

конфликтных ситуаций в сфере повседневного и профессионального общения. 

 

The main purpose of the discipline "Ethics and aesthetics" - the formation of moral values 

and guidelines of students, their moral culture, moral consciousness," aesthetic " worldview, 

aesthetic taste, development of creative abilities. 

Course content: Ethics-the subject of ethics, its place in the system of philosophical 

knowledge; history of ethics in the most important texts; basic concepts of morality: good and 

evil, duty, conscience, justice, happiness; morality in the history of culture; the problem of the 

essence and justification of morality in various philosophical and ethical traditions; free will and 

responsibility; applied ethics. Aesthetics-the subject and meaning of aesthetics as a 

philosophical discipline; the history of aesthetic teachings; aesthetic consciousness and aesthetic 

activity; the main categories of aesthetics; the subject of aesthetic and artistic creativity; types of 

arts, their content and forms; problems of aesthetic education of personality. 

As a result of the development of this discipline "Ethics and aesthetics" the student will:  

1) to understand the essence, structure and functions of ethics and aesthetics as 

Humanities in the context of both historical regularities of their development and the uniqueness 

and ethnic identity of their historical types;  

2) show znenie main stages of development of world and national ethical and aesthetic 

thought;  

3) to determine ways and means of formation of ethical and aesthetic formation of 

personality in the conditions of modern multicultural society;  

4) to determine the nature of ethical and aesthetic problems in the development of various 

spheres of modern society.  

5) work with scientific literature on ethics and aesthetics, analyze primary sources;  

6) to actively participate in the discussion of the issues presented at the seminar, to make 

a report, to make a presentation, i.e. to be active in the best way, to be able to conduct a 

dialogue, to discuss, to be patient with other opinions;  

7) determine the significance of certain ethical and aesthetic approaches and teachings for 

specific social and cultural practices; 

8) show skills of ethical and aesthetic analysis of various socio-cultural facts, norms and 

relations; conflict resolution and potential conflict situations in the field of everyday and 

professional communication. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Қазақстанның қазіргі тарихы, Мәдениеттану, Әлеуметтану, Саясаттану 

Современная история Казахстана, Культурология, Социология, Политология 

Modern history of Kazakhstan, Cultural studies, sociology, Political science 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Философия, дінтану, мәдениет теориясы мен тарихы, мәдениет әлеуметтануы 

Философия, религиоведение, теория и история культуры, социология культуры 

Philosophy, religious studies, theory and history of culture, sociology of culture 

 

 

Дүниежүзілік тарих 

Всемирная история  

The world history 

Курстың мақсаты-студенттерде дүниежүзілік тарих туралы интеграцияланған 

ұғымдарды қалыптастыру, дүниежүзілік және отандық тарихтың негізгі тарихи фактілері, 

процестері мен құбылыстары туралы білімді жүйелеу; дүниежүзілік тарихтың әр түрлі 

кезеңдеріндегі әртүрлі елдердің әлеуметтік-экономикалық дамуындағы тенденцияларды, 

жаһандық және жергілікті өркениеттерді көрсету. 

«Дүниежүзілік тарих» пәнің меңгеру нәтижесінде білім алушы:  
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1) дүниежүзілік тарихтың жалпы заңдылықтары мен даму үрдістерін түсіну; 

2) дүниежүзілік тарих және тарихи процестің негізгі кезеңдері туралы тұтас 

біріктірілген түсінік көрсету; 

3) дүниежүзілік және отандық мәдениеттің негізгі тарихи фактілері, процестері мен 

құбылыстары туралы білімді жүйелендіруге және тереңдетуге қабілетті; 

4) тарихи даму мен қазіргі жағдайдың ерекшеліктерін талдау; 

5) патриоттық өмірлік ұстанымдарды көрсету, қоғамдық және кәсіби қызметте 

"Рухани жаңғыру" идеясын қолдануға жәрдемдесу; 

6) меңгеру, азаматтық жауапкершілігі, құқықтық сана, толерантностью, 

приверженностью гуманистическим мен демократиялық құндылықтар. 

 

Целью курса является формирование у студентов интегрированных представлений 

о всемирной истории, систематизация знаний об основных исторических фактах, 

процессах и явлениях всемирной и отечественной истории; показать тенденции в 

социально-экономическом развитии различных стран, глобальных и локальных 

цивилизаций на разных этапах всемирной истории. 

Содержание курса: Зарождение стран Древнего Востока. Древний Египет. Древняя 

Индия. Китайская империя времен династии Цинь (III в. до н.э.). Раннеклассовые 

общества и государства Средиземноморья. Древняя Греция. История средних веков. 

Эпоха Просвещения. Научные подходы к периодизации Нового времени. Великие 

географические открытия и колонизация Америки. Великая французская революция. 

Первая мировая война. Переход к Новейшему времени. Вторая мировая война. 

Современные тенденции развития  мира. Глобализация. 

В результате изучения дисциплины «Всемирная история» обучающийся будет: 

1) понимать общие закономерности и тенденции развития всемирной истории; 

2) демонстрировать целостное интегрированное представление о всемирной 

истории и основных этапах исторического процесса; 

3) способен систематизировать и углублять знания об основных исторических 

фактах, процессах и явлениях всемирной и отечественной культуры; 

4) анализировать особенности исторического развития и современной ситуации; 

5) демонстрировать патриотические жизненные установки, содействовать в 

применении идей «Рухани жаңғыру» в общественной и профессиональной деятельности; 

6) обладать гражданской ответственностью, правовым самосознанием, 

толерантностью, приверженностью гуманистическим и демократическим ценностям. 

 

The aim of the course is to form students ' integrated ideas about world history, 

systematization of knowledge about the main historical facts, processes and phenomena of 

world and national history; to show trends in the socio-economic development of different 

countries, global and local civilizations at different stages of world history. 

Course content: the Origin of the Ancient East. ancient Egypt. ancient India. Chinese 

Empire of the Qin dynasty (III century BC). Early class societies and States of the 

Mediterranean. ancient Greece. Medieval history. age of enlightenment. Scientific approaches to 

the periodization of Modern times. The great geographical discoveries and colonization of 

America. great French revolution. First world war. Transition to Modern times. Second world 

war. Current trends in the world. Globalization. 

As a result of the development of this discipline " The world history" the student will:  

1) to understand the General laws and trends of world history; 

2) demonstrate a holistic integrated view of world history and the main stages of the 

historical process; 

3) is able to systematize and deepen knowledge about the main historical facts, processes 

and phenomena of world and national culture; 

4) analyze the features of historical development and the current situation; 

5) demonstrate Patriotic life attitudes, promote the application of the ideas of "rukhani 

zhangyru" in public and professional activities; 

6) have civil responsibility, legal consciousness, tolerance, commitment to humanistic 

and democratic values. 
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Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Тарих, география, «Адам. Қоғам. Құқық» пәндері бойынша орта мектеп 

бағдарламасы аясындағы білім. 

Знания  в рамках программы средней школы по истории, географии, «Человек. 

Общество. Право». 

Кnowledge in the framework of the secondary school program in history, geography, 

«Man. Society. Right» 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 
Әлемдік діндер тарихы, дін тарихы мен теориясы,  өнер теориясы мен тарихы, 

философия, дінтану 

История мировых религий, теория и история религий, теория и история искусства, 

философия, религиоведение 

History of World Religious, тheory and history of religions, тheory and History of Art, 

philosophy, religious studies 

 

 

Әлемдік діндер тарихы 

История мировых религий 

History of World Religious 

«Әлемдік діндер тарихы» курсының мақсаты студенттерге дінтану жайлы жалпы 

түсініктерді, әлемдік және негізгі халықтық діндер жайлы мағлұматтарды, қазіргі 

Қазақстандағы конфессиялық жағдайлар жайлы мәліметтерді беру болып табылады.  

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: дінтанудың пәні мен құрылымы, 

дінтанудың діндік-теологиялық анықтамалары, дінтану тарихы, діннің пайда болуы; 

«Әлемдік діндер тарихы» пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы:  

1) дінтану ғылымының теориялық негіздерін, әлемнің негізгі діни бейнелерін, 

құндылықтар жүйесін, әлемдік діндердің этикалық нормаларын және олардың қоғамды 

дамыту және жетілдіруде, оның ішінде Қазақстандық қоғамның конфессияаралық 

тұрақтылықты сақтау үшін маңыздылығы туралы білімін көрсете білуі тиіс; 

2) күнделікті өмірде және кәсіби қызметте нақты жағдайды ұғынуға дінтанулық 

зерттеуді қолдану;  

3) қазіргі қоғамдағы діни өмірге қатысты сұрақтарды өз бетінше және ұжымдық 

тұрғыдан түсіну; 

4) әртүрлі көздерден дін туралы ақпаратты талдау; 

5) қоғамдық өмірге белсенді қатысу; 

6) патриоттық өмірлік ұстанымдарды көрсету «Рухани жаңғыру» идеяларын 

қоғамдық және кәсіби қызметте қолдануға жәрдемдесу; 

7) азаматтық жауапкершілікке, құқықтық сана-сезімге, төзімділікке, гуманистік 

және демократиялық құндылықтарға ие болу.  

 

Целью курса «История мировых религий» является получение обучающимися 

общих представлений о религии, мировых и основных национальных религиях, 

конфессиональной ситуации в современном Казахстане, формирование толерантности и 

веротерпимости. 

Содержание курса включает следующие разделы: предмет и структура 

религиоведения, религиозно-теологические определения религии, история религии, 

происхождение религии.  

В результате изучения дисциплины «История мировых религий» обучающийся 

будет: 

1) демонстрировать знание теоретических основ религиоведческой науки, 

основных религиозных картин мира, систем ценностей, этических норммировых религий 

и их значение для развития и совершенствования общества, в том числе и в Казахстане, 

принципов межконфессионального согласия в Казахстане; 

2) применять религиоведческий подход к осмыслению конкретной ситуации в 

повседневной жизни и в профессиональной деятельности;  

3) самостоятельно и коллективно осмысливать вопросы, касающиеся религиозной 

жизни в современном обществе; 

4) анализировать информацию о религии из различных источников; 
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5) активно участвовать в общественной жизни;  

6) демонстрировать патриотические жизненные установки, содействовать в 

применении идей «Рухани жаңғыру» в общественной и профессиональной деятельности; 

7) обладать гражданской ответственностью, правовым самосознанием, 

толерантностью, приверженностью гуманистическим и демократическим ценностям. 

 

The purpose of the "History of World Religious" course is receiving by students the 

general ideas of religion, world and main national religions, a confessional situation in modern 

Kazakhstan, formation of tolerance and toleration. 

The content of a course includes the following sections: subject and structure of religious 

studies, religious and theological definitions of religion, religion history, origin religions. 

As a result of the development of this discipline "History of World Religious" the student 

will:  

1) demonstrate knowledge of the theoretical foundations of religious science, the main 

religious pictures of the world, value systems, ethical norms of world religions and its 

importance for the development and improvement of society, including Kazakhstan, the 

principles of interfaith harmony in Kazakhstan; 

2) apply a religious approach to understanding a specific situation in everyday life and in 

professional activities; 

3) comprehend questions concerning religious life in modern society independently and 

collectively; 

4) analyze information about religion from various sources; 

5) actively participate in public life; 

6) show patriotic attitudes, assist in the application of the ideas of “Rukhani zhangyru” in 

social and professional activities;  

7) have civic responsibility, legal identity, tolerance, commitment to humanistic and 

democratic values. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Қазақстанның қазіргі тарихы, Мәдениеттану, Әлеуметтану, Саясаттану 

Современная история Казахстана, Культурология, Социология, Политология 

Modern history of Kazakhstan, Cultural studies, sociology, Political science 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Философия, дінтану, мәдениет теориясы мен тарихы, мәдениет әлеуметтануы 

Философия, религиоведение, теория и история культуры, социология культуры 

Philosophy, religious studies, theory and history of culture, sociology of culture 

 

Дін тарихы мен теориясы 

Теория и история религий 

Theory and history of religions 

«Дін тарихы мен теориясы» курсының мақсаты студенттерге дінтану жайлы жалпы 

түсініктерді, әлемдік және негізгі халықтық діндер жайлы мағлұматтарды, қазіргі 

Қазақстандағы конфессиялық жағдайлар жайлы мәліметтерді беру болып табылады.  

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: дінтанудың пәні мен құрылымы, 

дінтанудың діндік-теологиялық анықтамалары, дінтану тарихы, діннің пайда болуы; 

«Дін тарихы мен теориясы» пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы:  

1) дінтану ғылымының теориялық негіздерін, әлемнің негізгі діни бейнелерін, 

құндылықтар жүйесін, әлемдік діндердің этикалық нормаларын және олардың қоғамды 

дамыту және жетілдіруде, оның ішінде Қазақстандық қоғамның конфессияаралық 

тұрақтылықты сақтау үшін маңыздылығы туралы білімін көрсете білуі тиіс; 

2) күнделікті өмірде және кәсіби қызметте нақты жағдайды ұғынуға дінтанулық 

зерттеуді қолдану;  

3) қазіргі қоғамдағы діни өмірге қатысты сұрақтарды өз бетінше және ұжымдық 

тұрғыдан түсіну; 

4) әртүрлі көздерден дін туралы ақпаратты талдау; 

5) қоғамдық өмірге белсенді қатысу; 

6) патриоттық өмірлік ұстанымдарды көрсету «Рухани жаңғыру» идеяларын 

қоғамдық және кәсіби қызметте қолдануға жәрдемдесу; 
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7) азаматтық жауапкершілікке, құқықтық сана-сезімге, төзімділікке, гуманистік 

және демократиялық құндылықтарға ие болу.  

 

Целью курса «Теория и история религий» является получение обучающимися 

общих представлений о религии, мировых и основных национальных религиях, 

конфессиональной ситуации в современном Казахстане, формирование толерантности и 

веротерпимости. 

Содержание курса включает следующие разделы: предмет и структура 

религиоведения, религиозно-теологические определения религии, история религии, 

происхождение религии.  

В результате изучения дисциплины «Теория и история религий» обучающийся 

будет: 

1) демонстрировать знание теоретических основ религиоведческой науки, 

основных религиозных картин мира, систем ценностей, этических норммировых религий 

и их значение для развития и совершенствования общества, в том числе и в Казахстане, 

принципов межконфессионального согласия в Казахстане; 

2) применять религиоведческий подход к осмыслению конкретной ситуации в 

повседневной жизни и в профессиональной деятельности; 

3) самостоятельно и коллективно осмысливать вопросы, касающиеся религиозной 

жизни в современном обществе; 

4) анализировать информацию о религии из различных источников; 

5) активно участвовать в общественной жизни; 

6) демонстрировать патриотические жизненные установки, содействовать в 

применении идей «Рухани жаңғыру» в общественной и профессиональной деятельности; 

7) обладать гражданской ответственностью, правовым самосознанием, 

толерантностью, приверженностью гуманистическим и демократическим ценностям. 

 

The purpose of the "Theory and history of religions" course is receiving by students the 

general ideas of religion, world and main national religions, a confessional situation in modern 

Kazakhstan, formation of tolerance and toleration. 

The content of a course includes the following sections: subject and structure of religious 

studies, religious and theological definitions of religion, religion history, origin religions. 

As a result of the development of this discipline "Theory and history of religions" the 

student will:  

1) demonstrate knowledge of the theoretical foundations of religious science, the main 

religious pictures of the world, value systems, ethical norms of world religions and its 

importance for the development and improvement of society, including Kazakhstan, the 

principles of interfaith harmony in Kazakhstan; 

2) apply a religious approach to understanding a specific situation in everyday life and in 

professional activities; 

3) comprehend questions concerning religious life in modern society independently and 

collectively; 

4) analyze information about religion from various sources; 

5) actively participate in public life; 

6) show patriotic attitudes, assist in the application of the ideas of “Rukhani zhangyru” in 

social and professional activities; 

7) have civic responsibility, legal identity, tolerance, commitment to humanistic and 

democratic values. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Қазақстанның қазіргі тарихы, Мәдениеттану, Әлеуметтану, Саясаттану 

Современная история Казахстана, Культурология, Социология, Политология 

Modern history of Kazakhstan, Cultural studies, sociology, Political science 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Философия, дінтану, мәдениет теориясы мен тарихы, мәдениет әлеуметтануы 

Философия, религиоведение, теория и история культуры, социология культуры 

Philosophy, religious studies, theory and history of culture, sociology of culture 
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Шығыс Қазақстан облысының тарихи-мәдени мұрасы: мәдени туризм 

Историко-культурное наследие Восточно-Казахстанской области: культурный 

туризм 

Historical and cultural heritage of the East Kazakhstan region: cultural tourism  

Пәнді меңгерудің мақсаты. қазақ және Қазақстан Республикасының өзге де 

халықтарының рухани мұрасын дамытуға негізделген ұлттық ерекшелік деңгейі жоғары 

тұлғаны қалыптастыру; жеке тұлғаны әлеуметтендіру дамыту; оларда ұлттық мәдени 

құндылықтардың тарихын және әдістемесін дамыту, әсіресе, қазіргі қазақ мәдениеті мен 

өркениетінің мәселесіне студенттердің қызығушылығын ояту; Қазақ мәдениетінің 

феноменін, түрлі аспектілерін, ерекшеліктерін ашып көрсету; сипаттамалары және негізгі 

түрлері мен әлеуметтік-мәдени аспектіде қазіргі заманғы қазақстандық қоғамның 

субмәдениеттарінің табиғаты. 

Курс мазмұны: Қазақ мәдениетінің тарихы, Қазақстан Республикасында қазіргі 

заманғы мәдени үрдісті түсіну үшін негіз ретінде; Қазақстан мен көршілес 

мемлекеттердің достығы, олардың жұмыс істеуі және даму заңдылықтары аумағында 

болған дәстүрлі қоғамдардың мәдениет дамуының негізгі кезеңдері; рәсімдері, салт-

дәстүрлер, ойындар мен мерекелер, қазақ халқының ұлттық киімі, ұлттық мәдениеттегі 

әйел бейнесі. 

«Шығыс Қазақстан облысының тарихи-мәдени мұрасы: мәдени туризм» пәнін оқу 

нәтижесінде білім алушы: 

1) салт-дәстүрлерді, халық өмірінің әдет-ғұрпын, оның әдет-ғұрпын, ұлттық 

ерекшеліктерін; қазақтардың этикеті мен менталитет негіздерін, оның негізгі 

ерекшеліктерін: дәстүрлерге адалдық, ата-бабалардың жадына, өз тегіне, отбасында және 

балаларға құрметпен қарау; басқа мәдениеттер мен діндерге қатысты төзімділік 

ұғымдарын түсіну;   

2) еркін қарым-қатынас жасауға, әңгімелесушілер бір-бірін қалай қабылдайтыны 

туралы түсінікке ие болуға, қарым-қатынас этикеті мен мәдениетіне ие болуға;  

3) тұрақты дамудың талдамалық және басқарушылық міндеттерін шешу үшін 

қажетті Қазақстанның мәдениет саласындағы ғылыми-зерттеу жұмысын жүзеге асыру 

4) қазақ және Қазақстан Республикасының басқа да халықтарының рухани 

мұрасын, олардың тарихи және әдіснамалық дамуындағы қазіргі қазақ мәдениеті мен 

өркениетінің ерекшеліктерін, әлеуметтік-мәдени аспектідегі қазіргі қазақстандық 

қоғамның негізгі типтері мен субмәдениетін талдау 

5) ұлттық дәстүрлерді сақтау мен дамытуды ескере отырып, әлеуметтік 

бағдарламаларды әзірлеуге міндетті. 

 

Цель курса «Национальные традиции»: формирование личности с высоким 

уровнем национального самосознания на основе освоения ею духовного наследия 

казахского и других народов Республики Казахстан; развитие этнической 

социализированности личности; пробудить интерес к проблеме ценностей казахской 

культуры, особенности современной казахской культуры и цивилизации в их 

историческом и методологическом развитии; раскрыть специфику различных аспектов 

проявления феномена казахской культуры; характерные черты и сущности основных 

типов и субкультур современного казахстанского общества в социокультурном аспекте. 

Содержание курса: история казахской культуры как основа для понимания 

современного культурного процесса в Республике Казахстан; основные этапы развития 

культуры традиционных обществ, существовавших на территории Казахстана и 

сопредельных государств содружества, закономерности их функционирования и 

развития; обряды,традиции и обычаи, игры и праздники, национальный костюм 

казахского народа, образ женщины в национальной культуре.  

В результате изучения дисциплины «Историко-культурное наследие Восточно-

Казахстанской области: культурный туризм» обучающийся будет: 

1) понимать традиции и обычаи, уклад жизни народа, его привычки, национальные 

особенности; основы этикета и менталитет казахов, его основные черты: верность 

традициям, уважительное отношение к памяти предков, своему роду, старшим в семье и 

детям; толерантность по отношению к другим культурам и религиям   

2) свободно общаться, иметь представление о том, как собеседники воспринимают 

друг друга, владеть этикетом и культурой общения  
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3) осуществлять научно-исследовательскую работу в области культуры Казахстана, 

необходимую для решения аналитических и управленческих задач  устойчивого развития 

4) анализировать духовное наследие казахского и других народов Республики 

Казахстан,   особенности современной казахской культуры и цивилизации в их 

историческом и методологическом развитии, основные типы и субкультуры 

современного казахстанского общества в социокультурном аспекте 

5) разрабатывать социальные программы с учетом сохранения и развития 

национальных традиций.  

 

The aim of the course: the formation of personality with a high level of national identity 

based on the development of its spiritual heritage of the Kazakh and other peoples of the 

Republic of Kazakhstan; development of ethnic socialization of the individual; to arouse the 

interest of students to the problem of the Kazakh cultural values, especially the modern Kazakh 

culture and civilization in their historical and methodological development; disclose the 

specifics of the various aspects of the phenomenon of Kazakh culture; the characteristics and 

nature of the basic types and subcultures of the modern Kazakh society in the socio-cultural 

aspect. 

Course content: history of Kazakh culture as a basis for understanding contemporary 

cultural process in the Republic of Kazakhstan; the basic stages development of culture of 

traditional societies that existed on the territory of Kazakhstan and neighboring Commonwealth 

states, the laws of their functioning and development; rituals, traditions and customs, games and 

holidays, national costume of the Kazakh people, the image of women in the national culture. 

As a result of studying the discipline «Historical and cultural heritage of the East 

Kazakhstan region: cultural tourism» the student will: 

1) to understand the traditions and customs, way of life of the people, its habits, national 

characteristics; the basics of etiquette and mentality of the Kazakhs, its main features: loyalty to 

traditions, respect for the memory of ancestors, his family, elders and children; tolerance 

towards other cultures and religions   

2) communicate freely, have an idea of how the interlocutors perceive each other, know 

the etiquette and culture of communication  

3) to carry out research work in the field of culture of Kazakhstan, necessary to solve 

analytical and management problems of sustainable development 

4) to analyze the spiritual heritage of the Kazakh and other peoples of the Republic of 

Kazakhstan, the features of modern Kazakh culture and civilization in their historical and 

methodological development, the main types and subcultures of modern Kazakh society in the 

socio-cultural aspect 

5) develop social programs taking into account the preservation and development of 

national traditions. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Қазақстанның қазіргі тарихы, Мәдениеттану, Әлеуметтану, Саясаттану 

Современная история Казахстана, Культурология, Социология, Политология 

Modern history of Kazakhstan, Cultural studies, sociology, Political science 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Философия, дінтану, мәдениет теориясы мен тарихы, мәдениет әлеуметтануы 

Философия, религиоведение, теория и история культуры, социология культуры 

Philosophy, religious studies, theory and history of culture, sociology of culture 

 

 

Заманауи мәдениеттердің бірізденуі мен жаһандану мәселелері  

Проблемы унификации и глобализации современной культуры  

Problems of unification and globalization of modern culture 

Пәнді оқыту мақсаты: жаһандану жағдайында мәдениеттің дамуы мен бірізділігінің 

заңдылықтарын зерттеу. 

