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Мамандық/Специальность ___6М020400 – Мәдениеттану/ Культурология 

Академиялық дәрежесі/Академическая степень___гуманитарлық ғылымдар магистрі/ магистр гуманитарных наук 

 

№ 

п/п 

П
ән

д
ер

 к
о

д
ы

/ 

К
о

д
ы

  
д
и

сц
и

п
л
и

н
ы

 

Пәндер атауы/ 

Наименование 

дисциплины 

Пәннің қысқаша 

мазмұны, мақсаты, 

негізгі тараулары, Цель 
изучения дисциплины, 

краткое содержание, 

основные разделы К
р

ед
и

т 
са

н
ы

/ 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

к
р

ед
и

то
в 

С
ем

ес
тр

 

Пререквизиттер/ 

Пререквизиты Постреквизиттер/ 

Постреквизиты 

Құзіреттіліктің қалыптасуы (Оқу 

нәтижесі) Формируемые компетенции 

(Ожидаемые результаты ) 

K
Z

 

E
C

T
S

  

1 KKM/ 

PKK 

6304 

Қазақстанның құқық 

мәдениеті/ Правовая 

культура Казахстана 

Пәннің мақсаты әрбір 

Қазақстан азаматының 

қоғамдық өмірдегі іс-

қимылын, әрбір 
әрекеттерін елімізде 

қалыптасқан заңнамалар 

төңірегінде жасаудың 

жолдарын, әдіс-

тәсілдерін көрсету./ 

Основное назначение 

заключается в 

осуществлении не 

отстранения, а 

присоединения 

казахстанцев к обществу 
и общественной 

деятельности. Она 

связана с такими ее 

сущностными чертами 

как целенаправленность, 

осуществление властных 

функций в обществе, 

упорядочивающем 

воздействие на весь 

спектр социально-

политических 

отношений. 

2 3 3 1.Орталық Азия 

мәдениеті 

2.Қазіргі замандағы 

гендерлік 
мәселелер/ 

1.Культура 

Центральной Азии 

2.Гендерные 

проблемы 

современности 

Батыс және Шығыс 

мәдениеттерінің өзара 

әсері/ 

Взаимодействие 
культур Запада и 

Востока 

Осы ғылым саласын игерудің 

нәтижесінде  магистрант азаматтардың 

қоғамдық өмірде, әртүрлі қатынастарда 

кездесетін құқытары мен міндеттерін 
толығымен игеріп, оны қоғамның саяси-

әлеуметтік өмірінде білікті жүзеге 

асыруды қамтамасыз етеді. / В результате 

изучения данной дисциплины магистрант 

должен освоить культура прав и 

обязанности гражданина во всех сферах 

общественно-политической и социальной 

жизьнедеятельности. 

2 KRZhS Қазақстан Курстың мақсаты 2 3 3 Қазіргі Қазіргі           мәдени Білуі керек: - коғамның саяси саласының 
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/ 

MPRK 

6304 

Республикасының 

жастар саясаты/ 

Молодежная 

политика Республики 

Казахстан 

қоғамда, мемлекетте 

болып жатқан қоғамның 

саяси омірі, жастар 

саясаты, саяси 

қатынастар,үдерістер 

және құбылыстар туралы 

түсінік қалыптастыруға 

көмектесу/  

Цели курса помочь 
составить представление 

о политической жизни 

общества, молодежной 

политике, политических 

отношениях, процессах и 

явлениях, происходящих 

в обществе, государстве;  

қазақстандық 

қоғамның саяси 

жүйесі/ 

Политическая 

система 

современного 

казахстанского 

общества 

антропологияның 

өзекті мәселелері / 

Актуальные 

проблемы 

современной 

культурной 

антропологии 

 

басқа салалармен өзара байланысын, - 

республиканың этноконфессионалды 

өзгешелігін. 

істей білуі керек: – мемлекеттік жастар 

саясатының мәнін түсіндіруді, - Әртүрлі 

саяси ағымдар, идеологиялар 

өкілдерімен,  әртүрлі мәдени және 

конфессия өкілдерімен диалог жүргізу. 

