
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура программы 

 
№ Пререквизиты 

модуля 

Наименование 

модуля/цикл 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

5,6 семестры 

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 7 (выбрать один) 

7 Менеджмент в 

сфере культуры 

искусства    

Базовые дисциплины Инновационный менеджмент 

Организация арт-проектов 

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 8 (выбрать один) 

8 Менеджмент в 

сфере культуры 

искусства    

Базовые дисциплины Теория коммуникаций 

Анализ рисков и менеджмент 

внешней среды 

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 9 (выбрать один) 

9 Основы теории и 

истории искусств       

Базовые дисциплины Основы организации 

театральной деятельности 

Организационное поведение 

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 10 (выбрать один) 

10 Экономика 

культуры 

Базовые дисциплины Ценовая политика в сфере 

культуры и исскусства 

Инновационная деятельность 

предприятия 

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 11 (выбрать один) 

11 Экономика 

культуры 

Профилирующие 

дисциплины 

Рынок в арт-индустрии 

Корпоративный бизнес 

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 12 (выбрать один) 

12 Проектные 

технологии 

Базовые дисциплины Риск менеджмент 

Правовые нормы в арт-

администрировании 

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 13 (выбрать один) 

13 Основы теории и 

истории искусств       

Базовые дисциплины Основы организации 

выставочной и музейной 

деятельности 

Организация досуговой 

деятельности 

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 14 (выбрать один) 

14 Менеджмент в сфере 

культуры и искусства 

Профилирующие 

дисциплины 

Event -менеджмент 

Управление качеством 

7,8 семестры 

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 15 (выбрать один) 

15 Маркетинг Профилирующие 

дисциплины 

Брендинг 

Промоушн и имиджмейкинг 

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 16 (выбрать один) 

16 Проектные 

технологии 

Профилирующие 

дисциплины 

Медиапланирование 

Музыкальный менеджмент 

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 17 (выбрать один) 

17 Менеджмент в сфере 

культуры и искусства 

Профилирующие 

дисциплины 

Менеджмент шоу-бизнеса 

Тенденции отечественного 

шоу бизнеса 

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 18 (выбрать один) 



18 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Профилирующие 

дисциплины 

1.Государственное и правовое 

регулирование в сфере 

культуры 

2.Правовое обеспечение 

бизнеса 

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 19 (выбрать один) 

19 Экономика культуры Профилирующие 

дисциплины 

1.SMM маркетинг 

2. Материальное и 

техническое оснащение 

творческой деятельностью 

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 20 (выбрать один) 

20 Экономика культуры Профилирующие 

дисциплины 

1. Технология организация 

бизнеса в сфере культуры 

2. Event-маркетинг 

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 21 (выбрать один) 

21 Менеджмент в сфере 

культуры и искусства 

Профилирующие 

дисциплины 

1. Менеджмент в 

киноиндустрии 

2.Мастерство продюсера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование модуля Элективный модуль 7 

Код и наименование дисциплины IМ 3222 Инновационный менеджмент 

Семестр 6 

Количество кредитов дисциплины 5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего дисциплину  

Кулмаганбетова А.С.– старший преподаватель кафедры 

искусствоведения 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, Основы менеджмента, Основы 

предпринимательской деятельности 

Постреквизиты Риск-менеджмент, Организация досуговой деятельности. 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – формирование знаний у студентов об инновационной деятельности, направленной на поиск и 

реализацию инноваций в целях расширения ассортимента и повышения качества продукции, 

совершенствования технологии и организации производства. 

Знать - инновационные стратегии, формы инновационного предпринимательства, основные направления 

поддержки инновационной деятельности в Республике Казахстан. 

Уметь - применять методы оценки и эффективности инновационной деятельности предприятия. 

Иметь навыки –выявление проблем предприятия; осуществления инновационного процесса; организации 

инновационной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины 

Основы управления инновационной деятельностью предприятия. Методы и формы организации 

инновационного процесса. Инновационные стратегии. Результаты инновационной деятельности. Мировой 

опыт поддержки инновационной деятельности. Формы инновационного предпринимательства. Основные 

направления поддержки инновационной деятельности в Республике Казахстан. 

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  
Завершения полного цикла курса;  сдача заданий по лекционным, практическим занятиям; сдача заданий по 

СРС и СРСП; сдача экзамена 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины (в 

т.ч. ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Проектор, электронные лекции. Рабочая 

программа, силлабус, тезисы лекции, сценарий практических 

занятий 

Литература 

1. Алексеев, А. А. Инновационный менеджмент : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры 

/ А. А. Алексеев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 259 с.  

2. Гончаренко Л. П. Инновационный менеджмент : учебник для академического бакалавриата / Л. П. 

Гончаренко, Б. Т. Кузнецов, Т. С. Булышева, В. М. Захарова ; под общей редакцией Л. П. Гончаренко. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 487 с.  

3. Мальцева, С. В. Инновационный менеджмент : учебник для академического бакалавриата / С. В. 

Мальцева ; ответственный редактор С. В. Мальцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 527 с. 

4. Хотяшева, О. М. Инновационный менеджмент : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / О. М. Хотяшева, М. А. Слесарев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 326 с. 

 

Наименование модуля Элективный модуль 7 

Код и наименование дисциплины OAP 3222 Организация арт-проектов                                                                                                                                                                                                 

Семестр 6 

Количество кредитов дисциплины 5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего дисциплину  

Шаримов А.У. – преподаватель кафедры искусствоведения и 

арт-менеджмента 

Язык преподавания Русский, казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

150 



семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и др.)  

Пререквизиты Экономика культуры 

Постреквизиты Выполнение дипломной работы 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель - иметь представление о порядке организации арт-проекта, последовательности мероприятий, 

сопутствующих воплощению арт-проекта. 

Знать - понятийно-категориальный аппарат науки;  особенности основных подходов к реализации арт-

проектов. 

Уметь - разрабатывать последовательность мероприятий, необходимых для осуществления арт-проекта;   

уметь проводить маркетинг творческих проектов; составлять бизнес-план творческого проекта. 

Иметь навыки - применения указанных знаний в исследовательской работе; владеть инструментами анализа 

имиджа и промоушна. 

Краткое содержание дисциплины 

Маркетинг творческих проектов. Организация и управление маркетингом. Планирование и проектирование 

творческих проектов. Организация процесса планирования и его технологии. Виды планов в арт-индустрии. 

Основные этапы планирования. Проектный менеджмент в арт-индустрии. Стратегия и тактика проектного 

менеджмента. Управление творческими проектами. Технология проектирования. Мировой опыт и основные 

типы финансирования культуры. Фандрейзинг. Информационное обеспечение фандрейзинга. Организация и 

проведение фандрейзинговой кампании. Спонсорство и благотворительность в арт-индустрии. Технология 

работы со спонсорами. Технология продвижения творческих проектов Понятие технологии продвижения в 

арт-индустрии и ее основные составляющие. Реклама в сфере арт-индустрии и ее виды. Особенности 

рекламной кампании творческого 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. Ноздрева Р.Б.Маркетинг. Учебник. Гриф УМО. 2016г. 

2. Истаева А.А., Байжаксынова Г.К., Асанова Т.А.Маркетингті басқару, 2014г.CD  

3. Менеджер шоу-бизнеса. Методическое пособие. – М.: ХГИИК, 1997г.  

4. Котлер Ф. Основы маркетинга. - М., «Прогресс», 1990г. 

 

 

Наименование модуля Элективный модуль 8 

Код и наименование дисциплины ТК 2221 Теория коммуникации 

Семестр 6 

Количество кредитов дисциплины 5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего дисциплину  

Бабажанова Ж.А. – к.э.н., профессор кафедры 

искусствоведения 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 Социология, Культурология, Философия, Лидерство и 

мотивация, Менеджмент. 

Постреквизиты Корпоративный бизнес, Event-менеджмент 



Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель - ознакомление с историей коммуникации и развития различных теорий коммуникации; сформирование 

у студента понимания особенностей речевой и невербальной коммуникации, ее разновидностей (бытовая, 

производственная, политическая, сфера связей с общественностью), каналов и разновидностей коммуникации 

(устная, печатная, аудиовизуальная, виртуальная и т.п.), аудиторий и принципов коммуникации. 

Знать - основные понятия, цели и задачи дисциплины «Теории коммуникаций»; классификацию и функции 

Теории коммуникаций; инструменты Теории коммуникаций и оценку их эффективности; специфику 

технологий работы менеджера по коммуникациям в современных организациях (в области рекламы и связи с 

общественностью), подходы к работе в сфере управления новостными потоками.   

Уметь - применять подходы Теории коммуникаций в области рекламы и связей с общественностью, оказывать 

регулирующее воздействие на коммуникацию, управлять ею и тем самым формировать соответствующее 

общественное мнение и поведение потребителей, ориентироваться в методах современного формального и 

неформального управления организацией. 

Иметь навыки – применять методы коммуникаций в сфере управления организацией, основные приёмы и 

методы решения проблем организации; методы адаптации к различным областям маркетинга; методы 

коммуникаций в области политической рекламы. 

Краткое содержание дисциплины 

Теория коммуникации как научная и учебная дисциплина. Объект и предмет теории коммуникации. 

Междисциплинарный характер теории коммуникации. Информация и информационная деятельность. 

Социальная информация. Антропогенез и социальная коммуникация. Исторические этапы в развитии 

коммуникаций. Формирование информационного общества. Теоретические концепции и модели 

коммуникации. Коммуникация как процесс и структура. Семиотика коммуникации. Виды коммуникации: 

вербальная и невербальная коммуникация. Субъекты коммуникации: адресат и адресант. Языковая и 

коммуникативная личность. Уровни коммуникации. Динамика коммуникативных процессов в современном 

Казахстане. Новые коммуникативные технологии и профессии.  