Пән жаһандану жағдайындағы қазіргі мәдениеттің дамуының негіздері мен 

заңдылықтарын, жаһанданудың өзекті мәселелерін, мәдениеттер диалогын, қазіргі 

мәдениеттің дамуындағы дәстүрлер мен жаңалықтардың диалектикасын зерттеуге 

бағытталған. 
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«Заманауи мәдениеттердің бірізденуі мен жаһандану мәселелері» пәнін оқу 

нәтижесінде білім алушы: 

1) заманауи мәдениеттің даму үрдістері мен қайшылықтарын білу;  

2) мәдениеттің жаһандануы жағдайында мәдениетаралық трансформацияның 

ерекшеліктерін анықтау;  

3) Өз елінің мәдени және тарихи мұрасын және оның болашағын түсіну;  

4) қазіргі заманғы мәдениетті жаһандану және біріздендіру жағдайында жаңа 

азаматтық қоғамды дамытудың ерекшеліктері мен қайшылықтарын түсіну; 

5) мәдениетаралық өзара қарым-қатынастар жүйесіндегі жаһандық үдерістердің 

орнын түсіну; 

6) мәдениетаралық айырмашылықтарды ескере отырып, өзінің кәсіби қызметін 

ұйымдастыруда заманауи технологиялар мен әдіснаманы білуін көрсету. 

 

Цель преподавания дисциплины: изучение закономерностей развития и 

унификации культуры в условиях глобализации. 

Дисциплина направлена на изучение оснований и закономерностей развития 

современной культуры в условиях глобализации, актуальных проблем глобалистики, 

диалога культур, диалектики традиций и новаций в развитии современной культуры. 

В результате изучения дисциплины «Проблемы унификации и глобализации 

современной культуры» обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание тенденций развития и противоречия современной 

культуры;  

2) определять особенности межкультурных трансформаций в условиях 

глобализации культуры;  

3) понимать культурное и историческое наследие своей страны и ее будущее;  

4) понимать особенности и противоречия развития нового гражданского общества в 

условиях глобализации и унификации современной культуры; 

5) понимать место глобальных процессов в системе межкультурных 

взаимоотношений; 

6) демонстрировать знание методологии и современными технологиями в 

организации собственной профессиональной деятельности с учетом межкультурных 

различий.  

 

The purpose of teaching: the study of laws of development and unification of culture in 

the context of globalization. 

The discipline is aimed at studying the foundations and laws of the development of 

modern culture in the context of globalization, the actual problems of globalism, dialogue of 

cultures, dialectics of traditions and innovations in the development of modern culture. 

As a result of studying the discipline «Проблемы унификации и глобализации 

современной культуры» the student will: 

1) demonstrate knowledge of trends and contradictions of modern culture;  

2) to determine the features of intercultural transformations in the context of 

globalization of culture;  

3) understand the cultural and historical heritage of their country and its future;  

4) to understand the peculiarities and contradictions of the development of a new 

civil society in the context of globalization and unification of modern culture;  

5) understand the place of global processes in the system of intercultural relations;  

6) demonstrate knowledge of methodology and modern technologies in the 

organization of their own professional activities, taking into account intercultural 

differences. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Қазақстанның қазіргі тарихы, Мәдениеттану, Әлеуметтану, Саясаттану 

Современная история Казахстана, Культурология, Социология, Политология 

Modern history of Kazakhstan, Cultural studies, sociology, Political science 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Философия, дінтану, мәдениет теориясы мен тарихы, мәдениет әлеуметтануы 

Философия, религиоведение, теория и история культуры, социология культуры 

Philosophy, religious studies, theory and history of culture, sociology of culture. 
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Қазақ мәдениеті жаһандық өркениет контекстінде 

Казахская культура в контексте глобальной цивилизации 

Kazakh culture in the context of global civilization 

Пәнді меңгерудің мақсаты қазақ және Қазақстан Республикасының өзге де 

халықтарының рухани мұрасын дамытуға негізделген ұлттық ерекшелік деңгейі жоғары 

тұлғаны қалыптастыру; жеке тұлғаны әлеуметтендіру дамыту; оларда ұлттық мәдени 

құндылықтардың тарихын және әдістемесін дамыту, әсіресе, қазіргі қазақ мәдениеті мен 

өркениетінің мәселесіне студенттердің қызығушылығын ояту; Қазақ мәдениетінің 

феноменін, түрлі аспектілерін, ерекшеліктерін ашып көрсету; сипаттамалары және негізгі 

түрлері мен әлеуметтік-мәдени аспектіде қазіргі заманғы қазақстандық қоғамның 

субмәдениеттарінің табиғаты. 

Курс мазмұны: Қазақ мәдениетінің тарихы, Қазақстан Республикасында қазіргі 

заманғы мәдени үрдісті түсіну үшін негіз ретінде; Қазақстан мен көршілес 

мемлекеттердің достығы, олардың жұмыс істеуі және даму заңдылықтары аумағында 

болған дәстүрлі қоғамдардың мәдениет дамуының негізгі кезеңдері; рәсімдері, салт-

дәстүрлер, ойындар мен мерекелер, қазақ халқының ұлттық киімі, ұлттық мәдениеттегі 

әйел бейнесі. 

«Қазақ мәдениеті жаһандық өркениет контекстінде» пәнін оқу нәтижесінде білім 

алушы: 

1) салт-дәстүрлерді, халық өмірінің әдет-ғұрпын, оның әдет-ғұрпын, ұлттық 

ерекшеліктерін; қазақтардың этикеті мен менталитет негіздерін, оның негізгі 

ерекшеліктерін: дәстүрлерге адалдық, ата-бабалардың жадына, өз тегіне, отбасында және 

балаларға құрметпен қарау; басқа мәдениеттер мен діндерге қатысты төзімділік 

ұғымдарын түсіну;   

2) еркін қарым-қатынас жасауға, әңгімелесушілер бір-бірін қалай қабылдайтыны 

туралы түсінікке ие болуға, қарым-қатынас этикеті мен мәдениетіне ие болуға;  

3) тұрақты дамудың талдамалық және басқарушылық міндеттерін шешу үшін 

қажетті Қазақстанның мәдениет саласындағы ғылыми-зерттеу жұмысын жүзеге асыру 

4) қазақ және Қазақстан Республикасының басқа да халықтарының рухани 

мұрасын, олардың тарихи және әдіснамалық дамуындағы қазіргі қазақ мәдениеті мен 

өркениетінің ерекшеліктерін, әлеуметтік-мәдени аспектідегі қазіргі қазақстандық 

қоғамның негізгі типтері мен субмәдениетін талдау 

5) ұлттық дәстүрлерді сақтау мен дамытуды ескере отырып, әлеуметтік 

бағдарламаларды әзірлеуге міндетті. 

 

Цель курса «Национальные традиции»: формирование личности с высоким 

уровнем национального самосознания на основе освоения ею духовного наследия 

казахского и других народов Республики Казахстан; развитие этнической 

социализированности личности; пробудить интерес к проблеме ценностей казахской 

культуры, особенности современной казахской культуры и цивилизации в их 

историческом и методологическом развитии; раскрыть специфику различных аспектов 

проявления феномена казахской культуры; характерные черты и сущности основных 

типов и субкультур современного казахстанского общества в социокультурном аспекте. 

Содержание курса: история казахской культуры как основа для понимания 

современного культурного процесса в Республике Казахстан; основные этапы развития 

культуры традиционных обществ, существовавших на территории Казахстана и 

сопредельных государств содружества, закономерности их функционирования и 

развития; обряды,традиции и обычаи, игры и праздники, национальный костюм 

казахского народа, образ женщины в национальной культуре.  

В результате изучения дисциплины «Казахская культура в контексте глобальной 

цивилизации» обучающийся будет: 

1) понимать традиции и обычаи, уклад жизни народа, его привычки, национальные 

особенности; основы этикета и менталитет казахов, его основные черты: верность 

традициям, уважительное отношение к памяти предков, своему роду, старшим в семье и 

детям; толерантность по отношению к другим культурам и религиям   

2) свободно общаться, иметь представление о том, как собеседники воспринимают 

друг друга, владеть этикетом и культурой общения  
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3) осуществлять научно-исследовательскую работу в области культуры Казахстана, 

необходимую для решения аналитических и управленческих задач  устойчивого развития 

4) анализировать духовное наследие казахского и других народов Республики 

Казахстан,   особенности современной казахской культуры и цивилизации в их 

историческом и методологическом развитии, основные типы и субкультуры 

современного казахстанского общества в социокультурном аспекте 

5) разрабатывать социальные программы с учетом сохранения и развития 

национальных традиций.  

 

The aim of the course: the formation of personality with a high level of national identity 

based on the development of its spiritual heritage of the Kazakh and other peoples of the 

Republic of Kazakhstan; development of ethnic socialization of the individual; to arouse the 

interest of students to the problem of the Kazakh cultural values, especially the modern Kazakh 

culture and civilization in their historical and methodological development; disclose the 

specifics of the various aspects of the phenomenon of Kazakh culture; the characteristics and 

nature of the basic types and subcultures of the modern Kazakh society in the socio-cultural 

aspect. 

Course content: history of Kazakh culture as a basis for understanding contemporary 

cultural process in the Republic of Kazakhstan; the basic stages development of culture of 

traditional societies that existed on the territory of Kazakhstan and neighboring Commonwealth 

states, the laws of their functioning and development; rituals, traditions and customs, games and 

holidays, national costume of the Kazakh people, the image of women in the national culture. 

As a result of studying the discipline «Kazakh culture in the context of global 

civilization» the student will: 

1) to understand the traditions and customs, way of life of the people, its habits, national 

characteristics; the basics of etiquette and mentality of the Kazakhs, its main features: loyalty to 

traditions, respect for the memory of ancestors, his family, elders and children; tolerance 

towards other cultures and religions   

2) communicate freely, have an idea of how the interlocutors perceive each other, know 

the etiquette and culture of communication  

3) to carry out research work in the field of culture of Kazakhstan, necessary to solve 

analytical and management problems of sustainable development 

4) to analyze the spiritual heritage of the Kazakh and other peoples of the Republic of 

Kazakhstan, the features of modern Kazakh culture and civilization in their historical and 

methodological development, the main types and subcultures of modern Kazakh society in the 

socio-cultural aspect 

5) develop social programs taking into account the preservation and development of 

national traditions. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Қазақстанның қазіргі тарихы, Мәдениеттану, Әлеуметтану, Саясаттану 

Современная история Казахстана, Культурология, Социология, Политология 

Modern history of Kazakhstan, Cultural studies, sociology, Political science 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Философия, дінтану, мәдениет теориясы мен тарихы, мәдениет әлеуметтануы 

Философия, религиоведение, теория и история культуры, социология культуры 

Philosophy, religious studies, theory and history of culture, sociology of culture 

 

 

Этномәдениеттану 

Этнокультурология 

Ethnocultural studies 

Пәнді меңгерудің мақсаты. қазақ және Қазақстан Республикасының өзге де 

халықтарының рухани мұрасын дамытуға негізделген ұлттық ерекшелік деңгейі жоғары 

тұлғаны қалыптастыру; жеке тұлғаны әлеуметтендіру дамыту; оларда ұлттық мәдени 

құндылықтардың тарихын және әдістемесін дамыту, әсіресе, қазіргі қазақ мәдениеті мен 

өркениетінің мәселесіне студенттердің қызығушылығын ояту; Қазақ мәдениетінің 

феноменін, түрлі аспектілерін, ерекшеліктерін ашып көрсету; сипаттамалары және негізгі 
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түрлері мен әлеуметтік-мәдени аспектіде қазіргі заманғы қазақстандық қоғамның 

субмәдениеттарінің табиғаты. 

Курс мазмұны: Қазақ мәдениетінің тарихы, Қазақстан Республикасында қазіргі 

заманғы мәдени үрдісті түсіну үшін негіз ретінде; Қазақстан мен көршілес 

мемлекеттердің достығы, олардың жұмыс істеуі және даму заңдылықтары аумағында 

болған дәстүрлі қоғамдардың мәдениет дамуының негізгі кезеңдері; рәсімдері, салт-

дәстүрлер, ойындар мен мерекелер, қазақ халқының ұлттық киімі, ұлттық мәдениеттегі 

әйел бейнесі. 

«Этномәдениеттану» пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) салт-дәстүрлерді, халық өмірінің әдет-ғұрпын, оның әдет-ғұрпын, ұлттық 

ерекшеліктерін; қазақтардың этикеті мен менталитет негіздерін, оның негізгі 

ерекшеліктерін: дәстүрлерге адалдық, ата-бабалардың жадына, өз тегіне, отбасында және 

балаларға құрметпен қарау; басқа мәдениеттер мен діндерге қатысты төзімділік 

ұғымдарын түсіну;   

2) еркін қарым-қатынас жасауға, әңгімелесушілер бір-бірін қалай қабылдайтыны 

туралы түсінікке ие болуға, қарым-қатынас этикеті мен мәдениетіне ие болуға;  

3) тұрақты дамудың талдамалық және басқарушылық міндеттерін шешу үшін 

қажетті Қазақстанның мәдениет саласындағы ғылыми-зерттеу жұмысын жүзеге асыру 

4) қазақ және Қазақстан Республикасының басқа да халықтарының рухани 

мұрасын, олардың тарихи және әдіснамалық дамуындағы қазіргі қазақ мәдениеті мен 

өркениетінің ерекшеліктерін, әлеуметтік-мәдени аспектідегі қазіргі қазақстандық 

қоғамның негізгі типтері мен субмәдениетін талдау 

5) ұлттық дәстүрлерді сақтау мен дамытуды ескере отырып, әлеуметтік 

бағдарламаларды әзірлеуге міндетті. 

 

Цель курса «Национальные традиции»: формирование личности с высоким 

уровнем национального самосознания на основе освоения ею духовного наследия 

казахского и других народов Республики Казахстан; развитие этнической 

социализированности личности; пробудить интерес к проблеме ценностей казахской 

культуры, особенности современной казахской культуры и цивилизации в их 

историческом и методологическом развитии; раскрыть специфику различных аспектов 

проявления феномена казахской культуры; характерные черты и сущности основных 

типов и субкультур современного казахстанского общества в социокультурном аспекте. 

Содержание курса: история казахской культуры как основа для понимания 

современного культурного процесса в Республике Казахстан; основные этапы развития 

культуры традиционных обществ, существовавших на территории Казахстана и 

сопредельных государств содружества, закономерности их функционирования и 

развития; обряды,традиции и обычаи, игры и праздники, национальный костюм 

казахского народа, образ женщины в национальной культуре.  

В результате изучения дисциплины «Этнокультурология» обучающийся будет: 

1) понимать традиции и обычаи, уклад жизни народа, его привычки, национальные 

особенности; основы этикета и менталитет казахов, его основные черты: верность 

традициям, уважительное отношение к памяти предков, своему роду, старшим в семье и 

детям; толерантность по отношению к другим культурам и религиям   

2) свободно общаться, иметь представление о том, как собеседники воспринимают 

друг друга, владеть этикетом и культурой общения  

3) осуществлять научно-исследовательскую работу в области культуры Казахстана, 

необходимую для решения аналитических и управленческих задач  устойчивого развития 

4) анализировать духовное наследие казахского и других народов Республики 

Казахстан,   особенности современной казахской культуры и цивилизации в их 

историческом и методологическом развитии, основные типы и субкультуры 

современного казахстанского общества в социокультурном аспекте 

5) разрабатывать социальные программы с учетом сохранения и развития 

национальных традиций.  

 

The aim of the course: the formation of personality with a high level of national identity 

based on the development of its spiritual heritage of the Kazakh and other peoples of the 

Republic of Kazakhstan; development of ethnic socialization of the individual; to arouse the 
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interest of students to the problem of the Kazakh cultural values, especially the modern Kazakh 

culture and civilization in their historical and methodological development; disclose the 

specifics of the various aspects of the phenomenon of Kazakh culture; the characteristics and 

nature of the basic types and subcultures of the modern Kazakh society in the socio-cultural 

aspect. 

Course content: history of Kazakh culture as a basis for understanding contemporary 

cultural process in the Republic of Kazakhstan; the basic stages development of culture of 

traditional societies that existed on the territory of Kazakhstan and neighboring Commonwealth 

states, the laws of their functioning and development; rituals, traditions and customs, games and 

holidays, national costume of the Kazakh people, the image of women in the national culture. 

As a result of studying the discipline «Ethnocultural studies» the student will: 

1) to understand the traditions and customs, way of life of the people, its habits, national 

characteristics; the basics of etiquette and mentality of the Kazakhs, its main features: loyalty to 

traditions, respect for the memory of ancestors, his family, elders and children; tolerance 

towards other cultures and religions   

2) communicate freely, have an idea of how the interlocutors perceive each other, know 

the etiquette and culture of communication  

3) to carry out research work in the field of culture of Kazakhstan, necessary to solve 

analytical and management problems of sustainable development 

4) to analyze the spiritual heritage of the Kazakh and other peoples of the Republic of 

Kazakhstan, the features of modern Kazakh culture and civilization in their historical and 

methodological development, the main types and subcultures of modern Kazakh society in the 

socio-cultural aspect 

5) develop social programs taking into account the preservation and development of 

national traditions. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Қазақстанның қазіргі тарихы, Мәдениеттану, Әлеуметтану, Саясаттану 

Современная история Казахстана, Культурология, Социология, Политология 

Modern history of Kazakhstan, Cultural studies, sociology, Political science 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Философия, дінтану, мәдениет теориясы мен тарихы, мәдениет әлеуметтануы 

Философия, религиоведение, теория и история культуры, социология культуры 

Philosophy, religious studies, theory and history of culture, sociology of culture 

 

 

Мәдениеттер мен өркениеттер диалогы контекстінде Ұлы Жібек жолы 

Великий Шелковый путь в контексте диалога культур и цивилизаций 

The great silk road in the context of the dialogue of cultures and civilizations 

Курстың мақсаты-студенттерде Ұлы Жібек жолы туралы мәдениет феномені 

ретінде кешенді түсінік қалыптастыру; Мәдениеттер мен өркениеттер диалогындағы 

орны мен рөлі; заманауи жаһандық интеграциялық үдерістер контекстінде жаңа Жібек 

жолын жаңғырту.  

Курстың мазмұны: Ұлы Жібек жолы Шығыс пен Батыс арасындағы 

байланыстырушы буын ретінде. Мәдениеттер мен өркениеттердің өзара әрекеттесуі. 

Түркі және ислам мәдениетінің диалогы, өзара ықпалдастық және өзара іс-қимылы. Орта 

ғасыр кезеңіндегі түркі мәдениеті. Философия және ортағасырлық ғылымның дамуы. 

Орта ғасырдағы Қазақстан мен Орталық Азиядағы білім.  Ғылым мен медицинаның 

дамуы. Қазақстан аумағындағы Жібек жолының ұлы қалалары. Орталық Азияның 

қалалық мәдениетінің өркендеуі. Орталық Азия қалаларының архитектурасы. 

«Мәдениеттер мен өркениеттер диалогы контекстінде Ұлы Жібек жолы» пәнін оқу 

нәтижесінде білім алушы: 

1) салт-дәстүрлерді, халық өмірінің әдет-ғұрпын, оның әдет-ғұрпын, ұлттық 

ерекшеліктерін; қазақтардың этикеті мен менталитет негіздерін, оның негізгі 

ерекшеліктерін: дәстүрлерге адалдық, ата-бабалардың жадына, өз тегіне, отбасында және 

балаларға құрметпен қарау; басқа мәдениеттер мен діндерге қатысты төзімділік 

ұғымдарын түсіну;   

2) еркін қарым-қатынас жасауға, әңгімелесушілер бір-бірін қалай қабылдайтыны 

туралы түсінікке ие болуға, қарым-қатынас этикеті мен мәдениетіне ие болуға;  



29 

 

3) тұрақты дамудың талдамалық және басқарушылық міндеттерін шешу үшін 

қажетті Қазақстанның мәдениет саласындағы ғылыми-зерттеу жұмысын жүзеге асыру 

4) қазақ және Қазақстан Республикасының басқа да халықтарының рухани 

мұрасын, олардың тарихи және әдіснамалық дамуындағы қазіргі қазақ мәдениеті мен 

өркениетінің ерекшеліктерін, әлеуметтік-мәдени аспектідегі қазіргі қазақстандық 

қоғамның негізгі типтері мен субмәдениетін талдау 

5) ұлттық дәстүрлерді сақтау мен дамытуды ескере отырып, әлеуметтік 

бағдарламаларды әзірлеуге міндетті. 

 

Целью курса является формирование у студентов комплексных представлений о 

Великом Шелковом пути как феномене культуры; место и роль в диалоге культур и 

цивилизаций; возрождение Нового Шелкового пути в контексте современных 

глобальных интеграционных процессов. 

Содержание курса: Великий Шелковый путь как связующее звено между Востоком 

и Западом. Взаимодействие культур и цивилизаций. Диалог,  взаимовлияние и 

взаимодействие тюркской и исламской культуры. Тюркская культура периода 

средневековья. Развитие философии и средневековой науки. Образование в 

средневековом Казахстане и Центральной Азии.  Развитие науки и медицины. Великие 

города Шелкового пути на территории Казахстана. Расцвет городской культуры 

Центральной Азии. Архитектура городов Центральной Азии.  

В результате изучения дисциплины «Великий Шелковый путь в контексте диалога 

культур и цивилизаций» обучающийся будет: 

1) понимать традиции и обычаи, уклад жизни народа, его привычки, национальные 

особенности; основы этикета и менталитет казахов, его основные черты: верность 

традициям, уважительное отношение к памяти предков, своему роду, старшим в семье и 

детям; толерантность по отношению к другим культурам и религиям   

2) свободно общаться, иметь представление о том, как собеседники воспринимают 

друг друга, владеть этикетом и культурой общения  

3) осуществлять научно-исследовательскую работу в области культуры Казахстана, 

необходимую для решения аналитических и управленческих задач  устойчивого развития 

4) анализировать духовное наследие казахского и других народов Республики 

Казахстан,   особенности современной казахской культуры и цивилизации в их 

историческом и методологическом развитии, основные типы и субкультуры 

современного казахстанского общества в социокультурном аспекте 

5) разрабатывать социальные программы с учетом сохранения и развития 

национальных традиций.  

 

The aim of the course is to form students ' complex ideas about the great Silk road as a 

cultural phenomenon; the place and role in the dialogue of cultures and civilizations; the revival 

of The new silk road in the context of modern global integration processes. 

Course content: The great silk road as a link between East and West. Interaction of 

cultures and civilizations. Dialogue, mutual influence and interaction of Turkic and Islamic 

culture. Turkic culture of the middle ages. Development of philosophy and medieval science. 

Education in medieval Kazakhstan and Central Asia.  Development of science and medicine. 

Great cities of the silk road in Kazakhstan. The flowering of urban culture in Central Asia. 

Architecture of Central Asian cities. 

As a result of studying the discipline «The great silk road in the context of the dialogue of 

cultures and civilizations» the student will: 

1) to understand the traditions and customs, way of life of the people, its habits, national 

characteristics; the basics of etiquette and mentality of the Kazakhs, its main features: loyalty to 

traditions, respect for the memory of ancestors, his family, elders and children; tolerance 

towards other cultures and religions   

2) communicate freely, have an idea of how the interlocutors perceive each other, know 

the etiquette and culture of communication  

3) to carry out research work in the field of culture of Kazakhstan, necessary to solve 

analytical and management problems of sustainable development 

4) to analyze the spiritual heritage of the Kazakh and other peoples of the Republic of 

Kazakhstan, the features of modern Kazakh culture and civilization in their historical and 
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methodological development, the main types and subcultures of modern Kazakh society in the 

socio-cultural aspect 

5) develop social programs taking into account the preservation and development of 

national traditions. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Қазақстанның қазіргі тарихы, Мәдениеттану, Әлеуметтану, Саясаттану 

Современная история Казахстана, Культурология, Социология, Политология 

Modern history of Kazakhstan, Cultural studies, sociology, Political science 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Философия, дінтану, мәдениет теориясы мен тарихы, мәдениет әлеуметтануы 

Философия, религиоведение, теория и история культуры, социология культуры 

Philosophy, religious studies, theory and history of culture, sociology of culture 

 

 

Шығыс Қазақстан облысы халықтарының қолданбалы өнері 

Прикладное искусство народов Восточно-Казахстанской области 

Applied art of the peoples of East Kazakhstan region 

Пәнді меңгерудің мақсаты. қазақ және Қазақстан Республикасының өзге де 

халықтарының рухани мұрасын дамытуға негізделген ұлттық ерекшелік деңгейі жоғары 

тұлғаны қалыптастыру; жеке тұлғаны әлеуметтендіру дамыту; оларда ұлттық мәдени 

құндылықтардың тарихын және әдістемесін дамыту, әсіресе, қазіргі қазақ мәдениеті мен 

өркениетінің мәселесіне студенттердің қызығушылығын ояту; Қазақ мәдениетінің 

феноменін, түрлі аспектілерін, ерекшеліктерін ашып көрсету; сипаттамалары және негізгі 

түрлері мен әлеуметтік-мәдени аспектіде қазіргі заманғы қазақстандық қоғамның 

субмәдениеттарінің табиғаты. 

