
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Структура программы 

 
№ Пререквизиты 

модуля 

Наименование 

модуля/цикл 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

7,8 семестры 

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ (выбрать один) 

15 Экономика культуры Базовые дисциплины  Ценовая политика в сфере 

культуры и искусства 

Страхование 

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ (выбрать один) 

16  Базовые дисциплины Управление проектами 

Современная массовая культура 

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ (выбрать один) 

17 Проектные 

технологии 

Профилирующие 

дисциплины 

Медиапланирование 

Музыкальный менеджмент 

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ (выбрать один) 

18 Менеджмент в сфере 

культуры и искусства 

Профилирующие 

дисциплины 

Основы организация 

выставочной и музейной 

деятельности 

Организация досуговой 

деятельности 

 

  



Наименование модуля Элективный модуль  

Код и наименование дисциплины CPSKI 4224 Ценовая политика в сфере культуры и 

искусства 

Семестр 7 

Количество кредитов дисциплины 5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Кулмаганбетова А.С. – старший преподаватель кафедры 

искуссствоведения и арт-менеджмента  

Язык преподавания Русский, казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, лабораторных 

и студийных, СРО и др.)  

150 

Пререквизиты Экономика культуры 

Постреквизиты Написание дипломной работы 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель - формирование комплексных знаний в области политики ценообразования на результаты деятельности 

в сфере культуры и искусства 

Знать - теоретические основы ценовой политики, в частности в сфере культуры и искусства,   

Уметь - формировать политику ценообразования в сфере культуры и искусства; выявлять факторы 

ценообразования в сфере культуры и искусства.  

Иметь навыки - проводить аналитическую и исследовательскую работу в области ценообразования. 

Краткое содержание дисциплины 

Роль цены в теории и практике конкуренции. Экономическая природа и специфика формирования цен, их 

функции. Принципы ценообразования на услуги организаций культуры. Ценовая политика в сфере культуры. 

Ценообразование, ориентированное на затраты. Ценообразование, ориентированное на потребителей. 

Ценообразование, ориентированное на конкурентов. Особенности дифференциации цен в организациях 

культуры. Ценовая эластичность спроса и ее влияние на уровень цен. Основная проблема калькуляционного 

выравнивания.  Задачи и политика ценообразования в сфере культуры. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций  

Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества выполнения СРО; 

два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый контроль –устный экзамен 

Условия для получения кредитов  
Требуется обязательное посещение  занятий и СРО, активное и творческое участие в обсуждении вопросов на  

занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским занятиям, разработка и презентация проектов, 

своевременно выполнять задания СРО, участвовать во всех формах контроля. 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины (в 

т.ч. ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая программа, 

силлабус, тезисы лекций, планы проведения практических 

занятий и методические рекомендации по выполнению заданий 

Литература 

1. Финансы. Учебное пособие. Шайханова Н.- 5 экз.  

2. Переверзев М.П., Косцов Т.В. Менеджмент в сфере культуры и искусства. Учебное пособие. – М.: ИНФРА-

М, 2015. – 192 с. – 15 экз. Дополнительная:  

3. Кадырова С.В., Немцева Е.А., Тульчинский Г.Л. Self-managment в сфере культуры и искусства. Учебное 

пособие, 1-е изд.- 20 экз. 

 

 

Наименование модуля Элективный модуль  

Код и наименование дисциплины Str 4224 Страхование 

Семестр 7 

Количество кредитов дисциплины 5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Кулмаганбетова А.С. – старший преподаватель кафедры 

искуссствоведения и арт-менеджмента  

Язык преподавания Русский, казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, лабораторных 

и студийных, СРО и др.)  

150 

Пререквизиты Экономика культуры, Финансы в сфере арт-индустрии 

Постреквизиты Написание дипломной работы 



Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель - формирование у студентов четкого понимания теоретических основ страхования, изучение 

экономических, правовых и организационных основ страхового дела, приобретение практических навыков, 

необходимых бакалавру для успешной работы в сфере финансовой, страховой и банковской деятельности 

Знать - основные понятия и термины, применяемые в страховании, перестраховании, состраховании; 

основные виды и формы страхования, отличительные особенности отдельных видов страхования, условия их 

проведения, новые виды страховых продуктов на страховом рынке; основы формирования финансов 

страховой компании, состав расходов, доходов, формирования страховых резервов и их размещения, условия 

финансовой устойчивости страховщиков, налогообложение страховой компании; государственное 

регулирование страхового рынка  

Уметь - проводить экономический анализ страховых операций страховой компании, анализировать правила 

страхования и проводить анализ конкурентной среды на рынке; использовать нормативные и законодательные 

документы по страхованию; 

Иметь навыки - сравнения и выбора страховых услуг, в том числе в сети интернет; выбора страховой 

компании для управления рисками предприятия; проведения анализа и расчета основных финансовых 

показателей страховщика, оценки его финансовой устойчивости 

Краткое содержание дисциплины 

Основы теории страхования. Основы страхового права. Организация страховой деятельности. Основные виды 

страхования. Экономика страховой деятельности. Основы перестрахования. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций  

Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества выполнения СРО; 

два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый контроль –устный экзамен 

Условия для получения кредитов  
Требуется обязательное посещение  занятий и СРО, активное и творческое участие в обсуждении вопросов на  

занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским занятиям, разработка и презентация проектов, 

своевременно выполнять задания СРО, участвовать во всех формах контроля. 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины (в 

т.ч. ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая программа, 

силлабус, тезисы лекций, планы проведения практических 

занятий и методические рекомендации по выполнению заданий 

Литература 

1. Страховое дело: учеб. пособие / М. А. Зайцева [и др.]; под ред. М. А. Зайцевой, Л. Н. Литвиновой. – Минск: 

Белорус. гос. экон. ун-т, 2018. – 286 с. 

2. Страхование: принципы и практика: пер. с англ. / Д. Бланд. – М.: Финансы и статистика, 2018. – 416 с.  

3. Страхование: учебник / Ю. Т. Ахвледиани [и др.]; под ред. В. В. Шахова, Ю. Т. Ахвледиани. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 511 с. 

 

 

Наименование модуля Элективный модуль  

Код и наименование дисциплины UP 4225  Управление проектами 

Семестр 7 

Количество кредитов дисциплины 6 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Кулмаганбетова А.С. – старший преподаватель кафедры 

искуссствоведения и арт-менеджмента  

Язык преподавания русский, казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, лабораторных 

и студийных, СРО и др.)  

180 

Пререквизиты Экономика культуры, Менеджмент в сфере культуры и 

искусства 

Постреквизиты Написание дипломной работы 



Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель - формирование у студентов представления об общих принципах и методологии управления проектами 

в условиях рыночной экономики 

Знать - историю и тенденции развития управления проектами; современную методологию управления 

проектами; определения и понятия проектов как объектов управления; определения и понятия субъектов 

управления и используемом ими инструментарии; процессы и инструменты  управления различными 

функциональными областями проекта 

Уметь - определять цели, предметную область и структуру проекта; составлять организационно-

технологическую модель проекта; рассчитывать календарный план осуществления проекта; формировать 

основные разделы сводного плана проекта; управлять качеством проекта; осуществлять контроль и 

регулирование хода выполнения проекта по его основным параметрам  

Иметь навыки - разработки различных видов проектов; формирования  календарного плана выполнения 

проекта; управления риском при реализации проектов; контроля за разработкой и реализацией проектов; 

оценки эффективности разрабатываемых проектов 

Краткое содержание дисциплины 

Введение в курс «Управление проектами». Основы управления проектами. Разработка концепции проекта и 

оценка его эффективности. Методы оценки эффективности проекта. Планирование проекта. Структуризация 

проекта и разработка проектно-сметной документации. Управление временем проекта. Оценка стоимости 

проекта.  

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций  

Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества выполнения СРО; 

два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый контроль –устный экзамен 

Условия для получения кредитов  
Требуется обязательное посещение  занятий и СРО, активное и творческое участие в обсуждении вопросов на  

занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским занятиям, разработка и презентация проектов, 

своевременно выполнять задания СРО, участвовать во всех формах контроля. 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины (в 

т.ч. ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая программа, 

силлабус, тезисы лекций, планы проведения практических 

занятий и методические рекомендации по выполнению заданий 

Литература 

1.  Гонтарева, И.В. Управление проектами / И.В. Гонтарева, Р.М. Нижегородцев, Д.А. Новиков. - М.: КД 

Либроком, 2018. - 384 c. 

2. Иванов, П.В. Управление проектами: Учебное пособие / П.В. Иванов. - Рн/Д: Феникс, 2018. - 102 c. 

3. Ньютон, Р. Управление проектами от А до Я / Р. Ньютон. - М.: Альпина Паблишер, 2018. - 180 c. 

4. Островская, В.Н. Управление проектами: Учебник / В.Н. Островская, Г.В. Воронцова и др. - СПб.: 

Лань, 2019. - 400 c. 

5. Поташева, Г.А. Управление проектами.: Учебное пособие / Г.А. Поташева. - М.: Инфра-М, 2018. - 288 

c. 

6. Стэнли, Э. Управление проектами / Э. Стэнли. - М.: Диалектика, 2019. - 288 c. 

 

 

Наименование модуля Элективный модуль  

Код и наименование дисциплины SMK 4225 Современная массовая культура 

Семестр 7 

Количество кредитов дисциплины 6 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Мамбеков Е.Б.- доцент кафедры искуссствоведения и арт-

менеджмента 

Язык преподавания русский, казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, лабораторных 

и студийных, СРО и др.)  

180 

Пререквизиты  Государственное и правовое регулирование в сфере 

культуры и искусства, Реклама и PR в арт-индустрии 

Постреквизиты Управление проектами, Брендинг  



Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель - ознакомление изучить феномен массовой культуры в современном мире, представить различные 

подходы к исследованию массовой культуры, выявить их познавательные возможности и границы, выработать 

у студентов комплексное понимание современной массовой культуры как формы организации и трансляции 

культурных значений и образцов. 

Знать - основы теории и практики современной массовой культуры; 

Уметь - применять в рамках участия в практической профессиональной деятельности под руководством 

методологию и методику исследований современной массовой культуры; 

Иметь навыки - опытом участия в использовании в практической профессиональной деятельности под 

руководством методологию и методику исследований современной массовой культуры. 

Краткое содержание дисциплины 

Основы массовой культуры. Современная массовая культура: виды и жанры. Теории и методы анализа 

феноменов массовой культуры. Массовая культура рубежа ХХ-ХХI вв. Уровни массовой культуры: китч, 

мидкульт, арт. Функции массовой культуры в современном обществе. Интерпретации феноменов современной 

массовой культуры. Массовая культура как бизнес. Кинематограф как искусство реализации стереотипов 

массовой культуры. Интернет: идентичность в виртуальной среде. Спортивное шоу в индустрии массовой 

культуры.  

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций  

Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества выполнения СРО; 

два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый контроль –устный экзамен 

Условия для получения кредитов  
Требуется обязательное посещение  занятий и СРО, активное и творческое участие в обсуждении вопросов на  

занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским занятиям, разработка и презентация проектов, 

своевременно выполнять задания СРО, участвовать во всех формах контроля. 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины (в 

т.ч. ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая программа, 

силлабус, тезисы лекций, планы проведения практических 

занятий и методические рекомендации по выполнению заданий 

Литература 

1.Кравченко, А.М. Культурология: учеб. пос. для вузов / А.М. Кравченко.- М. Академический 

Проект: Гаудеамус, 2010 

2. Садохин, А.П. Мировая культура и искусство [Текст]: учебное пособие / А.П. Садохин.- Москва: Юнити-

Дана, 2015.- 415 с.- (Cogito ergo sum). 