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. Шарков Ф.И. Коммуникология: основы теории коммуникации: Учебник для бакалавров./Шарков Ф.И.– 

М.:изд-во Дашков и К, 2013 г., 488 с. 

2. Кашкин В.Б. Введение в теорию коммуникации: учебное пособие./ Кашкин В.Б. – М.: изд-во «Флинта, 

Наука», 2013 г., 224 с. 

3. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Речевая коммуникация. Учебник.- М.: Изд-во «Инфра», 2014, 272 с. 

4. Нахимова Е.А., Чудинов А.П. Основы теории коммуникации. Учебное пособие. – М., изд-во «Флинта», 

2013 г., 153 с. 

 

Наименование модуля Элективный модуль 8 

Код и наименование дисциплины ARMVS 2221 Анализ рисков и менеджмент внешней среды 

Семестр 6 

Количество кредитов дисциплины 5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего дисциплину  

Кулмаганбетова А.С. – старший преподаватель  кафедры 

искусствоведения 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 Лидерство и мотивация, Менеджмент  

Постреквизиты Корпоративный бизнес, Event-менеджмент 



Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель - формирование у студентов комплексного представления о возможных методах управления рисками, 

позволяющих обосновывать решения по минимизации рисков фирмы, а также решения проблем риск-

менеджмента в организациях различного типа. 

Знать - основные принципы и критерии принятия управленческих решений в условиях неопределенности и 

риска. 

Уметь - навыками планирования и реализации антирисковых мероприятий. 

Иметь навыки - анализировать современные представления о Риск-менеджменте, его роль в современном 

казахстанском бизнесе. 

Краткое содержание дисциплины 

Охватывает круг вопросов, связанных с анализом факторов риска, определением состава возможных рисков и 

построения рискового профиля субъекта хозяйствования. Особое внимание уделяется методам 

количественного анализа рисков, особенностям их применения в оценке рисков различного типа, определению 

роли оценки рисков в процессе управления рисками, способам нейтрализации рисков и оценкой их 

эффективности. 

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. Балдин К.В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия: учебное 

пособие / К.В. Балдин, И.И. Передеряев, Р.С. Голов. – М.: Дашков и К°, 2012. – 420 с. 

2. Воробьев С.Н. Системный анализ и управление рисками в предпринимательстве: учеб. пособие для вузов 

/ С.Н. Воробьев, К.В. Балдин. - М.: Изд-во МПСИ, 2009. – 760 с. 

3. Ермасова Н.Б. Риск-менеджмент организации: учеб.-практ. пособие / Ермасова Наталья Борисовна. - М.: 

Дашков и К°, 2008. – 380 с. 

4. Мамаева Л.Н. Управление рисками: учеб. пособие / Л.Н. Мамаева. – М.: Дашков и К°, 2010. – 256 с. 

5. Тепман Л.Н. Управление рисками в условиях финансового кризиса: учебное пособие для вузов (направ. 

экон. и управления) / Л.Н. Тепман, Н.Д. Эриашвили. – М.: ЮНИТИ, 2011. – 296 с. 

 

Наименование модуля Элективный модуль 9 

Код и наименование дисциплины OOTD 2216 Основы организации театральной деятельности 

Семестр 6 

Количество кредитов дисциплины 5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего дисциплину  

Джумасеитова Г.Т. – профессор кафедры искусствоведения 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 Основы теории и истории искусства, История театра 

Постреквизиты Выполнение дипломной работы 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – ознакомление студентов с основами организации театрального (концертного, циркового) дела для 

участия в организации коллективного творческого процесса 

Знать –  современные проблемы организации, планирования и управления в театре; менеджмент в сфере 

театрально-концертного дела; 

Уметь – ориентироваться в сфере театрального дела; разбираться в организационно-управленческой и 

административной деятельности конкретного театра; 

Иметь навыки - коммуникативными навыками в области театрального дела; практическими навыками 

планирования, организации и менеджмента в сфере творческо-производственной и театрально-концертной 

деятельности 



Краткое содержание дисциплины 

Ознакомление обучающихся с организационно- правовыми, социально-экономическими основами 

организации театрально-концертного дела, необходимого для участия в процессе практической деятельности 

в театральном искусстве в современных социально-экономических условиях жизнедеятельности творческих 

организаций. Познакомиться с принципами менеджмента в этой сфере, помочь обучающемуся осознать место 

сценического искусства в современной социально-культурной ситуации, изучить основы производственной 

деятельности театра, государственного регулирования культурной деятельности в театре. 

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. Мордисон Г.З. История театрального дела в России. – ч. 1-2. – СПб.: Сильван,1994. 

2. Пилюгин А.А. Реформы в Императорских театрах. 1882 год: Из истории организации творческого 

процесса в русском театре. – Москва: ГИТИС, 2003. 

3. Мордисон Г.З. История театрального дела в России - ч. 1-2 – СПб.: Сильван, 1994. 

4. Брезгин О.П. Персона Дягилева в художественной культуре России, Западной Европы и Америки. – 

Пермь: Издатель Макарова И.Н., 2007. 

5.  Гапонов Е. И. Театральное дело в историко-экономическом контексте эпохи: учебное пособие / Е. И. 

Гапонов. – Москва; Екатеринбург, 2013. – 152 с. 

6. Дадамян Г.Г. Социально-экономические проблемы театрального искусства/ Дадамян Г.Г. -Москва, 1982. 

– 152с. 

 

 

Наименование модуля Элективный модуль 9 

Код и наименование дисциплины ОР 2216 Организационное поведение 

Семестр 6 

Количество кредитов дисциплины 5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего дисциплину  

Бабажанова Ж.А. – к.э.н., профессор кафедры 

искусствоведения 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 Основы теории и истории искусства 

Постреквизиты Выполнение дипломной работы 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель -  формирование у студентов системных представлений о сущности, структурных и динамических 

особенностях, функциональных сферах и тенденциях развития поведения людей в организациях, где они 

работают. 

Знать -   сущность и содержание базовых теоретических подходов к анализу поведения организации как 

целостного явления; элементы внутреннего и внешнего окружения организации;  особенности 

организационного поведения в Казахстане и в международном бизнесе; структуру организационного 

поведения и ее связь с организационной культурой и организационным дизайном; функциональные 

направления организационного подведения: групповую динамику, лидерство, осуществление властных 

отношений, коммуникаций и мотивационных программ, управление изменениями, инновациями и 

конфликтами. 

Уметь - разрабатывать программы в области мотивации; эффективно строить систему организационных 

коммуникаций; использовать источники и методы реализации власти; решать типичные социально-

психологические и управленческие проблемы в деловых организациях; выявлять механизмы оптимизации 

организационной структуры и организационной культуры для эффективного достижения целей организации.  

Иметь навыки - проведения организационных изменений и инноваций;  общения в национальной и 

международной среде бизнеса;  лидерства;  анализа индивидуальных особенностей личности работника. 



Краткое содержание дисциплины  

Понятие организационного поведения; Основные теоретические подходы организационного поведения; 

Модели организационного поведения; Управление коммуникациями; Оценка результатов труда и 

вознаграждение; Проблемы, возникающие в отношениях между организациями и индивидами; 

Организационные изменения и их последствия. 

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. Организационное поведение. Учебник и практикум для академического бакалавриата. Москва, Юрайт – 

2015 год. 

2. Лапин Н. И., Коржева Э. М., Наумова Н. Ф. Теория и практика социального планирования. М: Издательство 

политической литературы, 1975. С. 121—122. 

3. Анализ подходов к определению понятия «социальная организация» см.: Кравченко А. И. Трудовые 

организации: структура, функции, поведение. М.: Наука, 1991. С. 52—62. 

4. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами : пер. с англ. 8-е изд. СПб. : Питер, 2005. 

С. 221. 

5. Гибсон Дж., Иванцевич Д., Донелли Дж. Х.-мл. Организации: поведение, структура, процессы. — М.: 

ИНФРА-М, 2000. — 662 с. 

6. Друкер П. Задачи менеджмента в XXI веке / Пер. с англ. — М.: Изд. дом «Вильямс», 2004. — 272 с. 

7. Кибанов А. Я., Захаров Д. К., Коновалова В. Г. Этика деловых отношений: Учебник. — М.: ИНФРА-М., 

2002. — 368 с 

 

Наименование модуля Элективный модуль 10 

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

искусства 

Семестр 5 

Количество кредитов дисциплины 5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего дисциплину  

Кулмаганбетова А.С. – старший преподаватель кафедры 

искусствоведения 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 Выполнение дипломной работы 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель - подготовка специалистов, владеющих знаниями и теоретическими основами по вопросам рыночного 

ценообразования. 

Знать - сущность цены как экономической категории, состав, структуру и функции цены; систему 

ценообразующих факторов и их роль в практике ценообразования; методы государственного регулирования 

цен; сущность и цели ценовой политики предприятия; особенности ценообразования в зависимости от 

структуры рынка; методы ценообразования в сфере культуры и искусства. 

Уметь - анализировать во взаимосвязи экономические процессы; осуществлять поиск информации по 

полученному заданию. 

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. Ценовая политика компании : учебник / под общ. ред. Н. В. Грызуновой. – Москва : ФГБОУ ВО «РЭУ 

им. Г. В. Плеханова», 2019. – 264 с. 

2. Демура Н.А. Ценовая политика предприятия (организации) : учеб. пособие / Н.А. Демура ; Мин. Обр. и 

науки РФ, Белгородский гос. технол. ун-т им. В.Г. Шухова. – Белгород : БГТУ им. В.Г. Шухова, 2018. – 146 

с. 

3. Магомедов М.Д. Ценообразование : учебник для студ. Эконом. вузов, обучающ. по направ. подготовки 

"Экономика" и "Менеджмент" / М.Д. Магомедов, Е. Ю. Куломзина, И. И. Чайкина. – 3-е изд., перераб. – М. : 

Дашков и К°, 2017. – 247 с. 