Курс мазмұны: Қазақ мәдениетінің тарихы, Қазақстан Республикасында қазіргі 

заманғы мәдени үрдісті түсіну үшін негіз ретінде; Қазақстан мен көршілес 

мемлекеттердің достығы, олардың жұмыс істеуі және даму заңдылықтары аумағында 

болған дәстүрлі қоғамдардың мәдениет дамуының негізгі кезеңдері; рәсімдері, салт-

дәстүрлер, ойындар мен мерекелер, қазақ халқының ұлттық киімі, ұлттық мәдениеттегі 

әйел бейнесі. 

«Шығыс Қазақстан облысы халықтарының қолданбалы өнері» пәнін оқу 

нәтижесінде білім алушы: 

1) салт-дәстүрлерді, халық өмірінің әдет-ғұрпын, оның әдет-ғұрпын, ұлттық 

ерекшеліктерін; қазақтардың этикеті мен менталитет негіздерін, оның негізгі 

ерекшеліктерін: дәстүрлерге адалдық, ата-бабалардың жадына, өз тегіне, отбасында және 

балаларға құрметпен қарау; басқа мәдениеттер мен діндерге қатысты төзімділік 

ұғымдарын түсіну;   

2) еркін қарым-қатынас жасауға, әңгімелесушілер бір-бірін қалай қабылдайтыны 

туралы түсінікке ие болуға, қарым-қатынас этикеті мен мәдениетіне ие болуға;  

3) тұрақты дамудың талдамалық және басқарушылық міндеттерін шешу үшін 

қажетті Қазақстанның мәдениет саласындағы ғылыми-зерттеу жұмысын жүзеге асыру 

4) қазақ және Қазақстан Республикасының басқа да халықтарының рухани 

мұрасын, олардың тарихи және әдіснамалық дамуындағы қазіргі қазақ мәдениеті мен 

өркениетінің ерекшеліктерін, әлеуметтік-мәдени аспектідегі қазіргі қазақстандық 

қоғамның негізгі типтері мен субмәдениетін талдау 

5) ұлттық дәстүрлерді сақтау мен дамытуды ескере отырып, әлеуметтік 

бағдарламаларды әзірлеуге міндетті. 

 

Цель курса «Национальные традиции»: формирование личности с высоким 

уровнем национального самосознания на основе освоения ею духовного наследия 

казахского и других народов Республики Казахстан; развитие этнической 

социализированности личности; пробудить интерес к проблеме ценностей казахской 

культуры, особенности современной казахской культуры и цивилизации в их 

историческом и методологическом развитии; раскрыть специфику различных аспектов 

проявления феномена казахской культуры; характерные черты и сущности основных 

типов и субкультур современного казахстанского общества в социокультурном аспекте. 
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Содержание курса: история казахской культуры как основа для понимания 

современного культурного процесса в Республике Казахстан; основные этапы развития 

культуры традиционных обществ, существовавших на территории Казахстана и 

сопредельных государств содружества, закономерности их функционирования и 

развития; обряды,традиции и обычаи, игры и праздники, национальный костюм 

казахского народа, образ женщины в национальной культуре.  

В результате изучения дисциплины «Прикладное искусство народов Восточно-

Казахстанской области» обучающийся будет: 

1) понимать традиции и обычаи, уклад жизни народа, его привычки, национальные 

особенности; основы этикета и менталитет казахов, его основные черты: верность 

традициям, уважительное отношение к памяти предков, своему роду, старшим в семье и 

детям; толерантность по отношению к другим культурам и религиям   

2) свободно общаться, иметь представление о том, как собеседники воспринимают 

друг друга, владеть этикетом и культурой общения  

3) осуществлять научно-исследовательскую работу в области культуры Казахстана, 

необходимую для решения аналитических и управленческих задач  устойчивого развития 

4) анализировать духовное наследие казахского и других народов Республики 

Казахстан,   особенности современной казахской культуры и цивилизации в их 

историческом и методологическом развитии, основные типы и субкультуры 

современного казахстанского общества в социокультурном аспекте 

5) разрабатывать социальные программы с учетом сохранения и развития 

национальных традиций.  

 

The aim of the course: the formation of personality with a high level of national identity 

based on the development of its spiritual heritage of the Kazakh and other peoples of the 

Republic of Kazakhstan; development of ethnic socialization of the individual; to arouse the 

interest of students to the problem of the Kazakh cultural values, especially the modern Kazakh 

culture and civilization in their historical and methodological development; disclose the 

specifics of the various aspects of the phenomenon of Kazakh culture; the characteristics and 

nature of the basic types and subcultures of the modern Kazakh society in the socio-cultural 

aspect. 

Course content: history of Kazakh culture as a basis for understanding contemporary 

cultural process in the Republic of Kazakhstan; the basic stages development of culture of 

traditional societies that existed on the territory of Kazakhstan and neighboring Commonwealth 

states, the laws of their functioning and development; rituals, traditions and customs, games and 

holidays, national costume of the Kazakh people, the image of women in the national culture. 

As a result of studying the discipline «Applied art of the peoples of East Kazakhstan 

region» the student will: 

1) to understand the traditions and customs, way of life of the people, its habits, national 

characteristics; the basics of etiquette and mentality of the Kazakhs, its main features: loyalty to 

traditions, respect for the memory of ancestors, his family, elders and children; tolerance 

towards other cultures and religions   

2) communicate freely, have an idea of how the interlocutors perceive each other, know 

the etiquette and culture of communication  

3) to carry out research work in the field of culture of Kazakhstan, necessary to solve 

analytical and management problems of sustainable development 

4) to analyze the spiritual heritage of the Kazakh and other peoples of the Republic of 

Kazakhstan, the features of modern Kazakh culture and civilization in their historical and 

methodological development, the main types and subcultures of modern Kazakh society in the 

socio-cultural aspect 

5) develop social programs taking into account the preservation and development of 

national traditions. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Қазақстанның қазіргі тарихы, Мәдениеттану, Әлеуметтану, Саясаттану 

Современная история Казахстана, Культурология, Социология, Политология 

Modern history of Kazakhstan, Cultural studies, sociology, Political science 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Философия, дінтану, мәдениет теориясы мен тарихы, мәдениет әлеуметтануы 
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Философия, религиоведение, теория и история культуры, социология культуры 

Philosophy, religious studies, theory and history of culture, sociology of culture 

 

 

Визуалды мәдениет (ағылшын тілінде)  

Визуальная культура (на анг. языке)  

Visual culture (in English) 

"Визуалды мәдениет" оқу пәнін меңгерудің мақсаты: визуалды мәдениеттің 

ерекшеліктерін мәдениет түрі ретінде қарастыру; визуалды мәтіндерді зерттеудің 

теориялық негіздерін ұсыну; қазіргі заман дәуіріндегі визуалды мәтіндердің мәдени 

мәндерін өндіру және тұтыну жағдайларымен студенттерді таныстыру; көру/таным, 

сурет/белгі, тәжірибе/репрезентация сияқты категориялардың арақатынасымен 

байланысты визуалды зерттеулердің проблемалық өрісін меңгеру жағдайларын жасау; 

құзыреттілікті қалыптастыру. 

Курстың мазмұны: визуалды көзқарастың алғышарттары және визуалды 

мәдениеттің алғы тарихы, визуалды мәдениеттің шетелдік және отандық зерттеулері; 

визуалды бейненің теориялары: негізгі тәсілдер; визуалды контенттің формалары (М. 

Ирвиннің классификациясы). (Т. Митчелл, Дж . Элкинс, Н. Мирзоефф). Индустриялық 

дәуірдің визуалды практикалары. Қазіргі мәдениеттегі визуалды практикалардың 

құрылымы. Қазіргі мәдениеттегі жаңа визуалды Индустрия 

«Визуалды мәдениет (ағылшын тілінде)» пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) қазіргі мәдениетте өтетін негізгі үрдістер мен үрдістерді түсінеді, мәдени 

құбылыстарды кең Әлеуметтік және тарихи тұрғыда талдай алады; 

2) Әлеуметтік-мәдени саладағы әр түрлі көздерден ақпаратты іздеу, реттеу және 

өңдеу дағдыларын меңгерген, өңделген ақпаратты негізделген және көрнекі баяндау, 

құрылымдау, талдау құзыреттеріне ие; 

3) теориялық және эксперименттік зерттеудің негізгі гуманитарлық әдістерін 

қолданады; 

4) көрнекі мәдениеттің жұмыс істеуінің өзекті мәселелерін білуін көрсетеді; 

5) теориялық білімді практикада, адам және қоғам болмысының мәселелерінде 

экрандық Бұқаралық мәдениет жағдайында қолданады. 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Визуальная культура» являются: 

рассмотрение специфики визуальной культуры как типа культуры; представление 

теоретических оснований изучения визуальных текстов; ознакомление студентов с 

условиями производства и потребления культурных значений визуальных текстов эпохи 

современности; создание условий освоения проблемного поля визуальных исследований, 

связанных с соотношением таких категорий как: зрение/познание, образ/знак, 

опыт/репрезентация; формирование компетенций. 

Содержание курса: предпосылки визуального подхода и предыстории визуальной 

культуры, зарубежные и отечественные исследования визуальной культуры; теории 

визуального образа: основные подходы; формы визуального контента (классификация М. 

Ирвина). Теории визуальности (Т. Митчелл, Дж. Элкинс, Н. Мирзоефф). Визуальные 

практики индустриальной эпохи. Структура визуальных практик в современной 

культуре. Новые визуальные индустрии в современной культуре 

В результате изучения дисциплины «Визуальная культура (на анг. языке)» 

обучающийся будет: 

1) понимать основные процессы и тенденции, протекающие в современной 

культуре, умеет проанализировать культурные явления в широком социальном и 

историческом контексте; 

2) владеть навыками поиска, упорядочивания и обработки информации из 

различных источников в социокультурной сфере, обладает компетенциями анализа, 

структурирования, обоснованного и наглядного изложения обработанной информации; 

3) применять основные гуманитарные методы теоретического и 

экспериментального исследования; 

4) демонстрировать знание актуальных проблем функционирования визуальной 

культуры; 
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5) применять теоретические знания на практике, в проблемах бытия человека и 

общества в условиях экранной массовой культуры.  

 

The development of the discipline of "Visual culture" are: consideration of the specific 

visual culture both types of culture; presentation of the theoretical foundations for the study of 

visual texts; to acquaint students with the terms of the production and consumption of cultural 

meanings of the visual texts of the modern era; the creation of conditions of development of the 

problem field of visual research related to the relationship of such categories as: 

vision/cognition, image/sign, experience/representation; the formation of competencies. 

Course content: background of visual approach and background of visual culture, foreign 

and domestic studies of visual culture; theory of visual image: basic approaches; forms of visual 

content (classification of M. Irwin). Theories of visuality (T. Mitchell, J. Elkins, N. Mirzoeff). 

Visual practices of the industrial era. Structure of visual practices in modern culture. New visual 

industries in contemporary culture 

As a result of studying the discipline «Visual culture (in English)» the student will: 

1) Understands the main processes and trends in modern culture, is able to analyze 

cultural phenomena in a broad social and historical context; 

2) Has the skills to search, organize and process information from various sources in the 

socio-cultural sphere, has the competence of analysis, structuring, reasonable and visual 

presentation of the processed information; 

3) Uses basic humanitarian methods of theoretical and experimental research; 

4) demonstrates knowledge of actual problems of visual culture functioning; 

5) uses theoretical knowledge in practice, in the problems of human existence and society 

in terms of screen mass culture. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Қазақстанның қазіргі тарихы, Мәдениеттану, Әлеуметтану, Саясаттану 

Современная история Казахстана, Культурология, Социология, Политология 

Modern history of Kazakhstan, Cultural studies, sociology, Political science 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Философия, дінтану, мәдениет теориясы мен тарихы, мәдениет әлеуметтануы 

Философия, религиоведение, теория и история культуры, социология культуры 

Philosophy, religious studies, theory and history of culture, sociology of culture 

 

 

Орталық Азия елдері мәдениетінің тарихы 

История культуры народов Центральной Азии  

History of culture of the peoples of Central Asia  

Курстың мақсаты: студенттерді Орталық Азия халықтарының мәдениеті дамуының 

заңдылықтары мен шығу тарихымен, материалдық және рухани мәдениетінің 

ерекшеліктері мен формаларымен таныстыру; Еуразия өркениет үдерісіндегі орны мен 

рөлі. 

Курстың / пәннің мазмұны: Орта Азия халықтарының мәдениетін зерттеудің негізгі 

тәсілдері, Орталық Азия халықтарының этногенезінің әлеуметтік-мәдени, экономикалық 

және саяси алғышарттары; материалдық және рухани мәдениет; шаруашылық формалары 

және өмір салты; дәстүрлі нанымдар мен дүниетанымдар. 

«Орталық Азия елдері мәдениетінің тарихы» пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) Орталық Азия халықтарының мәдениетін дамытудың теориялық ережелері мен 

негізгі кезеңдерін білу; 

2) әлемдік мәдениет дамуының жаһандық сын-қатерлері мен үрдістері контекстінде 

Орталық Азия халықтарының мәдени мұрасы мен мәдени әлеуетін бағалау; 

3) этнокультурология саласындағы ғылыми әдебиеттер мен қолданбалы 

зерттеулердің мазмұнын өз бетінше талдау; 

4) ұғымдық-категориялық аппаратпен еркін жұмыс істеу; 

5) жалпы әлемдік өркениетті дамытуда этникалық мәдениеттің әлеуетін, қоғамдық 

сананы жаңғыртудың негізгі императивін іс жүзінде қолдану; 

6) өзінің кәсіби қызметінде заманауи өркениеттің инновациялық жетістіктерін 

тиімді қолдану. 
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Цель курса: ознакомление студентов с историей происхождения и 

закономерностями развития культуры народов Центральной Азии, с особенностями и 

формами материальной и духовной культуры; место и роль в евразийском 

цивилизационном процессе.  

Содержание курса: основные подходы к исследованию культуры народов 

Центральной Азии, социокультурные, экономические и политические предпосылки 

этногенеза народов Центральной Азии; материальная и духовная культура; формы 

хозяйствования и уклад жизни; традиционные верования и мировоззрение. 

В результате изучения дисциплины «История культуры народов Центральной 

Азии» обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание теоретических положений и основных периодов 

развития культуры народов Центральной Азии; 

2) оценивать культурное наследие и культурный потенциал народов Центральной 

Азии в контексте глобальных вызовов и тенденций развития мировой культуры; 

3) самостоятельно анализировать содержание научной литературы и прикладных 

исследований в области этнокультурологии; 

4) свободно оперировать понятийно-категориальным аппаратом; 

5) применять на практике потенциал этнической культуры в общемировом 

цивилизационном развитии, основные императивы модернизации общественного 

сознания; 

6) эффективно применять в своей профессиональной деятельности инновационные 

достижения современной цивилизации. 

 

The purpose of the course: to familiarize students with the history of origin and patterns 

of development of culture of the peoples of Central Asia, with the features and forms of material 

and spiritual culture; place and role in the Eurasian civilizational process. 

Course content: basic approaches to the study of the culture of the peoples of Central 

Asia, socio-cultural, economic and political background of ethnogenesis of the peoples of 

Central Asia; material and spiritual culture; forms of management and way of life; traditional 

beliefs and worldview. 

As a result of studying the discipline « History of culture of the peoples of Central Asia» 

the student will: 

1) to demonstrate knowledge of theoretical positions and the main periods of 

development of culture of the peoples of Central Asia; 

2) to assess the cultural heritage and cultural potential of the peoples of Central Asia in 

the context of global challenges and trends in the development of world culture; 

3) independently analyze the content of scientific literature and applied research in the 

field of ethno-cultural studies; 

4) freely operate the conceptual and categorical apparatus; 

5) to put into practice the potential of ethnic culture in the global civilizational 

development, the main imperatives of modernization of public consciousness; 

6) effectively apply in their professional activities innovative achievements of modern 

civilization. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Мәдениеттануға кіріспе, мәдениет туралы ғылымдардың тарихы, мәдениеттер мен 

өркениеттер диалогы контекстінде Ұлы Жібек жолы, Шығыс Қазақстан облысы 

халықтарының қолданбалы өнері 

Введение в культурологию, история наук о культуре, Великий Шелковый путь в 

контексте диалога культур и цивилизаций, прикладное искусство народов Восточно-

Казахстанской области 

Applied art of the peoples of East Kazakhstan region, Introduction to cultural studies, тhe 

history of cultural studies, The great silk road in the context of the dialogue of cultures and 

civilizations 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 
Еуразиялық интеграция контекстіндегі қазақ мәдениеті, аймақтың мәдени әлеуеті 

мен даму стратегиялары; Қазақстан Республикасының мәдениет саясаты, ШҚО тарихи-

мәдени мұрасын сақтау және репрезентациялау мәселелері; мәдени және табиғи мұраны 

қорғаудың халықаралық ұйымдары 
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Казахская культура в контексте евразийской интеграции, культурный потенциал и 

стратегии развития региона, культурная политика Республики Казахстан, проблемы 

сохранения и репрезентации историко-культурного наследия ВКО, международные 

организации охраны культурного и природного наследия 

Kazakh culture in the context of Eurasian integration, cultural potential and development 

strategies of the region, cultural policy of the Republic of Kazakhstan, problems of preservation 

and representation of historical and cultural heritage of East Kazakhstan, international 

organizations for the protection of cultural and natural heritage. 

 

Түркітілдес халықтар мәдениетінің тарихы 

История культуры тюркоязычных народов 

History of culture of Turkic peoples  

Курстың мақсаты: студенттерді түркі тілдес халықтар мәдениетінің даму 

заңдылықтары мен этногенез тарихымен, материалдық және рухани мәдениетінің 

ерекшеліктері мен формаларымен таныстыру; Еуразия өркениет үдерісіндегі орны мен 

рөлі.  

Курстың мазмұны: түркі тілдес халықтардың мәдениетін зерттеудің негізгі 

тәсілдері, Еуразияның түркі тілдес халықтарының этногенезінің әлеуметтік-мәдени, 

экономикалық және саяси алғышарттары; материалдық және рухани мәдениет; 

шаруашылық формалары және өмір салты; дәстүрлі нанымдар мен дүниетанымдар. 

«Түркітілдес халықтар мәдениетінің тарихы» пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) Орталық Азияның түркі тілдес халықтарының мәдениетін дамытудың теориялық 

ережелері мен негізгі кезеңдерін білу; 

2) әлемдік мәдениеттің даму үрдістері мен жаһандық сын-қатерлер контекстінде 

Орталық Азияның түркі тілдес халықтарының мәдени мұрасы мен мәдени әлеуетін 

бағалау; 

3) этнокультурология саласындағы ғылыми әдебиеттер мен қолданбалы 

зерттеулердің мазмұнын өз бетінше талдау; 

4) ұғымдық-категориялық аппаратпен еркін жұмыс істеу; 

5) жалпы әлемдік өркениетті дамытуда этникалық мәдениеттің әлеуетін, қоғамдық 

сананы жаңғыртудың негізгі императивін іс жүзінде қолдану; 

6) өзінің кәсіби қызметінде заманауи өркениеттің инновациялық жетістіктерін 

тиімді қолдану. 

 

Цель курса: ознакомление студентов с историей этногенеза и закономерностями 

развития культуры тюркоязычных народов, с особенностями и формами материальной и 

духовной культуры; место и роль в евразийском цивилизационном процессе.  

Содержание курса: основные подходы к исследованию культуры тюркоязычных 

народов, социокультурные, экономические и политические предпосылки этногенеза 

тюркоязычных народов Евразии; материальная и духовная культура; формы 

хозяйствования и уклад жизни; традиционные верования и мировоззрение. 

В результате изучения дисциплины «История культуры тюркоязычных народов» 

обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание теоретических положений и основных периодов 

развития культуры тюркоязычных народов Центральной Азии; 

2) оценивать культурное наследие и культурный потенциал тюркоязычных народов 

Центральной Азии в контексте глобальных вызовов и тенденций развития мировой 

культуры; 

3) самостоятельно анализировать содержание научной литературы и прикладных 

исследований в области этнокультурологии; 

4) свободно оперировать понятийно-категориальным аппаратом; 

5) применять на практике потенциал этнической культуры в общемировом 

цивилизационном развитии, основные императивы модернизации общественного 

сознания; 

6) эффективно применять в своей профессиональной деятельности инновационные 

достижения современной цивилизации. 
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The purpose of the course: to acquaint students with the history of ethnogenesis and laws 

of development of culture of Turkic-speaking peoples, with the features and forms of material 

and spiritual culture; place and role in the Eurasian civilizational process.  

Course content: main approaches to the study of the culture of Turkic-speaking peoples, 

socio-cultural, economic and political background of ethnogenesis of Turkic-speaking peoples 

of Eurasia; material and spiritual culture; forms of management and way of life; traditional 

beliefs and worldview. 

As a result of studying the discipline « History of culture of Turkic peoples» the student 

will: 

1) demonstrate knowledge of theoretical positions and main periods of development of 

culture of Turkic-speaking peoples of Central Asia; 

2) to assess the cultural heritage and cultural potential of the Turkic-speaking peoples of 

Central Asia in the context of global challenges and trends in the development of world culture; 

3) independently analyze the content of scientific literature and applied research in the 

field of ethno-cultural studies; 

4) freely operate the conceptual and categorical apparatus; 

5) to put into practice the potential of ethnic culture in the global civilizational 

development, the main imperatives of modernization of public consciousness; 

6) effectively apply in their professional activities innovative achievements of modern 

civilization. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Мәдениеттануға кіріспе, мәдениет туралы ғылымдардың тарихы, мәдениеттер мен 

өркениеттер диалогы контекстінде Ұлы Жібек жолы, Шығыс Қазақстан облысы 

халықтарының қолданбалы өнері 

Введение в культурологию, история наук о культуре, Великий Шелковый путь в 

контексте диалога культур и цивилизаций, прикладное искусство народов Восточно-

Казахстанской области 

Applied art of the peoples of East Kazakhstan region, Introduction to cultural studies, тhe 

history of cultural studies, The great silk road in the context of the dialogue of cultures and 

civilizations 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 
Еуразиялық интеграция контекстіндегі қазақ мәдениеті, аймақтың мәдени әлеуеті 

мен даму стратегиялары; Қазақстан Республикасының мәдениет саясаты, ШҚО тарихи-

мәдени мұрасын сақтау және репрезентациялау мәселелері; мәдени және табиғи мұраны 

қорғаудың халықаралық ұйымдары 

Казахская культура в контексте евразийской интеграции, культурный потенциал и 

стратегии развития региона, культурная политика Республики Казахстан, проблемы 

сохранения и репрезентации историко-культурного наследия ВКО, международные 

организации охраны культурного и природного наследия 

Kazakh culture in the context of Eurasian integration, cultural potential and development 

strategies of the region, cultural policy of the Republic of Kazakhstan, problems of preservation 

and representation of historical and cultural heritage of East Kazakhstan, international 

organizations for the protection of cultural and natural heritage. 

 

 

Медиамәдениет 

Медиакультура  

Media culture 

Пәннің мақсаты: студенттерді қазіргі заманғы медиамәдениеттің негізгі 

қағидаларымен және негізгі қағидаларымен таныстыру; әлеуметтік-мәдени саладағы 

медиамәдениеттің негізгі нысандары мен мүмкіндіктерімен таныстыру.  