3. Садохин, А.П. История мировой культуры [Текст]: учебное пособие / А.П. Садохин.- М.: Юнити-Дана, 2016.- 

975 с.- (Cogito ergo sum). 

4.Жолдубаева, А. Культурология: Практикум / А. Жолдубаева.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 299 с. 

5. Культурология [Текст]: Учебник для студентов вузов и колледжей / сост. Т.Х.Габитов.- 5-е изд. перераб. и 

доп.- Алматы: Раритет, 2008.- 424 с. 

 

Наименование модуля Элективный модуль  

Код и наименование дисциплины Med 4309 Медиапланирование 

Семестр 7 

Количество кредитов дисциплины 5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Кулмаганбетова А.С. – старший преподаватель кафедры 

искуссствоведения и арт-менеджмента  

Язык преподавания Русский, казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, лабораторных 

и студийных, СРО и др.)  

150 

Пререквизиты Проектные технологии, SMM-маркетинг 

Постреквизиты Рынок в арт-индустрии, Правовое регулирование в сфере 

культуры 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель - формирование профессиональных компетенций и практических навыков студентов в области 

медиапланирования, методическое обеспечение и сопровождение учебного процесса по формированию 

конкурентоспособности будущих специалистов в сфере рекламы. 

Знать - содержание коммуникационного процесса и его составляющие; специфику медиапланирования и 

технологию составления медиапланов; виды и функции массовой коммуникации; современные технологии 

рекламной кампании; основные понятия, термины и категории медиапланирования. 



Уметь - использовать полученные знания для выстраивания эффективного процесса рекламной 

коммуникации; осуществлять выбор средств массовой коммуникации и рекламы; применять эффективные 

технологии медиапланирования; разрабатывать медиаплан с учетом коэффициентов и категорий 

медиапланирования; выполнить оценку эффективности медиаплана.  

Иметь навыки - анализа ситуации на рынке рекламы; выбора средств рекламной коммуникации; организации 

рекламной кампании; ведения делопроизводства в рекламной деятельности; контроля выполнения 

медиаплана. 

Краткое содержание дисциплины 

Медиапланирование как отрасль научного знания. Медиаплан и его структура. Влияние маркетинговых 

характеристик объекта на процесс медиапланирования. Построение медиаплана в зависимости от 

ценообразования и продвижения товара на рынке. Целевые сегменты рынка и соответствие им рынка средств 

массовой информации. Цели, стоящие перед СМИ в процессе медиапланирования. Выбор средств массовой 

информации, медиамикс. Использование компьютерных технологий в медиапланировании. Оценка 

эффективности медиаплана. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций  

Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества выполнения СРО; 

два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый контроль –устный экзамен 

Условия для получения кредитов  
Требуется обязательное посещение  занятий и СРО, активное и творческое участие в обсуждении вопросов на  

занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским занятиям, разработка и презентация проектов, 

своевременно выполнять задания СРО, участвовать во всех формах контроля. 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины (в 

т.ч. ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая программа, 

силлабус, тезисы лекций, планы проведения практических 

занятий и методические рекомендации по выполнению заданий 

Литература: 

1. Кочеткова А.В. Медиапланирование. Серия: «Академия рекламы». М.: РИП-холдинг, 2003. 

2. Бузин В.Н. Медиапланирование. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 

3. Васильев Г.А. Медиапланирование. - М.: Вузовский учебник, 2014. 

4. Назайкин А. Н. Медиапланирование. - М.: Эксмо, 2010. 

 

 

Наименование модуля Элективный модуль 00 

Код и наименование дисциплины Med 4309 Музыкальный менеджмент 

Семестр 7 

Количество кредитов дисциплины 5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Шаримов А.У. – старший преподаватель кафедры 

искуссствоведения и арт-менеджмента 

Язык преподавания Русский, казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, лабораторных 

и студийных, СРО и др.)  

150 

Пререквизиты Проектные технологии, Продюсирование,  Маркетинг 

Постреквизиты Выполнение дипломной работы 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель - формирование комплексного понимания процесса и технологий медиапланирования, овладение 

первичными навыками анализа аудитории СМК, разработкой этапов медиапланирования, формирование 

умения составить тактический медиаплан рекламной или PR-кампании по конкретному техническому 

заданию. 

Знать - понятийный аппарат, методы и технологии медиапланирования. 

Уметь - применять методы и технологии медиапланирования для решения типовых задач (выбор СМИ для 

рекламы, оптимизация рекламного бюджета и размещения рекламных материалов в СМИ, оценка 

эффективности размещения рекламы и др.). 

Иметь навыки - видеть во взаимосвязи изученные методы медиапланирования, применять их для решения 

различных теоретических и практических задач. 

http://evartist.narod.ru/text10/19.htm
http://evartist.narod.ru/text10/19.htm
http://evartist.narod.ru/text10/20.htm
http://evartist.narod.ru/text10/21.htm
http://evartist.narod.ru/text10/21.htm
http://evartist.narod.ru/text10/22.htm


Краткое содержание дисциплины 

Медиапланирование как отрасль научного знания. Медиаплан и его структура. Влияние маркетинговых 

характеристик объекта на процесс медиапланирования. Построение медиаплана в зависимости от 

ценообразования и продвижения товара на рынке. Целевые сегменты рынка и соответствие им рынка средств 

массовой информации. Цели, стоящие перед СМИ в процессе медиапланирования. Выбор средств массовой 

информации, медиамикс. Использование компьютерных технологий в медиапланировании. Оценка 

эффективности медиаплана 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций  

Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества выполнения СРО; 

два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый контроль –устный экзамен 

Условия для получения кредитов  
Требуется обязательное посещение  занятий и СРО, активное и творческое участие в обсуждении вопросов на  

занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским занятиям, разработка и презентация проектов, 

своевременно выполнять задания СРО, участвовать во всех формах контроля. 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины (в 

т.ч. ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая программа, 

силлабус, тезисы лекций, планы проведения практических 

занятий и методические рекомендации по выполнению заданий 

Литература 

1. Кочеткова А.В. Медиапланирование. Серия: «Академия рекламы». М.: РИП-холдинг, 2003. 

2. Бузин В.Н. Медиапланирование. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 

3. Васильев Г.А. Медиапланирование. - М.: Вузовский учебник, 2014. 

4. Назайкин А. Н. Медиапланирование. - М.: Эксмо, 2010.  

 

Наименование модуля Элективный модуль  

Код и наименование дисциплины OOVMD 2215 Основы организация выставочной и 

музейной деятельности 

Семестр 7 

Количество кредитов дисциплины 5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Бабажанова Ж.А. – к.э.н., профессор 

Язык преподавания Русский, казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, лабораторных 

и студийных, СРО и др.)  

150 

Пререквизиты Менеджмент в сфере культуры и искусства 

Постреквизиты После изучения дисциплины студентам необходимо знание 

истории и теории культуры, закономерностей развития 

институтов культуры. Знание теории и практики 

организации музеев и учреждений музейно-выставочного 

типа. 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – освоения дисциплины «Организация выставочной деятельности» являются ознакомление с общими и 

частными вопросами теории и практики организации деятельности музеев и учреждений музейно-

выставочного типа, а также методики проектирования выставочного проекта, практическими навыками 

организации музейно-выставочных мероприятий. 

Знать – понятийно-категориальный аппарат, применямый в области музейно-выставочной деятельности, 

особенности развития выставочной деятельности в отечественном музейном деле, порядок организации и 

нормативно-правового регулирования музейно-выставочной деятельности, современные тенденции и 

направления работы в ходе выставочных мероприятий в музее, особенности выставочной деятельности по 

отношению к основным направлениям музейной работы, методику проектирования музейно-выставочной 

деятельности.  

Уметь – профессионально оценивать опыт осуществленных музейно-выставочных проектов, разрабатывать 

научно обоснованные и практически осуществимые проекты выставок с учетом современных требований и 

тенденций развития музейных и технических новаций 

Иметь навыки - методикой организации выставочной работы и разработки выставочного проекта, 

требованиями нормативно-правовых актов по организации и сопровождению музейно-выставочной работы. 

http://evartist.narod.ru/text10/19.htm
http://evartist.narod.ru/text10/19.htm
http://evartist.narod.ru/text10/20.htm
http://evartist.narod.ru/text10/21.htm
http://evartist.narod.ru/text10/21.htm
http://evartist.narod.ru/text10/22.htm


Краткое содержание дисциплины 

Данная дисциплина направлена на ознакомление студента с навыками и приемами профессионального арт-

менеджера в сфере в организации музейных выставок. Основы организации выставочного бизнеса, 

маркетинговая концепция организации выставочных мероприятий, нормативно-правовое регулирование 

выставочной деятельности, классификация музеев и принципы организации музеев. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций  

Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества выполнения СРО; 

два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый контроль –устный экзамен 

Условия для получения кредитов  
Требуется обязательное посещение  занятий и СРО, активное и творческое участие в обсуждении вопросов 

на  занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским занятиям, разработка и презентация 

проектов, своевременно выполнять задания СРО, участвовать во всех формах контроля. 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая 

программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведения 

практических занятий и методические рекомендации по 

выполнению заданий 

Литература 

1.Командышко Е. Ф. Арт-менеджмент: специфика, проблемы, перспективы развития. М: ИХО РАО, 2009. 216с  

2.Новикова Г.Н. Технологии арт-менеджмента. М., 2006. 178с.  

3.Чижиков В.М., Чижиков В.В. Теория и практика социокультурного менеджмента. М.: МГУКИ, 2008. 608с.  

4.Аксютик Н.И., Макарова Е.А. Арт-менеджмент как вид управленческой деятельности в сфере искусства и 

культуры. Учебн. Пособие- Мн., 2008. 147с.  

5.Коленько С.Г. Менеджмент в сфере культуры и искусства: учебник и практикум для академического 

бакалавриата. - М., Изд.Юрайт.2016. -370с. 

6.Гусев, Э.Б. Выставочная деятельность в России и за рубежом: учебное пособие / Э.В. Гусев, В.А. Прокудин 

[и др.]. – М.: Дашков и К, 2005. – 514 с. 

7.Лорд, Б. Менеджмент в музейном деле: учеб. пособие: пер. с англ. / Б. Лорд. – М.: Логос, 2002. – 255 с. 

8.Музееведение. Музеи исторического профиля: учебное пособие для вузов / под ред. Г.К. Левыкина, В. 

Хербста. – М.: Высшая школа, 1988.– 430 с. 

9.Музеи мира: Энциклопедия для детей / гл. ред. М.Аксенова. – М.: Аванта+, 2007. – 183 с. 

Музейное дело в России / отв. ред. М.Е. Каулен. – М.: ВК, 2005. – 615 с. 

10.Основы выставочно-ярморочной деятельности: учеб. пособие для вузов/ под ред. Л.Е.Стровского. – М.: 

ЮНИТИ, 2005. – 288 с. 

11.Основы музееведения: учебное пособие / отв. ред. Э.А. Шулепова. – М.: Едиториал УРСС, 2005. – 501 с. 

12.Петелин,В.Г.Основы менеджмента выставочной деятельности: учебник для вузов – В.Г. Петелин. – М.: 

ЮНИТИ, 2005. – 447 с.: ил. 

13.Поляков, Т.П. Как делать музей: учебное пособие / Т.П. Поляков. – М.: РИК, 1996. – 253. 

14.Сотникова,С.И.Музеелогия: учебное пособие для вузов /С.И. Сотникова. – М.: Дрофа, 2004. – 190 с. 

15.Старикова, С.И. Музееведение: конспект лекций / С.И.Старикова. – М.: Приор, 2006. – 125 с. 

16.Столяров, Б.А. Музейная педагогика: История, теория, практика: учеб. пособие для вузов / Б.А. Столяров. 