4. Тарасевич В.М. Ценовая политика предприятия : справочник для профессионалов / В.М. Тарасевич ; под 

науч. ред. Г.Л.Багиева ; СПбГЭУ, Науч.-образов. центр маркетинга евраз. сотрудничества. – СПб. : СПбГЭУ, 

2018. – 383 с.  

 

 

Наименование модуля Элективный модуль 10 

Код и наименование дисциплины IDP 4224 Инновационная деятельность предприятия 

Семестр 5 

Количество кредитов дисциплины 5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего дисциплину  

Кулмаганбетова А.С. – старший преподаватель кафедры 

искусствоведения 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 Инновационный менеджмент 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – формирование у слушателей - студентов естественно-научных и социальноэкономических 

специальностей - системного представления об инновационной (инновационно-технологической) 

деятельности. 

Знать – механизмы влияния высоких технологий на экономическое развитие; специфику инновационных 

режимов «рыночная тяга» и «технологический толчок» и их реализации. 

Уметь – проводить информационный поиск для получения данных, необходимых для оценки коммерческих 

перспективы инноваций; 

Иметь навыки - методологию оценки коммерческого потенциала результатов исследований и разработок, 

подходы к управлению интеллектуальной собственностью в проектах создания новых технологий; 

Краткое содержание дисциплины 

Получение знаний и формирование общекультурных и профессиональных компетенций и умений в области 

инновационной деятельности и коммерциализации результатов научных исследований и разработок. 

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. Друкер П., Макьярелло Дж.А. Менеджмент, - М., 2010. 

2. Тульчинский Г.Л. PR в сфере культуры и образования: учебное пособие. – СПб., 2011, - 576 с. 

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

пособие. – СПб., 2013. – 224 с. 

 

Наименование модуля Элективный модуль 11 

Код и наименование дисциплины RAI 3310 Рынок в арт-индустрии 

Семестр 6 

Количество кредитов дисциплины 5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Жуматаева А.Р. –доцент кафедры искусствоведения и арт-

менеджмента, к.э.н. 

Язык преподавания Русский, казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, лабораторных 

и студийных, СРО и др.)  

150 

Пререквизиты Экономика культуры, Основы менеджмента 

Постреквизиты Брендинг, Промоушн и имиджмейкинг 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель - ознакомить студентов с историей возникновения и правилами функционирования арт-рынка. 

Знать – особенности функционированиясовременного арт-рынка  как способа товарооборота произведений 

искусства, выявить основные составляющие арт-рынка и типологию. 

Уметь - анализировать функционирование рынка современного искусства. 

Иметь навыки - выполнить экономическую экспертизу применительно к той или иной конкретной ситуации 

на рынке художественных произведений. 

Краткое содержание дисциплины 

Художественным рынком называют систему экономических и культурных взаимоотношений в сфере 

изобразительного искусства, при которых формируются спрос и предложение на предметы искусства, 

определяется их эстетическая ценность и материальная стоимость. В этом смысле арт-рынок является не 

только экономическим феноменом, но и междисциплинарной матрицей, которая выполняет множество 

функций (информационная, художественно-эстетическая, ценообразующая и др.). Важной составляющей 

современного арт-рынка являются его институции: галереи и аукционы, в работе которых принимают активное 

участие  кураторы, галеристы, арт-дилеры и  коллекционеры. Важнейшей составляющей программы и 

учебного курса является анализ целей, которые преследует  арт-рынок. Теоретические аспекты изучения 

сочетаются с практико-ориентированными занятиями – интерактивные деловые игры, мастер-классы и 

лекции-семинары, призванные  познакомить студентов с основными правовыми  и юридическими 

документами и    расширить горизонт знаний магистров,  помочь им овладеть правовыми и юридическими 

знаниями на примере знакомства о основными юридическими документами Аукционных Домов.  

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. Арутюнова А.А. Арт-рынок в XXI веке: пространство художественного эксперимента / Нац. исслед. 

ун-т «Высшая школа экономики». - М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2017. - 232 с. 

2. Б. Джозеф Пайн II, Джеймс Х. Гилмор. Экономика впечатлений: Как превратить покупку в 

захватывающее действие. Пер с англ. М.: Издательство Альпина Паблишер, 2018. – 384 с. 

3. Филип Хук. Завтрак у Sotheby’s. Мир искусства от А до Я. - СПб.: Азбука, 2015. - 416 с.  

4. Войтковский С. Основы и структура арт-индустрии для антрепренеров и арт-менеджеров. – М.: ТВТ 

Дивизион, 2017 - – 256 с. 

5. Войтковский С. Экономика и финансы для антрепренеров и арт-менеджеров. – М.: ТВТ Дивизион, 

2017 - 152 с. 

 

Наименование модуля Элективный модуль 11 

Код и наименование дисциплины КМ 3310 Корпоративный бизнес 

Семестр 6 

Количество кредитов дисциплины 5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Жуматаева А.Р. –доцент кафедры искусствоведения и арт-

менеджмента, к.э.н. 

Язык преподавания Русский, казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, лабораторных 

и студийных, СРО и др.)  

150 

Пререквизиты Основы менеджмента 

Постреквизиты Брендинг, Промоушн и имиджмейкинг 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – «Корпоративный менеджмент» является освоение теоретических знаний в области методики и 

организации корпоративной деятельности, приобретение умений использовать эти знания в профессиональной 

деятельности и формирование необходимых компетенций. 

Знать – типы организационных структур, их основные параметры и принципы их проектирования; виды 

управленческих решений и методы их принятия; основные виды и процедуры внутриорганизационного 

контроля; 

Уметь – ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций; 

анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их 

влияние на организацию; 

Иметь навыки - методами реализации основных управленческих функций (планирование, организация, 

мотивирование и контроль); 

Краткое содержание дисциплины 

«Корпоративное управление» является изучение принципов, моделей и механизмов корпоративного 

управления. Особое внимание уделяется раскрытию потенциала корпоративного управления в разрешении 

социальных проблем современного общества и практическим аспектам оценки качества корпоративного 

управления в компаниях. 

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 

https://www.flip.kz/descript?cat=publish&id=911


Литература 

1. Менеджмент [Текст] : учебник для студентов вузов, обуч. по спец. 060400 Финансы и кредит, 060500 Бух. 

учет., анализ и аудит, 351200 Налоги и налогообложение / В. И. Королев; В. М. Некрасов; Л. Н. Замула [и 

др.]; под ред. В. И. Королева. - М.: Экономистъ, 2006. - 431 с. - ISBN 5-98118-086-2: 147-73. 

2. Драчева Е. Л. Менеджмент [Текст] : учебник для студентов образоват. учреждений сред. проф. 

образования / Е. Л. Драчева; Л. И. Юликов; М-во образования РФ. - 7-е изд., стереотип. - М.: Academia, 

2007. - 280 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-38-6-3:144-98.  

3. Набиев Р.А. Менеджмент. Практикум: [Электронный ресурс]: / Доп. УМО по образованию в области 

финансов в качестве учебного пособия для студентов; Набиев Р.А., Локтева Т.Ф., Вахромов Е. Н. – 

Финансы и статистика, 2011. – 144 с. URL: http://www.biblioclub.ru 

 

 

Код и наименование дисциплины RM 3226 Риск-менеджмент 

Семестр 6 

Количество кредитов дисциплины 5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Кулмаганбетова А.С. – старший преподаватель кафедры 

искусствоведения 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 Менеджмент, Антикризисный менеджмент, Проектные 

технологии, Финансы в сфере арт-индустрии, Фандрайзинг 

Постреквизиты Брендинг,  Правовое регулирование в сфере культуры 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель - формирование у студентов устойчивых знаний о методах оценки, анализа и управления рисками, а 

также умений и навыков использования этих инструментов в процессе управления организацией. 

Знать - сущность и содержание экономической категории «риск». 

Уметь - правильно реагировать на возникающие риски. 

Иметь навыки - по снижению предпринимательского риска на предприятиях. 

Краткое содержание дисциплины 

Основные теории риск-менеджмента. Понятие и сущность экономического риска как объекта риск-

менеджмента. Функции риск-менеджмента. Классификация рисков. Анализ и оценка степени риска. 

Управление рисками как система менеджмента. Организация риск-менеджмента. Методы управления рисками 

и их виды. Риск-менеджмент в инвестиционной стратегии. Основные понятия и принципы оценки 

эффективности инвестиций. Управление финансовыми рисками. Информационное обеспечение системы 

управления финансовыми рисками. Анализ эффективности методов управления финансовыми рисками. 

Контроль в системе риск-менеджмента 

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  
Завершения полного цикла курса;  сдача заданий по лекционным, практическим занятиям; сдача заданий по 

СРС и СРСП; сдача экзамена 

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. Вяткин, В.Н. Риск-менеджмент: Учебник / В.Н. Вяткин, В.А. Гамза, Ф.В. Маевский. - Люберцы: Юрайт, 

2016. - 353 c. 

2. Ряховская, А.Н. Риск-менеджмент - основа устойчивости бизнеса: Учебное пособие / А.Н. Ряховская, О.Г. 

Крюкова, М.О. Кузнецова. - М.: Магистр, 2018. - 320 c. 

3. Фомичев, А.Н. Риск-менеджмент: Учебник для бакалавров / А.Н. Фомичев. - М.: Дашков и К, 2016. - 372 

c. 

4. Риск-менеджмент инвестиционного проекта: Учебник / Под ред. Грачевой М.В.. - М.: Юнити, 2018. - 576 

c. 

 

 

Наименование модуля Элективный модуль 12 



Код и наименование дисциплины PNAA 3226 Правовые нормы в арт-администрировании 

Семестр 6 

Количество кредитов дисциплины 5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Кожантаева Ж.К. – доцент  кафедры искусствоведения 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 Основы права 

Постреквизиты Государственное и правовое регулирование в сфере 

культуры   

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель - формирование у студентов целостной системы знаний в области арт-менеджмента; раскрытие 

важнейших положений арт-менеджмента как современной практики успешного управления организацией. 