дағдысы болуы керек: -саяси ойлау, талдау 
жасау, бағалау және әрекет жасау./ 

знать: - взаимосвязь политической сферы 

общества с другими сферами,  

-этноконфессиональную специфику 

республики;  

уметь: - объяснять суть государственной 

молодежной политики,  

-вести диалог с представителями 

различных политических течений, 

идеологий, представителями различных 

культур и конфессий;  
Владеть - навыками политического 

мышления, анализа, оценивания и 

действия. 

3 BShM

OA/ 

VKZV 

6305 

Батыс және Шығыс 

мәдениеттерінің өзара 

әсері/ 

Взаимодействие 

культур Запада и 

Востока 

Қазіргі әлемдік мәдениет 

жүйесіндегі екі әлемдік 

мәдениет, олардың бір-

бірімен сінісугі, әсері, 

проблемалық қырлары./ 

Роль и значения двух 

мировых культур в 

системе современной 

мировой культуры и 

процесс их 
взаимодействия,  

проблемные аспекты 

3 5 3 Мәдениет 

экологиясы 

мәселелелік 

аспектері/ 

Проблемные 

аспекты экологии 

культуры 

Қазақ мәдениет 

тұрғысындағы 

маргиналдық тұлға / 

Маргинальная 

личность в контексте 

казахской культуры 

Осы ғылым саласын игерудін 

нәтижесінде  магистрант әлеуметтік 

болмыстын көріністеріне сандық 

сапалық, жалпылық және нақтылық 

сипаттарына айшықтай білуі тиіс./ В 

результате изучения данной дисциплины 

магистрант должен освоить  предмет, 

принципы, категории культурологии, 

иметь представление по наиболее 

значимым проблемам и достижениям 
современной культурологии. 

4 OT/ TC 

6305 

Өркениеттер 

теориялары/ Теории 

цивилизаций 

О.Шпенглер, Тойнби, 

Данилевскийінің 

тұжырымдама мәдениет 

және өркениетінің 

салыстырмалы талдау/ 

Сравнительный анализ 

3 5 3 Өркениеттер 

теориясындағы 

мәдениеттану/ 

Культурология в 

теории цивилизации 

Мәдениеттің 

философиялық-

этикалық мәселелері/ 

Философско-

этические проблемы 

культуры 

Қазіргі отандық мәдениеттанудың және 

философияның негізгі мәселелері 

жөнінде философиялық - тарихи дамудың 

нәтижесі туралы  ретінде түсініктері 

болуыю / Иметь представление  об 

основных проблемах современной 
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концепций культуры и 

цивилизации 

О.Шпенглера, Тойнби, 

Данилевского и др.  

 отечественной культурологии и 

философии как результата философского 

- исторического развития 

5 KZDM

/ 

KDSM 

6306 

Қазіргі замандағы 

диаспоралар 

мәдениеті/ Культура 

диаспоров в 

современном мире 

Қазақстан 

диаспороларына мәдени 

танымдық анықтама. 

Дәстүр, әдет –ғұрып/ 

Общая 

икультурологическая 
харакеритика диаспоры 

Казахстана 

 

3 5 3 Мәдениет 

экологиясы 

мәселелелік 

аспектері/ 

Проблемные 

аспекты экологии 
культуры 

Қазақ мәдениет 

тұрғысындағы 

маргиналдық тұлға/ 

Маргинальная 

личность в контексте 

казахской культуры 

Қазақстан Республикасында рухани 

келісім және азаматтық қоғам 

арасындағы этностар мен ұлыстар 

арасындағы  өзара байланыстылықты 

терең зерттеп, бұл процестерді реттеу 

саясатын, оларды жүзеге асырудың жаңа 
талаптарын тереңірек  оқып үйрену, 

қабылданған шешімдерді талдап  және 

оларға өзіндік баға бере білу/ В 

результате освоение данного предмета 

магистрант всесторонне изучает 

этнокультурные особенности народов 

Казахстана проживающих в современном 

обществе. 

6 MKT/ 

TMK 

6306 

Мәдениетаралық 

коммуникацияның 

теориясы./ Теория 

межкультурной 
коммуникации. 