– М.: Высшая школа, 2004. – 215 с. 

17.Тельчанов, А.Д. Основы музейного дела: Введение в специальность: курс лекций / А.Д. Тельчанов. – М.: 

Омега-Л, 2005. – 179 с. 

18.Тульчинский, Г.Л. Менеджмент в сфере культуры / Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. – СПб .: Лань, 2009. – 

540 с. 

19.Шляхтина, Л.М. Основы музейного дела: теория и практика: учебное пособие / Л.М. Шляхтина. – М.: 

Высшая школа, 2009. – 182 с.: ил. 

20.Юренева, Т.Ю. Музееведение: учебник для высших учебных заведений/ Т.Ю. Юренева. – М.: 

Академический проект, 2007. – 560 с. 

21.Юренева, Т.Ю. Музей в мировой культуре / Т.Ю. Юренева. – М.: Русское слово, 2003. – 531 с. 

Российская музейная энциклопедия: [В 2 т.] / отв. ред. В.Л.Янин. – М.: Прогресс: Рипол классик, 2001. 

 

 

Наименование модуля Элективный модуль  

Код и наименование дисциплины ODO 2215 Организация досуговой деятельности 

Семестр 7 

Количество кредитов дисциплины 5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Бабажанова Ж.А. – к.э.н., профессор 

Язык преподавания Русский, казахский 



Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, лабораторных 

и студийных, СРО и др.)  

150  

Пререквизиты Менеджмент в сфере культуры и искусства 

Постреквизиты После изучения дисциплины студентам необходимо знание 

истории и теории культуры, закономерностей развития 

институтов культуры. Знание теории и практики 

организации музеев и учреждений музейно-выставочного 

типа. 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель - изучить особенности организации молодежного досуга в условиях культурно - досуговых центров и 

выделить практические рекомендации по его совершенствованию - изучить особенности и роль культурно-

досуговой деятельности в системе.  

Знать - специфику досуговой деятельности детей в сопоставлении с процессами формирования, становления, 

социализации личности; -знать общие основы и принципы планирования и организации досуговой 

деятельности молодежи работы в дошкольном образовательном учреждении. 

Уметь - ориентироваться в современной воспитательной системе культурно-досуговых учреждениях; -

анализировать и рефлексировать свою деятельность в качестве организатора работы в культурно-досуговых 

учреждениях; - мыслить творчески, используя теоретические знания; - выделить досуговые предпочтения 

различных типов молодых людей -применять теоретические знания на практике.  

Иметь навыки - в области социо - культурных технологии молодежного досуга - в поиске и отборе материала 

необходимого для проведения культурно-досуговой деятельности. - в области комплексной системы 

социальных взаимодействий учащихся. 

Краткое содержание дисциплины 

Организация досуговой деятельности молодежи. Социально-культурное творчество – эффективное средство 

социализации личности. Организация различных видов деятельности. Традиционные и инновационные формы 

молодежного досуга: социальные аспекты. Особенности проведения досуга молодёжью. Роль культурно-

досуговой деятельности в системе социализирующих личность факторов. Влияние культурно-досуговой 

деятельности на формирование личности студента. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций  

Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества выполнения СРО; 

два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый контроль –устный экзамен 

Условия для получения кредитов  
Требуется обязательное посещение  занятий и СРО, активное и творческое участие в обсуждении вопросов на  

занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским занятиям, разработка и презентация проектов, 

своевременно выполнять задания СРО, участвовать во всех формах контроля. 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины (в 

т.ч. ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая программа, 

силлабус, тезисы лекций, планы проведения практических 

занятий и методические рекомендации по выполнению заданий 

Литература 

1. Жарков А.Д. Культурно-досуговая деятельность как самостоятельная отрасль педагогической науки. 

//Образование и общество, 2007. - №2  

2. Стрельцов, Ю.А. Культурология досуга: Учеб. Пособие. – М.:МГУКИ, 2003.  

3. Аванесова, Г.А. Культурно-досуговая деятельность: теория и практика орг.: учебное пособие для 

студентов вузов. – М.: Аспект Пресс, 2006.  

 

 

  



Бағдарлама құрылымы 

 

№ Модуль 

пререквизиттері  

Модуль атауы  Пән атауы  

7,8 семестр 

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 00 (біреуін таңдау) 

15 Мәдениет 

экономикасы 

Базалық пәндер Мәдениет және өнер 

саласындағы баға саясаты 

Сақтандыру 

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 00 (біреуін таңдау) 

16  Базалық пәндер Жобаларды басқару 

Қазіргі бұқаралық мәдениет 

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 00 (біреуін таңдау) 

17 Жобалық 

технологиялар 

Кәсіптік пәндер Медиажоспарлау 

Музыкалық менеджмент 

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 00 (біреуін таңдау) 

18 Мәдениет және өнер 

саласындағы 

менеджмент 

Кәсіптік пәндер Көрме және мұражай 

қызметін ұйымдастыру 

негіздері 

Тынығу қызметтерін 

ұйымдастыру 

 
 

  



ҚАЗАҚША 

 
Модульдің атауы Элективті модуль  

Пәннің коды және атауы CPSKI 4224 Мәдениет және өнер саласындағы баға 

саясаты 

Семестр 7 

Пәннің кредит саны 5 

Пәнді жүргізетін жауапты оқытушының 

аты-жөні, лауазымы 

Кулмаганбетова А.С. – өнертану және арт-менеджмент 

кафедрасының аға оқытушысы 

Оқыту тілі Орыс, қазақ 

Оқуды ұйымдастыру формалары бойынша 

сағаттың жалпы саны (дәріс,  семинар, 

практикалық, БӨЖ және т.б.)  

150 

Пререквизиттер Мәдениет экономикасы 

Постреквизиттер Дипломдық жұмыс жазу 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері  

Мақсаты - мәдениет және өнер саласындағы қызмет нәтижелеріне баға белгілеу саясаты саласында кешенді 

білім қалыптастыру 

Білу - баға саясатының теориялық негіздері, атап айтқанда мәдениет және өнер саласында,   

Істей алу - мәдениет пен өнер саласындағы баға саясатын қалыптастыру; мәдениет пен өнер саласындағы баға 

белгілеу факторларын анықтау.  

Дағдысының болуы - баға белгілеу саласында талдау және зерттеу жұмыстарын жүргізу. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Бәсекелестіктің теориясы мен практикасындағы бағаның рөлі. Бағаның қалыптасуының экономикалық 

табиғаты мен ерекшелігі, олардың функциялары. Мәдениет ұйымдарының қызметтеріне баға белгілеу 

қағидаттары. Мәдениет саласындағы баға саясаты. Шығындарға бағытталған баға. Тұтынушыларға 

бағытталған баға. Бәсекелестерге бағытталған баға. Мәдениет ұйымдарындағы бағаларды саралау 

ерекшеліктері. Сұраныстың бағалық икемділігі және оның баға деңгейіне әсері. Шығындарды теңестірудің 

негізгі мәселесі.  Мәдениет саласындағы міндеттер мен баға саясаты. 

Қалыптасқан құзыреттілік деңгейін анықтайтын қорытынды бақылау түрі  

Аудиториялық сабақтар өткізу уақытында ағымдағы бақылауды жүргізу, СӨЖ сапасын бақылау; коллоквиум 

және тестілеу түрінде екі аралық бақылау; қорытынды бақылау - ауызша емтихан 

Кредиттерді жинақтау шарты 

Сабақтарға қатысу және СӨЖ қатысу, аудиториялардағы мәселелерді талқылауға белсенді және 

шығармашылық қатысу, дәрістер мен семинарларға алдын-ала дайындық, жобаларды әзірлеу және ұсыну, 

СӨЖ міндеттерін уақтылы орындау, бақылаудың барлық түрлеріне қатысу 

Кредиттерді жинақтау шарты 

Курстың толық циклын аяқтау; лекция, практикалық сабақтар бойынша тапсырмаларды өткізу; СӨЖ және 

СОӨЖ бойынша тапсырмаларды өткізу; емтихан тапсыру 

Пәннің мазмұнын жүзеге асыру үшін 

қажетті оқу құралдары (оның ішінде ОТҚ, 

үлестірмелі материал) 

Интерактивті тақта. Электронды кітаптар. Жұмыс 

бағдарламасы, силлабустар, дәрістер тезисі, практикалық 

сабақтардың жоспарлары және тапсырмаларды орындауға 

арналған әдістемелік ұсыныстар 

Әдебиет 

1. Финансы. Учебное пособие. Шайханова Н.- 5 экз.  

2. Переверзев М.П., Косцов Т.В. Менеджмент в сфере культуры и искусства. Учебное пособие. – М.: 

ИНФРА-М, 2015. – 192 с. – 15 экз. Дополнительная:  

3. 3. Кадырова С.В., Немцева Е.А., Тульчинский Г.Л. Self-managment в сфере культуры и искусства. 

Учебное пособие, 1-е изд.- 20 экз. 

 

 

Модульдің атауы Элективті модуль  

Пәннің коды және атауы Str 4224 Сақтандыру 

Семестр 7 

Пәннің кредит саны 5 

Пәнді жүргізетін жауапты оқытушының 

аты-жөні, лауазымы 

Кулмаганбетова А.С. – өнертану және арт-менеджмент 

кафедрасының аға оқытушысы 

Оқыту тілі орыс, қазақ 

Оқуды ұйымдастыру формалары бойынша 

сағаттың жалпы саны (дәріс,  семинар, 

практикалық, БӨЖ және т.б.)  

150 



Пререквизиттер Мәдениет экономикасы, Арт-индустриядағы қаржы 

Постреквизиттер Дипломдық жұмыс жазу 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері  

Мақсаты - студенттердің сақтандырудың теориялық негіздерін нақты түсінуін қалыптастыру, сақтандыру 

ісінің экономикалық, құқықтық және ұйымдастырушылық негіздерін зерделеу, бакалаврға қаржы, сақтандыру 

және банк қызметі саласында табысты жұмыс істеу үшін қажетті практикалық дағдыларды игеру 

Білу - сақтандыруда, қайта сақтандыруда, ортақ сақтандыруда қолданылатын негізгі ұғымдар мен терминдер; 

сақтандырудың негізгі түрлері мен нысандары, сақтандырудың жекелеген түрлерінің айрықша ерекшеліктері, 

оларды жүргізу шарттары, сақтандыру нарығында сақтандыру өнімдерінің жаңа түрлері; сақтандыру 

компаниясының қаржысын қалыптастыру негіздері, шығыстардың, кірістердің құрамы, сақтандыру 

резервтерін қалыптастыру және оларды орналастыру, сақтандырушылардың қаржылық орнықтылығының 

шарттары, сақтандыру компаниясына салық салу; сақтандыру нарығын мемлекеттік реттеу  

Істей алу - сақтандыру компаниясының сақтандыру операцияларына экономикалық талдау жүргізу, 

сақтандыру ережелерін талдау және нарықтағы бәсекелестік ортаға талдау жүргізу; сақтандыру бойынша 

нормативтік және заңнамалық құжаттарды пайдалану; 

Дағдыларының болуы - сақтандыру қызметтерін, оның ішінде интернет желісінде салыстыру және таңдау; 

кәсіпорынның тәуекелдерін басқару үшін сақтандыру компаниясын таңдау; сақтандырушының негізгі 

қаржылық көрсеткіштерін талдау және есептеу, оның қаржылық тұрақтылығын бағалау 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Сақтандыру теориясының негіздері. Сақтандыру құқығының негіздері. Сақтандыру қызметін ұйымдастыру. 

Сақтандырудың негізгі түрлері. Сақтандыру қызметінің экономикасы. Қайта сақтандыру негіздері. 