Знать - знать место арт-менеджмента в системе современной науки об управлении и социально-культурной 

сфере; нормативно-правовые основы арт-менеджмента и уметь их применять в профессиональной 

деятельности; исторические особенности формирования и развития и современную ситуацию на арт-рынке 

Европы, США, РК;  

- организационно-экономические условия арт-менеджмента; важнейшие тенденции развития современного 

российского и мирового арт-рынка;  

- особенности рынка современных и классических произведений изобразительного искусства, рынка 

антиквариата, музыкального шоу-бизнеса и кино-рынка. 

Уметь - уметь ориентироваться в ситуации на современном арт-рынке;  

- принимать управленческие решения в соответствие с современной исторической и общественно-

экономической ситуацией на мировом и российском арт-рынке;  

- осуществлять руководство проектами и программами в области арт-менеджмента; организовать и провести 

презентационные мероприятия, направленные на продвижение креативных продуктов, идей в сфере искусства. 

Иметь навыки - владеть терминологическим аппаратом; технологиями проектирования и планирования в 

сфере менеджмента искусства;  

- технологиями аккумулирования и привлечения финансовых средств из различных источников; технологиями 

маркетинга в сфере искусства. 

Краткое содержание дисциплины 

Становление арт-менеджмента за рубежом. Шоу-бизнес как часть арт-индустрии. Нормативно-правовые 

основы арт-менеджмента. Профессионализм и мастерство арт-менеджера. Понятие и сущность 

продюсирования. Проектный менеджмент. Промоушн в сфере арт-индустрии. Эстрадный имидж исполнителя. 

Технологии организации шоу-программ. Менеджмент гастрольной деятельности. 

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

Косцов; Под ред. М.П. Переверзева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 192 с.  

http://www.znanium.com/bookread.php?book=414040  

2. Исаев  Р. А. Основы менеджмента [Электронный ресурс] : Учебник / Р. А. Исаев. - М. : Издательско-

торговая корпорация "Дашков и К-", 2013. - 264 с. 

Интернет-ресурсы:  

1. Арт-менеджер: журн. - URL: http:// www.artmanager.ru. Ассоциация Менеджеров Культуры (АМК) - URL: 

http://www.amcult.ru. Культура, сфера культуры и менеджмент. - URL: http://www.manageweb.ru/study-

407-1.html 

  



Наименование модуля Элективный модуль 13 

Код и наименование дисциплины OOVMD 2215 Основы организация выставочной и 

музейной деятельности 

Семестр 5 

Количество кредитов дисциплины 6 

Фамилия, инициалы - занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего 

дисциплину  

Бабажанова Ж.А. – к.э.н., профессор кафедры 

искусствоведения 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 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. 

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 

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

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

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

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

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

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

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

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. 

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

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

– М.: Высшая школа, 1988.– 430 с. 



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. 

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

ЮНИТИ, 2005. – 288 с. 

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

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

ЮНИТИ, 2005. – 447 с.: ил. 

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

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

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

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

М.: Высшая школа, 2004. – 215 с. 

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

Омега-Л, 2005. – 179 с. 

Тульчинский, Г.Л. Менеджмент в сфере культуры / Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. – СПб .: Лань, 2009. – 540 

с. 

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

школа, 2009. – 182 с.: ил. 

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

проект, 2007. – 560 с. 

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 13 

Код и наименование дисциплины ODO 2215 Организация досуговой деятельности 

Семестр 5 

Количество кредитов дисциплины 6 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Шаримов А.У. – преподаватель кафедры искусствоведения 

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 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.  

 

Наименование модуля Элективный модуль 14 

Код и наименование дисциплины EM 3306 Event-менеджмент 

Семестр 6 

Количество кредитов дисциплины 3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Шаримов А.У. – преподаватель кафедры искусствоведения 

и арт-менеджмента 

Язык преподавания Русский, казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, лабораторных 

и студийных, СРО и др.)  

90 

Пререквизиты Основы менеджмента 

Постреквизиты Технология организация бизнеса в сфере культуры 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель - формирование представления об event-менеджменте как общественной науке. 

Знать - о сущности event-менеджмента целях, задачах, инструментах. 

Уметь - использовать технологий event-менеджмента. 

Иметь навыки - использования опыта event-менеджмента, овладения технологией прогнозирования, 

планирования и организации реализации мероприятий по реализации стратегии event-менеджмента как в 

профессиональной, так и в социальной сфере. 

Краткое содержание дисциплины 

Event-менеджмент как стратегический менеджмент. Event- менеджмента как индустрия и профессия. 

Мероприятия как основной элемент event-менеджмента. Этапы жизненного цикла мероприятия. Технологии 

event-мероприятий. Выбор концепции мероприятия. Реализация 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. ЭБС «Znanium. сom.» Гойхман, О. Я. Организация и проведение мероприятий: учебное пособие / О.Я. 

Гойхман. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 136 с. - Режим доступа:  http://znanium.com/ 

2. ЭБС «Znanium. сom.» Маркетинговые коммуникации: учебник / под ред. И.Н. Красюк. - М.: ИНФРА-М, 

2012. - 272 с  - Режим доступа:  http://znanium.com/ 

3. Беркутова Т.А. Маркетинговые коммуникации: учеб. пособие / Т.А. Беркутова. - Ростов н/Д: Феникс, 

2008. - 254 с. 

4. Мазилкина Е.И. Маркетинговые коммуникации: учеб.-практ. пособие / Е.И. Мазилкина. - М.: Дашков и 

К, 2008. - 256 с. 

 

 

Наименование модуля Элективный модуль 14 

Наименование дисциплины UK 3306 Управление качеством  

Семестр 6 

Количество кредитов дисциплины 3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Кулмаганбетова А.С. – преподователь кафедры 

искусствоведения и арт-менеджмента 

Язык преподавания Русский, казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, лабораторных 

и студийных, СРО и др.)  

90 

Пререквизиты Менеджмент 

Постреквизиты Технология организация бизнеса в сфере культуры, 

Event-маркетинг 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – формирование знаний по проблемам  качества товаров и услуг и его обеспечения. 

Знать  - концепции, эволюции подходов к проблемам качества, вопросы нормативного обеспечения качества 

товаров и услуг. 

Уметь - использовать принципы и методы определения качества товаров и услуг, определять эффективность 

управления качеством. 

Иметь навыки - применения методики оценки качества продукции, принятия решений по проблемам 

качества. 

Краткое содержание дисциплины 

Концепция качества продукции. Качество как экономическая категория и объект управления. Эволюция 

подходов к экономике и управлению  качеством. Основы квалиметрии. Методы определения качества 

продукции.  Нормативное обеспечение качества. Сертификация продукции и системы управления качеством. 

Экономика  качества. Эффективность управления качеством. Обеспечение  качества продукции. 

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  
Завершения полного цикла курса;  сдача заданий по лекционным, практическим занятиям; сдача заданий по 

СРО; сдача экзамена 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Проектор, электронные лекции. 

Рабочая программа, силлабус, тезисы лекции, сценарий 

практических занятий 

Литература 

1. Аскаров Е.С.  Управление качеством: учебное пособие.- 4-е изд.- Алматы: Экономика, 2012.- 338 с. 

2. Аскаров Е.С. Основы квалиметрии: учебное пособие.- 2-е изд.- Алматы: Экономика, 2012.- 206с. 

3. Михеева Е.Н. Управление качеством  [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов.- 2-е изд., испр. 

и доп.- Москва: Дашков и К, 2012.- 530 с. 

4. ISO 9000 - Quality management. http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso_9000.htm 

 

Наименование модуля Элективный модуль 15 

Код и наименование дисциплины Bre 3307 Брендинг 

Семестр 7 

Количество кредитов дисциплины 5 

http://znanium.com/
http://znanium.com/


Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Бабажанова Ж.А. – к.э.н., профессор кафедры 

искусствоведения 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 Маркетинг 

Постреквизиты Рынок в арт-индустрии  

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель - создать у студентов представление о построении и управлении брендом. 

Знать - роль брендинга в бизнес-модели функционирования различных компаний на современных рынках; 

типы брендов и их различных ролей в марочном портфеле компании; принципы и технологии создания 

брендов; теории и инструменты брендинга; принципы формирования портфелей брендов; основные модели и 

понимание критериев оценки капитала бренда; принципы управления брендами. 

Уметь - разрабатывать концепции позиционирования и владения технологиями моделирования бренд-

имиджа; разрабатывать конкурентноспособные и охраноспособные торговые марки, определять их 

позиционирование и имидж, управлять их развитием с учетом маркетинговых стратегий фирмы. 

Иметь навыки - применения указанных знаний в исследовательской работе; первичные навыки применения 

этих знаний в компаниях, которые могут совершенствоваться в ходе производственной практики и после 

трудоустройства студента. 

Краткое содержание дисциплины 

Изменение роли брендинга в компании в маркетинговых концепциях XXI века. Бизнес, маркетинг и брендинг. 

Традиционная и современная концепции брендинга. Понятие бренда. Соотношение понятий бренд, торговая 

марка, товарный знак. Брендинг как наиболее эффективная стратегия бизнеса на высоко конкурентных рынках. 

Бренд-ориентированная компания: принципы построения. Необходимость внутреннего брендинга для 

эффективной реализации концепции и стратегии бренда. Основные брендируемые объекты и типы брендов. 

Различные схемы взаимоотношения брендов одной компании. Корпоративные бренды, особенности их 

взаимодействия с товарными брендами. Самостоятельные товарные бренды и зонтичные (ассортиментные) 

бренды. Бренд-торговая сеть. Портфель бренда и архитектура бренда: соотношение понятий. Роли брендов. 

Структура портфеля брендов, основные параметры. Стратегический анализ и маркетинговый аудит. Типы 

покупателей, потребительское поведение, мотивы. Выбор целевого сегмента, составление «профиля» целевого 

сегмента.  