Пәннің мазмұны: қазіргі әлемдегі медиамәдениеттің рөлі; медиамәдениеттің адамға 

әсері; медиамәдениеттің қызметі; кинода медиамәдениеттің функцияларын кешенді іске 

асыру; экрандағы киноның дамуындағы негізгі бағыттар; Интернеттің коммуникация 

саясаты мен саласына әсері. Адамзаттың тарихи жолы контекстіндегі Виртуализация; 

медиамәдениетті әлеуметтік жаңғырту.  Адамның әлеуметтік жадысын кеңейту тәсілдері. 

«Медиамәдениет» пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 
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1) медиамәдениет саласындағы шетелдік және отандық ғалымдардың теориялық 

және қолданбалы зерттеулерін білу; 

2) медиамәдениеттің және медиабілім берудің негізгі тұжырымдамаларын түсіну; 

3) кәсіби қызметте медиамәдениет теориясы мен тарихының аса маңызды 

ережелерін қолдану; 

4) кино-, бейнеөнімге сыни талдау жүргізу; 

5) медиамәдениет саласындағы білімді шығармашылықпен қолдану; 

6) әлеуметтік салада қолданылатын медиатворчиканың әртүрлі түрлерінде жұмыс 

істеуге; мәдени саланы дамыту. 

 

Цель  дисциплины:  ознакомить студентов с базовыми принципами и основными 

положениями современной медиакультуры; с основными формами и  возможностями 

медиакультуры в социально-культурной сфере.  

Содержание дисциплины: роль медиакультуры в современном мире; воздействие 

медиа на человека; функции медиакультуры; комплексная реализация в кино функций 

медиакультуры; основные направления в развитии кино в экранной культуре; влияние 

Интернета на политику и сферу коммуникаций. Виртуализация в контексте 

исторического пути человечества; социальная модернизация медиакультуры.  Способы 

расширения социальной памяти человека. 

В результате изучения дисциплины «Медиакультура» обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание теоретических и прикладных исследований зарубежных 

и отечественных ученых в области медиакультуры; 

2) понимать основные концепции медиакультуры и медиаобразования; 

3) применять в профессиональной деятельности важнейшие положения теории и 

истории медиакультуры; 

4) проводить критический анализ кино-, видеопродукции; 

5) творчески применять знания в области медиакультуры; 

6) работать в различных видах медиатворчества, применимых в социально- 

культурной сфере.   

 

The purpose of the discipline: to acquaint students with the basic principles and basic 

provisions of modern media culture; with the main forms and opportunities of media culture in 

the socio-cultural sphere.  

Course contents: the role of media culture in the modern world; the impact of media on 

man; function of media culture; the complex implementation of functions in cinema and media 

culture; the main trends in the development of cinema in screen culture; the impact of the 

Internet on politics and the field of communications. Virtualization in the context of the 

historical path of mankind; social modernization of media culture.  Ways to expand human 

social memory. 

As a result of studying the discipline « Media culture» the student will: 

1) demonstrate knowledge of theoretical and applied research of foreign and domestic 

scientists in the field of media culture; 

2) understand the basic concepts of media culture and media education; 

3) apply in professional activity the most important provisions of the theory and history 

of media culture; 

4) conduct critical analysis of film and video products; 

5) creatively apply knowledge in the field of media culture; 

6) to work in various kinds of media creation, applicable in social- 

cultural sphere. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites:  
Мәдени антропология (ағылшын тілінде), Өнер теориясы мен тарихы, Ақпараттық-

коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілде), Бұқаралық мәдениет, Мәдениет 

әлеуметтануы 

Культурная антропология (на англ.языке), Теория и история искусства, 

Информационно-коммуникационные технологии (на англ. языке), Массовая культура, 

Социология культуры 

Cultural anthropology (in English), Theory and History of Art, Information and 

communication technologies (in English language), Mass culture Sociology of culture 
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Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 
Мәдениет теорияларын концептуалды талдау, Постмодернизм мәдениеті, Мәдениет 

саласындағы кеңес беру және сараптама. 

Концептуальный анализ теорий культуры, Культура постмодернизма, 

Консультирование и экспертиза в сфере культуры 

Conceptual analysis of the theory of culture, Postmodern culture, Consulting and 

expertise in the field of culture 

 

 

Дінтану 

Религиоведение  

Religious studies 

«Дінтану» курсының мақсаты студенттерге дінтану жайлы жалпы түсініктерді, 

әлемдік және негізгі халықтық діндер жайлы мағлұматтарды, қазіргі Қазақстандағы 

конфессиялық жағдайлар жайлы мәліметтерді беру болып табылады.  

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: дінтанудың пәні мен құрылымы, 

дінтанудың діндік-теологиялық анықтамалары, дінтану тарихы, діннің пайда болуы; 

«Дінтану» пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы:  

1) дінтану ғылымының теориялық негіздерін, әлемнің негізгі діни бейнелерін, 

құндылықтар жүйесін, әлемдік діндердің этикалық нормаларын және олардың қоғамды 

дамыту және жетілдіруде, оның ішінде Қазақстандық қоғамның конфессияаралық 

тұрақтылықты сақтау үшін маңыздылығы туралы білімін көрсете білуі тиіс; 

2) күнделікті өмірде және кәсіби қызметте нақты жағдайды ұғынуға дінтанулық 

зерттеуді қолдану;  

3) қазіргі қоғамдағы діни өмірге қатысты сұрақтарды өз бетінше және ұжымдық 

тұрғыдан түсіну; 

4) әртүрлі көздерден дін туралы ақпаратты талдау; 

5) қоғамдық өмірге белсенді қатысу; 

6) патриоттық өмірлік ұстанымдарды көрсету «Рухани жаңғыру» идеяларын 

қоғамдық және кәсіби қызметте қолдануға жәрдемдесу; 

7) азаматтық жауапкершілікке, құқықтық сана-сезімге, төзімділікке, гуманистік 

және демократиялық құндылықтарға ие болу.  

 

Целью курса «Религиоведение» является получение обучающимися общих 

представлений о религии, мировых и основных национальных религиях, 

конфессиональной ситуации в современном Казахстане, формирование толерантности и 

веротерпимости. 

Содержание курса включает следующие разделы: предмет и структура 

религиоведения, религиозно-теологические определения религии, история религии, 

происхождение религии.  

В результате изучения дисциплины «Религиоведение » обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание теоретических основ религиоведческой науки, 

основных религиозных картин мира, систем ценностей, этических норммировых религий 

и их значение для развития и совершенствования общества, в том числе и в Казахстане, 

принципов межконфессионального согласия в Казахстане; 

2) применять религиоведческий подход к осмыслению конкретной ситуации в 

повседневной жизни и в профессиональной деятельности;  

3) самостоятельно и коллективно осмысливать вопросы, касающиеся религиозной 

жизни в современном обществе; 

4) анализировать информацию о религии из различных источников; 

5) активно участвовать в общественной жизни;  

6) демонстрировать патриотические жизненные установки, содействовать в 

применении идей «Рухани жаңғыру» в общественной и профессиональной деятельности; 

7) обладать гражданской ответственностью, правовым самосознанием, 

толерантностью, приверженностью гуманистическим и демократическим ценностям. 
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The purpose of the "Religious studies" course is receiving by students the general ideas of 

religion, world and main national religions, a confessional situation in modern Kazakhstan, 

formation of tolerance and toleration. 

The content of a course includes the following sections: subject and structure of religious 

studies, religious and theological definitions of religion, religion history, origin religions. 

As a result of the development of this discipline « Religious studies» the student will: 

1) demonstrate knowledge of the theoretical foundations of religious science, the main 

religious pictures of the world, value systems, ethical norms of world religions and its 

importance for the development and improvement of society, including Kazakhstan, the 

principles of interfaith harmony in Kazakhstan; 

2) apply a religious approach to understanding a specific situation in everyday life and in 

professional activities; 

3) comprehend questions concerning religious life in modern society independently and 

collectively; 

4) analyze information about religion from various sources; 

5) actively participate in public life; 

6) show patriotic attitudes, assist in the application of the ideas of “Rukhani zhangyru” in 

social and professional activities;  

7) have civic responsibility, legal identity, tolerance, commitment to humanistic and 

democratic values. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Қазақстанның қазіргі тарихы, Мәдениеттану, Әлеуметтану, Саясаттану 

Современная история Казахстана, Культурология, Социология, Политология 

Modern history of Kazakhstan, Cultural studies, sociology, Political science 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Философия, дінтану, мәдениет теориясы мен тарихы, мәдениет әлеуметтануы 

Философия, религиоведение, теория и история культуры, социология культуры 

Philosophy, religious studies, theory and history of culture, sociology of culture 

 

 

Этика  

Этика  

Ethics 

"Этика" оқу пәнінің негізгі мақсаты – студенттердің моральдық құндылықтары мен 

бағдарларын, олардың моральдық мәдениетін, адамгершілік санасын, "эстетикалық" 

дүниетанымын, эстетикалық талғамын қалыптастыру, шығармашылық қабілеттерін 

дамыту. 

Курстың мазмұны: этика пәні, оның философиялық білім жүйесіндегі орны; 

маңызды мәтіндердегі этика тарихы; моральдың негізгі ұғымдары: жақсылық пен 

жамандық, борыш, ар - ождан, әділдік, бақыт; мәдениет тарихындағы адамгершілік; 

әртүрлі философиялық-этикалық дәстүрлердегі моральдың мәні мен негіздемесі мәселесі; 

еркіндік пен жауапкершілік; қолданбалы этика.  

«Этика» пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы:  

1) гуманитарлық ғылымдар ретінде этика мен эстетиканың мәнін, құрылымын және 

функцияларын, олардың дамуының тарихи заңдылықтары, сондай-ақ олардың тарихи 

типтерінің бірегейлігі мен этникалық өзіндік ерекшеліктері контекстінде түсіну;  

2) Әлемдік және отандық этикалық және эстетикалық ой дамуының негізгі 

кезеңдерінің шірігін көрсету;  

3) Заманауи полимәдени қоғам жағдайында тұлғаның этикалық-эстетикалық 

қалыптасуының жолдары мен құралдарын анықтау;  

4) Қазіргі қоғам өмірінің түрлі салаларын дамытудағы этикалық және эстетикалық 

проблемалардың сипатын анықтау.  

5) этика және эстетика бойынша ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеу, алғашқы 

көздерді талдау;  

6) семинарлық сабаққа шығарылған мәселелерді талқылауға белсенді қатысу, 

хабарлама жасау, баяндама жасау, яғни ең жақсы түрде белсенділік таныту, диалог 

жүргізе білу, дискутациялау, басқа пікірлерге шыдамды болу;  
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7) нақты әлеуметтік-мәдени практикалар үшін қандай да бір этикалық және 

эстетикалық тәсілдер мен ілімдердің мәнін анықтау; 

8) әр түрлі әлеуметтік-мәдени фактілерді, нормалар мен қарым-қатынастарды 

этикалық және эстетикалық талдау; күнделікті және кәсіби қарым-қатынас саласындағы 

даулы және әлеуетті даулы жағдайларды шешу дағдыларын көрсету. 

 

Основная цель учебной дисциплины «Этика» – формирование моральных 

ценностей и ориентиров студентов, их моральной культуры, нравственного сознания, 

«эстетического» мировосприятия, эстетического вкуса, развития творческих 

способностей. 

Содержание курса: предмет этики, ее место в системе философского знания; 

история этики в важнейших текстах; основные понятия морали: добро и зло, долг, 

совесть, справедливость, счастье; нравственность в истории культуры; проблема 

сущности и обоснования морали в различных философско-этических традициях; свобода 

воли и ответственность; прикладная этика.  

В результате изучения дисциплины «Этика» обучающийся будет: 

1) понимать сущность, структуру и функции этики и эстетики как гуманитарных 

наук в контексте как исторических закономерностей их развития, так и уникальности и 

этнической самобытности их исторических типов;  

2) показывать зниние основных этапов развития мировой и отечественной 

этической и эстетической мысли;  

3) определять пути и средства формирования этико-эстетического становления 

личности в условиях современного поликультурного общества;  

4) определять характер этических и эстетических проблем в развитии различных 

сфер жизни современного общества.  

5) работать с научной литературой по этике и эстетике, анализировать 

первоисточники;  

6) активно участвовать в обсуждении вынесенных на семинарское занятие 

вопросов, сделать сообщение, выступить с докладом, т.е. наилучшим образом проявить 

активность, умение вести диалог, дискутировать, быть терпеливым к другому мнению;  

7) определять значение тех или иных этических и эстетических подходов и учений 

для конкретных социальнокультурных практик; 

8)  показывать навыки этического и эстетического анализа различных 

социокультурных фактов, норм и отношений; разрешения конфликтных и потенциально 

конфликтных ситуаций в сфере повседневного и профессионального общения. 

 

The main purpose of the discipline "Ethics" - the formation of moral values and 

guidelines of students, their moral culture, moral consciousness," aesthetic " worldview, 

aesthetic taste, development of creative abilities. 

Course content: the subject of ethics, its place in the system of philosophical knowledge; 

history of ethics in the most important texts; basic concepts of morality: good and evil, duty, 

conscience, justice, happiness; morality in the history of culture; the problem of the essence and 

justification of morality in various philosophical and ethical traditions; free will and 

responsibility; applied ethics.  

As a result of the development of this discipline "Ethics" the student will:  

1) to understand the essence, structure and functions of ethics and aesthetics as 

Humanities in the context of both historical regularities of their development and the uniqueness 

and ethnic identity of their historical types;  

2) show znenie main stages of development of world and national ethical and aesthetic 

thought;  

3) to determine ways and means of formation of ethical and aesthetic formation of 

personality in the conditions of modern multicultural society;  

4) to determine the nature of ethical and aesthetic problems in the development of various 

spheres of modern society.  

5) work with scientific literature on ethics and aesthetics, analyze primary sources;  

6) to actively participate in the discussion of the issues presented at the seminar, to make 

a report, to make a presentation, i.e. to be active in the best way, to be able to conduct a 

dialogue, to discuss, to be patient with other opinions;  
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7) determine the significance of certain ethical and aesthetic approaches and teachings for 

specific social and cultural practices; 

8) show skills of ethical and aesthetic analysis of various socio-cultural facts, norms and 

relations; conflict resolution and potential conflict situations in the field of everyday and 

professional communication. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Қазақстанның қазіргі тарихы, Мәдениеттану, Әлеуметтану, Саясаттану 

Современная история Казахстана, Культурология, Социология, Политология 

Modern history of Kazakhstan, Cultural studies, sociology, Political science 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Философия, дінтану, мәдениет теориясы мен тарихы, мәдениет әлеуметтануы 

Философия, религиоведение, теория и история культуры, социология культуры 

Philosophy, religious studies, theory and history of culture, sociology of culture 

 

 

Қоғамдық сананы жаңғырту пәні 

Модернизация общественного сознания 

Modernization of the public consciousness 

Пәннің мақсаты: жастардың бойында қазақстандық патриотизм құндылықтарын, 

белсенді азаматтық және әлеуметтік жауапкершілікті, жан-жақты дамыған үйлесімді 

тұлғаны қалыптастыруға бағытталған. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: Қазақстан тарих толқынында; ҚР 

Президентінің Жолдауы; Қазақстан жаһандық әлемде: жаңғыру даму шарты ретінде; 

Қазақстандағы саяси жаңғыру; Қазақстандағы экономикалық жаңғыру; Қазақстан 

халқының рухани дамуының мемлекеттік бағдарламалары; адам Қазақстанның негізгі 

құндылығы ретінде; "Атамекен" бағдарламасын жүзеге асыру; білім культі, білім және 

ғылым; жалпыұлттық рәміздер (символдар), "Қазақстанның киелі орындары" 

бағдарламасын жүзеге асыру; Шығыс Қазақстан аумағының киелі нысандары: 

семантикалық талдау; "Рухани Қазына" бағдарламасы; Жаһандық әлемдегі қазіргі 

қазақстандық мәдениет. 

"Қоғамдық сананы жаңғырту" пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) қоғамдық сананы жаңғыртудың тұжырымдамалық негіздерін, Тұңғыш 

Президент Н. Назарбаевтың негізгі жұмыстарының мазмұнын білуі тиіс; 

2) жаһандық сын-қатерлер мен әлемдік қауымдастықтың даму үрдістерін бағалау; 

3) жаһандық бәсекелестік ортадағы отандық мәдениет пен білім беру жүйесінің 

құндылық әлеуеті мен бәсекелестік артықшылықтарын және қазақстандық қоғамды 

жаңғырту жөніндегі стратегиялық құжаттарды талдау; 

4) ұғымдық-категориялық аппаратпен еркін жұмыс істеу; 

5) жалпы әлемдік өркениетті дамытуда отандық мәдениеттің әлеуетін, қоғамдық 

сананы жаңғыртудың негізгі императивін іс жүзінде қолдану; 

6) қоғамдық сананы жаңғыртудың мемлекеттік бағдарламасын іске асыру бойынша 

ғылыми әдебиеттер мен қолданбалы зерттеулердің мазмұнын өз бетінше талдау; 

7) жаңғыртудың стратегиялық міндеттерін сауатты түсіндіру және оларды іске 

асырудың тиімді тәсілдері мен тетіктерін құру; 

8) өз кәсіби қызметінде заманауи өркениеттің инновациялық жетістіктерін тиімді 

қолдану; 

9) қазақстандық қоғамды жаңғыртудың стратегиялық міндеттерін есепке ала 

отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес білім беру мекемелері мен ұйымдарында 

педагогикалық және тәрбие қызметіне дайындығын көрсетеді.  

 

Цель: дисциплина направлена на формирование у молодежи ценностей 

казахстанского патриотизма, активной гражданской и социальной ответственности, 

всесторонне развитой гармоничной личности, способной ответить на глобальные вызовы 

современности. 

Содержание курса включает следующие разделы: Казахстан в потоке истории; 

Послания Президента РК; Казахстан в глобальном мире: модернизация как условие 

развития; политическая модернизация в Казахстане; экономическая модернизация в 

Казахстане; государственные программы духовного развития народа Казахстана; человек 
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как основная ценность Казахстана; реализация подпрограммы «Атамекен»; культ знания, 

образование и наука; общенациональные символы, реализация программы «Духовные 

святыни Казахстана»; сакральные объекты территории Восточного Казахстана: 

семантический анализ; подпрограмма «Рухани Қазына»; современная казахстанская 

культура в глобальном мире. 

В результате изучения дисциплины «Модернизация общественного сознания»  

обучающийся будет: 

7) демонстрировать знание концептуальных основ модернизации общественного 

сознания, содержание основных работ Первого Президента Н. Назарбаева; 

8) оценивать глобальные вызовы и тенденции развития мирового сообщества; 

9) анализировать ценностный потенциал и конкурентные преимущества 

отечественной культуры и системы образования в глобальной конкурентной среде и 

стратегические документы по модернизации казахстанского общества; 

10) свободно оперировать понятийно-категориальным аппаратом; 

11) применять на практике потенциал отечественной культуры в 

общемировом цивилизационном развитии, основные императивы модернизации 

общественного сознания; 

12) самостоятельно анализировать содержание научной литературы и 

прикладных исследований по реализации государственной программы модернизации 

общественного сознания; 

13) грамотно интерпретировать стратегические задачи модернизации и 

выстраивать наиболее эффективные способы и механизмы их реализации; 

14) эффективно применять в своей профессиональной деятельности 

инновационные достижения современной цивилизации; 

15) демонстрировать готовность к педагогической и воспитательной 

деятельности в государственных и негосударственных образовательных учреждениях и 

организациях с учетом стратегических задач модернизации казахстанского общества. 

 

The purpose of the discipline is the formation of values of Kazakhstan patriotism, active 

civil and social responsibility, comprehensively developed harmonious personality, able to 

respond to the global challenges of our time. 

The course content includes the following topics: Kazakhstan in the stream of history; 

messages of the President of the Republic of Kazakhstan; Kazakhstan in the global world: 

modernization as a condition of development; political modernization in Kazakhstan; economic 

modernization in Kazakhstan, the state program of spiritual development of Kazakhstan people; 

people as the main value of Kazakhstan; implementation of the subprogramme "Atameken"; the 

cult of knowledge, education and science; national symbols, the implementation of the 

"Spiritual shrines of Kazakhstan"; sacred objects in the territory of East Kazakhstan: a semantic 

analysis; subprogram "Rukhani Kazyna"; modern Kazakh culture in the global world. 

As a result of the development of this discipline «Modernization of the public 

consciousness» the student will:  

1) to demonstrate knowledge of conceptual bases of modernization of public 

consciousness, the content of the main works of the First President Nursultan Nazarbayev; 

2) assess global challenges and trends in the development of the world community; 

3) to analyze the value potential and competitive advantages of the national culture and 

education system in the global competitive environment and strategic documents for the 

modernization of Kazakhstan society; 

4) freely operate conceptual and categorical apparatus; 

5) apply the potential of national culture in the global civilizational development, the 

main imperatives of modernization of public consciousness in practice; 

6) independently analyze the content of scientific literature and applied research on the 

implementation of the state program of modernization of public consciousness; 

7) correctly interpret the strategic objectives of modernization and build the most 

effective ways and mechanisms of its implementation; 

8) effectively apply innovative achievements of modern civilization in professional 

activities; 
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9) demonstrates readiness for pedagogical and educational activities in state and non-

state educational institutions and organizations, taking into account the strategic objectives of 

modernization of Kazakhstan society. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Қазақстанның қазіргі тарихы, Мәдениеттану, Әлеуметтану, Саясаттану 

Современная история Казахстана, Культурология, Социология, Политология 

Modern history of Kazakhstan, Cultural studies, sociology, Political science 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Философия, дінтану, мәдениет теориясы мен тарихы, мәдениет әлеуметтануы 

Философия, религиоведение, теория и история культуры, социология культуры 

Philosophy, religious studies, theory and history of culture, sociology of culture 

 

 

Қоғамға қызмет көрсету 

Служение обществу  

Community Service Learning 

Қоғамға қызмет ету курсының мақсаты бұл қоғамға қызмет ету арқылы оқыту, 

қоғам алдында өзінің азаматтық жауапкершілігін сезінетін, жоғары әлеуметтік 

жауапкершілікті, қайырымдылық және қоғамдық маңызды қызметке кеңінен араласуды, 

мәселелерді өз бетінше шешу жолдарын үйренуді, топ жұмыстарына көшбасшы ретінде 

немесе ізбасар ретінде қатысу, өзінің әрекеттері үшін жауапкершілікті бағалай алатын 

білікті мамандарды даярлауға бағытталған. Сонымен қатар, білім алушылар өздері өмір 

сүретін қоғамның құрылымы, оның көшбасшылары, қоғамдық топтары, әлеуметтік мінез-

құлық нормалары туралы біледі. 

Пәннің мазмұны еріктілер (волонтерлар) тарихы мен түсініктерін, оның негізгі 

сипаттамаларын, жастардың волонтерлік бағдарламаларын, әлеуметтік қызмет 

формалары мен әдістерін оқытуға бағытталған. Оқыту барысында курс тыңдаушылары 

академиялық білім алуды басқалардың игілігі үшін қоғамдық пайдалы жұмыспен 

ұштастырады, өзінің жеке тұлғалық сапасын саналы дамытуда, топта (командада) 

ынтымақтасып жұмыс істеу қажеттілігіне орай өз бетінше шешім қабылдаудағы 

дербестігін сезінуде, қоғамның нақты сұраныстарын сыни тұрғыдан пайымдайды.  

 «Қоғамға қызмет ету» пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1. Қоғамның негізгі құндылықтары, азаматтардың құқықтары мен міндеттері, 

еріктілер (волонтерлар) тарихы және жергілікті мәселелерді шешу жолдары, әртүрлі 

ұйымдардың қызметі туралы білімді көрсету; 

2. Волонтерлік, қайырымдылық және қоғамдық маңызы бар іс-шараларға қатысу; 

3. Қайырымдылық және қоғамдық маңызы бар қызметте әлеуметтік мәселелерді 

шешу. 