Қалыптасқан құзыреттілік деңгейін анықтайтын қорытынды бақылау түрі  

Аудиториялық сабақтар өткізу уақытында ағымдағы бақылауды жүргізу, СӨЖ сапасын бақылау; коллоквиум 

және тестілеу түрінде екі аралық бақылау; қорытынды бақылау - ауызша емтихан 

Кредиттерді жинақтау шарты 

Сабақтарға қатысу және СӨЖ қатысу, аудиториялардағы мәселелерді талқылауға белсенді және 

шығармашылық қатысу, дәрістер мен семинарларға алдын-ала дайындық, жобаларды әзірлеу және ұсыну, 

СӨЖ міндеттерін уақтылы орындау, бақылаудың барлық түрлеріне қатысу 

Кредиттерді жинақтау шарты 

Курстың толық циклын аяқтау; лекция, практикалық сабақтар бойынша тапсырмаларды өткізу; СӨЖ және 

СОӨЖ бойынша тапсырмаларды өткізу; емтихан тапсыру 

Пәннің мазмұнын жүзеге асыру үшін 

қажетті оқу құралдары (оның ішінде ОТҚ, 

үлестірмелі материал) 

Интерактивті тақта. Электронды кітаптар. Жұмыс 

бағдарламасы, силлабустар, дәрістер тезисі, практикалық 

сабақтардың жоспарлары және тапсырмаларды орындауға 

арналған әдістемелік ұсыныстар 

Әдебиет 

1.  Страховое дело: учеб. пособие / М. А. Зайцева [и др.]; под ред. М. А. Зайцевой, Л. Н. Литвиновой. – Минск: 

Белорус. гос. экон. ун-т, 2018. – 286 с. 

2. Страхование: принципы и практика: пер. с англ. / Д. Бланд. – М.: Финансы и статистика, 2018. – 416 с.  

3. Страхование: учебник / Ю. Т. Ахвледиани [и др.]; под ред. В. В. Шахова, Ю. Т. Ахвледиани. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 511 с. 

 

 

Модульдің атауы Элективті модуль  

Пәннің коды және атауы UP 4225  Жобаларды басқару 

Семестр 7 

Пәннің кредит саны 6 

Пәнді жүргізетін жауапты оқытушының 

аты-жөні, лауазымы 

Кулмаганбетова А.С. – өнертану және арт-менеджмент 

кафедрасының аға оқытушысы 

Оқыту тілі орыс, қазақ 

Оқуды ұйымдастыру формалары бойынша 

сағаттың жалпы саны (дәріс,  семинар, 

практикалық, БӨЖ және т.б.)  

180 

Пререквизиттер Мәдениет экономикасы, Мәдениет және өнер саласындағы 

менеджмент 

Постреквизиттер Дипломдық жұмыс жазу 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері  

Мақсаты - студенттердің нарықтық экономика жағдайында жобаларды басқарудың жалпы қағидаттары мен 

әдіснамасы туралы түсініктерін қалыптастыру 

Білу - жобаларды басқарудың даму тарихы мен үрдістері; жобаларды басқарудың заманауи әдіснамасы; 

жобаларды басқару объектілері ретінде анықтау және ұғымдары; басқару субъектілерінің анықтамалары мен 



ұғымдары және олар пайдаланатын құралдар; жобаның әртүрлі функционалдық салаларын басқарудың 

процестері мен құралдары 

Істей алу - жобаның мақсатын, пәндік саласын және құрылымын анықтау; жобаның ұйымдастырушылық-

технологиялық моделін құру; жобаны іске асырудың күнтізбелік жоспарын есептеу; жобаның жиынтық 

жоспарының негізгі бөлімдерін қалыптастыру; жобаның сапасын басқару; жобаның негізгі параметрлері 

бойынша оның орындалу барысын бақылау және реттеуді жүзеге асыру  

Дағдысының болуы - жобалардың әр түрлерін әзірлеу; жобаны орындаудың күнтізбелік жоспарын 

қалыптастыру; жобаларды іске асыру кезінде тәуекелді басқару; жобалардың әзірленуін және іске асырылуын 

бақылау; әзірленетін жобалардың тиімділігін бағалау 

Пәннің қысқаша мазмұны 

"Жобаларды басқару" курсына кіріспе. Жобаларды басқару негіздері. Жобаның тұжырымдамасын әзірлеу 

және оның тиімділігін бағалау. Жобаның тиімділігін бағалау әдістері. Жобаны жоспарлау. Жобаны 

құрылымдау және жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу. Жоба уақытын басқару. Жоба құнын бағалау. 

Қалыптасқан құзыреттілік деңгейін анықтайтын қорытынды бақылау түрі  

Аудиториялық сабақтар өткізу уақытында ағымдағы бақылауды жүргізу, СӨЖ сапасын бақылау; коллоквиум 

және тестілеу түрінде екі аралық бақылау; қорытынды бақылау - ауызша емтихан 

Кредиттерді жинақтау шарты 

Сабақтарға қатысу және СӨЖ қатысу, аудиториялардағы мәселелерді талқылауға белсенді және 

шығармашылық қатысу, дәрістер мен семинарларға алдын-ала дайындық, жобаларды әзірлеу және ұсыну, 

СӨЖ міндеттерін уақтылы орындау, бақылаудың барлық түрлеріне қатысу 

Кредиттерді жинақтау шарты 

Курстың толық циклын аяқтау; лекция, практикалық сабақтар бойынша тапсырмаларды өткізу; СӨЖ және 

СОӨЖ бойынша тапсырмаларды өткізу; емтихан тапсыру 

Пәннің мазмұнын жүзеге асыру үшін 

қажетті оқу құралдары (оның ішінде ОТҚ, 

үлестірмелі материал) 

Интерактивті тақта. Электронды кітаптар. Жұмыс 

бағдарламасы, силлабустар, дәрістер тезисі, практикалық 

сабақтардың жоспарлары және тапсырмаларды орындауға 

арналған әдістемелік ұсыныстар 

Әдебиет 

1.  Гонтарева, И.В. Управление проектами / И.В. Гонтарева, Р.М. Нижегородцев, Д.А. Новиков. - М.: КД 

Либроком, 2018. - 384 c. 

2. Иванов, П.В. Управление проектами: Учебное пособие / П.В. Иванов. - Рн/Д: Феникс, 2018. - 102 c. 

3. Ньютон, Р. Управление проектами от А до Я / Р. Ньютон. - М.: Альпина Паблишер, 2018. - 180 c. 

4. Островская, В.Н. Управление проектами: Учебник / В.Н. Островская, Г.В. Воронцова и др. - СПб.: 

Лань, 2019. - 400 c. 

5. Поташева, Г.А. Управление проектами.: Учебное пособие / Г.А. Поташева. - М.: Инфра-М, 2018. - 288 

c. 

6. Стэнли, Э. Управление проектами / Э. Стэнли. - М.: Диалектика, 2019. - 288 c. 

 

 

Модульдің атауы Элективті модуль 00 

Пәннің коды және атауы SMK 4225 Қазіргі бұқаралық мәдениет 

Семестр 7 

Пәннің кредит саны 6 

Пәнді жүргізетін жауапты оқытушының 

аты-жөні, лауазымы 

Мамбеков Е.Б.- өнертану және арт-менеджмент 

кафедрасының доценті  

Оқыту тілі орыс, қазақ 

Оқуды ұйымдастыру формалары бойынша 

сағаттың жалпы саны (дәріс,  семинар, 

практикалық, БӨЖ және т.б.)  

180 

Пререквизиттер Мәдениет және өнер саласындағы мемлекеттік және 

құқықтық реттеу, Арт-индустриядағы жарнама және PR 

Постреквизиттер Жобаларды басқару, Брендинг 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері  

Мақсаты -қазіргі әлемдегі Бұқаралық мәдениет феноменімен танысу, бұқаралық мәдениетті зерттеудің 

әртүрлі тәсілдерін ұсыну, олардың танымдық мүмкіндіктері мен шекараларын анықтау, студенттер арасында 

қазіргі бұқаралық мәдениетті мәдени құндылықтар мен үлгілерді ұйымдастыру және тарату нысаны ретінде 

жан-жақты түсінуді дамыту. 

Білу – қазіргі заманғы бұқаралық мәдениеттің теориясы мен практикасының негіздері; 

Істей алу – практикалық кәсіби қызметке қатысу шеңберінде басшылықпен қазіргі заманғы бұқаралық 

мәдениетті зерттеу әдіснамасы мен әдістемесін қолдану; 

Дағдысының болуы – қазіргі заманғы бұқаралық мәдениетті зерттеу әдіснамасы мен әдістемесін 

басшылыққа ала отырып, практикалық кәсіби қызметте пайдалануға қатысу тәжірибесі. 



Пәннің қысқаша мазмұны 

Бұқаралық мәдениет негіздері. Қазіргі бұқаралық мәдениет: түрлері мен жанрлары. Бұқаралық мәдениет 

құбылыстарын талдау теориялары мен әдістері. XX-XXI ғғ. шегіндегі Бұқаралық мәдениет бұқаралық 

мәдениет деңгейлері: китч, мидкульт, арт. Қазіргі қоғамдағы бұқаралық мәдениеттің функциялары. Қазіргі 

танымал мәдениеттің құбылыстарын түсіндіру. Бұқаралық мәдениет бизнес ретінде. Кино бұқаралық 

мәдениеттің стереотиптерін жүзеге асыру өнері ретінде. Интернет: виртуалды ортадағы сәйкестік. Бұқаралық 

мәдениет индустриясындағы спорттық шоу. 

Қалыптасқан құзыреттілік деңгейін анықтайтын қорытынды бақылау түрі  

Аудиториялық сабақтар өткізу уақытында ағымдағы бақылауды жүргізу, СӨЖ сапасын бақылау; коллоквиум 

және тестілеу түрінде екі аралық бақылау; қорытынды бақылау - ауызша емтихан 

Кредиттерді жинақтау шарты 

Сабақтарға қатысу және СӨЖ қатысу, аудиториялардағы мәселелерді талқылауға белсенді және 

шығармашылық қатысу, дәрістер мен семинарларға алдын-ала дайындық, жобаларды әзірлеу және ұсыну, 

СӨЖ міндеттерін уақтылы орындау, бақылаудың барлық түрлеріне қатысу 

Кредиттерді жинақтау шарты 

Курстың толық циклын аяқтау; лекция, практикалық сабақтар бойынша тапсырмаларды өткізу; СӨЖ және 

СОӨЖ бойынша тапсырмаларды өткізу; емтихан тапсыру 

Пәннің мазмұнын жүзеге асыру үшін 

қажетті оқу құралдары (оның ішінде ОТҚ, 

үлестірмелі материал) 

Интерактивті тақта. Электронды кітаптар. Жұмыс 

бағдарламасы, силлабустар, дәрістер тезисі, практикалық 

сабақтардың жоспарлары және тапсырмаларды орындауға 

арналған әдістемелік ұсыныстар 

Әдебиет 

 1.Кравченко, А.М. Культурология: учеб. пос. для вузов / А.М. Кравченко.- М. Академический 

Проект: Гаудеамус, 2010 

2. Садохин, А.П. Мировая культура и искусство [Текст]: учебное пособие / А.П. Садохин.- Москва: Юнити-

Дана, 2015.- 415 с.- (Cogito ergo sum). 

3. Садохин, А.П. История мировой культуры [Текст]: учебное пособие / А.П. Садохин.- М.: Юнити-Дана, 

2016.- 975 с.- (Cogito ergo sum). 

4.Жолдубаева, А. Культурология: Практикум / А. Жолдубаева.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 299 с. 

5. Культурология [Текст]: Учебник для студентов вузов и колледжей / сост. Т.Х.Габитов.- 5-е изд. перераб. и 

доп.- Алматы: Раритет, 2008.- 424 с. 