Адам  мен мәдениеттің  

постиндустриалдық  

ақпараттық қоғамдағы 

тағдыры / Человек  и 
судьба культуры  в 

постиндустриальном 

информационном 

обществе 

 

3 5 3 Қазіргі 

қазақстандық 

қоғамның саяси 

жүйесі 
Мәдениет және 

адам/ Культура и 

человек 

Қазіргі мәдени 

антропологияның 

өзекті мәселелері / 

Актуальные 
проблемы 

современной 

культурной 

антропологии 

 

Магистранттар пәнді игеру барысында 

мәдениеттану философиясы және 

жаһандану заманындағы 

диаспорлогиялық зерттеулердің 
нәтижелеріне анықтама бере алады./ 

Иметь представление  об основных 

проблемах современной диаспорологи 

культурологии и философии как 

результата философского - исторического 

развития 

7 DSM/ 

KRV 

 6307 

Діни сенім мәдениеті/ 

Культура 

религиозного 

верования 

«Дін және мәдениет» 

пәнін оқытудың мақсаты 

рухани келісім мен 

азаматтық қоғам 

арасындағы 

қатынастардың өзекті 

мәселелерімен қазіргі 
заманға сай жаңа 

талаптарымен 

магистранттарды 

тереңірек таныстыру 

болып табылады./ 

Предмет курса 

3 5 3 Қазіргі 

Қазақстанның саяси 

жүйесі/ 

Политическая 

система 

современного 

Казахстана 

Салыстырмалы 

мәдениеттану, Саяси 

зерттеудердің 

әдістері/ 

Салыстырмалы 

мәдениеттану, Саяси 

зерттеудердің әдістері 

Қазақстан Республикасында рухани 

келісім және азаматтық қоғам 

арасындағы өзара байланыстылықты 

терең зерттеп, әртүрлі конфессиялардың 

ар-ождан бостандығын сақтай отырып, 

бұл процестерді реттеу саясатын, оларды 

жүзеге асырудың жаңа талаптарын 
тереңірек  оқып үйрену, қабылданған 

шешімдерді талдап  және оларға өзіндік 

баға бере білу. / В результате освоение 

данного предмета магистрант 

всесторонне изучает роль и значение 

религиозного сознания в современном 
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«Культурологический 

анализ культуре 

религиозного верования» 

является развитие у 

магистрантов 

общегражданской и 

человеческой 

ответственности, 

культурного 
взаймодействия в 

общении. 

казахстанском обществе, а также 

наиболее полно знакомится с палитрой 

конфессиональных особенности 

казахстанских этносов.   

8 DSMM

T/ 

KAKR

V 6307 

Діни сенім 

мәдениетіне 

мәдениеттанулық 

талдау/ 

Культурологический 

анализ культуре 

религиозного 

вeрования 

«Дін және мәдениет» 

пәнін оқытудың мақсаты 

рухани келісім мен 

азаматтық қоғам 

арасындағы 

қатынастардың өзекті 

мәселелерімен қазіргі 

заманға сай жаңа 

талаптарымен 

магистранттарды 
тереңірек таныстыру 

болып табылады./ Целью 

курса 

«Культурологический 

анализ культуре 

религиозного верования» 

является развитие у 

магистрантов 

общегражданской и 

человеческой 

ответственности, 

культурного 
взаймодействия в 

общении. 

3 5 3 Мәдениеттің 

философиялық-

этикалық 

мәселелері/ 

Философско-

этические проблемы 

культуры 

 

Салыстырмалы 

мәдениеттану, Саяси 

зерттеудердің 

әдістері/ Когнитивная 

культурология, 

Опыт и практика 

политических 

исследовании   

 

Қазақстан Республикасында рухани 

келісім және азаматтық қоғам 

арасындағы өзара байланыстылықты 

терең зерттеп, бұл процестерді реттеу 

саясатын, оларды жүзеге асырудың жаңа 

талаптарын тереңірек  оқып үйрену, 

қабылданған шешімдерді талдап  және 

оларға өзіндік баға бере білу. / 

Магистранты изучая данного предмета 

более глубако изучают и преобритают 
навыков принятя решении и определение 

предстоящих задач. 

 

                        

Зав.кафедрой          _______________________   Симтиков  Ж.К. 


