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Білім беру саласының коды 

мен жіктелуі 

Код и классификация области 

образования  

Education area code and 

classification 

7M03 Əлеуметтік ғылымдар, журналистика жəне ақпарат  

7М03 Социальные науки, журналистика и информация 

7M03 Social science, journalism and information 

Дайындық бағыттарының 

коды мен жіктелуі 

Код и классификация 

направлений подготовки 

Code and classification of 

training areas 

7М031 Əлеуметтік ғылымдар  

7М031 Социальные науки 

7M031 Social Sciences 

Білім беру бағдарламасының 

коды мен атауы  

Код и наименование 

образовательной  программы  

Сode and name of education 

program 

7M03102 Мəдениеттану  

7М03102 Культурология 

7M03102 Cultural Studies 

Білім беру 

бағдарламаларының топтары  

Группы образовательных 

программ 

Groups of educational programs 

M062 Мəдениеттану  

М062 Культурология 

M062 Cultural Studies 

 

Білім беру бағдарламасының 

бірегейлігі 

Уникальность 

образовательной программы 

The uniqueness of the 

educational program 

- аймақтағы мəдениеттану магистрлерін дайындау тек С. Аманжолов 

атындағы ШҚМУ базасында жүзеге асырылады; 

- кадрларды даярлау деңгейінің өңірдің қажеттіліктеріне, ұлттық 

біліктілік шеңберіне, кəсіби жəне халықаралық стандартқа сəйкестігі;  

- мəдениет жəне білім саласындағы ғылыми-зерттеу жəне кəсіби қызмет 

үшін қажетті іргелі білім жүйесін қалыптастыру; 

 - магистранттар үшін "Рухани жаңғыру" бағдарламасы аясында 

аймақтық жобаларды əзірлеуге қатысу мүмкіндігі. 

 

- подготовка магистров культурологии в регионе осуществляется только 

на базе ВКГУ им. С. Аманжолова; 

- соответствие уровня подготовки кадров потребностям региона, 

национальной рамке квалификации, профессиональному и 

международному стандарту;  

- формирование системы фундаментальных знаний, необходимых для 

научно-исследовательской и профессиональной деятельности в сфере 

культуры и образования; 

 - возможности для магистрантов участвовать в разработке 

региональных проектов в рамках программы «Рухани жаңғыру». 

 

- training of masters of cultural studies in the region is carried out only on the 

basis of S. Amanzholov EKSU; 

- compliance of the training level with the needs of the region, the national 

qualification framework, professional and international standards;  

- formation of a system of fundamental knowledge necessary for research and 

professional activities in the field of culture and education; 

 - opportunities for undergraduates to participate in the development of 

regional projects within the framework of the "Ruhani zhangyru" program. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы / Карта профиля подготовки в 

рамках образовательной программы / Profile map of education program 

ББ мақсаты 

Цель ОП 

Objective of EP 

мəдениеттанулық білім жүйесін меңгерген, ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын өз бетінше жүргізуге жəне ғылыми мəселелерді шешуге, 

оқу-тəрбие жəне ағартушылық қызметпен айналысуға, ұйымдарда сабақ 

беруге, дербес оқу курстарын əзірлеуге қабілетті белсенді, 

шығармашылықпен ойлайтын түлекті дайындау 



 

подготовка активного, творчески мыслящего выпускника, владеющего 

системой культурологических знаний, способного самостоятельно 

проводить научно-исследовательскую работу и решать научные 

вопросы, заниматься учебно-воспитательной и просветительской 

деятельностью, преподавать в организациях, разрабатывать 

самостоятельные учебные курсы 

 

is  preparation of an active, creative-minded graduate who masters a system of 

cultural knowledge, able to independently conduct research and solve 

scientific issues, to engage in educational activities, to teach in organizations, 

to develop independent training courses 

БББ міндеттері 

Задачи ОП 

Purpose of EP 

- қазіргі қоғамның əлеуметтік-мəдени дамуының фундаменталды жəне 

қолданбалы міндеттерін шешу үшін білім алушылардың ғылыми 

дүниетанымын, сараптамалық-аналитикалық жəне зерттеу құзыреттерін 

қалыптастыру;  

- кешенді пəнаралық зерттеулерді жобалау жəне жүзеге асыру қабілетін 

дамыту, соның ішінде мəдениет теориясы мен тарихы, мəдени даму 

саласындағы білімді пайдалану;  

- ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру жəне жүргізу дағдыларын меңгеру;  

- мəдениет, ғылым жəне білім саласындағы сараптамалық-аналитикалық 

жəне консультативтік қызметке қабілеттілікті дамыту; 

- жаңа білімді өз бетінше шығармашылық игеру қабілетін дамыту. 