 

 

Модульдің атауы Элективті модуль 00 

Пәннің коды және атауы Med 4309 Медиажоспарлау 

Семестр 7 

Пәннің кредит саны  5 

Пәнді жүргізетін жауапты оқытушының 

аты-жөні, лауазымы 

Кулмаганбетова А.С. – өнертану және арт-менеджмент 

кафедрасының аға оқытушысы 

Оқыту тілі орыс, қазақ 

Оқуды ұйымдастыру формалары бойынша 

сағаттың жалпы саны (дәріс,  семинар, 

практикалық, БӨЖ және т.б.)  

150 

Пререквизиттер Жобалық технологиялар, SMM - маркетинг 

Постреквизиттер Арт-индустриядағы нарық, Мәдениет саласындағы 

құқықтық реттеу 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері  

Мақсаты - медиа жоспарлау саласында студенттердің кәсіби құзыреттілігі мен практикалық дағдыларын 

қалыптастыру, жарнама саласында болашақ мамандардың бәсекеге қабілеттілігін қалыптастыру бойынша оқу 

процесін әдістемелік қамтамасыз ету және сүйемелдеу. 

Білу - коммуникациялық процестің мазмұны және оның құрамдас бөліктері; медиа жоспарлаудың ерекшелігі 

және медиа жоспарларды құру технологиясы; Бұқаралық коммуникацияның түрлері мен функциялары; 

жарнамалық науқанның заманауи технологиялары; медиа жоспарлаудың негізгі түсініктері, терминдері мен 

категориялары. 

Істей алу - алынған білімді жарнамалық коммуникацияның тиімді процесін құру үшін пайдалану; бұқаралық 

коммуникация және жарнама құралдарын таңдауды жүзеге асыру; медиажоспарлаудың тиімді 

технологияларын қолдану; медиажоспарлаудың коэффициенттері мен санаттарын ескере отырып, 

медиажоспар әзірлеу; медиажоспардың тиімділігін бағалауды орындау.  

Дағдыларының болуы - жарнама нарығындағы жағдайды талдау; жарнамалық коммуникация құралдарын 

таңдау; жарнамалық науқанды ұйымдастыру; жарнамалық қызметте іс жүргізу; медиа жоспардың орындалуын 

бақылау дағдыларын меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны 



Медиа-жоспарлау - ғылыми білім саласы ретінде. Медиа жоспар және оның құрылымы. Медиа-жоспарлау 

процесіне объектінің маркетингтік сипаттамаларының әсері. Баға белгілеу мен тауарды нарыққы жеткізуге 

байланысты медиа-жоспар құру. Мақсатты нарық сегменттері және олардың БАҚ нарығына сәйкестігі. Медиа-

жоспарлау үдерісіндегі БАҚ алдында тұрған мақсаттар. БАҚ, медиамикс таңдау. Медиа-жоспарлауда 

компьютерлік технологияларды пайдалану. Медиа-жоспардың тиімділігін бағалау. 

Қалыптасқан құзыреттілік деңгейін анықтайтын қорытынды бақылау түрі  

Аудиторлық сабақтарды жүргізу барысында ағымдағы бақылауды жүргізу, СӨЖ орындалуының сапасын 

бақылау;  коллоквиум және тестілеу түрінде екі аралық бақылау; қорытынды бақылау - ауызша емтихан. 

Кредиттерді жинақтау шарты 

Сабақтарға жыне СӨЖ-ге міндетті түрде қатысу, сабақтарда талқыланатын сұрақтарға белсенді және 

творчествалық қатысу, дәрістер мен семинарларға алдын-ала дайындалу, жобаларды дайындау және 

презентациялау, СӨЖ тапсырмаларын уақытылы орындау, бақылаудың барлық түрлеріне қатысу. 

Пәннің мазмұнын жүзеге асыру үшін 

қажетті оқу құралдары (оның ішінде ОТҚ, 

үлестірмелі материал) 

Интерактивті тақта. Электронды кітаптар. Жұмыс 

бағдарламасы, силлабус, дәрістер тезисі, практикалық 

сабақтардың жоспарлары және тапсырмаларды орындауға 

арналған әдістемелік ұсыныстар. 

Әдебиет 

1. Кочеткова А.В. Медиапланирование. Серия: «Академия рекламы». М.: РИП-холдинг, 2003. 

2. Бузин В.Н. Медиапланирование. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 

3. Васильев Г.А. Медиапланирование. - М.: Вузовский учебник, 2014. 

4. Назайкин А. Н. Медиапланирование. - М.: Эксмо, 2010. 

 

 

Модульдің атауы Элективті модуль  

Пәннің коды және атауы MМ 4309 Музыкалық менеджмент 

Семестр 7 

Пәннің кредит саны 5 

Пәнді жүргізетін жауапты оқытушының 

аты-жөні, лауазымы 

Шаримов А.У. – өнертану және арт-менеджмент 

кафедрасының аға оқытушысы  

Оқыту тілі орыс, қазақ 

Оқуды ұйымдастыру формалары бойынша 

сағаттың жалпы саны (дәріс,  семинар, 

практикалық, БӨЖ және т.б.)  

150 

Пререквизиттер Жобалық технологиялар, Продюсерлеу, Маркетинг 

Постреквизиттер Диплом жұмысын орындау 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері  

Мақсаты - музыкалық өнер саласындағы интеграцияланған білімді басқару жүйесінде болашақ мамандарды 

қалыптастыру. 

Білу – менеджмент және әлеуметтік-мәдени саладағы заманауи ғылым жүйесінде музыка өнеріндегі басқару 

орны; нормативтік-құқықтық база және оларды кәсіби қызметте қолдану мүмкіндігі; ұйымдастырушылық 

және экономикалық жағдайлар; отандық және әлемдік қазіргі заманғы өнер нарығын дамытудағы маңызды 

үрдістер; музыкалық шоу-бизнестің заманауи және классикалық шығармалары нарығының ерекшеліктері. 

Істей алу – музыка өнері саласындағы жобалар мен бағдарламаларды басқара білу; шығармашылық өнімдерді, 

музыкалық өнер саласындағы идеяларды насихаттауға бағытталған презентациялар ұйымдастыру және өткізу.  

Дағдысының болуы - қолданыстағы негізде өз жобаларын әзірлеу; музыкалық жобаны жасау технологиясын 

жасау; табысқа жетуді анықтайтын қолайлы музыкалық аудиторияны қалыптастыру үшін қажетті шараларды 

әзірлеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Музыкалық өнердің эволюциясы. Музыкалық өнердің эволюциясының негізгі кезеңдерінің қысқаша 

сипаттамасы. Музыкалық орындаудағы екі бағытты қалыптастыру: виртуоздық және интерпретация. 

Эстетиканың эволюциясы. Қазіргі заманғы музыкалық өнер. Қазіргі заманғы музыкадағы жаңа үрдістер: бетон 

музыка, кинетикалық музыка және т.б. Эстетиканы орындауға дыбыс жазу құрылғыларының әсері. Өндіруші 

және басқару. Музыка менеджментіндегі серіктестік және көшбасшылық. Өндіруші-жоба менеджері. 

Музыкалық өндірістегі «Шығармашылық технологиялар». «Клип жасау» технологиясы. 

Қалыптасқан құзыреттілік деңгейін анықтайтын қорытынды бақылау түрі  

Аудиторлық сабақтарды жүргізу барысында ағымдағы бақылауды жүргізу, СӨЖ орындалуының сапасын 

бақылау;  коллоквиум және тестілеу түрінде екі аралық бақылау; қорытынды бақылау - ауызша емтихан. 

Кредиттерді жинақтау шарты 

Сабақтарға жыне СӨЖ-ге міндетті түрде қатысу, сабақтарда талқыланатын сұрақтарға белсенді және 

творчествалық қатысу, дәрістер мен семинарларға алдын-ала дайындалу, жобаларды дайындау және 

презентациялау, СӨЖ тапсырмаларын уақытылы орындау, бақылаудың барлық түрлеріне қатысу. 



Пәннің мазмұнын жүзеге асыру үшін 

қажетті оқу құралдары (оның ішінде ОТҚ, 

үлестірмелі материал) 

Интерактивті тақта. Электронды кітаптар. Жұмыс 

бағдарламасы, силлабус, дәрістер тезисі, практикалық 

сабақтардың жоспарлары және тапсырмаларды орындауға 

арналған әдістемелік ұсыныстар. 

Әдебиет 

1. Тульчинский Г.Л. Менеджмент в сфере культуры /Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. – СПб.-М.-Краснодар: 

Лань, Планета музыки, 2007. – 528 с.  

2. Тульчинский Г.Л. Менеджмент специальных событий в сфере культуры / Г.Л. Тульчинский, С.В. 

Герасимов, Т.Е. Лохина. – М.: Планета музыки, Лань, 2010. – 384 с. 

3. Корнеева С.М. Как зажигают «звезды». Технология музыкального продюсирования / С.М. Корнеева. - СПб. : 

Питер, 2004. - 320 с. 

4. Корнеева С.М. Музыкальный менеджмент : учеб, пособие для студентов вузов / С.М. Корнеева. - М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2006. - 303 с. 

 

 

Модульдің атауы Элективті модуль 

Пәннің коды және атауы ODO 2215 Көрме және мұражай қызметін ұйымдастыру 

негіздері 

Семестр 7 

Пәннің кредит саны 5 

Пәнді жүргізетін жауапты оқытушының 

аты-жөні, лауазымы 

Бабажанова Ж.А. – э.ғ.к., профессор 

Оқыту тілі Орыс, қазақ 

Оқуды ұйымдастыру формалары бойынша 

сағаттың жалпы саны (дәріс,  семинар, 

практикалық, БӨЖ және т.б.)  

150 

Пререквизиттер Өнер және мәдениет саласындағы менеджмент 

Постреквизиттер Пәнді оқығаннан кейін студенттер мәдениет тарихы мен 

теориясын, мәдени мекемелердің дамуын реттейтін 

заңдарды білу; Мұражай-көрме түріндегі мекемелер мен 

мұражайларды ұйымдастыру теориясы мен тәжірибесін 

білуі керек. 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері  

Мақсаты - «Көрме іс-шараларын ұйымдастыру» пәнін меңгеру, мұражай-көрме түрінің мұражайлар мен 

мекемелерінің қызметін ұйымдастыру теориясы мен практикасының жалпы және нақты мәселелерімен, 

сондай-ақ көрме жобасының жобалау техникасымен, мұражай көрмелерін ұйымдастырудың практикалық 

дағдыларымен танысу. 

Білу - мұражай және көрме іс-шаралары саласында пайдаланылатын концептуалды және категориялы 

аппаратуралар, отандық мұражай бизнесінде көрме жұмыстарын дамыту ерекшеліктері, мұражай мен көрме 

іс-шараларын ұйымдастыру және реттеу тәртібі, мұражайдағы көрмелерде ағымдағы үрдістер мен жұмыстың 

бағыттары, көрменің ерекшеліктері мұражай жұмысының негізгі бағыттары, мұражай мен көрме жұмыстарын 

ұйымдастыру әдістемесі. 

Істей алу - мұражай мен көрмелік жобалардың тәжірибесін кәсіби бағалауға, мұражай мен техникалық 

жаңалықтарды дамытудағы заманауи талаптар мен үрдістерді ескере отырып ғылыми негізделген және іс 

жүзінде іске асырылатын көрме жобаларын әзірлеу. 

Дағдысының болуы - көрменің ұйымдастырылу әдісі және көрме жобасын жасау, музей және көрме 

жұмыстарын ұйымдастыру мен жүргізу бойынша нормативтік актілердің талаптары. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Бұл пән студентті мұражай көрмелерін ұйымдастыру саласындағы кәсіби арт -менеджердің дағдылары мен 

әдістерімен таныстыруға бағытталған. Көрме бизнесін ұйымдастыру негіздері, көрме іс -шараларын 

ұйымдастырудың маркетингтік концепциясы, көрме қызметін құқықтық реттеу, мұражайлардың жіктелуі және 

мұражайларды ұйымдастыру принциптері. 