4. Қоғам алдында тұрған нақты мәселелерді сыни тұрғыдан түсіну; 

5. Топта (командада) жұмыс істей алу және ынтымақтасу қажеттілігі негізінде өз 

бетінше шешім қабылдау мен тұлғалық қасиеттерін дамыту 

6. Отбасы, ұжым, қоғам, туған еліне қатысты өз құқықтарын, бостандықтары мен 

міндеттерін жүзеге асыру; 

7. Зерттеу қызметінде және өмірде (фактілерді жинау, әлеуметтік жобаны әзірлеу 

және оны енгізу), топтық жұмыс, көшбасшылық, ынтымақтастық және саяси ықпал ету 

дағдыларын меңгеру; 

8. Патриоттық, жауапкершілік, еңбекке құрмет көрсету;  

9. «Мәңгілік ел», «Рухани жаңғыру» идеяларын қоғамдық және кәсіби қызметте 

қолдануға жәрдемдесу 

 

Цель курса направлена на подготовку квалифицированных специалистов, 

осознающих свою гражданскую ответственность перед обществом, высокой социальной 

ответственности, вовлечение в благотворительную и общественно-значимую 

деятельность, научить самостоятельному решению проблем, участию в работе групп в 

качестве лидера или последователя, оценить ответственность за свои поступки. В 

дополнение обучающиеся узнают об устройстве общества, в котором живут: его лидерах, 

общественных группах, стандартах социального поведения. 
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Содержание дисциплины направлено на изучение понятий и истории волонтерства, 

его основных характеристик; молодежные добровольческие программы; социальное 

служение: формы и методы обучения. В процессе обучения слушатели курса сочетают 

получение академических знаний с общественно полезной работой на благо других, 

критически осмысливают реальные вызовы общества с осознанием и развитием своих 

личностных качеств, самостоятельности в принятии решений с необходимостью 

сотрудничать и работать в команде.  

В результате изучения дисциплины «Служение обществу» обучающийся будет: 

1. Демонстрировать знания об основных ценностях общества, о правах и 

обязанностях граждан, истории волонтерства и пути решения местных проблем, 

деятельности различных организаций; 

2. Участвовать в организации волонтерской, благотворительную и общественно-

значимой деятельности; 

3. Решать социальные проблемы в благотворительной и общественно-значимой 

деятельности. 

4. Критически осмысливать реальные вызовы, стоящие перед обществом; 

5. Развивать свои личностные качества, самостоятельности в принятии решений с 

необходимостью сотрудничать и работать в команде; 

6. Осуществлять свои права, свободы и обязанности по отношению к семье, 

коллективу, обществу, родной стране; 

7. Обладать навыками применения полученных знаний в исследовательской 

деятельности и в жизни (сбора фактов, разработки социального проекта и внедрения его), 

группового взаимодействие, лидерства, сотрудничества и политического влияния; 

8. Проявлять патриотизм, ответственность, уважения к труду;  

9. Содействовать в применении идей «Мәңгілік ел», «Рухани жаңғыру» в 

общественной и профессиональной деятельности. 

 

The purpose of the course Community Service Learning is a training through service to 

society, it is directed to training of the qualified specialists realizing the civil liability before 

society, social responsibility, the broad involvement into charitable and socially significant 

activity to learn the solution of problems, participation in the work of groups as the leader or the 

follower, to estimate responsibility for the acts. In addition, students learn about a society 

organization, which they live in: its leaders, public groups, and standards of social behavior. 

The content of the discipline is aimed at studying the concepts and history of 

volunteering, its main characteristics; youth volunteer programs; social service: forms and 

methods of education. In the process of training, students combine academic knowledge with 

socially useful work for the benefit of others, critically comprehend the real challenges of 

society with the awareness and development of their personal qualities, independence in 

decision-making with the need to cooperate and work in a team. 

As a result of studying the discipline "Service to society" the student will: 

1. Demonstrate knowledge about the basic values of society, the rights and duties of 

citizens, the history of volunteering and ways to solve local problems, the activities of various 

organizations; 

2. To participate in the organization of volunteer, charitable and socially significant 

activities; 

3. To solve social problems in charitable and socially significant activities. 

4. Critically comprehend the real challenges facing society; 

5. Develop your personal qualities, independence in decision-making with the need to 

cooperate and work in a team; 

6. Exercise their rights, freedoms and duties in relation to the family, collective, society, 

native country; 

7. Have the skills to apply the acquired knowledge in research and in life (collecting facts, 

developing a social project and implementing it), group interaction, leadership, cooperation and 

political influence; 

8. Show patriotism, responsibility, respect for work;  

9. To assist in the application of the ideas of «Mangilik El», «Ruhani Janguru» in social 

and professional activities. 
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Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites 

"Тарих", "Адам және қоғам" мектеп пәндері, әлеуметтік-саяси модуль пәндері 

Школьные дисциплины «История», «Человек и общество», дисциплины социально-

политического модуля 

School discipline "History", "Man and society", discipline socio-political module 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites 

Философия, дінтану, мәдениет теориясы мен тарихы, мәдениет әлеуметтануы 

Философия, религиоведение, теория и история культуры, социология культуры 

Philosophy, religious studies, theory and history of culture, sociology of culture 

 

 

Кәсіби қызметтің және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 

Правовые основы професиональной деятельности антикоррупционной 

культуры 

Legal basics of professional activity and ant-corruptional culture 

Курстың мақсаты: сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет етуге және заңдылықты 

сақтауға ықпал ететін жеке тұлғаның құқықтық мәдениеті мен парасаттылығын 

қалыптастыру. 

Мазмұны: оқу курсы білім алушыларды қазақстандық құқықтық жүйенің 

негіздерімен, кәсіби қызмет саласындағы құқықтық және адамгершілік-этикалық 

нормалармен таныстыруға; сыбайлас жемқорлықтың мәні мен факторлары, түрлі 

көріністері туралы білім алуға; сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруға 

бағытталған. 

"Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің кәсіби қызметінің құқықтық негіздері" 

пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) адам мен азаматтың құқықтары, бостандықтары мен міндеттері, қазақстандық 

құқықтық жүйе мен заңнаманың негіздері туралы білімді жүйелеу; оларды өмірдің түрлі 

салаларында іске асыру;  

2) сыбайлас жемқорлықтың маңыздылығын, оның пайда болу формалары мен 

себептерін түсіндіру; 

3) сыбайлас жемқорлық құбылыстарын сыни талдау іскерлігін көрсету; 

4) заңға сәйкес шешімдер қабылдау және әрекеттер жасау; 

5) құқықтық тұрғыдан қызметтің (әрекетсіздіктің) нәтижелері мен салдарын талдау 

және бағалау; 

6) күнделікті өмірде парасатты мінез-құлық моделін құру. 

 

Цель курса: формирование правовой культуры и добропорядочности личности, 

способствующей противодействию коррупции и соблюдению законности. 

Содержание: учебный курс направлен на ознакомление обучающихся с основами 

казахстанской правовой системы; правовыми и нравственно-этическими нормами в сфере 

профессиональной деятельности; на получение знаний о сущности и факторах, 

различных проявлениях коррупции; формирование антикоррупционной культуры. 

В результате изучения дисциплины «Правовые основы професиональной 

 деятельности антикоррупционной культуры» обучающийся будет: 

1) систематизировать знания о правах, свободах и обязанностях человека и 

гражданина, основах казахстанской правовой системы и законодательства; реализовывать 

их в различных сферах жизнедеятельности;  

2) объяснять сущность коррупции, формы проявления и причины её 

происхождения; 

3) демонстрировать умение критического анализа коррупционных явлений; 

4) принимать решения и совершать действия в соответствии с законом; 

5) анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

6) создавать модель добропорядочного поведения в повседневной жизни. 

 

The aim of the course is the formation of a legal culture and integrity of the individual, 

contributing to the fight against corruption and the rule of law. 
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Course contents: the training course aims at introducing students with the fundamentals 

of the Kazakhstan legal system; the legal and ethical norms in the sphere of professional 

activities; the provision of comprehensive knowledge about the essence and factors for various 

manifestations of corruption; the formation of anti-corruption culture. 

As a result of studying the discipline "Legal basis of professional activity of anti-

corruption culture" the student will: 

1) systematize knowledge about the rights, freedoms and duties of man and citizen, the 

basics of Kazakhstan's legal system and legislation; implement them in various spheres of life; 

2) explain the essence of corruption, forms of manifestation and causes of its origin; 

3) demonstrate the ability to critically analyze corruption phenomena; 

4) make decisions and act in accordance with the law; 

5) analyze and evaluate the results and consequences of activities (inaction) from a legal 

point of view; 

6) create a model of good behavior in everyday life. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Қазақстанның қазіргі тарихы, Мәдениеттану, Әлеуметтану, Саясаттану 

Современная история Казахстана, Культурология, Социология, Политология 

Modern history of Kazakhstan, Cultural studies, sociology, Political science 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Философия, дінтану, мәдениет теориясы мен тарихы, мәдениет әлеуметтануы 

Философия, религиоведение, теория и история культуры, социология культуры 

Philosophy, religious studies, theory and history of culture, sociology of culture 

 

 

Құқық негіздері  

Основы права  

Bases of law  

Курстың мақсаты: сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет етуге және заңдылықты 

сақтауға ықпал ететін жеке тұлғаның құқықтық мәдениеті мен парасаттылығын 

қалыптастыру. 

Мазмұны: оқу курсы білім алушыларды қазақстандық құқықтық жүйенің 

негіздерімен, кәсіби қызмет саласындағы құқықтық және адамгершілік-этикалық 

нормалармен таныстыруға; сыбайлас жемқорлықтың мәні мен факторлары, түрлі 

көріністері туралы білім алуға; сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруға 

бағытталған. 

"Құқық негіздері" пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. адам мен азаматтың құқықтары, бостандықтары мен міндеттері, қазақстандық 

құқықтық жүйе мен заңнаманың негіздері туралы білімді жүйелеу; оларды өмірдің түрлі 

салаларында іске асыру;  

2. сыбайлас жемқорлықтың маңыздылығын, оның пайда болу формалары мен 

себептерін түсіндіру; 

3. сыбайлас жемқорлық құбылыстарын сыни талдау іскерлігін көрсету; 

4. заңға сәйкес шешімдер қабылдау және әрекеттер жасау; 

5. құқықтық тұрғыдан қызметтің (әрекетсіздіктің) нәтижелері мен салдарын талдау 

және бағалау; 

6. күнделікті өмірде парасатты мінез-құлық моделін құру. 

 

Цель курса: формирование правовой культуры и добропорядочности личности, 

способствующей противодействию коррупции и соблюдению законности. 

Содержание: учебный курс направлен на ознакомление обучающихся с основами 

казахстанской правовой системы; правовыми и нравственно-этическими нормами в сфере 

профессиональной деятельности; на получение знаний о сущности и факторах, 

различных проявлениях коррупции; формирование антикоррупционной культуры. 

В результате изучения дисциплины «Основы права» обучающийся будет: 

1. систематизировать знания о правах, свободах и обязанностях человека и 

гражданина, основах казахстанской правовой системы и законодательства; реализовывать 

их в различных сферах жизнедеятельности;  
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2. объяснятьсущность коррупции, формы проявления и причины её 

происхождения; 

3. демонстрировать умение критического анализа коррупционных явлений; 

4. принимать решения и совершать действия в соответствии с законом; 

5. анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

6. создавать модель добропорядочного поведения в повседневной жизни. 

 

The aim of the course is the formation of a legal culture and integrity of the individual, 

contributing to the fight against corruption and the rule of law. 

Course contents: the training course aims at introducing students with the fundamentals 

of the Kazakhstan legal system; the legal and ethical norms in the sphere of professional 

activities; the provision of comprehensive knowledge about the essence and factors for various 

manifestations of corruption; the formation of anti-corruption culture. 

As a result of studying the discipline "Bases of law" the student will: 

1. systematize knowledge about the rights, freedoms and duties of man and citizen, the 

basics of Kazakhstan's legal system and legislation; implement them in various spheres of life; 

2. explain the essence of corruption, forms of manifestation and causes of its origin; 

3. demonstrate the ability to critically analyze corruption phenomena; 

4. make decisions and act in accordance with the law; 

5. analyze and evaluate the results and consequences of activities (inaction) from a legal 

point of view; 

6. create a model of good behavior in everyday life. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Қазақстанның қазіргі тарихы, Мәдениеттану, Әлеуметтану, Саясаттану 

Современная история Казахстана, Культурология, Социология, Политология 

Modern history of Kazakhstan, Cultural studies, sociology, Political science 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Философия, дінтану, мәдениет теориясы мен тарихы, мәдениет әлеуметтануы 

Философия, религиоведение, теория и история культуры, социология культуры 

Philosophy, religious studies, theory and history of culture, sociology of culture 

 

 

Аймақтың мәдени әлеуеті мен даму стратегиялары 

Культурный потенциал и стратегии развития региона 

Cultural potential and development strategies of the region 

Пән  аймақтың әлеуметтік-мәдени дамуының  кешенді және тиімді мүмкіндіктерін 

және болашағын оқытады. 

Мақсаты - аймақтың  әлеуметтік-мәдени дамуының аумағын жоспарлау және 

басқаруға арналған білімдерді алу. 

Пәннің мазмұны: Аймақтың дамуының стратегиялық жоспарлауының теориялық 

негізін. Аймақтың  әлеуметтік-экономикалық дамуының стратегиялық жоспарлау 

ретінде. Аймақтың дамуының стратегиялық жоспарлауының қадамдары. Аймақтың 

дамуының стратегиялық мазмұны мен әдістемесі Аймақтың дамуының мәселелері. 

Аймақтың дамуының баламасы. Аймақтың дамуының экономикасы. Мемлекеттік 

органның  аймақтың дамуына әсері. Аймақтың дамуының әлеуметтік, 

институциональдық,экономикалық мәселелері. Стратегиялық жоспарлауының мақсаты 

мен міндеті. 

"Аймақтың мәдени әлеуеті мен даму стратегиялары" пәнін оқу нәтижесінде білім 

алушы: 

1) өңірдің әлеуметтік-мәдени дамуын стратегиялық жоспарлауды әзірлеу 

кезеңдерін, өңірдің дамуын жоспарлаудың негізгі сипаттамаларын, өңірдің дамуын 

жоспарлауға тұжырымдамалық және бағдарламалық тәсілдерді түсіну; 

2) өңір дамуының күшті және әлсіз жақтарын анықтау; 

3) өңірді дамытудың әлеуметтік, мәдени, институционалдық проблемаларын 

анықтау; 

4) өңірдің мәдени мен әлеуметтік саласын дамытудың болжамдары мен 

жоспарларын әзірлеу; 
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5) мемлекеттік билік органдарының өңірдің дамуына әсерін талдау және бағалау. 

 

Дисциплина изучает проблемы, возможности и перспективы обеспечение 

комплексного и наиболее эффективного управления социокультурным развитием 

регионов на основе планирования и прогнозирования. 

Цель - получение знаний в области планирования и прогнозирования 

социокультурного развития региона. 

Содержание дисциплины: теоретические основы стратегического планирования 

развития региона. Регион как объект стратегического планирования. Основные 

характеристики стратегического планирования социокультурного развития региона. 

Этапы разработки стратегического плана социокультурного развития региона. 

Институциональные совершенствования регионального стратегического планирования. 

Альтернативы регионального развития. Анализ развития экономики региона.Анализ 

влияния государственных органов власти на развитие региона. Концептуальные и 

программные подходы к планированию развития региона. Социальные, культурные, 

институциональные проблемы развития регионов. Определение предназначения региона, 

целей и задач стратегического планирования. 

В результате изучения дисциплины «Культурный потенциал и стратегии развития 

региона» обучающийся будет: 

1) понимать этапы разработки стратегического планирования социокультурного 

развития региона, основные характеристики планирования развития региона, 

концептуальные и программные подходы к планированию развития региона; 

2) определять сильные и слабые стороны развития региона; 

3) выявлять социальные, культурные, институциональные проблемы развития 

региона; 

4) разрабатывать прогнозы и планы развития культуры и социальной сферы  

региона; 

5) анализировать и оценивать влияние государственных органов власти на развитие 

региона. 

 

The discipline studies the challenges, opportunities and prospects for comprehensive and 

the most effective management of socio-economic development of regions. 

The aim - to provide knowledge in the field of planning and management of socio-

economic development of the region. 

Contents: the theoretical foundations of strategic planning for the region. The region as an 

object of strategic planning. Key Features of strategic planning of social and economic 

development of the region. Stages of development of a strategic plan for social and economic 

development of the region. 

The content and methodology of regional strategic planning.Problems of improving 

regional strategic planning.Alternatives to regional development.Analysis of regional economic 

development.Analysis of the influence of public authorities on the development of the 

region.Conceptual and programmatic approaches to development planning in the region.Social, 

economic and institutional problems of regional development.Defining the destination of the 

region, the goals and objectives of strategic planning. 

As a result of studying the discipline "Cultural potential and development strategies of the 

region" the student will: 

1) understand the stages of development of strategic planning of socio-economic 

development of the region, the main characteristics of regional development planning, 

conceptual and programmatic approaches to planning the development of the region; 

2) identify the strengths and weaknesses of the region; 

3) identify social, economic, institutional problems of the region's development; 

4) develop forecasts and plans for the development of the economy and social sphere of 

the region; 

5) analyze and evaluate the impact of public authorities on the development of the region. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Қазақстанның қазіргі тарихы, Мәдениеттану, Әлеуметтану, Саясаттану 

Современная история Казахстана, Культурология, Социология, Политология 

Modern history of Kazakhstan, Cultural studies, sociology, Political science 
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Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Философия, дінтану, мәдениет теориясы мен тарихы, мәдениет әлеуметтануы 

Философия, религиоведение, теория и история культуры, социология культуры 

Philosophy, religious studies, theory and history of culture, sociology of culture 

 

Еуразиялық интеграция контекстіндегі қазақ мәдениеті 

Казахская культура в контексте евразийской интеграции 

Kazakh culture in the context of Eurasian integration 

Пәнді меңгерудің мақсаты. қазақ және Қазақстан Республикасының өзге де 

халықтарының рухани мұрасын дамытуға негізделген ұлттық ерекшелік деңгейі жоғары 

тұлғаны қалыптастыру; жеке тұлғаны әлеуметтендіру дамыту; оларда ұлттық мәдени 

құндылықтардың тарихын және әдістемесін дамыту, әсіресе, қазіргі қазақ мәдениеті мен 

өркениетінің мәселесіне студенттердің қызығушылығын ояту; Қазақ мәдениетінің 

феноменін, түрлі аспектілерін, ерекшеліктерін ашып көрсету; сипаттамалары және негізгі 

түрлері мен әлеуметтік-мәдени аспектіде қазіргі заманғы қазақстандық қоғамның 

субмәдениеттарінің табиғаты. 

Курс мазмұны: Қазақ мәдениетінің тарихы, Қазақстан Республикасында қазіргі 

заманғы мәдени үрдісті түсіну үшін негіз ретінде; Қазақстан мен көршілес 

мемлекеттердің достығы, олардың жұмыс істеуі және даму заңдылықтары аумағында 

болған дәстүрлі қоғамдардың мәдениет дамуының негізгі кезеңдері; рәсімдері, салт-

дәстүрлер, ойындар мен мерекелер, қазақ халқының ұлттық киімі, ұлттық мәдениеттегі 

әйел бейнесі. 

«Еуразиялық интеграция контекстіндегі қазақ мәдениеті» пәнін оқу нәтижесінде 

білім алушы: 

1) салт-дәстүрлерді, халық өмірінің әдет-ғұрпын, оның әдет-ғұрпын, ұлттық 

ерекшеліктерін; қазақтардың этикеті мен менталитет негіздерін, оның негізгі 

ерекшеліктерін: дәстүрлерге адалдық, ата-бабалардың жадына, өз тегіне, отбасында және 

балаларға құрметпен қарау; басқа мәдениеттер мен діндерге қатысты төзімділік 

ұғымдарын түсіну;   

2) еркін қарым-қатынас жасауға, әңгімелесушілер бір-бірін қалай қабылдайтыны 

туралы түсінікке ие болуға, қарым-қатынас этикеті мен мәдениетіне ие болуға;  

3) тұрақты дамудың талдамалық және басқарушылық міндеттерін шешу үшін 

қажетті Қазақстанның мәдениет саласындағы ғылыми-зерттеу жұмысын жүзеге асыру 

4) қазақ және Қазақстан Республикасының басқа да халықтарының рухани 

мұрасын, олардың тарихи және әдіснамалық дамуындағы қазіргі қазақ мәдениеті мен 

өркениетінің ерекшеліктерін, әлеуметтік-мәдени аспектідегі қазіргі қазақстандық 

қоғамның негізгі типтері мен субмәдениетін талдау 

5) ұлттық дәстүрлерді сақтау мен дамытуды ескере отырып, әлеуметтік 

бағдарламаларды әзірлеуге міндетті. 

 

Цель курса «Национальные традиции»: формирование личности с высоким 

уровнем национального самосознания на основе освоения ею духовного наследия 

казахского и других народов Республики Казахстан; развитие этнической 

социализированности личности; пробудить интерес к проблеме ценностей казахской 

культуры, особенности современной казахской культуры и цивилизации в их 

историческом и методологическом развитии; раскрыть специфику различных аспектов 

проявления феномена казахской культуры; характерные черты и сущности основных 

типов и субкультур современного казахстанского общества в социокультурном аспекте. 

Содержание курса: история казахской культуры как основа для понимания 

современного культурного процесса в Республике Казахстан; основные этапы развития 

культуры традиционных обществ, существовавших на территории Казахстана и 

сопредельных государств содружества, закономерности их функционирования и 

развития; обряды,традиции и обычаи, игры и праздники, национальный костюм 

казахского народа, образ женщины в национальной культуре.  

В результате изучения дисциплины «Казахская культура в контексте евразийской 

интеграции» обучающийся будет: 

1) понимать традиции и обычаи, уклад жизни народа, его привычки, национальные 

особенности; основы этикета и менталитет казахов, его основные черты: верность 
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традициям, уважительное отношение к памяти предков, своему роду, старшим в семье и 

детям; толерантность по отношению к другим культурам и религиям   

2) свободно общаться, иметь представление о том, как собеседники воспринимают 

друг друга, владеть этикетом и культурой общения  

3) осуществлять научно-исследовательскую работу в области культуры Казахстана, 

необходимую для решения аналитических и управленческих задач  устойчивого развития 

4) анализировать духовное наследие казахского и других народов Республики 

Казахстан,   особенности современной казахской культуры и цивилизации в их 

историческом и методологическом развитии, основные типы и субкультуры 

современного казахстанского общества в социокультурном аспекте 

5) разрабатывать социальные программы с учетом сохранения и развития 

национальных традиций.  

 

The aim of the course: the formation of personality with a high level of national identity 

based on the development of its spiritual heritage of the Kazakh and other peoples of the 

Republic of Kazakhstan; development of ethnic socialization of the individual; to arouse the 

interest of students to the problem of the Kazakh cultural values, especially the modern Kazakh 

culture and civilization in their historical and methodological development; disclose the 

specifics of the various aspects of the phenomenon of Kazakh culture; the characteristics and 

nature of the basic types and subcultures of the modern Kazakh society in the socio-cultural 

aspect. 

Course content: history of Kazakh culture as a basis for understanding contemporary 

cultural process in the Republic of Kazakhstan; the basic stages development of culture of 

traditional societies that existed on the territory of Kazakhstan and neighboring Commonwealth 

states, the laws of their functioning and development; rituals, traditions and customs, games and 

holidays, national costume of the Kazakh people, the image of women in the national culture. 

As a result of studying the discipline «Kazakh culture in the context of Eurasian 

integration» the student will: 

1) to understand the traditions and customs, way of life of the people, its habits, national 

characteristics; the basics of etiquette and mentality of the Kazakhs, its main features: loyalty to 

traditions, respect for the memory of ancestors, his family, elders and children; tolerance 

towards other cultures and religions   

2) communicate freely, have an idea of how the interlocutors perceive each other, know 

the etiquette and culture of communication  

3) to carry out research work in the field of culture of Kazakhstan, necessary to solve 

analytical and management problems of sustainable development 

4) to analyze the spiritual heritage of the Kazakh and other peoples of the Republic of 

Kazakhstan, the features of modern Kazakh culture and civilization in their historical and 

methodological development, the main types and subcultures of modern Kazakh society in the 

socio-cultural aspect 

5) develop social programs taking into account the preservation and development of 

national traditions. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Қазақстанның қазіргі тарихы, Мәдениеттану, Әлеуметтану, Саясаттану 

Современная история Казахстана, Культурология, Социология, Политология 

Modern history of Kazakhstan, Cultural studies, sociology, Political science 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Философия, дінтану, мәдениет теориясы мен тарихы, мәдениет әлеуметтануы 

Философия, религиоведение, теория и история культуры, социология культуры 

Philosophy, religious studies, theory and history of culture, sociology of culture 

 

 

Қазақстан Республикасының мәдениет саясаты 

Культурная политика Республики Казахстан 

Cultural policy of the Republic of Kazakhstan 

Пәннің мақсаты:  қазақстандық жастардың еліміздегі азаматтық қоғамның 

қалыптасу жағдайы мен этносаяси дамуының принциптері туралы ортақ түсінігін 
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қалыптастыру, ұлттық патриотизм құндылықтарын санаға сіңіру, белсенді азаматтық 

және әлеуметтік жауапкершілік қабілетін арттыру. 