 

- формирование научного мировоззрения, экспертно-аналитических и 

исследовательских компетенций обучающихся для решения 

фундаментальных и прикладных задач социокультурного развития 

современного общества;  

- развитие способностей проектирования и осуществления комплексных 

междисциплинарных исследований, в том числе с использованием 

знаний в области теории и истории культуры, культурного развития;  

- приобретение навыков организации и проведения научных 

исследований;  

- развитие способности к экспертно-аналитической и консультативной 

деятельности в сфере культуры, науки и образования; 

- развитие способности к самостоятельному творческому овладению 

новыми знаниями. 

 

- formation of scientific worldview, expert-analytical and research 

competencies of students to solve fundamental and applied problems of socio-

cultural development of modern society;  

- development of the ability to design and implement complex 

interdisciplinary research, including the use of knowledge in the field of theory 

and history of culture, cultural development;  

- acquisition of skills in organizing and conducting scientific research;  

- development of the ability to conduct expert-analytical and Advisory 

activities in the field of culture, science and education; 

- development of the ability to independently master new knowledge 

creatively. 

БББ оқыту нəтижелері/ 

Результаты обучения по ОП/ 

Result of training of EP 

Білім беру бағдарламасы аяқталғаннан кейін білім алушы: 

1. мəдениеттану ғылымының іргелі мəселелері мен тұжырымдамалық 

ережелерін, əлеуметтік-мəдени зерттеулердің əдіснамасын түсіну; 

2. тарихи перспективада мəдени үдерістер мен практикалардың қазіргі 

жайдайы мен даму логикасын талдау; 

3. мəдениет теорияларына, ғылыми жəне əлеуметтік бағдарламаларға 

тұжырымдамалық талдау жүргізу; 

4. академиялық жазу тəжірибесін жəне ғылыми зерттеулер əдіснамасын 

қолдана отырып, іргелі жəне қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу; 

5. мəдениет жəне мəдени даму саласындағы түрлі құбылыстар мен 

процестерді сипаттау мен болжаудың теориялық үлгілерін əзірлеу; 



6. жеке, кəсіби жəне қоғамдық қызметті табысты жүзеге асыру үшін 

тұлғааралық жəне мəдениетаралық коммуникацияның тиімді 

нысандарын құру; 

7. заманауи ақпараттық жəне сандық білім беру технологияларын 

қолдана отырып, мəдениеттанулық пəндерді оқыту əдістемесі мен 

əдіснамасын қолдану; 

8. Қазақстан қоғамының əлеуметтік-мəдени жəне өркениеттік дамуының 

негізгі кезеңдері мен заңдылықтарын ғылыми талдау мақсатында 

мəдениеттану жəне аралас ғылымдар білімін синтездеу; 

9. Қазақстан қоғамының əлеуметтік-мəдени дамуы мен қоғамдық 

санасын жаңғырту саласында инновациялық жобаларды əзірлеу; 

10. қазіргі заманғы мəдениетті жаһандандыру жəне біріздендіру 

жағдайында əлеуметтік жүйелерді жаңғырту мен орнықты дамытуға 

бағытталған мемлекеттік жəне өңірлік мəдени саясаттың стратегиялық 

бағдарламалары мен тұжырымдамаларын əзірлеу. 