Қалыптасқан құзыреттілік деңгейін анықтайтын қорытынды бақылау түрі  

Аудиториялық сабақ барысында ағымдық бақылау, СӨЖ орындау сапасын бақылау, коллоквиум және тестілеу 

түрлінде екі ағымдық бақылау өткізу жоспарлануда; қорытынды бақылау – ауызша емтихан. 

Кредиттерді жинақтау шарты 

Сабақтарға қатысу және СӨЖ-ге  қатысу, аудиториялардағы мәселелерді талқылауға белсенді және 

шығармашылық қатысу, дәрістер мен семинарларға алдын-ала дайындық, жобаларды әзірлеу және ұсыну, 

СӨЖ міндеттерін уақтылы орындау, бақылаудың барлық түрлеріне қатысу. 



Пәннің мазмұнын жүзеге асыру үшін 

қажетті оқу құралдары (оның ішінде 

ОТҚ, үлестірмелі материал) 

Интерактивті тақта. Электронды кітаптар. Жұмыс 

бағдарламалары, силлабус, дәріс тезистері, практикалық сабақ 

өткізу жоспарлары және тапсырманы орындау бойынша 

әдістемелік ұсыныстар. 

Әдебиет 

1.Командышко Е. Ф. Арт-менеджмент: специфика, проблемы, перспективы развития. М: ИХО РАО, 2009. 216с  

2.Новикова Г.Н. Технологии арт-менеджмента. М., 2006. 178с.  

3.Чижиков В.М., Чижиков В.В. Теория и практика социокультурного менеджмента. М.: МГУКИ, 2008. 608с.  

4.Аксютик Н.И., Макарова Е.А. Арт-менеджмент как вид управленческой деятельности в сфере искусства и 

культуры. Учебн. Пособие- Мн., 2008. 147с.  

5.Коленько С.Г. Менеджмент в сфере культуры и искусства: учебник и практикум для академического 

бакалавриата. - М., Изд.Юрайт.2016. -370с. 

6.Гусев, Э.Б. Выставочная деятельность в России и за рубежом: учебное пособие / Э.В. Гусев, В.А. Прокудин 

[и др.]. – М.: Дашков и К, 2005. – 514 с. 

7.Лорд, Б. Менеджмент в музейном деле: учеб. пособие: пер. с англ. / Б. Лорд. – М.: Логос, 2002. – 255 с. 

8.Музееведение. Музеи исторического профиля: учебное пособие для вузов / под ред. Г.К. Левыкина, В. 

Хербста. – М.: Высшая школа, 1988.– 430 с. 

9.Музеи мира: Энциклопедия для детей / гл. ред. М.Аксенова. – М.: Аванта+, 2007. – 183 с. 

Музейное дело в России / отв. ред. М.Е. Каулен. – М.: ВК, 2005. – 615 с. 

10.Основы выставочно-ярморочной деятельности: учеб. пособие для вузов/ под ред. Л.Е.Стровского. – М.: 

ЮНИТИ, 2005. – 288 с. 

11.Основы музееведения: учебное пособие / отв. ред. Э.А. Шулепова. – М.: Едиториал УРСС, 2005. – 501 с. 

12.Петелин,В.Г.Основы менеджмента выставочной деятельности: учебник для вузов – В.Г. Петелин. – М.: 

ЮНИТИ, 2005. – 447 с.: ил. 

13.Поляков, Т.П. Как делать музей: учебное пособие / Т.П. Поляков. – М.: РИК, 1996. – 253. 

14.Сотникова,С.И.Музеелогия: учебное пособие для вузов /С.И. Сотникова. – М.: Дрофа, 2004. – 190 с. 

15.Старикова, С.И. Музееведение: конспект лекций / С.И.Старикова. – М.: Приор, 2006. – 125 с. 

16.Столяров, Б.А. Музейная педагогика: История, теория, практика: учеб. пособие для вузов / Б.А. Столяров. 

– М.: Высшая школа, 2004. – 215 с. 

17.Тельчанов, А.Д. Основы музейного дела: Введение в специальность: курс лекций / А.Д. Тельчанов. – М.: 

Омега-Л, 2005. – 179 с. 

18.Тульчинский, Г.Л. Менеджмент в сфере культуры / Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. – СПб .: Лань, 2009. – 

540 с. 

19.Шляхтина, Л.М. Основы музейного дела: теория и практика: учебное пособие / Л.М. Шляхтина. – М.: 

Высшая школа, 2009. – 182 с.: ил. 

20.Юренева, Т.Ю. Музееведение: учебник для высших учебных заведений/ Т.Ю. Юренева. – М.: 

Академический проект, 2007. – 560 с. 

21.Юренева, Т.Ю. Музей в мировой культуре / Т.Ю. Юренева. – М.: Русское слово, 2003. – 531 с. 

Российская музейная энциклопедия: [В 2 т.] / отв. ред. В.Л.Янин. – М.: Прогресс: Рипол классик, 2001. 

 

 

Модульдің атауы Элективті модуль  

Пәннің коды және атауы ODO 2215 Тынығу қызметін ұйымдастыру 

Семестр 7 

Пәннің кредит саны 5 

Пәнді жүргізетін жауапты оқытушының 

аты-жөні, лауазымы 

Бабажанова Ж.А. – э.ғ.к., профессор 

Оқыту тілі Орыс, қазақ 

Оқуды ұйымдастыру формалары бойынша 

сағаттың жалпы саны (дәріс,  семинар, 

практикалық, БӨЖ және т.б.)  

150 

Пререквизиттер Өнер және мәдениет саласындағы менеджмент 

Постреквизиттер Пәнді оқығаннан кейін студенттер мәдениет тарихы мен 

теориясын, мәдени мекемелердің дамуын реттейтін 

заңдарды білу; Мұражай-көрме түріндегі мекемелер мен 

мұражайларды ұйымдастыру теориясы мен тәжірибесін 

білуі керек. 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері  

Мақсаты - мәдени және демалыс орталықтарының жағдайында жастардың бос уақытын ұйымдастыру 

ерекшеліктерін зерттеу және оны жетілдіру бойынша практикалық ұсыныстарды айқындау - жүйеде мәдени-

сауық іс-әрекеттерінің сипатын және рөлін зерттеу. 



Білу - адамның қалыптасуының, қалыптасуының, әлеуметтенуінің үдерістерімен салыстырғанда балалардың 

бос уақыттағы қызметінің ерекшелігі; - мектепке дейінгі білім беру мекемесінде жұмыс жасайтын жастардың 

бос уақытын жоспарлау мен ұйымдастырудың жалпы принциптері мен принциптерін білу. 

Істей алу - Мәдени-тынығу мекемелерінің қазіргі заманғы білім беру жүйесінде өту; -анализ және олардың 

мәдени-сауық мекемелеріндегі жұмыстарды ұйымдастырушы ретіндегі қызметін көрсету; - теориялық 

білімдерді шығармашылықпен пайдалану; - жастардың әртүрлі типтерінде бос уақытты таңдауға мүмкіндік 

береді; 

Дағдысының болуы - мәдени және бос уақытты өткізуге қажетті материалдарды іздеу және іріктеу кезінде 

жастардың бос уақытын өткізудің әлеуметтік-мәдени технологиясы саласында дағдыларға ие болу. - 

студенттердің әлеуметтік өзара әрекеттесудің күрделі жүйесі саласында. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Жастардың бос уақытын ұйымдастыру. Әлеуметтік-мәдени шығармашылық - тұлғаны социализациялаудың 

тиімді құралы. Түрлі қызметті ұйымдастыру. Жастардың бос уақытында дәстүрлі және инновациялық 

нысандары: әлеуметтік аспектілері. Жастардың бос уақытын өткізудің ерекшеліктері. Жеке тұлғаның 

факторларын әлеуметтендіру жүйесіндегі мәдени-ойын-сауық ісінің рөлі. Студенттің жеке басын 

қалыптастыруға мәдени және ойын-сауық шараларының әсері. 

Қалыптасқан құзыреттілік деңгейін анықтайтын қорытынды бақылау түрі  

Аудиториялық сабақтарды өткізу барысында ағымдағы бақылау жүргізу, СӨЖ; коллоквиум және тестілеу 

форматындағы екі аралық бақылау; қорытынды бақылау – ауызша емтихан. 

Кредиттерді жинақтау шарты 

Міндетті түрде сабаққа қатысу және СӨЖ тапсырмаларын орындау талап етіледі, сабақ барысында 

сұрақтарды талдауға белсенді қатысу және шығармашылықпен көрсету, дәрістерге және семинар 

сабақтарына алдын ала дайындалу, жобаларды таныстыру және әзірлеу, СӨЖ өз уақытында орындау, 

 бақылаудың барлық формаларына қатысу. 

Пәннің мазмұнын жүзеге асыру үшін 

қажетті оқу құралдары (оның ішінде ОТҚ, 

үлестірмелі материал) 

Итерактивті тақта. Электрондық кітаптар. Жұмыс 

бағдарламасы, силлабус, лекция тезистері, практикалық 

сабақтарды өткізу жоспарлары мен тапсырмаларды 

орындауға әдістемелік нұсқау. 

Әдебиет 

Литература 

1.Жарков А.Д. Культурно-досуговая деятельность как самостоятельная отрасль педагогической науки. 

//Образование и общество, 2007. - №2  

2.Стрельцов, Ю.А. Культурология досуга: Учеб. Пособие. – М.:МГУКИ, 2003.  

3.Аванесова, Г.А. Культурно-досуговая деятельность: теория и практика орг.: учебное пособие для студентов 

вузов. – М.: Аспект Пресс, 2006.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



English 

Program structure 

№ Prerequisites of the 

module 

Module title Subject title 

7,8 semesters 

ELECTIVE MODULE 00 (select one) 

15 Economy of culture Базовые дисциплины Pricing policy in the field of 

culture and art 

Insurance 

ELECTIVE MODULE 000 (select one) 

16   Project management 

Modern popular culture 

ELECTIVE MODULE 00 (select one) 

17 Design technology Majors Media planning 

Music management 

ELECTIVE MODULE 00 (select one) 

18 Fundamentals of 

Theory and History 

of Art 

Majors The basics of the organization 

of exhibition and museum 

activities 

Organization of leisure 

activities 

 
 

  



Module title Elective module 00 

Subject code and title CPSKI 4224 Pricing policy in the field of culture and art 

Semester 7 

Number of credits of the subject 5 

Surname, initials - position of the 

responsible lecturer, delivering subject 

Kulmaganbetova A.S. - Senior Lecturer of the Department of Art 

History and Art Management 

Teaching language Russian, Kazakh 

The total number of hours for the forms of 

organization of training (lectures, seminars, 

practical, laboratory and studio, independent 

work of the student, etc.) 

150 

Prerequisites Economics of culture 

Postrequisites Writing a thesis 

The objective of the subject and the results formulated in terms of competences  

The goal is to form comprehensive knowledge in the field of pricing policy for the results of activities in the field of 

culture and art 

To know - the theoretical foundations of pricing policy, in particular in the field of culture and art,   

To be able to form a pricing policy in the field of culture and art; identify pricing factors in the field of culture and art.  

Have skills - to conduct analytical and research work in the field of pricing.  

The summary of the discipline 

The role of price in the theory and practice of competition. The economic nature and specifics of price formation, their 

functions. Principles of pricing for the services of cultural organizations. Pricing policy in the field of culture. Cost-

based pricing. Consumer-oriented pricing. Competitive pricing. Features of price differentiation in cultural 

organizations. Price elasticity of demand and its impact on the price level. The main problem of calculation alignment.  