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. Аакер Д. Создание сильных брендов. – М.: Издательский дом Гребенникова, 2003. 

2. Дэвис С.М. Управление активами торговой марки. – СПб: Питер, 2001. 

3. Домнин В.Н. Брендинг: новые технологии в России. 2-е изд. – СПб: Питер, 2004. 

4. Кляйн Н. NO LOGO: Люди против брэндов. – М.: ООО «Добрая книга», 2003. 

5. Кривоносов А.Д., Филатова О.Г., Шишкина М.А. Основы пиарологии. – СПб.: Роза мира, 2008. 

 

Наименование модуля Элективный модуль 15 

Код и наименование дисциплины PI 3307 Промоушн и имиджмейкинг 

Семестр 7 

Количество кредитов дисциплины 5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Шаримов А.У. – преподаватель кафедры искусствоведения 

и арт-менеджмента 

Язык преподавания Русский, казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

150 



семинарских, практических, лабораторных 

и студийных, СРО и др.)  

Пререквизиты Маркетинг, Проектные технологии 

Постреквизиты SMM маркетинг 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – является подготовка компетентного специалиста современного учреждения культуры, владеющего 

технологиями продвижения и имиджирования. 

Знать – об основных направлениях имиджелогии и средах, в которых функционирует имидж. 

Уметь – (определять профиль и потребности аудитории, личности, организации в процессе формирования 

имиджа; проявлять качества имиджмейкера. 

Иметь навыки - разрабатывать тактику формирования имиджа организации, личности, товара, услуги и др.; 

подбирать команду для создания или коррекции имиджа. 

Краткое содержание дисциплины 

Курс «Промоушн и имиджмейкинг» является важным элементом в системе подготовки арт-менеджера, 

охватывает все грани продвижения и имиджмейкинга товара 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. Байтасов Р.Р. Инновационный менеджмент: курс лекций. – Ростов – н/Д.: Феникс, 2015.-301 с. 

2. Назимко В.К. Основы менеджмента: учебно-методическое пособие / В.К.Назимко, Е.В.Кудинова. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 255 с.:  ил. –Менеджмент / А.М. Руденко и др: под ред. А.М. Руденко. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 215 с. 

3. Ульяновский А.В. Реклама в сфере культуры: Учебное пособие. – СПб. Изд. «Лань», «ПЛАНЕТА 

МУЗЫКИ» 2012. – 520 с. 

4. Гундарин М. Рекламные и PR-кампании. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 189 с.  

5. Бердников И.П. PR-коммуникации: Практическое пособие. – 2-е изд. – М: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2017. – 208 с. 

 

Наименование модуля Элективный модуль 17 

Код и наименование дисциплины Med 4309 Медиапланирование 

Семестр 7 

Количество кредитов дисциплины 5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Кулмаганбетова А.С. - преподователь кафедры 

искусствоведения 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 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. 



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. 

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 

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
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


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 18 

Код и наименование дисциплины MShB 2303 Менеджмент шоу-бизнеса 

Семестр 7 

Количество кредитов дисциплины 5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Шаримов А.У. – преподаватель кафедры искусствоведения 

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 Менеджмент в сфере культуры и искусства 

Постреквизиты Выполнение дипломной работы 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель - иметь представлениео специфике зелищных мероприятий, о новейших перспективных тенденциях, 

влияющих на облик современного общества. 

Знать - экономические особенности рынка шоу-бизнеса и культурно-досуговой деятельности, международные 

и отечественные организационные структуры в сфере шоу-бизнеса, государственные и негосударственные 

органы управления в сфере шоу-бизнеса,  целевые программы стратегического развития шоу-бизнеса и 

культурно-досуговой деятельности в Казахстане, правовое обеспечение шоу-бизнеса и культурно-досуговой 

деятельности в Казахстане. 

Уметь - осуществлять социальную направленностьшоу-бизнеса и культурно-досуговой деятельности в 

Казахстан, проводить анализ общей ситуации в отрасли шоу-бизнеса и культурно-досуговой деятельности в 

Казахстане, применять законодательство как инструмент эффективного управления в сфере шоу-бизнеса и 

культурно-досуговой деятельности Казахстана. 

Иметь навыки - владения терминологией  данной дисциплины; навыки анализа литературы, 

рассматривающей вопросы менеджмента в сфере шоу-бизнеса, использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности, формирования экономической рентабельности, дохода и прибыли. 

Краткое содержание дисциплины 

Специфика менеджмента в шоу-бизнесе. Продюсерская деятельность в шоу-индустрии.Специфика современного 

казахстанского шоу-бизнеса. Генезис шоу-индустрии.Зарождение и развитие эстрадных жанров в Казахстане. 

Эстрадное искусство. Специфика отечественного шоу-бизнеса. Место и роль продюсера в шоу-индустрии. 

Продюсер в системе ролей. Методы и стили управления шоу-проектом. Управление сольным проектом. 

Специфика продюсирования группы. Деловая этика в продюсерской деятельности.  Этика как нравственный 

регулятор деловых отношений. Принципы этики делового отношения руководителя по отношению к 

подчиненным. Специфика бизнес этики в шоу-бизнесе. Креатив-технологии в шоу-бизнесе. Хит-мейкинг в 

шоу-индустрии. Технология клипмейкерства. Продюсер в системе ролей.  Понятие роль в продюсерской 

деятельности.  Функции продюсера в ролевой структуре. Виды и типы ролей, их синтез. Власть в управлении 

шоу-бизнесом. Формальное и неформальное управление шоу проектом. Мотивирование. Авторитет и престиж 

продюсера как основа руководства. Управление сольным проектом. Специфика сольного проекта.  Концепция 

проекта.  Рейтинг популярности и харизма артиста.  

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. Жданова Е.И. Управление и экономика в шоу-бизнесе : учеб, пособие / Е.И. Жданова, С.В. Иванов, Н.В. 

Кротова. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 176 с. 

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

Питер, 2004. - 320 с. 

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

ДАНА, 2006. - 303 с. 

4. Тульчинский Г.Л. Менеджмент в сфере культуры : учеб, пособие /ГЛ. Тульчинский, Е.Л. Шекова. - СПб. : 

Лань, 2007. - 528 с. 

 

Наименование модуля Элективный модуль 18 

Код и наименование дисциплины TOShB 2303 Тенденции отечественного шоу-бизнеса 

Семестр 7 

Количество кредитов дисциплины 5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Шаримов А.У. – преподаватель кафедры искусствоведения 

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 Менеджмент в сфере культуры и искусства 

Постреквизиты Выполнение дипломной работы 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель - иметь представление об тенденции отечественного и зарубежного шоу-бизнеса. 

Знать - основные термины, концепции и проблемы об тенденции шоу-бизнеса. 

Уметь – анализировать развитие и становление тенденции отечественного и зарубежного шоу-бизнеса.  

Иметь навыки - ориентации в современных направлениях тенденции шоу-бизнеса, определение и анализ 

развитие отечественного шоу-бизнеса, развитие индивидуального  предпринимательство в сфере шоу-бизнеса. 

Краткое содержание дисциплины 

Зарождение шоу-индустрии в Казахстане. Тенденции отечественного и зарубежного шоу-бизнеса. Шоу-бизнес 

как явление современной социальной жизни. Развитии предпринимательства в шоу-бизнесе.   

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. Корнеева С.М. Музыкальный менеджмент, М., "ЮНИТИ-ДАНА", 2006 г. 

2. Хачатурьян А.В. Воспитательная функция шоу - бизнеса // Воспитательная работа как фактор 

формирования личности специалиста с высшим образованием. Ростов -на- Дону, 2002.  

 

Наименование модуля Элективный модуль 18 

Код и наименование дисциплины GRSKI 3305 Государственное и правовое регулирование в сфере 

культуры и искусства 

Семестр 7 



Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего дисциплину  

Кожантаева Ж.К. – доцент кафедры искусствоведения и арт-

менеджмента 

Язык преподавания Русский, казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и др.)  

Лекция – 15 

Семинарские занятия - 30   

СРСП - 45 

СРО – 45 

Пререквизиты Философия, Основы менеджмента, Основы права 

Постреквизиты После изучения  государственного и правовогое регулирование в 

сфере культуры обучающимся необходимо самостоятельно 

развивать полученные правовые знания в сфере правового 

регулирования отношений в сфере культуры в своей 

практической деятельности и написания дипломной работы 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – знание основных принципов и инструментов государственного регулирования сферы культуры и 

искусства. 

Знать - основы законодательства Республики Казахстан о культуре; нормативно-правовые и организационные 

основы деятельности учреждений и организаций культуры, структуру и виды нормативных и правовых актов, 

регламентирующих организацию социально-культурной деятельности, управление культурой. Правовые нормы 

государственной поддержки культуры и гарантии невмешательства государства в творческие процессы, 

правовые гарантии для свободной культурной деятельности объединений граждан; принципы и правовые нормы 

отношений субъектов в культурной деятельности. 

Уметь - оперировать полученными знаниями, умениями и навыками в профессиональной деятельности. 

Самостоятельно изучать нормативно-правовые источники и документы; составлять нормативные и правовые 

документы, относящиеся к сфере профессиональной деятельности. 

Иметь навыки - владения терминологией  данной дисциплины; навыками анализа нормативно-правовых актов 

в области культуры и искусства. 

Краткое содержание дисциплины 

Культура как предмет изучения и основные аспекты управленческой деятельности. Культура в общественной 

системе. Культура как социальная реальность. Органы управления в сфере культуры Культурная деятельность, 

ее виды, структура органов управления культурой. Организации культуры их правовой статус. Ресурсное 

обеспечение органов культуры. Организационно-правовой статус организаций, осуществляющих деятельность 

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. Зайцева Н.А. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме: учебник для студентов вузов. - 4-е 

изд. - М.: Академия, 2007. - 236 с.  