Курс мазмұны мынадай бөлімдерді қамтиды: Этносаралық толеранттылық пен 

қоғамдық келісімнің қазақстандық үлгісі Қазақстан Республикасының этносаясатының 

негізі ретінде; Қазақстан Республикасының ұлттық келісім Доктринасы; Рухани – 

өнегелік құндылықтар және қазақстандық қоғамның біртұтастығы; Саяси тұрақтылықты 

қамтамасыз ету: қазақ тілінің рөлі; Қазақстандық қоғамның саяси жаңғыруы; 

этносаралық және конфессияаралық қақтығыстар мәселесі; Қазақстан Республикасының 

сыртқы саясаты. 

"Қазақстан Республикасының мәдениет саясаты" пәнін оқу нәтижесінде білім 

алушы: 

1) этносаралық және конфессияаралық қатынастар саласындағы мемлекеттік 

саясаттың тұжырымдамалық негіздерін түсіну;  

2) этносаралық және конфессияаралық қатынастар саласындағы стратегиялық 

құжаттардың мазмұнын түсіндіру;  

3) этносаралық және конфессияаралық қатынастар саласындағы мемлекеттік 

саясаттың стратегиялық міндеттерін сауатты түсіндіру және оларды іске асырудың 

неғұрлым тиімді тәсілдері мен тетіктерін құру; 

4) этносаралық және конфессияаралық қатынастар саласындағы мемлекеттік 

саясатты іске асыру жөніндегі ғылыми әдебиет пен қолданбалы зерттеулердің мазмұнын 

дербес талдау;  

5) этносаралық және конфессияаралық қатынастар саласындағы мемлекеттік 

саясатты іске асыру жөніндегі стратегиялық құжаттарды талдау;  

6) отандық мәдениеттің жалпы әлемдік өркениетті дамудағы және толерантты 

мәдениетті қалыптастырудағы әлеуетін бағалау. 

 

Цель дисциплины: формирование у молодежи ценностей казахстанского 

патриотизма, толерантной культуры, активной гражданской и социальной 

ответственности, целостного представления о принципах этнополитического развития и 

условиях формирования гражданского общества в современном Казахстане. 

Содержание курса включает следующие разделы: казахстанская модель 

межэтнической толерантности и общественного согласия как базовая основа 

этнонациональной политики Республики Казахстан; доктрина национального единства 

Казахстана; духовно-нравственные ценности и их роль в консолидации современного 

общества; обеспечение политической стабильности: консолидирующая роль казахского 

языка; политическая модернизация казахстанского общества; природа 

межнационального, этнополитического и этнического конфликта; внешняя политика 

Республики Казахстан. 

В результате изучения дисциплины «Культурная политика Республики Казахстан»  

обучающийся будет: 

1) понимать концептуальные основания государственной политики в сфере 

межэтнических и межконфессиональных отношений;  

2) объяснять содержание стратегических документов сфере межэтнических и 

межконфессиональных отношений;  

3) грамотно интерпретировать стратегические задачи государственной политики в 

сфере межэтнических и межконфессиональных отношений и выстраивать наиболее 

эффективные способы и механизмы их реализации; 

4) самостоятельно анализировать содержание научной литературы и прикладных 

исследований по реализации государственной политики в сфере межэтнических и 

межконфессиональных отношений;  

5) анализировать стратегические документы по реализации государственной 

политики в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений;  

6) оценивать потенциал отечественной культуры в общемировом цивилизационном 

развитии и формировании толерантной культуры. 

 

Discipline purpose: the formation of values of Kazakhstani patriotism at youth, tolerant 

culture, active civil and social liability, whole picture of the principles of ethno-political 

development and conditions of civil society formation in modern Kazakhstan. 
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Course content includes the following sections: Kazakhstani model of interethnic 

tolerance and public consent as basic fundamentals of ethno-national policy of the Republic of 

Kazakhstan; doctrine of national unity of Kazakhstan; spiritual and moral values and their role 

in consolidation of modern society; ensuring political stability: the consolidating Kazakh role; 

political modernization of Kazakhstani society; nature of the international, ethno-political and 

ethnic conflict; foreign policy of the Republic of Kazakhstan. 

As a result of studying the discipline "Cultural policy of the Republic of Kazakhstan" the 

student will: 

1) understand the conceptual foundations of state policy in the field of interethnic and 

interfaith relations;  

2) explain the content of strategic documents in the sphere of interethnic and interfaith 

relations;  

3) correctly interpret the strategic objectives of the state policy in the field of interethnic 

and interfaith relations and build the most effective ways and mechanisms for their 

implementation; 

4) independently analyze the content of scientific literature and applied research on the 

implementation of state policy in the field of interethnic and interfaith relations;  

5) analyze strategic documents on the implementation of state policy in the field of 

interethnic and interfaith relations;  

6) to assess the potential of national culture in the global civilizational development and 

formation of tolerant culture. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Қазақстанның қазіргі тарихы, Мәдениеттану, Әлеуметтану, Саясаттану 

Современная история Казахстана, Культурология, Социология, Политология 

Modern history of Kazakhstan, Cultural studies, sociology, Political science. 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Философия, дінтану, мәдениет теориясы мен тарихы, мәдениет әлеуметтануы 

Философия, религиоведение, теория и история культуры, социология культуры 

Philosophy, religious studies, theory and history of culture, sociology of culture 

 

 

Әлеуметтік-мәдени саладағы менеджмент 

Менеджмент в социокультурной сфере 

Management in the socio-cultural sphere 

Пән мемлекеттік қызметтің ерекше түрі және білім саласы, мемлекеттің 

реттеушілік қызметті оқытады. 

Пәннің мақсаты: экономиканың мемлекеттік секторының менеджменті саласында 

кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны:   Мемлекеттік сектордағы менеджмент: қызметтің ерекше түрі 

және білім саласы, мемлекеттің реттеушілік қызметі және қоғамдық мүдде,  нарық: 

бәсекелестік және тиімділік, олигополия және жасырын келісім, табиғи монополиялар 

және экономикалық реттеу, экономикадағы мемлекеттік кәсіпкерліктің ролі және 

функциялары, экономиканың әртүрлі салаларындағы мемлекеттік кәсіпкерліктің дамуы, 

қоғамдық шығындар , нарықтарды реттеу және мемлекетік кәсіпкерлік, мемлекеттік 

сектордағы стратегиялық басқару жүйесі. 

"Әлеуметтік-мәдени саладағы менеджмент" пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) курстың негізгі ұғымдарын, экономиканың мемлекеттік секторында басқарудың 

теориялық негіздерін, модельдерін, нысандары мен әдістерін түсіну; 

2) экономиканың мемлекеттік секторының негізгі сипаттамалары мен жұмыс істеу 

заңдылықтарын, оның ерекшелігі мен басқару ерекшеліктерін түсіндіру; 

3) экономиканың мемлекеттік секторында басқарудың нысандары мен әдістерін 

пайдалану; 

4) практикалық мәселелер мен проблемаларды шешу үшін мемлекеттік сектор 

менеджменті саласындағы жүйелік және ахуалдық талдау әдістерін пайдалану; 

5) экономиканың мемлекеттік секторының жұмыс істеуінің, оны басқарудың 

құбылыстарын, процестерін, тетіктерін, нәтижелері мен әсерлерін дербес талдау және 

бағалау. 
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Дисциплина дает целостное представление о специфике хозяйственного 

управления в государственном секторе экономики страны. 

Цель дисциплины: формирование профессиональных компетенций  в области 

менеджмента государственного сектора экономики.  

Содержание дисциплины: принципы менеджмента государственного сектора.  

Государственный сектор в смешанной экономике. Государственно-частный рынок. 

Система государственных закупок (заказов). Формы общественных расходов. 

Социальное неравенство, бедность и социальные программы (эффективность и 

справедливость). Финансирование производства товаров и услуг в государственном 

секторе. Государственные предприятия. Управление предприятиями с государственным 

участием. Маркетинг государственных благ и услуг. Государственная политика в области 

науки и техники. Стратегия экономической безопасности. 

В результате изучения дисциплины «Менеджмент в социокультурной сфере» 

обучающийся будет: 

1) понимать ключевые понятия курса, теоретические основы, модели, формы и 

методы управления в государственном секторе экономики; 

2) объяснять основные характеристики и закономерности функционирования 

государственного сектора экономики, его специфику и особенности управления; 

3) использовать формы и методы управления в государственном секторе 

экономики; 

4) использовать методы системного и ситуационного анализа в области 

менеджмента государственного сектора  для решения практических вопросов и проблем; 

5) самостоятельно анализировать и оценивать явления, процессы, механизмы, 

результаты и эффекты функционирования государственного сектора экономики, его 

управления. 

 

Discipline gives a holistic view of the specifics of economic management in the public 

sector of the economy. 

The purpose of discipline: the formation of professional competencies in the field of 

management of the public sector. 

Course content: The principles of management of the public sector. The public sector in a 

mixed economy. Public-private market. The system of state purchases (orders). Forms of public 

expenditure. Social inequality, poverty and social programs (efficiency and equity). Funding for 

the production of goods and services in the public sector. State-owned enterprises. Management 

of companies with state participation. Marketing of public goods and services. The state policy 

in the field of science and technology. The strategy of economic security. 

As a result of studying the discipline "Management in the socio-cultural sphere" the 

student will: 

1) understand the key concepts of the course, theoretical foundations, models, forms and 

methods of management in the public sector; 

2) explain the main characteristics and patterns of functioning of the public sector of the 

economy, its specifics and management features; 

3) use forms and methods of management in the public sector of the economy; 

4) to use methods of system and situational analysis in the field of public sector 

management to solve practical issues and problems; 

5) independently analyze and evaluate the phenomena, processes, mechanisms, results 

and effects of the functioning of the public sector of the economy, its management. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Қазақстанның қазіргі тарихы, Мәдениеттану, Әлеуметтану, Саясаттану 

Современная история Казахстана, Культурология, Социология, Политология 

Modern history of Kazakhstan, Cultural studies, sociology, Political science 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Философия, дінтану, мәдениет теориясы мен тарихы, мәдениет әлеуметтануы 

Философия, религиоведение, теория и история культуры, социология культуры 

Philosophy, religious studies, theory and history of culture, sociology of culture 
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Мәдениет теорияларын концептуалды талдау 

Концептуальный анализ теорий культуры 

Conceptual analysis of the theory of culture 

Пәнді игерудің мақсаты: болашақ мәдениеттанушыларды мәдени құндылықтар 

туралы ой - пікірлерге баулу арқылы жеке және іргелі кәсіби дайындау: олардың 

мағынасы, құрамы және заңдары-кейіннен интериориизациялаумен, осы негізде жеке 

мұра қызметін қалыптастырумен; студенттердің Мәдениет, оның феномендерінің өзіндік 

ерекшеліктері, олардың спектрі, динамикасы, мәні туралы тұтас түсінігін қалыптастыру. 

Мәдениетаралық коммуникацияны қалыптастыруға Құзыретті қатысу және болжау 

іскерлігін дамыту. 

Курстың мазмұны: Мәдениет теориясы ретінде Гегель философиясы. Шпенглердың 

тарихи-мәдени тұжырымдамасы. Бердяев философиясындағы адам, шығармашылық, 

мәдениет. Зигмунд Фрейдтың мәдение тұжырымдамасы. Мәдениет және ұжымдық 

бейсаналық: Карл Густав Юнг концепциясы. Арнольд Тойнби тұжырымдамасы. П. А. 

Сорокин. Құндылық мәдениеттің негіз қалаушы принципі ретінде. Мәдениет белгілік 

жүйелердің жиынтығы ретінде (К. Леви-Стросс, М. Фуко және т.б. құрылымы). Ойын 

мәдениетінің тұжырымдамасы (Й. Хейзинга, Х. Ортега-и-Гассет, Е. Финк, т. б.). 

"Мәдениет теорияларын концептуалды талдау" пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) Мәдениеттанудың теориялық және практикалық мәселелері бойынша жазбаша 

және ауызша коммуникацияға қабілетті, әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар 

саласындағы базалық білімді пайдалана отырып, дәлелді, пікірталас жүргізу, көпшілік 

алдында сөйлеу дағдыларын меңгерген; 

2) кәсіби және әлеуметтік міндеттерді шешу үшін әртүрлі көздерден алынған 

ақпаратпен жұмыс істеу дағдыларын пайдалануға дайын; 

3) интеллектуалдық, мәдени, адамгершілік, дене және кәсіби өзін-өзі дамыту, өзін-

өзі жетілдіру, өзін-өзі жетілдіру жеке траекторияларын іске асыруға қабілетті; 

4) әр түрлі мәдениеттердің құндылығын түсіну және мойындау қабілеті; 

5) Мәдениеттанудың теориялық негіздері мен әдістерін, мәдени формаларды, 

процестерді, практикаларды зерделеуге байланысты санаттар мен тұжырымдамаларды 

меңгерген; ; 

6) мәдениет теориясы мен тарихының іргелі мәселелерін білуді көрсетеді. 

 

Цели освоения дисциплины: личностная и фундаментальная профессиональная 

подготовка будущих культурологов через приобщение студентов к размышлениям о 

культурных ценностях: их смысле, составе и законах - с последующей интериоризацией, 

становлением на этой основе индивидуальной мыследеятельности; воссоздание у 

студентов целостного представления о культуре, о своеобразии ее феноменов, их спектре, 

динамике, значении. Развитие мотивации к их глубокому познанию, развитие умения 

прогнозирования и компетентного участия в становлении межкультурных 

коммуникаций. 

Содержание курса: Философия Гегеля как теория культуры. Историко-культурная 

концепция Освальда Шпенглера. Человек, творчество, культура в философии Бердяева. 

Концепция культуры Зигмунда Фрейда. Культура и коллективное бессознательное: 

концепция Карла Густава Юнга. Концепция Арнольда Тойнби. П.А. Сорокин. Ценность 

как основополагающий принцип культуры. Культура как совокупность знаковых систем 

(структурализм К. Леви-Стросса, М. Фуко и др.). Концепция игровой культуры (Й. 

Хейзинга, X. Ортега-и-Гассет, Е. Финк и др.).  

В результате изучения дисциплины «Концептуальный анализ теорий культуры»  

обучающийся будет: 

1) способен к письменной и устной коммуникации по теоретическим и 

практическим проблемам культурологии, владеет навыками аргументации, ведения 

дискуссии, публичной речи с использованием базовых знаний из области социально-

гуманитарных наук; 

2) готов использовать навыки работы с информацией из различных источников для 

решения профессиональных и социальных задач; 

3) способен реализовывать личностные траектории интеллектуального, 

культурного, нравственного, физического и профессионального саморазвития, 

самосовершенствования, самореализации; 
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4) способен понимать и признавать ценности разных культур; 

5) владеть теоретическими основами и методами культурологии, категориями и 

концепциями, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик; способен 

применять теоретико-культурологическое знание и критически использовать методы 

современной науки о культуре в профессиональной деятельности и социальной практике; 

6) демонстрировать знание фундаментальных проблем теории и истории культуры. 

 

Objectives of development of discipline: personal and fundamental professional training 

of future culturologists through familiarization of students to reflections on cultural values: their 

sense, structure and laws - with the subsequent interiorization, formation on this basis of 

individual mental activity; recreation at students of integral representation of culture, about 

originality of its phenomena, their spectrum, dynamics, value. Development of motivation to 

their deep knowledge, development of forecasting skills and competent participation in the 

development of intercultural communications. 

Course content: Hegel's Philosophy as a theory of culture. Historical and cultural concept 

of Oswald Spengler. Man, creativity, culture in Berdyaev's philosophy. Sigmund Freud's 

concept of culture. Culture and the collective unconscious: the concept of Carl Gustav Jung. 

Arnold Toynbee's Concept. P. A. Sorokin. Value as a fundamental principle of culture. Culture 

as a set of sign systems (structuralism of K. Levi-Strauss, M. Foucault, etc.). The concept of 

game culture (J. Huizinga, H. Ortega y Gasset, E. Fink, etc.). 

As a result of studying the discipline " Conceptual analysis of the theory of culture" the 

student will: 

1) capable of written and oral communication on theoretical and practical problems of 

cultural studies, has the skills of argumentation, discussion, public speech using basic 

knowledge of the social Sciences and Humanities; 

2) ready to use the skills of working with information from various sources to solve 

professional and social problems; 

3) is able to realize personal trajectories of intellectual, cultural, moral, physical and 

professional self-development, self-improvement, self-realization; 

4) able to understand and recognize the values of different cultures; 

5) owns the theoretical foundations and methods of cultural studies, categories and 

concepts associated with the study of cultural forms, processes, practices; is able to apply 

theoretical and cultural knowledge and critical use of the methods of modern science of culture 

in professional activity and social practice; 

6) dnmonstriruet knowledge of the fundamental problems of the theory and history of 

culture. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Қазақстанның қазіргі тарихы, Мәдениеттану, Әлеуметтану, Саясаттану 

Современная история Казахстана, Культурология, Социология, Политология 

Modern history of Kazakhstan, Cultural studies, sociology, Political science. 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Философия, дінтану, мәдениет теориясы мен тарихы, мәдениет әлеуметтануы 

Философия, религиоведение, теория и история культуры, социология культуры 

Philosophy, religious studies, theory and history of culture, sociology of culture 

 

Постмодернизм мәдениеті 

Культура постмодернизма 

Postmodern culture 

Курстың мақсаты-постмодернизмнің философиялық-эстетикалық генезисінің 

Француз постструктурализмі мен постфрейдизмдегі жолдарын терең зерделеу; 

постмодернизмнің мәдениет феномені ретінде ерекшелігін анықтау; оның модернизм, 

Авангард, бұқаралық мәдениетпен арақатынасы; постиндустриялық қоғаммен 

байланысы. Әр түрлі өнер түрлеріндегі постмодернизмнің стильдік ерекшеліктерін 

зерттеуге ерекше көңіл бөлінеді. 

Курстың мазмұны: постмодерн және постмодернизм түсінігі; постмодернизмнің 

философиялық-теориялық негіздері; постструктурализм постмодернизм теориясының 

негізі ретінде; постмодернизм теориясы мен практикасы; постмодернизм концепциясы 



56 

 

мәдениет феномені ретінде; әлемдік мәдениет жүйесіндегі постмодернизм; ғылымдағы 

постмодернизм; Ж.-Ф. Лиотар зерттеуіндегі постмодернизм; көркем посткультура. 

"Постмодернизм мәдениеті" пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) модернизм мен постмодернизмді талқылау кезінде пайдаланылатын негізгі 

теориялық ұғымдармен еркін жұмыс істеу;  

2) уақыт контекстінде және қазіргі заманғы ережелер аясында модернистер мен 

постмодернистердің шығармаларын талдауға қабілетті;  

3) заманауи гуманитарлық білімнің теориялық аппаратын пайдалану; 

4) теориялық ой контекстінде көркем шығармаларды талқылау және талдау 

дағдыларын меңгеру;  

5) модернизм мен постмодернизмнің негізгі теориялық ережелерін білу және 

бағдарламалық және теориялық мәтіндерді талқылай білу. 

 

Целью курса является углубленное изучение путей философско-эстетического 

генезиса постмодернизма во французском постструктурализме и постфрейдизме; 

вопросов определения специфики постмодернизма как феномена культуры; его 

соотношения с модернизмом, авангардом, массовой культурой; связь с 

постиндустриальным обществом. Особое внимание уделяется изучению стилевых 

особенностей постмодернизма в различных видах искусства. 

Содержание курса: понятие постмодерна и постмодернизма; философско-

теоретические основы постмодернизма; постструктурализм как основа теории 

постмодернизма; теория и практика постмодернизма; концепции постмодернизма как 

феномена культуры; постмодернизм в системе мировой культуры; постмодернизм в 

науке; постсовременное состояние в исследовании Ж.-Ф. Лиотара; художественная 

посткультура. 

В результате изучения дисциплины «Культура постмодернизма» обучающийся 

будет: 

1) свободно оперировать основными теоретическими понятиями, используемые 

при обсуждении модернизма и постмодернизма;  

2) способен анализировать произведения модернистов и постмодернистов в 

контексте времени и в свете современных положений;  

3) пользоваться теоретическим аппаратом современного гуманитарного знания; 

4) обладать навыками обсуждения и анализа художественных произведений в 

контексте теоретической мысли;  

5) демонстрировать знание основных теоретических положений модернизма и 

постмодернизма и умение обсуждать программные и теоретические тексты. 

 

The aim of the course is an in-depth study of the ways of philosophical and aesthetic 

Genesis of postmodernism in French poststructuralism and postfreudism; issues of determining 

the specificity of postmodernism as a phenomenon of culture; its relationship with modernism, 

avant-garde, mass culture; relationship with post-industrial society. Particular attention is paid 

to the study of stylistic features of postmodernism in various forms of art. 

Course content: the concept of post-modernism and post-modernism; philosophical and 

theoretical foundations of postmodernism; poststructuralism as a theory of postmodernism; 

theory and practice of postmodernism; the concept of postmodernism as a cultural phenomenon; 

postmodernism in world culture; postmodern science; post-modern condition in the research of 

J.-F. Lyotard; arts postculture. 

As a result of studying the discipline "Postmodern culture" the student will: 

1) freely operate with the basic theoretical concepts used in the discussion of modernism 

and postmodernism;  

2) able to analyze the works of modernists and postmodernists in the context of time and 

in the light of modern positions;  

3) use the theoretical apparatus of modern humanitarian knowledge; 

4) have the skills to discuss and analyze works of art in the context of theoretical thought;  

5) demonstrate knowledge of the basic theoretical positions of modernism and 

postmodernism and the ability to discuss the program and theoretical texts. 

 

 

https://pandia.ru/text/category/avangard/
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Пререквизиттер / Пререквизиты / pre-requisites    

"Философия", "Философия тарихы"," Этика"," саясаттану", "Мәдениет теориясы"» 

«Философия», «История философии», «Этика», «Политология», «Теория 

культуры» 

"Philosophy", "History of philosophy", "Ethics", "political Science", " Theory of 

culture». 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requisites 

Өндірістік іс-тәжірибе, Диплом алдындағы іс-тәжірибе, Диплом жұмысын жазу 

Производственная практика, Преддипломная практика, Написание дипломной 

работы  

Manufacturing practice, Pre-diploma practice, Writing a of the thesis. 

 

 

Мәдениеттанулық пәндерді оқытудың әдістемесі 

Методика преподавания культурологических дисциплин 

Methods of teaching cultural disciplines 

Пәнді оқытудың мақсаты студенттерде әлеуметтік-мәдени қызмет саласында 

теориялық және практикалық пәндерді, сондай-ақ әртүрлі білім беру мекемелерінде 

(жалпы білім беру мекемелерінде, қосымша білім беру мекемелерінде, арнайы кәсіптік 

білім беру мекемелерінде) тарихи-мәдени және мәдениеттанулық пәндерді оқыту 

мүмкіндігін қамтамасыз ететін білімді, шеберлікті және дағдыларды қалыптастыру болып 

табылады. 

Пәннің мазмұны: курс мәдениет және өнер саласында және әлеуметтік-мәдени 

қызмет саласында білім беру үдерісін ұйымдастыру мен жүргізудің мәні, ерекшелігі 

туралы негізгі мәліметтерден тұрады, дидактиканың теориялық-әдістемелік негіздерін, 

оның негізгі заңдылықтарын, функциялары мен әдістерін, оқыту процесінің объектісі мен 

субъектісі ретінде адам дамуының негізгі көздері мен заңдылықтарын, оқу-тәрбие 

процесін ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету мен бағдарламалауды ашады. 