Tasks and pricing policy in the field of culture. 

The form of the final control, during which the level of the formed competences will be determined 

It is planned to carry out the current control during the classroom, quality control of the SIW; two controls in the form 

of colloquium and testing; final control-oral examination 

Conditions for obtaining credits 

Required attendance of classes and SIWs, active and creative participation in the discussion of issues in the classroom, 

preliminary preparation for lectures and seminars, development and presentation of projects, timely perform SIW tasks, 

participate in all forms of control. 

Learning tools necessary to implement a 

discipline (including technical training 

facilities, handout) 

Interactive board. E-books. Work program, syllabus, theses of 

lectures, plans for practical classes and methodical 

recommendations for the fulfillment of tasks 

Reference 

1. Finansy`. Uchebnoe posobie. Shajkhanova N.- 5 e`kz.  

2. Pereverzev M.P., Kosczov T.V. Menedzhment v sfere kul`tury` i iskusstva. Uchebnoe posobie. – M.: 

INFRA-M, 2015. – 192 s. – 15 e`kz. Dopolnitel`naya:  

3. 3. Kady`rova S.V., Nemczeva E.A., Tul`chinskij G.L. Self-managment v sfere kul`tury` i iskusstva. 

Uchebnoe posobie, 1-e izd.- 20 e`kz. 

 

 

Module title Elective module 00 

Subject code and title Str 4224 Insurance 

Semester 7 

Number of credits of the subject 5 

Surname, initials - position of the 

responsible lecturer, delivering subject 

Kulmaganbetova A.S. - Senior Lecturer of the Department of Art 

History and Art Management 

Teaching language Russian, Kazakh 

The total number of hours for the forms of 

organization of training (lectures, seminars, 

practical, laboratory and studio, independent 

work of the student, etc.) 

150 

Prerequisites Economics of culture 

Postrequisites Writing a thesis 

The objective of the subject and the results formulated in terms of competences  

The goal is to form a clear understanding of the theoretical foundations of insurance among students, to study the 

economic, legal and organizational foundations of insurance business, to acquire practical skills necessary for a 

bachelor to successfully work in the field of financial, insurance and banking activities 



To know - the basic concepts and terms used in insurance, reinsurance, co-insurance; the main types and forms of 

insurance, the distinctive features of certain types of insurance, the conditions for their implementation, new types of 

insurance products on the insurance market; the basics of forming the finances of an insurance company, the 

composition of expenses, income, the formation of insurance reserves and their placement, the conditions of financial 

stability of insurers, taxation of an insurance company; state regulation of the insurance market  

To be able to  - conduct an economic analysis of insurance operations of an insurance company, analyze insurance 

rules and analyze the competitive environment in the market; use regulatory and legislative documents on insurance; 

Have skills - comparison and selection of insurance services, including on the Internet; selection of an insurance 

company for enterprise risk management; analysis and calculation of the main financial indicators of the insurer, 

assessment of its financial stability 

The summary of the discipline 

Fundamentals of insurance theory. Fundamentals of insurance law. Organization of insurance activities. The main 

types of insurance. Economics of insurance activity. The basics of reinsurance. 

The form of the final control, during which the level of the formed competences will be determined 

It is planned to carry out the current control during the classroom, quality control of the SIW; two controls in the form 

of colloquium and testing; final control-oral examination 

Conditions for obtaining credits 

Required attendance of classes and SIWs, active and creative participation in the discussion of issues in the classroom, 

preliminary preparation for lectures and seminars, development and presentation of projects, timely perform SIW tasks, 

participate in all forms of control. 

Learning tools necessary to implement a 

discipline (including technical training 

facilities, handout) 

Interactive board. E-books. Work program, syllabus, theses of 

lectures, plans for practical classes and methodical 

recommendations for the fulfillment of tasks 

Reference 

1. Strakhovoe delo: ucheb. posobie / M. A. Zajczeva [i dr.]; pod red. M. A. Zajczevoj, L. N. Litvinovoj. – Minsk: 

Belorus. gos. e`kon. un-t, 2018. – 286 s. 

2. Strakhovanie: princzipy` i praktika: per. s angl. / D. Bland. – M.: Finansy` i statistika, 2018. – 416 s.  

3. Strakhovanie: uchebnik / Yu. T. Akhvlediani [i dr.]; pod red. V. V. Shakhova, Yu. T. Akhvlediani. – 3-e izd., 

pererab. i dop. – M.: YuNITI-DANA, 2017. – 511 s. 

 

 

Module title Elective module 00 

Subject code and title UP 4225 Project management 

Semester 7 

Number of credits of the subject 6 

Surname, initials - position of the 

responsible lecturer, delivering subject 

Kulmaganbetova A.S. - Senior Lecturer of the Department of Art 

History and Art Management 

Teaching language Russian, Kazakh 

The total number of hours for the forms of 

organization of training (lectures, seminars, 

practical, laboratory and studio, independent 

work of the student, etc.) 

180 

Prerequisites Economics of culture, Management in the field of culture and art 

Postrequisites Writing a thesis 

The objective of the subject and the results formulated in terms of competences  

The goal is to form students ' understanding of the general principles and methodology of project management in a 

market economy 

To know - the history and trends of project management development; modern project management methodology; 

definitions and concepts of projects as management objects; definitions and concepts of management subjects and the 

tools used by them; processes and tools for managing various functional areas of the project 

To be able to - determine the goals, subject area and structure of the project; make an organizational and technological 

model of the project; calculate the calendar plan for the implementation of the project; form the main sections of the 

consolidated project plan; manage the quality of the project; monitor and regulate the progress of the project according 

to its main parameters  

Have skills - development of various types of projects; formation of a calendar plan for the implementation of the 

project; risk management during the implementation of projects; control over the development and implementation of 

projects; evaluation of the effectiveness of the projects being developed  

The summary of the discipline 

Introduction to the course "Project Management". Fundamentals of project management. Development of the project 

concept and evaluation of its effectiveness. Methods for evaluating the effectiveness of the project. Project planning. 

Structuring of the project and development of design and estimate documentation. Project time management. Project 

cost estimation. 



The form of the final control, during which the level of the formed competences will be determined 

It is planned to carry out the current control during the classroom, quality control of the SIW; two controls in the form 

of colloquium and testing; final control-oral examination 

Conditions for obtaining credits 

Required attendance of classes and SIWs, active and creative participation in the discussion of issues in the classroom, 

preliminary preparation for lectures and seminars, development and presentation of projects, timely perform SIW tasks, 

participate in all forms of control. 

Learning tools necessary to implement a 

discipline (including technical training 

facilities, handout) 

Interactive board. E-books. Work program, syllabus, theses of 

lectures, plans for practical classes and methodical 

recommendations for the fulfillment of tasks 

Reference 

1. Gontareva, I.V. Upravlenie proektami / I.V. Gontareva, R.M. Nizhegorodczev, D.A. Novikov. - M.: KD 

Librokom, 2018. - 384 c. 

2. Ivanov, P.V. Upravlenie proektami: Uchebnoe posobie / P.V. Ivanov. - Rn/D: Feniks, 2018. - 102 c. 

3. N`yuton, R. Upravlenie proektami ot A do Ya / R. N`yuton. - M.: Al`pina Pablisher, 2018. - 180 c. 

4. Ostrovskaya, V.N. Upravlenie proektami: Uchebnik / V.N. Ostrovskaya, G.V. Voronczova i dr. - SPb.: 

Lan`, 2019. - 400 c. 

5. Potasheva, G.A. Upravlenie proektami.: Uchebnoe posobie / G.A. Potasheva. - M.: Infra-M, 2018. - 288 c. 

Ste`nli, E`. Upravlenie proektami / E`. Ste`nli. - M.: Dialektika, 2019. - 288 c. 

 

 

Module title Elective module 00 

Subject code and title SMK 4225 Modern popular culture 

Semester 7 

Number of credits of the subject 6 

Surname, initials - position of the 

responsible lecturer, delivering subject 

E.B. Mambekov-Associate Professor of the Department of Art 

History and Art Management 

Teaching language Russian, Kazakh 

The total number of hours for the forms of 

organization of training (lectures, seminars, 

practical, laboratory and studio, independent 

work of the student, etc.) 

180 

Prerequisites State and legal regulation in the field of culture and art, 

Advertising and PR in the art industry 

Postrequisites Project Management, Branding 

The objective of the subject and the results formulated in terms of competences  

The goal  introduction to the phenomenon of mass culture in the modern world, to present various approaches to the 

study of mass culture, to identify their cognitive capabilities and boundaries, to develop students ' comprehensive 

understanding of modern mass culture as a form of organization and translation of cultural values and samples. 

To know - fundamentals of the theory and practice of modern mass culture; 

To be able to  apply the methodology and methodology of research of modern mass culture in the framework of 

participation in practical professional activities under the guidance of; 

Have skills - experience of participation in the use of the methodology and methodology of research of modern mass 

culture in practical professional activities under the guidance of. 

The summary of the discipline 

Fundamentals of mass culture. Modern mass culture: types and genres. Theories and methods of analyzing the 

phenomena of mass culture. Mass culture of the turn of the XX-XXI centuries. Levels of mass culture: kitsch, midcult, 

art. The functions of mass culture in modern society. Interpretations of the phenomena of modern mass culture. Mass 

culture as a business. Cinema as the art of realizing the stereotypes of mass culture. Internet: identity in a virtual 

environment. A sports show in the mass culture industry. 

The form of the final control, during which the level of the formed competences will be determined 

It is planned to carry out the current control during the classroom, quality control of the SIW; two controls in the form 

of colloquium and testing; final control-oral examination 

Conditions for obtaining credits 

Required attendance of classes and SIWs, active and creative participation in the discussion of issues in the classroom, 

preliminary preparation for lectures and seminars, development and presentation of projects, timely perform SIW tasks, 

participate in all forms of control. 

Learning tools necessary to implement a 

discipline (including technical training 

facilities, handout) 

Interactive board. E-books. Work program, syllabus, theses of 

lectures, plans for practical classes and methodical 

recommendations for the fulfillment of tasks 

Reference 

1.Кравченко, А.М. Культурология: учеб. пос. для вузов / А.М. Кравченко.- М. Академический 



Проект: Гаудеамус, 2010 

2. Садохин, А.П. Мировая культура и искусство [Текст]: учебное пособие / А.П. Садохин.- Москва: Юнити-

Дана, 2015.- 415 с.- (Cogito ergo sum). 

3. Садохин, А.П. История мировой культуры [Текст]: учебное пособие / А.П. Садохин.- М.: Юнити-Дана, 2016.- 

975 с.- (Cogito ergo sum). 

4.Жолдубаева, А. Культурология: Практикум / А. Жолдубаева.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 299 с. 

5. Культурология [Текст]: Учебник для студентов вузов и колледжей / сост. Т.Х.Габитов.- 5-е изд. перераб. и 

доп.- Алматы: Раритет, 2008.- 424 с. 

 

 

Module title Elective module 16 

Subject code and title Med 4309 Media planning 

Semester 7 

Number of credits of the subject 5 

Surname, initials - position of the 

responsible lecturer, delivering subject 

Kulmaganbetova A.S. - Senior Lecturer of the Department of Art 

History and Art Management 

Teaching language Russian, Kazakh 

The total number of hours for the forms of 

organization of training (lectures, seminars, 

practical, laboratory and studio, independent 

work of the student, etc.) 

150 

Prerequisites Project technologies, SMM 

Postrequisites Market in the art industry, Legal regulation in the field of culture 

The objective of the subject and the results formulated in terms of competences  

The goal is the formation of professional competencies and practical skills of students in the field of media planning, 

methodological support and support of the educational process for the formation of the competitiveness of future 

specialists in the field of advertising. 