2. Райзберг Б.А. Государственное управление экономическими и социальными процессами . Учебное пособие 

/ Б. А. Райзберг. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 384 с. 

3. Михеева Н.А. Менеджмент в социально-культурной сфере. Учебное пособие. СПб, 2000 –170с.  

4. Тултьчинский Г.Л. Менеджмент в сфере культуры. Учебное пособие. СПб: Лагнь, 2001 – 393с. 

 

Наименование модуля Элективный модуль 18 

Наименование дисциплины POB 4311 Правовое обеспечение бизнеса 

Семестр 7 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

5 



Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего 

дисциплину  

Кожантаева Ж.К. – доцент кафедры искусствоведения и арт-

менеджмента 

Язык преподавания Русский, казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и 

др.)  

Лекция – 15 

Семинарские занятия - 30   

СРСП - 45 

СРО – 45 

Пререквизиты Основы права 

Постреквизиты Выполнение дипломной работы 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – формирование комплекса знаний о государстве и праве, основ отраслевого права, умений и навыков 

ориентироваться в современном законодательстве, регулирующих сферу бизнеса, по вопросам 

налогообложения предпринимательской деятельности. 

Знать – основные механизмы формирования института государственной политики по улучшению социальной 

составляющей развития малого и среднего бизнеса в Республике Казахстан, направления реформирования 

гражданского, предпринимательского, налогового, валютного, банковского и таможенного законодальства в 

соответствии с государственными программами. 

Уметь –применять полученные знания на практике, оперировать научно-понятийным аппаратом юридической 

науки, проводить консультационную работу с населением. 

Иметь навыки – исследовательской и диагностической работы, анализа законодательства в сфере бизнеса. 

Краткое содержание дисциплины 

правовые аспекты осуществления бизнеса, основы государственности и характеристика правовой системы 

Республики Казахстан, правовые аспекты осуществления предпринимательской деятельности, характеристика 

гражданского законодательства, основы финансового законодательства, вопросы налогообложения в сфере 

предпринимательской деятельности, валютное законодательство и т.д. 

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

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Посещение занятий,  сдача рубежных контролей 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины 

(в т.ч. ТСО, раздаточный материал) 

LCD-проектор, Тесты, Деловые игры, Кейс-стади, Ситуационные 

задачи 

Литература 

1. Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік Кодексі (29.10.2015) //http://adilet.zan.kz 

2. Кайса С. Научно-практический комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РК. Часть 2-2014. 

3. Сулейменов М.К. Гражданское право. Том 2. Вещное право. Обязательственное право: Учебник для вузов.-

М., 2013. 

4. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов предпринимательской 

деятельности. Учебник, 2015. 

5. Сактаганова И.С. Қазақстан Республикасының қаржы құқығы казустық технологиясы бойынша. Оқу 

құралы. -Алматы, 2014. 

6. Сактаганова И.С. Қазақстан Республикасының салық құқығы казустық технологиясы бойынша. Оқу 

құралы.- Алматы, 2014. 

 

Наименование модуля Элективный модуль 16 

Код и наименование дисциплины SMMM 3304 SMM Маркетинг  

Семестр 7 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего дисциплину  

Жуматаева А.Р. –доцент кафедры искусствоведения и арт-

менеджмента, к.э.н. 

Язык преподавания Русский, казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

Лекция – 15 

Семинарские занятия - 30 

СРСП - 45 



семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и др.)  

СРО – 45 

Пререквизиты Маркетинг 

Постреквизиты Выполнение дипломной работы 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель - освоение теоретических подходов и практических навыков управления маркетингом в социальных сетях, 

используя современные технологии в конкурентной стратегии предприятия. 

Знать - методы анализа, планирования; способы реализации стратегии и контроля  маркетинговой деятельности в 

социальных сетях; способы и формы управления репутацией компании, повышения продаж и решения многих других 

задач развития бизнеса. 

Уметь - выстраивать долгосрочные отношения компании с потребителями, управлять организациями, 

подразделениями группами (командами) сотрудником, проектами и сетями; обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать актуальные 

научные проблемы. 

Иметь навыки - владения методами экономического анализа поведения экономических агентов и рынков в 

глобальной среде; принятия организационно-управленческих решений и оценки их последствий; разработки 

программ организационного развития и изменений  и обеспечивать их реализацию. 

Краткое содержание дисциплины 

Возможности маркетинга в социальных сетях. Этапы процесса управления маркетингом в социальных сетях, 

покупательская активность посетителей социальных сетей, взаимосвязь с другими видами продвижения. 

Организация маркетинговой деятельности в социальных сетях. Методы анализа, планирования, реализации стратегии 

и контроля  маркетинговой деятельности в социальных сетях; управление репутацией компании, повышения продаж 

и решения задач развития бизнеса. Работа с лидерами мнений. Особенности  выстраивания долгосрочных отношений 

компании с потребителями при решении проблем управления, подбор лидеров мнений аудитории и модели работы. 

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. Вебер Л. Эффективный маркетинг в Интернете. Социальные сети, блоги, Twitter и другие 

инструментыпродвижения в Сети / Ларри Вебер – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2010. – 320  

2. Ноздрева Р.Б.Маркетинг. Учебник. Гриф УМО.2016 г. 

3. Истаева А.А., Байжаксынова Г.К., Асанова Т.А.Маркетингті басқару, 2014. CD  

 

Наименование модуля Элективный модуль 19 

Код и наименование дисциплины MTOTD 1213 Материальное и техническое оснащение творческой 

деятельности 

Семестр 7 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего дисциплину  

Кулмаганбетова А.С. – старший преподаватель кафедры социально-

гуманитарных наук и арт-менеджмента 

Язык преподавания Русский, казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и др.)  

Лекция – 15 

Семинарские занятия - 15 

СРСП - 30 

СРО – 30 

Пререквизиты Маркетинг 

Постреквизиты Технология организация бизнеса в сфере культуры,  Event-маркетинг, 

Мастерство продюсера 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5054326/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5054326/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2435246/


Цель - теоретическое и практическое освоение проблем материально-технической оснащенности творческой 

деятельности, механизации и автоматизации различного рода процессов, подбора и рациональной эксплуатации всех 

видов оборудования. 

Знать - типовые методики, действующую нормативно-правовую базу, экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие творческую деятельность. 

Уметь - рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие творческую 

деятельность.  

Иметь навыки - расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих творческую 

деятельность, на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы. 

Краткое содержание дисциплины 

Материально-техническая база творческой деятельности. Краткая история развития сооружений для творческой 

деятельности. Основные факторы, определяющие творческую деятельность. Фонды сооружений, их структура и 

оборот. Материальные и денежные средства. Основные фонды творческой деятельности. Структура основных фондов 

творческой деятельности. Общая характеристика и классификация сооружений.  Требования к сооружениям, 

оборудованию и инвентарю в занятиях различными видами творчества . 

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. Игнатьева Е.Л. Экономика культуры: учебное пособие. – М.: ГИТИС. 2013. – 232 с. 

2. Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах): учебное пособие для студентов вузов / В.К. Скляренко, 

В.М. Прудников, Н.Б. Акуленко, А.И. Кучеренко; под ред. В.К. Скляренко, В.М. Прудникова. – М.: ИНФРА-М, 2010. 

– 256 с.  

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

Планета музыки, 2007. – 528 с.  

4. 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. 

 

Наименование модуля Элективный модуль 20 

Код и наименование дисциплины TOBSK 2217 Технология организации бизнеса в сфере 

культуры 

Семестр 8 

Количество кредитов дисциплины 4 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Жуматаева А.Р. –доцент кафедры искусствоведения и арт-

менеджмента, к.э.н. 

Язык преподавания Русский, казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, лабораторных 

и студийных, СРО и др.)  

120 

Пререквизиты Менеджмент, Экономика культуры 

Постреквизиты Выполнение дипломной работы 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель - дать студентам знания в области организации бизнеса в сфере культуры, о роли государства в 

организации бизнеса. 

Знать – порядок постановки целей бизнеса и методику составления бизнес-плана.   

Уметь – разрабатывать и реализовывать бизнес-идеи, составлять бизнес-план, обосновывать ценовую 

политику. 

Иметь навыки – организации деятельности малой группы, созданной для реализации конкретного проекта. 



Краткое содержание дисциплины 

Система современного бизнеса. Виды предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы 

предпринимательства в РК. Особенности организации бизнеса в сфере культуры. Организация и регистрация 

предпринимательской фирмы. Реорганизация и ликвидация фирмы. Основные принципы менеджмента в 

бизнесе. Управление персоналом в бизнесе и деловая этика. Конкуренция в системе бизнеса. Коммерческие 

сделки. Инфраструктура бизнеса. Основы разработки бизнес-плана. Структура бизнес-плана.  

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. Типовая программа, 

Рабочая программа, силлабус, тезисы лекций, планы 

проведения практических занятий и методические 

рекомендации по выполнению заданий 

Литература 

1. Портных В.В. Стратегия Бизнеса/ В.В. Портных.-М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 

2017.-276 с. 

2. Шекова Е.Л. Управление учреждениями культуры в современных условиях: Учебное пособие. СПб.: Изд-

во «Лань», 2014.-416 с. 

3. Катернюк А.В. 3 D Менеджмент управление персоналом, маркетингом и продажами. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2011. – 382 с. – (Высшее образование, Бизнес-класс) 

4. Логинова Е.Ю. Прянина О.Д. Искусство управления в малом бизнесе: Учебно-практическое пособие/ 

Е.Ю. Логиновап, О.Д. Прянина.-М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2016.-296 с. 

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

ИНФРА-М, 2015. – 192 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). 

 

Наименование модуля Элективный модуль 20 

Код и наименование дисциплины ЕМ 3308 Event-маркетинг  

Семестр 8 

Количество кредитов дисциплины 4 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Шаримов А.У. – преподаватель кафедры искусствоведения и 

арт-менеджмента 

Язык преподавания Русский, казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и др.)  