"Мәдениеттанулық пәндерді оқытудың әдістемесі" пәнін оқу нәтижесінде білім 

алушы: 

1) мәдениет мекемелерінде, жалпы білім беру мекемелерінде, қосымша білім беру 

мекемелерінде педагогикалық қызметті жүзеге асыруға, әлеуметтік-мәдени қызмет 

мамандарын қайта даярлау және біліктілігін арттырудың әртүрлі нысандарына қатысуға 

қабілетті; 

2) орта кәсіптік және қосымша кәсіптік білім беру және мәдениет және өнер 

саласында кадрларды қайта даярлау мекемелерінде әлеуметтік-мәдени қызмет саласында 

теориялық және практикалық пәндерді, сондай-ақ балаларға қосымша білім беру 

мекемелерінде, жалпы білім беру мекемелерінде тарихи-мәдени және мәдениеттану 

пәндерін оқытуға дайын;  

3) Әлеуметтік-мәдени қызмет саласында пәндерді оқытудың педагогикалық және 

психологиялық негіздерін біледі, кәсіби қызметте кәсіби этика нормаларын басшылыққа 

алады және ҚР халықтарының рухани мәдениетіне сүйенеді, әлеуметтік-мәдени қызмет 

құралдарымен тұлғаның этикалық және эстетикалық бастауларын дамытады;  

4) оқу-тәрбие процесін ғылыми-әдістемелік қамтамасыз етуге және әлеуметтік-

мәдени қызметке қатысушылардың әртүрлі санаттарымен тәрбие іс-шараларын өткізуге 

қабілетті;  

5) әлеуметтік-мәдени орта объектілеріне арналған жолсілтемелерді, туристік 

маршруттарды, ғылыми-популяциялық брошюраларды, мультимедиялық құралдарды 

әзірлеуге қабілетті;  

6) әлеуметтік-мәдени сала мамандарына консультациялық көмек көрсетуге дайын; 

7) орта кәсіптік және қосымша білім беру, мәдениет және өнер саласында 

кадрларды қайта даярлау мекемелерінде әлеуметтік-мәдени қызмет саласында теориялық 

және практикалық пәндерді оқытуға қабілетті. 

 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании у студентов знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих им возможность преподавания теоретических и практических 

дисциплин в области социально-культурной деятельности, а также историко-культурных 

и культурологических дисциплин в различных учреждениях образования 
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(общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования, 

средних специальных учреждениях профессионального образования).  

Содержание дисциплины: курс содержит основные сведения о сущности, 

специфике организации и проведения образовательного процесса в сфере культуры и 

искусства и в области социально-культурной деятельности, раскрывает 

теоретикометодологические основы дидактики, её основные закономерности, функции и 

методы, основные источники и закономерности развития человека как объекта и субъекта 

процесса обучения, о научно-методическом обеспечении и программировании 

учебновоспитательного процесса. 

В результате изучения дисциплины «Методика преподавания культурологических 

дисциплин»  обучающийся будет: 

1) способен осуществлять педагогическую деятельность в учреждениях культуры, 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования, 

участвовать в различных формах переподготовки и повышения квалификации 

специалистов социально-культурной деятельности; 

2) готов к преподаванию теоретических и практических дисциплин в области 

социально-культурной деятельности в образовательных учреждениях среднего 

профессионального и дополнительного профессионального образования и 

переподготовки кадров в сфере культуры и искусства, а также историко-культурных и 

культурологических дисциплин в образовательных учреждениях дополнительного 

образования детей, общеобразовательных учреждениях;  

3) знает педагогические и психологические основы преподавания дисциплин из 

области социально-культурной деятельности, руководствуется в профессиональной 

деятельности нормами профессиональной этики и опирается на духовную культуру 

народов РК, развивает этические и эстетические начала личности средствами социально-

культурной деятельности;  

4) способен к научно-методическому обеспечению учебно-воспитательного 

процесса и проведению воспитательных мероприятий с различными категориями 

участников социально-культурной деятельности;  

5) способен к разработке путеводителей, туристических маршрутов, 

научнопопулярных брошюр, мультимедийных пособий, посвященных объектам 

социальнокультурной среды;  

6) готов к оказанию консультативной помощи специалистам социальнокультурной 

сферы; 

7) способен к преподаванию теоретических и практических дисциплин в области 

социально-культурной деятельности в образовательных учреждениях среднего 

профессионального и дополнительного образования, переподготовки кадров в сфере 

культуры и искусства 

 

The purpose of the discipline is to form students ' knowledge and skills, providing them 

with the opportunity to teach theoretical and practical disciplines in the field of social and 

cultural activities, as well as historical, cultural and cultural disciplines in various educational 

institutions (General education institutions, institutions of additional education, secondary 

specialized institutions of vocational education). 

Course content: the course contains basic information about the nature, specifics of the 

organization and conduct of the educational process in the field of culture and art and in the 

field of socio-cultural activities, reveals the theoretical and methodological foundations of 

didactics, its basic laws, functions and methods, the main sources and patterns of human 

development as an object and subject of the learning process, scientific and methodological 

support and programming of educational process. 

As a result of studying the discipline "Methods of teaching cultural disciplines" the 

student will: 

1) is capable to carry out pedagogical activity in cultural institutions, General education 

institutions, institutions of additional education, to participate in various forms of retraining and 

advanced training of specialists of social and cultural activity; 

2) ready to teach theoretical and practical disciplines in the field of social and cultural 

activities in educational institutions of secondary vocational and additional vocational education 

and retraining in the field of culture and art, as well as historical, cultural and cultural 
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disciplines in educational institutions of additional education of children, General education 

institutions;  

3) knows pedagogical and psychological bases of teaching of disciplines from the field of 

social and cultural activity, is guided in professional activity by norms of professional ethics and 

is based on spiritual culture of the people of RK, develops ethical and esthetic beginnings of the 

person by means of social and cultural activity;  

4) capable of scientific and methodological support of the educational process and 

educational activities with different categories of participants in social and cultural activities;  

5) capable of developing guidebooks, tourist routes, popular scientific brochures, 

multimedia manuals dedicated to the objects of social and cultural environment;  

6) ready to provide advice to specialists of social and cultural sphere; 

7) capable of teaching theoretical and practical disciplines in the field of social and 

cultural activities in educational institutions of secondary vocational and additional education, 

retraining in the field of culture and art 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Қазақстанның қазіргі тарихы, Мәдениеттану, Әлеуметтану, Саясаттану 

Современная история Казахстана, Культурология, Социология, Политология 

Modern history of Kazakhstan, Cultural studies, sociology, Political science. 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Философия, дінтану, мәдениет теориясы мен тарихы, мәдениет әлеуметтануы 

Философия, религиоведение, теория и история культуры, социология культуры 

Philosophy, religious studies, theory and history of culture, sociology of culture 

 

Мәдениетаралық коммуникациялар 

Межкультурные коммуникации 

Intercultural communication 

"Мәдениетаралық коммуникация" пәнінің мақсаты-мәдениетаралық қарым-

қатынастағы мәдени қабылеттілік пен толеранттылықты дамыту, студенттердің ой-өрісін 

кеңейту және олардың мәдениеттанушылық және лингвомәдени білімді алуы, шетел тілін 

меңгерумен қатар коммуникативтік мінез-құлықтың ұлттық-мәдени ерекшеліктерін оқу 

қажеттілігін түсінуді қалыптастыру, студенттердің мәдениетаралық коммуникативтік 

құзыреттілігін арттыру. 

Пәннің мазмұны: "мәдениетаралық коммуникация"пәні. Ғылым жүйесіндегі 

мәдениетаралық коммуникация теориясының орны; Мәдениет және мәдениетаралық 

коммуникация; іскерлік мәдениет және мәдениетаралық коммуникация мәселелері; 

Мәдениет және коммуникация. Мәдениетаралық коммуникация теориясының негізгі 

даму кезеңдері; Мәдениетаралық коммуникацияның негізгі теориялары; Мәдениетаралық 

коммуникацияның лингвистикалық мәселелері. Мәдениетаралық коммуникацияның 

түрлері; мәдениетаралық коммуникацияны түсіну мәселесі; мәдениетаралық 

коммуникация жағдайында өзара түсіністікке қол жеткізу стратегиясы мен модельдері. 

"Мәдениетаралық коммуникациялар" пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) әлемдік мәдениеттің базалық құндылықтарын білуін және оларға өзінің Жеке 

және жалпы мәдени дамуында сүйенуге дайындығын көрсету; 

2) ойлау мәдениетін меңгеру, ақпаратты қабылдау, қорыту және талдау, мақсат қою 

және оған қол жеткізу жолдарын таңдау қабілеті; 

3) әртүрлі елдердегі коммуникативтік қарым-қатынастың негізгі түрлері мен 

ерекшеліктерін, мәдениет пен коммуникация арасындағы себеп-салдарлық байланысты 

анықтау; 

4) әртүрлі мәдениеттердің (батысеуропалық, шығыс, орыс және т. б.) аса маңызды 

құндылықтарын (оның ішінде коммуникативтік) түсіну, олардың тасымалдаушыларының 

коммуникативтік мінез-құлқын анықтайтын; 

5) мәдениетаралық коммуникация мәселелерінде еркін бағдарлану; 

6) вербалды, вербалды емес, эмоциялық, эмотивті коммуникациядағы өзге 

мәдениет өкілдерінің коммуникативтік мінез-құлқының нақты көріністерін барабар 

түсіндіруге қабілетті; 

7) нәтижелі мәдениетаралық коммуникацияны орнату және жүргізу тәсілдеріне ие 

болу; 
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8) Қазақстан мен шетел халықтарының тарихи мұрасы мен мәдени дәстүрлеріне 

құрметпен және ұқыпты қарау дағдыларын меңгеру, әлеуметтік және мәдени 

айырмашылықтарды толерантты қабылдау. 

 

Цель дисциплины «Межкультурные коммуникации» -  развитие культурной 

восприимчивости и толерантности в межкультурном общении, расширение кругозора 

студентов и получение ими культурологических и лингвокультурологических знаний, 

формирование понимания необходимости изучения национально-культурных 

особенностей коммуникативного поведения наряду с изучением иностранного языка, 

повышение межкультурной коммуникативной компетенции студентов, включающей в 

себя знания, умения и навыки, которые дают возможность решать ряд задач, 

необходимых для успешной межкультурной коммуникации. 

Содержание дисциплины: Предмет «межкультурной коммуникации». Место теории 

межкультурной коммуникации в системе наук; культура и межкультурная 

коммуникация; Деловые культуры и проблемы межкультурной коммуникации; Культура 

и коммуникация. Основные этапы развития теории межкультурной коммуникации; 

Основные теории межкультурной коммуникации; Лингвистические проблемы 

межкультурной коммуникации. Виды межкультурной коммуникации; Проблема 

понимания в межкультурной коммуникации; Стратегии и модели достижения 

взаимопонимания в условиях межкультурной коммуникации. 

В результате изучения дисциплины «Межкультурные коммуникации» 

обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание базовых ценностей мировой культуры и готовностью 

опираться на них в своем личностном и общекультурном развитии; 

2) владеть культурой мышления, способность к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

3) определять основные виды и особенности коммуникативного общения в разных 

странах, причинно-следственную связь между культурой и коммуникацией; 

4) понимать важнейшие ценности (в том числе коммуникативные) различных 

культур (западноевропейские, восточные, русские и др.), определяющие 

коммуникативное поведение их носителей; 

5) свободно ориентироваться в проблемах межкультурной коммуникации; 

6) способен адекватно интерпретировать конкретные проявления 

коммуникативного поведения представителей иных культур в вербальной, невербальной, 

эмоциональной, эмотивной коммуникации; 

7) обладать приёмами установления и ведения продуктивной межкультурной 

коммуникации; 

8) обладать навыками уважительного и бережного отношения к историческому 

наследию и культурным традициям народов Казахстана и зарубежья, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия. 

 

The purpose of the discipline "Intercultural communication" - development of cultural 

sensitivity and tolerance in intercultural communication, expanding horizons of students and 

they receive cultural and linguistic cultural knowledge, understanding the need to study national 

and cultural peculiarities of communicative behavior, along with the study of a foreign 

language, improving intercultural communicative competence, which includes knowledge, 

abilities and skills which enable to solve a number of tasks necessary for successful intercultural 

communication. 

Discipline content: the Subject of "intercultural communication". The place of the theory 

of intercultural communication in the system of Sciences; culture and intercultural 

communication; Business cultures and problems of intercultural communication; Culture and 

communication. The main stages of development of the theory of intercultural communication; 

Basic theories of intercultural communication; Linguistic problems of intercultural 

communication. Types of intercultural communication; the problem of understanding in 

intercultural communication; Strategies and models for achieving mutual understanding in 

intercultural communication. 

As a result of studying the discipline "Intercultural communication" the student will: 

https://pandia.ru/text/category/mezhkulmzturnie_kommunikatcii/
https://pandia.ru/text/category/inostrannie_yaziki/
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1) demonstrate knowledge of the basic values of world culture and willingness to rely on 

them in their personal and cultural development; 

2) possess a culture of thinking, the ability to perceive, summarize and analyze 

information, setting goals and choosing ways to achieve it; 

3) identify the main types and features of communication in different countries, the causal 

relationship between culture and communication; 

4) understand the most important values (including communicative) of different cultures 

(Western European, Eastern, Russian, etc.) that determine the communicative behavior of their 

carriers; 

5) freely navigate the problems of intercultural communication; 

6) is able to adequately interpret specific manifestations of communicative behavior of 

representatives of other cultures in verbal, nonverbal, emotional, emotive communication; 

7) possess the methods of establishing and conducting productive intercultural 

communication; 

8) have skills of respectful and careful attitude to the historical heritage and cultural 

traditions of the peoples of Kazakhstan and abroad, tolerant perception of social and cultural 

differences. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / pre-requisites    

"Философия", "Философия тарихы"," Этика"," саясаттану", "Мәдениет теориясы"» 

«Философия», «История философии», «Этика», «Политология», «Теория 

культуры» 

"Philosophy", "History of philosophy", "Ethics", "political Science", " Theory of 

culture». 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requisites 

Өндірістік іс-тәжірибе, Диплом алдындағы іс-тәжірибе, Диплом жұмысын жазу 

Производственная практика, Преддипломная практика, Написание дипломной 

работы  

Manufacturing practice, Pre-diploma practice, Writing a of the thesis. 

 

 

Мәдениетті заманауи зерттеу бағдарламалары мен әдістері 

Современные исследовательские программы и методы изучения культуры 

Modern research programs and methods of cultural studies 

"Қазіргі заманғы зерттеу бағдарламалары мен мәдениетті зерттеу әдістері" пәнін 

игерудің мақсаты: студенттердің мәдениеттану саласындағы кәсіби және әлеуметтік-

тәжірибелік қызметке қажетті қазіргі теориялық білім негіздерін меңгеру, заманауи 

мәдениетті оқып-үйренуде қолданылатын зерттеу тәсілдері мен нақты танымдық 

тәсілдердің мүмкіндіктері мен шекарасы туралы білімді тереңдету. студенттердің 

заманауи әдіснамалық құралдарды пайдалана отырып, мәдени формаларды, үрдістер мен 

тәжірибелерді талдау дағдылары мен іскерліктерін қалыптастыру. 

Курстың мазмұны: қазіргі әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар жүйесіндегі 

Мәдениет туралы Білім: зерттеу бағдарламалары; Cultural studies: ХХ ғасырдың екінші 

жартысы-XXI ғасырдың басындағы теориялық – әдіснамалық қондырғылардың 

динамикасы; сultural studies: ұғымдық аппарат және әдіснамалық құралдар; әлеуметтік-

мәдени зерттеулер және сыни дискурс-талдау; әлеуметтік-мәдени зерттеулер жүйесіндегі 

Media studies; new cultural history зерттеу тәсілдері мен әдістемелері. 

"Мәдениетті заманауи зерттеу бағдарламалары мен әдістері" пәнін оқу нәтижесінде 

білім алушы: 

1) мәдени нысандарды, процестерді, практикаларды зерделеуге байланысты қазіргі 

заманғы зерттеу бағдарламаларының арнасында өндірілетін теорияларды, 

тұжырымдамаларды, әдістерді түсінеді; 

2) нақты ғылыми-зерттеу және ғылыми-практикалық міндеттерді шешу үшін 

Мәдениеттанудың осы саласынан арнайы білімді шығармашылықпен қолдана алады; 

3) өз жұмысының нәтижелерін презентация және эссе түрінде ұсыну; 

4) белгілі бір әдістерді барабар/барабар таңдау және қолдану тұрғысынан 

жекелеген зерттеу сюжеттерін талдау;  

5) таңдалған амалдармен салынған шектеулерді ескере отырып, өз зерттеу 

жоспарын құру. 
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Целями освоения дисциплины «Современные исследовательские программы и 

методы изучения культуры» являются: овладение студентами основами современных 

теоретических знаний в области культурологии, необходимых для профессиональной и 

социально-практической деятельности, углубление знания о возможностях и границах 

исследовательских подходов и конкретных познавательных приемов, применяемых при 

изучении современной культуры; выработка студентами умений и навыков анализа 

культурных форм, процессов и практик с использованием современного 

методологического инструментария. 

Содержание дисциплины: Знание о культуре в системе современных социально-

гуманитарных наук: исследовательские программы; Cultural studies: динамика теоретико-

методологических установок во второй половине ХХ – начале XXI века; сultural studies: 

понятийный аппарат и методологический инструментарий; Социокультурные 

исследования и критический дискурс-анализ; Media studies в системе социокультурных 

исследований; Исследовательские подходы и методики new cultural history. 

В результате изучения дисциплины «Современные исследовательские программы и 

методы изучения культуры»  обучающийся будет: 

1) понимать теории, концепты, методы, которые вырабатываются в русле 

современных исследовательских программ, связанных с изучением культурных форм, 

процессов, практик; 

2) способен творчески применять специализированные знания из данной области 

культурологии для решения конкретных научно-исследовательских и научно-

практических задач; 

3) представлять результаты своей работы в форме презентаций и эссе; 

4) анализировать отдельные исследовательские сюжеты с точки зрения 

адекватного/неадекватного выбора и применения тех или иных методов;  

5) строить план собственного исследования с учетом ограничений, накладываемых 

выбранными подходами.  

 

The objectives of the discipline "Modern research programs and methods of studying 

culture" are: mastering the basics of modern theoretical knowledge in the field of cultural 

studies, necessary for professional and socio-practical activities, deepening knowledge about the 

possibilities and boundaries of research approaches and specific cognitive techniques used in the 

study of modern culture. development of students ' skills of analysis of cultural forms, processes 

and practices using modern methodological tools. 

Discipline content: Knowledge about culture in the system of modern social and 

humanitarian Sciences: research programs; Cultural studies: dynamics of theoretical and 

methodological attitudes in the second half of the XX-early XXI century; cultural studies: 

conceptual apparatus and methodological tools; socio-Cultural studies and critical discourse 

analysis; Media studies in the system of socio-cultural studies; Research approaches and 

methods of new cultural history. 

As a result of studying the discipline "Modern research programs and methods of cultural 

studies" the student will: 

1) understand the theories, concepts, methods that are developed in line with modern 

research programs related to the study of cultural forms, processes, practices; 

2) able to creatively apply specialized knowledge from the field of cultural studies to 

solve specific research and scientific-practical problems; 

3) present the results of their work in the form of presentations and essays; 

4) analyze individual research subjects in terms of adequate / inadequate selection and 

application of certain methods;  

5) build a plan of their own research, taking into account the limitations imposed by the 

selected approaches. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Қазақстанның қазіргі тарихы, Мәдениеттану, Әлеуметтану, Саясаттану 

Современная история Казахстана, Культурология, Социология, Политология 

Modern history of Kazakhstan, Cultural studies, sociology, Political science. 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Философия, дінтану, мәдениет теориясы мен тарихы, мәдениет әлеуметтануы 

https://pandia.ru/text/category/diskurs/
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Философия, религиоведение, теория и история культуры, социология культуры 

Philosophy, religious studies, theory and history of culture, sociology of culture 

 

Шығармашылық мәдениеттанулық талдаудың пәні ретінде 

Творчество как предмет культурологического анализа 

Creative work as the subject of cultural analysis 

Курстың мақсаты-мәдениеттану саласындағы шығармашылық ұғымының 

мазмұнын ашу, студенттердің жеке тұлғаның шығармашылық әлеуетін дамыту 

мәселелеріне баса назар аудара отырып, шығармашылықтың әдіснамалық, теориялық, 

әдістемелік негіздерін меңгеру. 

Курстың мазмұны: "шығармашылық" түсінігі: мәні мен мазмұны; қазіргі заманғы 

әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдағы шығармашылық проблемасына негізгі көзқарас; 

шығармашылық және шығармашылық қызмет мәселелеріне мәдениеттанулық көзқарас; 

шығармашылық және тұлға; адамның шығармашылық қабілетін дамыту. 

"Шығармашылық мәдениеттанулық талдаудың пәні ретінде" пәнін оқу нәтижесінде 

білім алушы: 

1) өзінің жалпы мәдени және кәсіби деңгейін дамытуға және зерттеудің жаңа 

әдістерін өз бетінше меңгеруге қабілетті; 

2) жаңа білім мен іскерлікті өз бетінше сатып алуға және пайдалануға қабілетті; 

3) отандық және шетелдік зерттеушілер алған нәтижелерді қорытындылауға және 

сыни бағалауға; өзекті ғылыми мәселелерді анықтауға және тұжырымдауға қабілетті;  

4) ғылыми зерттеудің таңдалған тақырыбының өзектілігін, теориялық және 

практикалық маңыздылығын негіздеу; ; 

5) әзірленген бағдарламаға сәйкес дербес зерттеулер жүргізу;  

6) жүргізілген зерттеу нәтижелерін ғылыми есеп, мақала немесе баяндама түрінде 

ұсынуға міндетті. 

 

Целью курса является раскрытие содержание понятия творчество в 

культурологическом ракурсе, овладение студентами методологическими,  

теоретическими,  методическими  основами  творчества  с  акцентом  на  проблемы  

развития  творческого  потенциала личности. 

Содержание курса: понятие «творчество»: сущность и содержание; основные 

подходы к проблеме творчества в современной социогуманитарной науке; 

культурологический подход к проблеме творчества и творческой деятельности; 

творчество и личность; развитие творческих способностей человека. 

В результате изучения дисциплины «Творчество как предмет культурологического 

анализа» обучающийся будет: 

1) способен развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые методы исследования; 

2) способен самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения; 

3) способен обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать 

актуальные научные проблемы;  

4)  обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования; 

5)  проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой;  

6)  представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, 

статьи или доклада. 

 

The aim of the course is to reveal the concept of creativity in cultural perspective, 

students the mastery of methodological, theoretical, methodological principles of art with 

emphasis on problems of development of creative potential of personality. 

The content of the course: the concept of "creativity": the essence and content; the main 

approaches to the problem of creativity in modern socio-humanitarian science; cultural 

approach to the problem of creativity and creative activity; creativity and personality; 

development of creative abilities. 
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As a result of studying the discipline "Creative work as the subject of cultural analysis" 

the student will: 

1) he is able to develop his General cultural and professional level and independently 

master new methods of research; 

2) able to independently acquire and use new knowledge and skills; 

3) is able to generalize and critically evaluate the results obtained by domestic and 

foreign researchers; identify and formulate relevant scientific problems;  

4) to justify the relevance, theoretical and practical significance of the chosen topic of 

scientific research; 

5) conduct independent research in accordance with the developed program;  

6) present the results of the study in the form of a scientific report, article or report. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / pre-requisites    

"Философия", "Философия тарихы"," Этика"," саясаттану", "Мәдениет теориясы"» 

«Философия», «История философии», «Этика», «Политология», «Теория 

культуры» 

"Philosophy", "History of philosophy", "Ethics", "political Science", " Theory of 

culture». 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requisites 

Өндірістік іс-тәжірибе, Диплом алдындағы іс-тәжірибе, Диплом жұмысын жазу 

Производственная практика, Преддипломная практика, Написание дипломной 

работы  

Manufacturing practice, Pre-diploma practice, Writing a of the thesis. 