To know - the content of the communication process and its components; the specifics of media planning and the 

technology of making media plans; types and functions of mass communication; modern technologies of an advertising 

campaign; basic concepts, terms and categories of media planning. 

To be able to - use the acquired knowledge to build an effective advertising communication process; make a choice 

of mass communication and advertising media; apply effective media planning technologies; develop a media plan 

taking into account the coefficients and categories of media planning; evaluate the effectiveness of the media plan.  

Have skills of analyzing the situation on the advertising market; choosing advertising communication tools; organizing 

an advertising campaign; conducting office work in advertising activities; monitoring the implementation of a media 

plan. 

The summary of the discipline 

Media planning as a branch of scientific knowledge. Media plan and its structure. The influence of the marketing 

characteristics of the object on the media planning process. Building a media plan depending on pricing and product 

promotion on the market. Target market segments and their compliance with the media market. The objectives of the 

media in the media planning process. The choice of media, mediamiks. The use of computer technology in media 

planning. Evaluating the effectiveness of a media plan. 

The form of the final control, during which the level of the formed competences will be determined 

It is planned to carry out the current control during the classroom, quality control of the SIW; two controls in the form 

of colloquium and testing; final control-oral examination 

Conditions for obtaining credits 

Required attendance of classes and SIWs, active and creative participation in the discussion of issues in the classroom, 

preliminary preparation for lectures and seminars, development and presentation of projects, timely perform SIW tasks, 

participate in all forms of control. 

Learning tools necessary to implement a 

discipline (including technical training 

facilities, handout) 

Interactive board. E-books. Work program, syllabus, theses of 

lectures, plans for practical classes and methodical 

recommendations for the fulfillment of tasks 

Reference 

1. Kochetkova A.V. Media Planning. Series: "Academy of Advertising". M .: RIP-holding, 2003. 

http://evartist.narod.ru/text10/15.htm 

2. Buzin V.N. Media Planning. M .: UNITY-DANA, 2014. 

3. Vasiliev G.A. Media Planning. - M .: University textbook, 2014. 

4. Nazaikin A. N. Media planning. - M .: Eksmo, 2010 

 

Module title Elective module 16 

Subject code and title MM 4309 Music Management 



Semester 7 

Number of credits of the subject 5 

Surname, initials - position of the 

responsible lecturer, delivering subject 

Sharimov A. U. - Senior Lecturer of the Department of Art 

History and Art Management 

Teaching language Russian, Kazakh 

The total number of hours for the forms of 

organization of training (lectures, seminars, 

practical, laboratory and studio, independent 

work of the student, etc.) 

150 

Prerequisites Project technologies, Production, Marketing 

Postrequisites Completion of the thesis 

The objective of the subject and the results formulated in terms of competences  

The goal is to form the future specialists with an integrated system of knowledge management in the field of musical 

art. 

To know - to know the place of management in musical art in the system of modern science of management and socio-

cultural sphere; regulatory framework and be able to apply them in their professional activities; organizational and 

economic conditions; the most important trends in the development of modern domestic and world art market; features 

of the market of modern and classic works of music show business. 

To be able to - be able to manage projects and programs in the field of management in the musical art; organize and 

conduct presentation events aimed at promoting creative products, ideas in the field of musical art. 

Have skills - develop your own projects based on existing ones; develop technology to create a musical project; develop 

the necessary measures to create a favorable musical audience, determining the achievement of success. 

The summary of the discipline 

The evolution of musical art. Brief characteristics of the main stages of the evolution of musical art. Formation of two 

directions in musical performance: virtuoso and interpretative. The evolution of aesthetics of performance. Modern 

musical art. The latest trends in modern music: specific music, kinetic music, etc. The influence of recording devices 

on performing aesthetics. Producer and management. Partnership and leadership in music management. Producer-

project manager. "Creative technologies" in music production. Clipmaking technology. 

The form of the final control, during which the level of the formed competences will be determined 

It is planned to carry out the current control during the classroom, quality control of the SIW; two controls in the form 

of colloquium and testing; final control-oral examination 

Conditions for obtaining credits 

Required attendance of classes and SIWs, active and creative participation in the discussion of issues in the classroom, 

preliminary preparation for lectures and seminars, development and presentation of projects, timely perform SIW tasks, 

participate in all forms of control. 

Learning tools necessary to implement a 

discipline (including technical training 

facilities, handout) 

Interactive board. E-books. Work program, syllabus, theses of 

lectures, plans for practical classes and methodical 

recommendations for the fulfillment of tasks 

Reference 

1. Tulchinsky G.L. Management in the field of culture / G.L. Tulchinsky, E.L. Shekova. - SPb.-M.-Krasnodar: Lan, 

Planet of Music, 2007. - 528 p. 

2. Tulchinsky G.L. Management of special events in the field of culture / G.L. Tulchinsky, S.V. Gerasimov, T.E. 

Lokhina. - M .: Planet of Music, Lan, 2010. - 384 p. 

3. Korneev S.M. How to light the "stars". Technology of music production / S.M. Korneev. - SPb. : Peter, 2004. - 

320 p. 

4. Korneev S.M. Music management: studies, a manual for university students / S.M. Korneev. - M.: UNITY-

DANA, 2006. - 303 p. 

 

Module title Elective module 00 

Subject code and title OOVMD 2215 Basics of the organization of exhibition and 

museum activities 

Semester 7 

Number of credits of the subject 5 

Surname, initials - position of the 

responsible lecturer, delivering subject 

Babazhanova Zh. A.. – c.e.s, professor 

Teaching language Russian, Kazakh 

The total number of hours for the forms of 

organization of training (lectures, seminars, 

practical, laboratory and studio, independent 

work of the student, etc.) 

150 

Prerequisites Management in the field of culture and art 



Postrequisites After studying the discipline, students need to know the history and 

theory of culture, the laws governing the development of cultural 

institutions. Knowledge of the theory and practice of organizing 

museums and institutions of the museum-exhibition type. 

The objective of the subject and the results formulated in terms of competences  

The goal of mastering the discipline "Organization of exhibition activities" is to familiarize with general and specific 

issues of the theory and practice of organizing the activities of museums and institutions of the museum-exhibition 

type, as well as the design techniques of the exhibition project, practical skills of organizing museum exhibition events. 

Know - conceptual and categorical apparatus used in the field of museum and exhibition activities, features of the 

development of exhibition activities in the domestic museum business, the procedure for organizing and regulating the 

museum and exhibition activities, current trends and areas of work during exhibitions at the museum, features of the 

exhibition activities in relation to the main areas of museum work, methods of designing museum and exhibition 

activities. 

To be able to - professionally evaluate the experience of implemented museum and exhibition projects, develop 

scientifically grounded and practically feasible exhibition projects taking into account modern requirements and trends 

in the development of museum and technical innovations 

Have skills - methods of organizing the exhibition and the development of the exhibition project, the requirements of 

regulatory acts on the organization and maintenance of museum and exhibition work.  

The summary of the discipline 

This discipline is aimed at acquainting the student with the skills and techniques of a professional art manager in the 

field of organizing museum exhibitions. Fundamentals of organizing the exhibition business, marketing concept for 

organizing exhibition events, legal regulation of exhibition activities, classification of museums and principles of 

organizing museums. 

The form of the final control, during which the level of the formed competences will be determined 

It is planned to carry out the current control during the classroom, quality control of the SIW; two controls in the form 

of colloquium and testing; final control-oral examination 

Conditions for obtaining credits 

Required attendance of classes and SIWs, active and creative participation in the discussion of issues in the classroom, 

preliminary preparation for lectures and seminars, development and presentation of projects, timely perform SIW tasks, 

participate in all forms of control. 

Learning tools necessary to implement a 

discipline (including technical training 

facilities, handout) 

Interactive board. E-books. Work program, syllabus, theses of 

lectures, plans for practical classes and methodical 

recommendations for the fulfillment of tasks 

Reference 

1.Командышко Е. Ф. Арт-менеджмент: специфика, проблемы, перспективы развития. М: ИХО РАО, 2009. 216с  

2.Новикова Г.Н. Технологии арт-менеджмента. М., 2006. 178с.  

3.Чижиков В.М., Чижиков В.В. Теория и практика социокультурного менеджмента. М.: МГУКИ, 2008. 608с.  

4.Аксютик Н.И., Макарова Е.А. Арт-менеджмент как вид управленческой деятельности в сфере искусства и 

культуры. Учебн. Пособие- Мн., 2008. 147с.  

5.Коленько С.Г. Менеджмент в сфере культуры и искусства: учебник и практикум для академического 

бакалавриата. - М., Изд.Юрайт.2016. -370с. 

6.Гусев, Э.Б. Выставочная деятельность в России и за рубежом: учебное пособие / Э.В. Гусев, В.А. Прокудин 

[и др.]. – М.: Дашков и К, 2005. – 514 с. 

7.Лорд, Б. Менеджмент в музейном деле: учеб. пособие: пер. с англ. / Б. Лорд. – М.: Логос, 2002. – 255 с. 

8.Музееведение. Музеи исторического профиля: учебное пособие для вузов / под ред. Г.К. Левыкина, В. 

Хербста. – М.: Высшая школа, 1988.– 430 с. 

9.Музеи мира: Энциклопедия для детей / гл. ред. М.Аксенова. – М.: Аванта+, 2007. – 183 с. 

Музейное дело в России / отв. ред. М.Е. Каулен. – М.: ВК, 2005. – 615 с. 

10.Основы выставочно-ярморочной деятельности: учеб. пособие для вузов/ под ред. Л.Е.Стровского. – М.: 

ЮНИТИ, 2005. – 288 с. 
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Module title Elective module 00 

Subject code and title ODO 2215 Organization of leisure activities 

Semester 7 

Number of credits of the subject 5 

Surname, initials - position of the 

responsible lecturer, delivering subject 

Babazhanova Zh. A.. – c.e.s, professor 

Teaching language Russian, Kazakh 

The total number of hours for the forms of 

organization of training (lectures, seminars, 

practical, laboratory and studio, independent 

work of the student, etc.) 

150 

Prerequisites Management in the field of culture and art 

Postrequisites After studying the discipline, students need to know the history and 

theory of culture, the laws governing the development of cultural 

institutions. Knowledge of the theory and practice of organizing 

museums and institutions of the museum-exhibition type. 

The objective of the subject and the results formulated in terms of competences  

The goal to study the features of the organization of youth leisure in the conditions of cultural and leisure centers and 

to identify practical recommendations for its improvement-to study the features and role of cultural and leisure 

activities in the system. 

To know - the specifics of children's leisure activities in comparison with the processes of formation, formation, 

socialization of the individual; -to know the general basics and principles of planning and organizing leisure activities 

of young people working in a preschool educational institution. 

To be able to - to be guided in the modern educational system of cultural and leisure institutions; - to analyze and 

reflect on their activities as an organizer of work in cultural and leisure institutions; - to think creatively, using 

theoretical knowledge; - to identify leisure preferences of various types of young people -to apply theoretical 

knowledge in practice. 

Have skills - in the field of socio-cultural technologies of youth leisure - in the search and selection of material 

necessary for cultural and leisure activities. - in the field of a comprehensive system of social interactions of students. 

The summary of the discipline 

 

The form of the final control, during which the level of the formed competences will be determined 

It is planned to carry out the current control during the classroom, quality control of the SIW; two controls in the form 

of colloquium and testing; final control-oral examination 

Conditions for obtaining credits 

Required attendance of classes and SIWs, active and creative participation in the discussion of issues in the classroom, 

preliminary preparation for lectures and seminars, development and presentation of projects, timely perform SIW tasks, 

participate in all forms of control. 

Learning tools necessary to implement a 

discipline (including technical training 

facilities, handout) 

Interactive board. E-books. Work program, syllabus, theses of 

lectures, plans for practical classes and methodical 

recommendations for the fulfillment of tasks 
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