120 

Пререквизиты Менеджмент, Маркетинг 

Постреквизиты Выполнение дипломной работы 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель - овладение знаниями о технологиях и технике продвижение товара или услуги с помощью создания и 

организации специальных мероприятий, создающих эмоциональные связи между потребителем и брендом; 

приобретение ими специальных знаний и умений, необходимых для работы с новыми информационными 

технологиями на базе программных пакетов. 

Знать - теоретические аспекты событийного маркетинга; принципы существования и динамичного развития 

рекламного рынка в Казахстане и за рубежом; критерии оценки эффективности ивента (события); принципы 

управления ивентом (событием).  

Уметь – создавать концепции событий и выполнять оценку их эффективности; находить организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях; проводить ситуационный анализ (товар, аудитория, 

рынок).  

Иметь навыки осуществления делового общения, деловой переписки с различными референтными группами. 

Краткое содержание дисциплины 

События в комплексе интегрированных маркетинговых коммуникаций. Планирование и разработка сценария 

мероприятия событийного маркетинга. Партнерские и спонсорские отношения в структуре событийного 

маркетинга. Особенности организации корпоративных и частных мероприятий с возможностью продвижения 

бренда /продукции. Бюджет событийного маркетинга 



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. Романцов А.Н. Event-маркетинг. Сущность и особенности организации (2-е издание) [Электронный 

ресурс]: практическое пособие/ А.Н. Романцов— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи 

Эр Медиа, 2017.— 89 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57071.html.— ЭБС «IPRbooks»  

2. Пономарева А. М. Коммуникационный маркетинг: креативные средства и инструменты: Учебное пособие 

/ Пономарева А.М. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 247 с. – Режим доступа: http://znanium.com  

3. Макаревич Ю.О. Event-технологии как основной инструмент позиционирования бизнеса в регионе 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ю.О. Макаревич— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 

2015.— 122 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48864.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Наименование модуля Элективный модуль 21 

Код и наименование дисциплины MK 3307 Менеджмент в киноиндустрии 

Семестр 8 

Количество кредитов дисциплины 3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Шаримов А.У. – преподаватель кафедры искусствоведения и 

арт-менеджмента 

Язык преподавания Русский, казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и др.)  

90 

Пререквизиты Менеджмент  в сфере культуры и искусства, продюсирование 

Постреквизиты В соответствии с требованиями высшей школы будущей 

профессиональной деятельности арт-менеджеров данный курс 

имеет тесную связь теории и практики, так как преполагает 

применение знаний полученных параллельно изучаемых 

дисциплинах, например, маркетинг, продюсироване, и 

способствуют углублению понимания связей с практикой. 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – приобретений знаний и умений, необходимых в сфере кино-видео производства проката, а также 

практических навыков для успешной реализации кино-проектов в соответствии с современными стандартами 

продюсирования. 

Знать – основы менеджмента отечественного кино-видео проката и условия, способствующие повышению 

успешности кино-проектов; международную систему и стандарты продюсирования в сфере кино; особенности 

организации кинофестивалей и критерии отбора кинокартин; 

Уметь – сформулировать концепцию продвижения кино-видео проекта (продукта) и реализовать условия, 

способствующие повышению успешности кино-проектов; 

Иметь навыки – в результате изучения курса, предполагается, что студент приобретет навыки питчинга, 

специализированной лексики английского языка в области продюсирования ТВи кино-проектов; 

самостоятельная разработка бюджета и производственного плана проектов с использованием прогроаммного 

обеспечения EP BUDgetig, EP Scheduling. 

Краткое содержание дисциплины 

Предмет и задачи курса, понятие индустрии кинопроизводства. Система кинопроката и перспективы развития 

киноиндустрии в Республике Казахстан. Мировая кино и медиа индустрия: продвижение кино на ТВ каналах. 

Мировая кино и медиа индустрия: продвижение кино на ТВ каналах. 

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. Мастерство продюсера кино и телевидения. Учебник. Гриф УМО. Гриф УМЦ "Профессиональный 

учебник". (Серия "Медиаобразование") (2016) авт:Под ред. П.К. Огурчикова, В.В.  

2. Профессия — продюсер кино и телевидения. Практические подходы. Учебник. Гриф УМО. Гриф УМЦ 

"Профессиональный учебник". (Серия "Медиаобразование"). Электрон.  

3. Переверзев М.П., Косцов Т.В. Менеджмент в сфере культуры и искусства. Учеб. пособие.М.: Инфра-М, 

2014. -192 с. 

 

Наименование модуля Элективный модуль 21 

Код и наименование дисциплины MP 3307 Мастерство продюсера  

Семестр 8 

Количество кредитов дисциплины 3 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Шаримов А.У. – преподаватель кафедры искусствоведения и 

арт-менеджмента 

Язык преподавания Русский, казахский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и др.)  

90 

Пререквизиты Менеджмент  в сфере культуры и искусства, продюсирование 

Постреквизиты В соответствии с требованиями высшей школы будущей 

профессиональной деятельности арт-менеджеров данный курс 

имеет тесную связь теории и практики, так как преполагает 

применение знаний полученных параллельно изучаемых 

дисциплинах, например, маркетинг, продюсироване, и 

способствуют углублению понимания связей с практикой. 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель - формировать у студентов понимание основных аспектов организации производства в аудиовизуальной 

сфере, познакомить студентов с современным понятийно-терминологическим аппаратом, характеризующим 

процесс продюсирования, дать представление о юридических аспектах деятельности продюсера, принципах 

управления современными экранными технологиями. 

Знать -  ключевые цели и задачи продюсера, методы мониторинга зрительских интересов, этапы работы 

продюсера и его роли в каждом из них, схемы финансирования, юридические аспекты деятельности 

продюсера. 

Уметь - экономически правильно оценивать процесс организации и управления проектами. 

Иметь навыки - управлять проектами, оценивать и контролировать бюджет, видеть и оценивать риски. 

Краткое содержание дисциплины 

Цели и задачи продюсера. Работа продюсера на предварительном этапе. Особенности работы продюсера с 

заказчиком. Особенности работы продюсера со сценарием. Особенности работы продюсера во время кастинга. 

Продюсер и постпродакшн. Продюсер и промоушн проекта. Оплата труда участников телепроекта.  

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. Мастерство продюсера кино и телевидения. под ред. П.К. Огурчикова, В.В. Палейского, В.И. Сидоренко. - 

М.:Юнити-Дана, 2016. 

2. Социально-культурное производство и культурные индустрии: культурологическое и социологическое 

измерение: междисциплинарное исследование/ [Кудинова А.В. и др.]. - Краснодар: Открытый центр 

культурных индустрий, 2014. 

3. Культурные индустрии/ Дэвид Хэзмолдалш; пер. с англ. Инны Кушнаревой. Москва: Изд. Дом Высшей 

школы экономики, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бағдарлама құрылымы 

 

№ Модуль 

пререквизиттері  

Модуль атауы  Пән атауы  

5,6 семестры 

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 7 (біреуін таңдау) 

7 Мәдениет және өнер 

саласындағы 

менеджмент 

Базалық пәндер Инновациялық менеджмент 

Арт-жобаларды 

ұйымдастыру 

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 8 (біреуін таңдау) 

8 Мәдениет және өнер 

саласындағы 

менеджмент 

Базалық пәндер Коммуникация теориясы 

Тәуекелдерді талдау және 

сыртқы орта менеджменті 

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 9 (біреуін таңдау) 

9 Өнер теориясы жіне 

тарихи негіздері 

Базалық пәндер Театралдық қызметтерді 

ұйымдастыру негіздері 

Ұйымдық тәртіп 

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 10 (біреуін таңдау) 

10 Мәдениет 

экономикасы 

Базалық пәндер Мәдениет және өнер 

саласындағы баға саясаты 

Кәсіпорынның 

инновациялық қызметі 

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 11 (біреуін таңдау) 

11 Мәдениет 

экономикасы 

Кәсіптік пәндер Арт-индустриядағы нарық 

Корпоративтік бизнес 

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 12 (біреуін таңдау) 

12 Жобалық 

технологиялар 

Базалық пәндер Тәуекел менеджмент 

Арт басқарудағы құқықтық 

нормалар 

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 13 (біреуін таңдау) 

13 Өнер теориясы жіне 

тарихи негіздері 

Базалық пәндер Көрме және мұражай 

қызметін ұйымдастыру 

негіздері 

Тынығу қызметтерін 

ұйымдастыру 

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ 14 (біреуін таңдау) 

14 Мәдениет және өнер 

саласындағы 

менеджмент 

Кәсіптік пәндер Event-менеджмент 

Сапаны басқару 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модульдің атауы Элективті модуль 7 

Пәннің коды және атауы OAP 3219 Инновациялық менеджмент                                                                                                                                                                                  

Семестр 6 

Пәннің кредит саны 5 

Пәнді жүргізетін жауапты оқытушының 

аты-жөні, лауазымы 

Кулмаганбетова А.С. – өнертану және арт-менеджмент 

кафедрасының аға оқытушысы 

Оқыту тілі Қазақ, орыс 

Оқуды ұйымдастыру формалары 

бойынша сағаттың жалпы саны (дәріс,  

семинар, практикалық, БӨЖ және т.б.)  

150 

Пререквизиттер Мәдениет экономикасы, Менеджмент негіздері, Кәсіпкерлік 

қызмет негіздері 

Постреквизиттер Тынығу уақытын ұйымдастыру, Кәсіпорынның инновациялық 

қызметі, дипломдық жұмысты орындау 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері 

Мақсаты - инновацияларды табу және енгізу, өнімнің сапасын жақсарту, технологияны жетілдіру және өндірісті 

ұйымдастыру мақсатында инновациялар туралы білімді қалыптастыру. 