 

По завершении образовательной программы выпускник будет: 

1. понимать фундаментальные проблемы и концептуальные положения 

культурологической науки, методологию социокультурных 

исследований; 

2. анализировать современное состояние и логику развития культурных 

процессов и практик в исторической перспективе; 

3. проводить концептуальный анализ теорий культуры, научных и 

социальных программ; 

4. проводить фундаментальные и прикладные научные исследования с 

применением практики академического письма и методологии научных 

исследований; 

5. разрабатывать теоретические модели описания и прогнозирования 

различных явлений и процессов в сфере культуры и культурного 

развития; 

6. выстраивать эффективные формы межличностной и межкультурной 

коммуникации для успешного осуществления личной, 

профессиональной и общественной деятельности; 

7. применять методику и методологию преподавания 

культурологических дисциплин с применением современных 

информационных и цифровых образовательных технологий; 

8. синтезировать знания культурологических и смежных наук с целью 

научного анализа основных этапов и закономерностей социокультурного 

и цивилизационного развития казахстанского общества; 

9. разрабатывать инновационные проекты в сфере социокультурного 

развития и модернизации общественного сознания казахстанского 

общества; 

10. разрабатывать стратегические программы и концепции 

государственной и региональной культурной политики, направленные на 

модернизацию и устойчивое развитие социальных систем в условиях 

глобализации и унификации современной культуры. 

 

Upon completion of the educational program, students will be able to: 

1. understand the fundamental problems and conceptual positions of cultural 

science, methodology of socio-cultural research; 

2. analyze the current state and logic of development of cultural processes and 

practices in the historical perspective; 

3. to carry out the conceptual analysis of theories of culture, scientific and 

social programs; 

4. conduct basic and applied research using the practice of academic writing 

and research methodology; 

5. develop theoretical models for describing and predicting various 

phenomena and processes in the field of culture and cultural development; 

6. build effective forms of interpersonal and intercultural communication for 

the successful implementation of personal, professional and social activities; 

7. apply the methodology and methodology of teaching cultural disciplines 

using modern information and digital educational technologies; 



8. synthesize knowledge of cultural and related Sciences for the purpose of 

scientific analysis of the main stages and patterns of socio-cultural and 

civilizational development of Kazakhstan society; 

9. develop innovative projects in the field of socio-cultural development and 

modernization of public consciousness of Kazakhstan society; 

10. develop strategic programs and concepts of state and regional cultural 

policy aimed at the modernization and sustainable development of social 

systems in the context of globalization and unification of modern culture. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы / Квалификационная характеристика выпускника / Graduate 

Qualification Characteristics 

Берілетін дəреже:  

Присуждаемая степень 

Awarded degree: 

7M03102 Мəдениеттану білім беру бағдарламасы бойынша əлеуметтік 

ғылымдар магистрі  

Магистр социальных наук по образовательной программе 7М03102 

Культурология 

Master of social Sciences in the educational program 7M03102 Cultural 

Studies  

Лауазымдарының тізімі  

Перечень должностей  

List of posts 

-мемлекеттік билік органдарында, мəдениет мекемелерінде жəне 

қоғамдық ұйымдарда маман-талдаушы, сарапшы-кеңесші; 

- мəдениеттанулық пəндер оқытушысы; 

-тарихи-мəдени мұра ескерткіштерін қорғау, сақтау жəне 

репрезентациялау жəне қазіргі заманғы əлеуметтік-мəдени даму 

бойынша жобалау қызметі саласындағы маман.  

 

- специалист-аналитик, эксперт-консультант в органах государственной 

власти, в учреждениях культуры и общественных организациях; 

- преподаватель культурологических дисциплин; 

- специалист в области проектной деятельности по охране, сохранению 

и репрезентации памятников историко-культурного наследия и 

современного социокультурного развития. 

 

- specialist-analyst, expert-consultant in public authorities, cultural institutions 

and public organizations; 

- teacher of cultural disciplines; 

- specialist in the field of project activities for the protection, preservation and 

representation of monuments of historical and cultural heritage and modern 

socio-cultural development. 

Кəсіби қызмет объектісі  

Объект  профессиональной 

деятельности  

The object of professional activity 

- мемлекеттік басқару органдары;  

- мəдени мекемелер, ғылыми орталықтар жəне БАҚ; 

- мəдениет жəне мəдени даму саласындағы халықаралық ұйымдар; 

- білім беру мекемелері. 

 

- органы государственного управления;  

- учреждения культуры, научные центры и СМИ; 

- международные организации в сфере культуры и культурного развития; 

- учреждения образования. 

 

- public administration;  

- cultural institutions, research centers and mass media; 

- international organizations in the field of culture and cultural development; 

- educational institution. 

 

 

 

 

 

 
 