 

 

ШҚО тарихи-мәдени мұрасын сақтау және репрезентациялау мәселелері 

Проблемы сохранения и репрезентации историко-культурного наследия ВКО 

Problems of preservation and representation of historical and cultural heritage of 

East Kazakhstan 

Пәнді меңгерудің мақсаты. қазақ және Қазақстан Республикасының өзге де 

халықтарының рухани мұрасын дамытуға негізделген ұлттық ерекшелік деңгейі жоғары 

тұлғаны қалыптастыру; жеке тұлғаны әлеуметтендіру дамыту; оларда ұлттық мәдени 

құндылықтардың тарихын және әдістемесін дамыту, әсіресе, қазіргі қазақ мәдениеті мен 

өркениетінің мәселесіне студенттердің қызығушылығын ояту; Қазақ мәдениетінің 

феноменін, түрлі аспектілерін, ерекшеліктерін ашып көрсету; сипаттамалары және негізгі 

түрлері мен әлеуметтік-мәдени аспектіде қазіргі заманғы қазақстандық қоғамның 

субмәдениеттарінің табиғаты. 

Курс мазмұны: Қазақ мәдениетінің тарихы, Қазақстан Республикасында қазіргі 

заманғы мәдени үрдісті түсіну үшін негіз ретінде; Қазақстан мен көршілес 

мемлекеттердің достығы, олардың жұмыс істеуі және даму заңдылықтары аумағында 

болған дәстүрлі қоғамдардың мәдениет дамуының негізгі кезеңдері; рәсімдері, салт-

дәстүрлер, ойындар мен мерекелер, қазақ халқының ұлттық киімі, ұлттық мәдениеттегі 

әйел бейнесі. 

«ШҚО тарихи-мәдени мұрасын сақтау және репрезентациялау мәселелері» пәнін 

оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) салт-дәстүрлерді, халық өмірінің әдет-ғұрпын, оның әдет-ғұрпын, ұлттық 

ерекшеліктерін; қазақтардың этикеті мен менталитет негіздерін, оның негізгі 

ерекшеліктерін: дәстүрлерге адалдық, ата-бабалардың жадына, өз тегіне, отбасында және 

балаларға құрметпен қарау; басқа мәдениеттер мен діндерге қатысты төзімділік 

ұғымдарын түсіну;   

2) еркін қарым-қатынас жасауға, әңгімелесушілер бір-бірін қалай қабылдайтыны 

туралы түсінікке ие болуға, қарым-қатынас этикеті мен мәдениетіне ие болуға;  

3) тұрақты дамудың талдамалық және басқарушылық міндеттерін шешу үшін 

қажетті Қазақстанның мәдениет саласындағы ғылыми-зерттеу жұмысын жүзеге асыру 

4) қазақ және Қазақстан Республикасының басқа да халықтарының рухани 

мұрасын, олардың тарихи және әдіснамалық дамуындағы қазіргі қазақ мәдениеті мен 

өркениетінің ерекшеліктерін, әлеуметтік-мәдени аспектідегі қазіргі қазақстандық 

қоғамның негізгі типтері мен субмәдениетін талдау 
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5) ұлттық дәстүрлерді сақтау мен дамытуды ескере отырып, әлеуметтік 

бағдарламаларды әзірлеуге міндетті. 

 

Цель курса «Национальные традиции»: формирование личности с высоким 

уровнем национального самосознания на основе освоения ею духовного наследия 

казахского и других народов Республики Казахстан; развитие этнической 

социализированности личности; пробудить интерес к проблеме ценностей казахской 

культуры, особенности современной казахской культуры и цивилизации в их 

историческом и методологическом развитии; раскрыть специфику различных аспектов 

проявления феномена казахской культуры; характерные черты и сущности основных 

типов и субкультур современного казахстанского общества в социокультурном аспекте. 

Содержание курса: история казахской культуры как основа для понимания 

современного культурного процесса в Республике Казахстан; основные этапы развития 

культуры традиционных обществ, существовавших на территории Казахстана и 

сопредельных государств содружества, закономерности их функционирования и 

развития; обряды,традиции и обычаи, игры и праздники, национальный костюм 

казахского народа, образ женщины в национальной культуре.  

В результате изучения дисциплины «Проблемы сохранения и репрезентации 

историко-культурного наследия ВКО» обучающийся будет: 

1) понимать традиции и обычаи, уклад жизни народа, его привычки, национальные 

особенности; основы этикета и менталитет казахов, его основные черты: верность 

традициям, уважительное отношение к памяти предков, своему роду, старшим в семье и 

детям; толерантность по отношению к другим культурам и религиям   

2) свободно общаться, иметь представление о том, как собеседники воспринимают 

друг друга, владеть этикетом и культурой общения  

3) осуществлять научно-исследовательскую работу в области культуры Казахстана, 

необходимую для решения аналитических и управленческих задач  устойчивого развития 

4) анализировать духовное наследие казахского и других народов Республики 

Казахстан,   особенности современной казахской культуры и цивилизации в их 

историческом и методологическом развитии, основные типы и субкультуры 

современного казахстанского общества в социокультурном аспекте 

5) разрабатывать социальные программы с учетом сохранения и развития 

национальных традиций.  

 

The aim of the course: the formation of personality with a high level of national identity 

based on the development of its spiritual heritage of the Kazakh and other peoples of the 

Republic of Kazakhstan; development of ethnic socialization of the individual; to arouse the 

interest of students to the problem of the Kazakh cultural values, especially the modern Kazakh 

culture and civilization in their historical and methodological development; disclose the 

specifics of the various aspects of the phenomenon of Kazakh culture; the characteristics and 

nature of the basic types and subcultures of the modern Kazakh society in the socio-cultural 

aspect. 

Course content: history of Kazakh culture as a basis for understanding contemporary 

cultural process in the Republic of Kazakhstan; the basic stages development of culture of 

traditional societies that existed on the territory of Kazakhstan and neighboring Commonwealth 

states, the laws of their functioning and development; rituals, traditions and customs, games and 

holidays, national costume of the Kazakh people, the image of women in the national culture. 

As a result of studying the discipline «Problems of preservation and representation of 

historical and cultural heritage of East Kazakhstan» the student will: 

1) to understand the traditions and customs, way of life of the people, its habits, national 

characteristics; the basics of etiquette and mentality of the Kazakhs, its main features: loyalty to 

traditions, respect for the memory of ancestors, his family, elders and children; tolerance 

towards other cultures and religions   

2) communicate freely, have an idea of how the interlocutors perceive each other, know 

the etiquette and culture of communication  

3) to carry out research work in the field of culture of Kazakhstan, necessary to solve 

analytical and management problems of sustainable development 
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4) to analyze the spiritual heritage of the Kazakh and other peoples of the Republic of 

Kazakhstan, the features of modern Kazakh culture and civilization in their historical and 

methodological development, the main types and subcultures of modern Kazakh society in the 

socio-cultural aspect 

5) develop social programs taking into account the preservation and development of 

national traditions. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Қазақстанның қазіргі тарихы, Мәдениеттану, Әлеуметтану, Саясаттану 

Современная история Казахстана, Культурология, Социология, Политология 

Modern history of Kazakhstan, Cultural studies, sociology, Political science 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Философия, дінтану, мәдениет теориясы мен тарихы, мәдениет әлеуметтануы 

Философия, религиоведение, теория и история культуры, социология культуры 

Philosophy, religious studies, theory and history of culture, sociology of culture 

 

Мәдени және табиғи мұраны қорғаудың халықаралық ұйымдары 

Международные организации охраны культурного и природного наследия 

International organizations for the protection of cultural and natural heritage 

Пәнді оқытудың мақсаты Қазақстан Республикасында және шет елдерде мәдени 

және табиғи мұраны сақтау туралы пәнаралық деңгейдегі жүйелі білімді меңгеру болып 

табылады. Тарихи нақты кезеңдерде, соның ішінде қазіргі жағдайда мәдени және табиғи 

мұраны сақтау ерекшелігімен танысу; мәдени және табиғи мұраны сақтау проблемалары 

бойынша халықаралық және отандық нормативтік құжаттарды игеру; мәдени және 

табиғи мұра объектілерін шетелдерде сақтау тәжірибесімен танысу. 

Пәннің мазмұны: мәдени және табиғи мұра қорғау объектісі ретінде (теориялық-

әдістемелік аспектілер). Негізгі категориялар: "ескерткіш", "мұра", "мәдени ландшафт". 

Категорияларды анықтаудағы пәнаралық ғылыми тәсілдер: семиотикалық, экологиялық 

және т.б. "ескерткіш", "мұра", "табиғи мұра" ұғымдары халықаралық нормативтік 

құжаттарды түсіндіруде. Мәдени және табиғи мұраны қорғау туралы қазіргі заңнама. 

Шетелде мәдени және табиғи мұраны қорғау туралы халықаралық нормативтік құжаттар. 

Қарулы қақтығыстар кезінде және бейбіт уақытта ескерткіштердің сақталуын реттейтін 

халықаралық нормативтік құжаттар (ЮНЕСКО конвенциялары мен ұсыныстары, ИКОМ, 

ИКОМОС құжаттары). 

"Мәдени және табиғи мұраны қорғаудың халықаралық ұйымдары" пәнін оқу 

нәтижесінде білім алушы: 

1) Мәдени мұра объектілерін қорғау туралы отандық және шетелдік заңнаманың 

қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдерін білуін көрсету; 

2) Мәдени мұра объектілерін қорғау туралы негізгі қазіргі заманғы халықаралық 

құжаттарды түсіну; 

3) мәдени және табиғи мұра объектілерін қорғау туралы халықаралық тәжірибені 

практикада пайдалануға қабілетті; 

4) мәдени және табиғи мұра объектілерін зерттеуде тарихи-мәдени білімнің 

теориялық және әдіснамалық негіздерін қолдану; 

5) мәдени және табиғи мұраны сақтауға және игеруге бағытталған бағдарламалар 

жобаларын әзірлеуге қабілетті; 

6) мұражай-қорықтар, мәдени орталықтар, экскурсиялық және туристік фирмалар 

жүйесінде мәдени-білім беру бағдарламаларын әзірлеуге қатысуға дайын. 

 

Целью изучения дисциплины является освоение студентами системных знаний 

междисциплинарного уровня о сохранении культурного и природного наследия в 

Республике Казахстан и за рубежом. ознакомление со спецификой сохранения 

культурного и природного наследия в исторически конкретные периоды, в том числе и в 

современной ситуации; освоение международных и отечественных нормативных 

документов по проблемам сохранения культурного и природного наследия; ознакомление 

с опытом сохранения объектов культурного и природного наследия за рубежом. 

Содержание дисциплины: Культурное и природное наследие как объект охраны 

(теоретико-методологические аспекты). Основные категории: “памятник”, “наследие”, 

“культурный ландшафт”. Междисциплинарные научные подходы к определению 
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категорий: семиотический, экологический и др. Понятия “памятник”, “наследие”, 

“природное наследие” в интерпретации международных нормативных документов. 

Современное законодательство об охране культурного и природного наследия. 

Международные нормативные документы об охране культурного и природного наследия 

за рубежом. Международные нормативные документы, регулирующие сохранность 

памятников во время вооруженных конфликтов и в мирное время (Конвенции и 

рекомендации ЮНЕСКО, документы ИКОМа, ИКОМОСа). 

В результате изучения дисциплины «Международные организации охраны 

культурного и природного наследия» обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание основных этапов становления и развития 

отечественного и зарубежного законодательства об охране объектов культурного 

наследия; 

2) понимать основные современные международные документы об охране 

объектов культурного наследия; 

3) способен использовать на практике международный опыт об охране объектов 

культурного и природного наследия; 

4) применять теоретические и методологические основы историко-культурного 

знания в исследованиях объектов культурного и природного наследия; 

5) способен разрабатывать проекты программ направленных на сохранение и 

освоение культурного и природного наследия; 

6) готов к участию в разработке культурно-образовательных программ в системе 

музеев-заповедников, культурных центров, экскурсионных и туристических фирм. 

 

The purpose of the discipline is the development of students ' systemic knowledge of 

interdisciplinary level on the preservation of cultural and natural heritage in the Republic of 

Kazakhstan and abroad. familiarization with the specifics of the preservation of cultural and 

natural heritage in historically specific periods, including in the current situation; the 

development of international and domestic regulations on the preservation of cultural and 

natural heritage; familiarization with the experience of preservation of cultural and natural 

heritage abroad. 

Discipline content: Cultural and natural heritage as an object of protection (theoretical 

and methodological aspects). Main categories: "monument", "heritage", "cultural landscape". 

Interdisciplinary scientific approaches to the definition of categories: semiotic, ecological, etc. 

the Concept of "monument", "heritage", " natural heritage” in the interpretation of international 

normative documents. Modern legislation on the protection of cultural and natural heritage. 

International normative documents on the protection of cultural and natural heritage abroad. 

International regulations concerning the preservation of the monuments during armed conflict 

and in peacetime (conventions and recommendations of UNESCO, documents Ikoma, 

ICOMOS). 

As a result of studying the discipline "International organizations for the protection of 

cultural and natural heritage" the student will: 

1) demonstrate knowledge of the main stages of formation and development of 

domestic and foreign legislation on the protection of cultural heritage; 

2) understand the main modern international instruments on the protection of cultural 

heritage; 

3) able to use in practice the international experience on the protection of cultural and 

natural heritage; 

4) apply theoretical and methodological foundations of historical and cultural 

knowledge in the study of cultural and natural heritage; 

5) able to develop projects of programs aimed at the preservation and development of 

cultural and natural heritage; 

6) is ready to participate in the development of cultural and educational programs in the 

system of Museum-reserves, cultural centers, excursions and travel agencies. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / pre-requisites    

"Философия", "Философия тарихы"," Этика"," саясаттану", "Мәдениет теориясы"» 

«Философия», «История философии», «Этика», «Политология», «Теория 

культуры» 
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"Philosophy", "History of philosophy", "Ethics", "political Science", " Theory of 

culture». 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requisites 

Өндірістік іс-тәжірибе, Диплом алдындағы іс-тәжірибе, Диплом жұмысын жазу 

Производственная практика, Преддипломная практика, Написание дипломной 

работы  

Manufacturing practice, Pre-diploma practice, Writing a of the thesis. 

 

 

Мәдениет саласындағы жобалық қызмет негіздері 

Основы проектной деятельности в сфере культуры 

Basics of project activities in the field of culture 

Пән инновациялық жобаларды басқару жүйесін, басқару шешімдерін әзірлеу және 

инновациялық жобаларды іске асыру тиімділігін арттыру мақсатында инновациялық 

жобаларды әзірлеу және бағалау принциптері мен әдістерін оқытады.  

Пәннің мақсаты: инновациялық жобаларды басқару саласында теориялық 

негіздерді оқып үйрену және білім алушыларда практикалық іскерліктер мен дағдыларды 

қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: инновация. Инновациялық қызмет: мәні, субъектілері және 

объектілері. Инновациялық саясат: мазмұны, мақсаты және кезеңдері. Инновациялардың 

жіктелуі. Инновацияларға ұжымдық инвестициялау институттары. Инновациялық жоба: 

мәні, мақсаты, түрлері. Инновациялық жобаларды қаржыландыру. Инновациялық 

жобаның тиімділігі. Инновациялық үдерістегі ақша ағыны. Инновациялық жобаны 

сараптамалық бағалау. Инновациялық қызметті мемлекеттік реттеу. Инновациялық 

жобаларды іске асырудағы мемлекеттік-жеке меншік әріптестік. 

"Мәдениет саласындағы жобалық қызмет негіздері" пәнін оқу нәтижесінде білім 

алушы: 

1) инновациялық бизнес-жобалаудың және инновациялық жобаларды іске 

асырудың ерекшеліктерін түсіну;  

2) инновациялық жобаның бизнес-жоспарын әзірлеудің қазіргі заманғы әдістерін 

қолдану; 

3) инновациялық жобаларды қаржыландыру көздерін, нысандары мен типтерін 

айқындау; 

4) инновациялық жобаның тиімділігін талдау және бағалау; 

5) инновациялық жобаның инвестициялық ұсынысын және бизнес-жоспарын 

әзірлеуге құқылы. 

 

Дисциплина изучает систему управления инновационными проектами, принципы и 

методы разработки  и  оценки инновационных проектов с целью выработки 

управленческих решений и повышения эффективности реализации инновационных 

проектов.  

Цель дисциплины: изучить теоретические основы и сформировать у обучающихся 

практические умения и навыки в области управления инновационными проектами. 

Содержание дисциплины: Инновации. Инновационная деятельность: сущность, 

субъекты и объекты. Инновационная политика: содержание, цели и этапы. 

Классификация инноваций. Институты коллективного инвестирования в инновации. 

Инновационный проект: сущность, цели, виды. Финансирование инновационных 

проектов. Эффективность инновационного проекта. Денежные потоки в инновационном 

процессе. Экспертная оценка инновационного проекта. Государственное регулирование 

инновационной деятельности. Государственно-частное партнерство в реализации 

инновационных проектов.  

В результате изучения дисциплины «Основы проектной деятельности в сфере 

культуры» обучающийся будет: 

1) понимать особенности инновационного бизнес-проектирования и реализации 

инновационных проектов;  

2) применять современные методики разработки бизнес-плана инновационного 

проекта; 

3) определять источники, формы и типы финансирования инновационных 
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проектов; 

4) анализировать и оценивать эффективность инновационного проекта; 

5) разрабатывать инвестиционное предложение и бизнес-план инновационного 

проекта. 

 

Discipline studies the system of management of innovative projects, principles and 

methods of development and evaluation of innovative projects in order to develop management 

decisions and improve the efficiency of implementation of innovative projects.  

The purpose of discipline: to study the theoretical foundations and to form students ' 

practical skills in the field of management of innovative projects. 

The content of the discipline: Innovation. Innovative activity: essence, subjects and 

objects. Innovation policy: content, goals and milestones. Classification of innovations. 

Institutions of collective investment in innovation. Innovative project: the nature, purpose, 

types. Financing of innovative projects. The effectiveness of the innovation project. Cash flows 

in the innovation process. Expert evaluation of the innovative project. State regulation of 

innovation. Public-private partnership in the implementation of innovative projects. 

As a result of studying the discipline «Basics of project activities in the field of culture» 

the student will: 

1) understand the features of innovative business design and implementation of 

innovative projects;  

2) apply modern methods of development of the business plan of the innovative project; 

3) determine the sources, forms and types of financing of innovative projects; 

4) analyze and evaluate the effectiveness of the innovation project; 

5) develop an investment proposal and a business plan for an innovative project. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Қазақстанның қазіргі тарихы, Мәдениеттану, Әлеуметтану, Саясаттану 

Современная история Казахстана, Культурология, Социология, Политология 

Modern history of Kazakhstan, Cultural studies, sociology, Political science 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Философия, дінтану, мәдениет теориясы мен тарихы, мәдениет әлеуметтануы 

Философия, религиоведение, теория и история культуры, социология культуры 

Philosophy, religious studies, theory and history of culture, sociology of culture 

 

Мәдениет саласындағы кеңес беру және сараптама 

Консультирование и экспертиза в сфере культуры 

Consulting and expertise in the field of culture 

Пәннің мақсаты: қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуының кешенді 

бағдарламаларын теориялық негіздеу, экономика мен әлеуметтік саланың болашақ даму 

нұсқаларын бағалау, тұрақты экономикалық өсуді қамтамасыз ету мәселелерін шешу 

құралы ретінде жоспарлау мен болжауды ұйымдастыру және методология негіздерін 

оқыту. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: әлеуметтік – экономикалық 

жоспарлаудың теориялық және әдістемелік негіздері, шет елдердегі әлеуметтік-

экономикалық жоспарлау, стратегиялық жоспарлаудың әдістемелік негіздері мен 

тиімділгін анықтаудың әдістемелік негіздері, қоғамның әлеуметтік дамуының 

стратегиялық жоспарлау, ғылыми-техникалық прогресті стратегиялық жоспарлау, ұлттық 

экономиканың құрылымын, пропорциясын және қарқынынын стратегиялық жоспарлау, 

аймақтық дәрежеде стратегиялық жоспарлау, мемлекеттік басқарудың тиімділігінің 

арттырудағы орта мерзімді жоспарлаудың ролі. 

"Мәдениет саласындағы кеңес беру және сараптама" пәнін оқу нәтижесінде білім 

алушы: 

1) әлеуметтік-экономикалық жоспарлау мен болжаудың теориялық негіздерін; 

әлеуметтік-экономикалық жоспарлау мен болжаудың әдістерін; әлеуметтік-

экономикалық жоспарлаудың рәсімдері мен ұйымдастырылуын түсіндіру; 

2) әлеуметтік-экономикалық жоспарлау және болжау әдістерін пайдалану;  

3) кешенді әлеуметтік-экономикалық талдау жүргізу; 

4) жоспарлау мен болжаудың барабар жүйелері мен әдістерін таңдау;  
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5) әлеуметтік - экономикалық болжау және жоспарлау саласындағы нақты 

міндеттерді шешу үшін тетіктер әзірлеу; 

6) экономика мен әлеуметтік саланың болашақ даму нұсқаларын бағалау. 

 

Цель дисциплины: изучить основы методологии и организации планирования и 

прогнозирования как инструмента решения вопросов теоретического обоснования 

комплексных программ социально-экономического развития общества, оценки вариантов 

будущего развития экономики и социальной сферы, обеспечения стабильного 

экономического роста. 

Содержание дисциплины включает следующие основные разделы: теоретические и 

методические основы социально-экономического планирования, социально-

экономическое планирование за рубежом, методические основы и методические основы 

определения эффективности стратегического планирования, стратегическое 

планирование социального развития общества, стратегическое планирование научно-

технического прогресса, стратегическое планирование структуры, пропорций и темпов 

национальной экономики, стратегическое планирование на региональном уровне, роль 

среднесрочного планирования в повышении эффективности государственного 

управления. 

В результате изучения дисциплины «Консультирование и экспертиза в сфере 

культуры» обучающийся будет: 

1)  объяснять теоретические  основы социально-экономического планирования и 

прогнозирования; методы социально-экономического планирования и прогнозирования; 

процедуры и организацию социально-экономического планирования 

2) использовать методы социально-экономического планирования и 

прогнозирования  

3) проводить комплексный социально-экономический анализ 

4) выбирать адекватные системы и методы планирования и прогнозирования  

5) разрабатывать механизмы для решения конкретных задач в области социально - 

экономического прогнозирования и планирования. 

6) оценивать варианты будущего развития экономики и социальной сферы 

 

The purpose of discipline: to study the basics of methodology and organization of 

planning and forecasting as a tool to address the issues of theoretical justification of complex 

programs of socio-economic development of society, assessment of options for future 

development of the economy and social sphere, ensuring stable economic growth. 

The course content includes the following main sections: theoretical and methodological 

foundations of socio-economic planning, socio-economic planning abroad, methodological 

principles and methodical bases of determination of efficiency of strategic planning, strategic 

planning of social development, strategic planning of scientific and technological progress, 

strategic planning structure, proportions and rates of the national economy, strategic planning at 

the regional level, the role of medium-term planning in improving the efficiency of public 

administration. 

As a result of studying the discipline "Consulting and expertise in the field of culture" the 

student will: 

1) explain the theoretical basis of socio-economic planning and forecasting; methods of 

socio-economic planning and forecasting; procedures and organization of socio-economic 

planning; 

2) use the methods of socio-economic planning and forecasting;  

3) conduct a comprehensive socio-economic analysis; 

4) choose adequate planning and forecasting systems and methods;  

5) to develop mechanisms for solving specific tasks in the field of socio - economic 

forecasting and planning; 

6) evaluate options for future economic and social development. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / pre-requisites    

"Философия", "Философия тарихы"," Этика"," саясаттану", "Мәдениет теориясы"» 

«Философия», «История философии», «Этика», «Политология», «Теория 

культуры» 
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"Philosophy", "History of philosophy", "Ethics", "political Science", " Theory of 

culture». 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requisites 

Өндірістік іс-тәжірибе, Диплом алдындағы іс-тәжірибе, Диплом жұмысын жазу 

Производственная практика, Преддипломная практика, Написание дипломной 

работы  

Manufacturing practice, Pre-diploma practice, Writing a of the thesis. 