Білу - инновациялық стратегиялар, инновациялық кәсіпкерліктің нысандары, Қазақстан Республикасында 

инновациялық қызметті қолдаудың негізгі бағыттары. 

Істей алу - кәсіпорынның инновациялық қызметін бағалау және тиімділік әдістерін қолдану. 

Дағдыларының болуы - кәсіпорынның проблемаларын анықтау; инновациялық процесті енгізу; инновацияларды 

ұйымдастыру 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Кәсіпорынның инновациялық менеджменті негіздері. Инновациялық процесті ұйымдастырудың әдістері мен 

формалары. Инновациялық стратегия. Инновациялардың нәтижелері. Инновацияны қолдаудың ғаламдық 

тәжірибесі. Инновациялық кәсіпкерліктің нысандары. Қазақстан Республикасында инновациялық қолдаудың 

негізгі бағыттары 

Қалыптасқан құзыреттілік деңгейін анықтайтын қорытынды бақылау түрі 

Оқу барысында ағымдағы бақылауды, СӨЖ сапасын бақылауды жүзеге асыру жоспарлануда; екі аралық бақылау 

коллоквиум және тестілеу түрінде;  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 бағдарламасы, 

силлабустар, дәрістер тезисі, практикалық сабақтардың 

жоспарлары және тапсырмаларды орындауға арналған әдістемелік 

ұсыныстар 

Әдебиет 

1. Алексеев, А. А. Инновационный менеджмент : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / 

А. А. Алексеев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 259 с.  

2. Гончаренко Л. П. Инновационный менеджмент : учебник для академического бакалавриата / Л. П. 

Гончаренко, Б. Т. Кузнецов, Т. С. Булышева, В. М. Захарова ; под общей редакцией Л. П. Гончаренко. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 487 с.  

3. Мальцева, С. В. Инновационный менеджмент : учебник для академического бакалавриата / С. В. 

Мальцева ; ответственный редактор С. В. Мальцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 527 с. 

4. Хотяшева, О. М. Инновационный менеджмент : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

О. М. Хотяшева, М. А. Слесарев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

326 с. 

 

 

Модульдің атауы Элективті модуль 7 

Пәннің коды және атауы OAP 3219 Арт-жобаларды ұйымдастыру                                                                                                                                                                                                 

Семестр 6 

Пәннің кредит саны 5 

Пәнді жүргізетін жауапты оқытушының 

аты-жөні, лауазымы 

Шаримов А.У. – өнертану және арт-менеджмент кафедрасының 

оқытушысы 

Оқыту тілі Қазақ, орыс 

Оқуды ұйымдастыру формалары 

бойынша сағаттың жалпы саны (дәріс,  

семинар, практикалық, БӨЖ және т.б.)  

150 



Пререквизиттер Мәдениет экономикасы 

Постреквизиттер Диплом жұмысын орындау 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері 

Мақсаты - көркемдік жобаны ұйымдастыру идеясын, көркемдік жобаны іске асырумен қатар жүретін 

оқиғалардың кезектілігін білу. 

Білу - ғылымның тұжырымдамалық-категориялы аппараты; көркем жобаларды іске асырудағы негізгі тәсілдердің 

ерекшеліктері. 

Істей алу - көркемдік жобаны іске асыру үшін қажетті іс-әрекеттердің дәйектілігін әзірлеу; шығармашылық 

жобалардың маркетингін жүзеге асыра білу; шығармашылық жобаның бизнес-жоспарын жасау. 

Дағдысының болуы - ғылыми-зерттеу жұмысында көрсетілген білімді қолдану; талдау және имидж және 

промоушн жылжытуға арналған құралдарды қолдану. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Шығармашылық жобалардын маркетингі.  Маркетингті ұйымдастыру және басқару. Шығармашылық жобаларды 

жоспарлау және жобалау. Ұйымдастыру кезеңінің жоспары және оның технологиясы. Арт өндірісіндегі 

жоспарлардың түрлері. Жоспарлаудың негізгі кезеңдері. Арт өндірісіндегі жобалық менеджмент. Жобалық 

менеджменттің стратегиясы және тактикасы. Шығармашылық жобаларды басқару. Жобалаудың технологиясы.  

Әлемдік тәжірибе және мәдениетті қаржыландырудың негізгі түрлері. Фандрайзинг. Фандрайзингті  

ақпараттандыру. 

Фандрайзингтік науқан ұйымдастыру және өткізу. Арт өндірісі саласындағы демеушілік және қайырымдылық. 

Демеушілермен жұмыс істеу технологиясы. Шығармашылық жобаларды насихаттау технологиясы. Арт 

өндірісіндегі технологияны жылжыту тұжырымдамасы және оның негізгі компоненттері. Арт өндірісіндегі 

жарнама және оның түрлері. Шығармашылық жобаның жарнамалық науқанының ерекшеліктері. 

Қалыптасқан құзыреттілік деңгейін анықтайтын қорытынды бақылау түрі 

Оқу барысында ағымдағы бақылауды, СӨЖ сапасын бақылауды жүзеге асыру жоспарлануда; екі аралық бақылау 

коллоквиум және тестілеу түрінде;  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 бағдарламасы, 

силлабустар, дәрістер тезисі, практикалық сабақтардың 

жоспарлары және тапсырмаларды орындауға арналған әдістемелік 

ұсыныстар 

Әдебиет 

1. Маркетинг. Учебник. Гриф УМО. Ноздрева Р.Б.2016 

2. Маркетингті басқару , 2014.CD Истаева А.А., Байжаксынова Г.К., Асанова Т.А. 

3. Менеджер шоу-бизнеса. Методическое пособие. – М.: ХГИИК, 1997г.  

4. Котлер Ф. Основы маркетинга. - М., «Прогресс», 1990 г. 

 

 

Модульдің атауы Элективті модуль 8 

Пәннің коды және атауы ТК 2221 Коммуникация теориясы 

Семестр 6 

Пәннің кредит саны 5 

Пәнді жүргізетін жауапты оқытушының аты-

жөні, лауазымы 

Бабажанова Ж.А. – өнертану және арт-менеджмент 

кафедрасының профессоры, э.ғ.к. 

Оқыту тілі Орыс, қазақ 

Оқуды ұйымдастыру формалары бойынша 

сағаттың жалпы саны (дәріс,  семинар, 

практикалық, БӨЖ және т.б.) 

150 

Пререквизиттер Әлеуметтану, Мәдениеттану, Философия, Көшбасшылық 

және мотивация, Менеджмент. 

Постреквизиттер Корпоративтік бизнес, Event-менеджмент 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері  

Мақсаты – студенттерді коммуникация тарихымен және әртүрлі коммуникациялық теориялардың дамуымен 

таныстыру; сөйлеу және вербалсыз қарым-қатынас ерекшеліктерін, оның әртүрлі (тұрмыстық, өнеркәсіптік, 

саяси, қоғамдық қатынастар)байланыс арналарын және әртүрлі (ауызша, баспа, аудиовизуалды, виртуальды және 

т.б.) коммуникациялық аудиторияларды және қарым-қатынас принциптерін түсінуді қалыптастыру. 

Білу- «Коммуникация теориясы» пәнінің негізгі түсініктері, мақсаттары мен міндеттері; «Коммуникация 

теориясы» жіктелуі және функциялары; «Коммуникация теориясы» құралдары және олардың тиімділігін бағалау; 

заманауи ұйымдарда коммуникациялар менеджерінің технологиясының ерекшеліктері (жарнама және қоғамдық 

қатынастар саласында), жаңалықтар ағынын басқару саласында жұмыс істеу үшін байланыс теориясы тәсілдері. 



Істей алу- жарнамалық және қоғамдық қатынастар саласында Коммуникация теориясының тәсілдерін қолдануға; 

қарым-қатынасқа нормативтік ықпал ету, оны басқару және осылайша тиісті қоғамдық пікір мен тұтынушылық 

мінез-құлықты қалыптастыру; ұйымның қазіргі ресми және бейресми басқару әдістеріне бағдарлау. 

Дағдысының болуы- ұйымды басқару саласындағы Коммуникация теориясының әдістері. ұйымның 

проблемаларын шешудің негізгі әдістері мен әдістері; маркетингтің әртүрлі бағыттары бойынша Коммуникация 

теориясын бейімдеу әдістері; саяси жарнама саласында Коммуникация теориясының әдістері. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Коммуникация теориясы ғылыми және оқу пәні ретінде. Коммуникация теориясы пәні мен тақырыбы. 

Коммуникация теориясы пәнаралық сипаты. Ақпараттық жіне ақпараттық қызмет.Әлеуметтік ақпарат. 

Антропогенез және әлеуметтік коммуникация. Коммуникация дамуындағы тарихи кезеңдері. Ақпараттық 

қоғамды қалыптастыру.  

Теориялық тұжырымдамалар мен модельдер коммуникациясы. Процесс және құрылым ретінде коммуникация. 

Коммуникация семиотикасы. Коммуникация түрлерi: вербалды және вербалды емес сөйлесу. Коммуникация 

тақырыбы: адресат және адресант. Тіл және коммуникативті тұлға. Коммуникация деңгейлері. Қазіргі 

Қазақстандағы коммуникативтік процестердің динамикасы. Жаңа коммуникациялық технологиялар және 

мамандығы. 

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. Шарков Ф.И. Коммуникология: основы теории коммуникации: Учебник для бакалавров./Шарков Ф.И.– 

М.:изд-во Дашков и К, 2013 г., 488 с. 

2. Кашкин В.Б. Введение в теорию коммуникации: учебное пособие./ Кашкин В.Б. – М.: изд-во «Флинта, 

Наука», 2013 г., 224 с. 

3. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. "Речевая коммуникация. Учебник".- М.: Изд-во Инфра", 2014, 272 с. 

4. Нахимова Е.А., Чудинов А.П. "Основы теории коммуникации. Учебное пособие". – М., изд-во "Флинта", 2013 

г., 153 с. 

 

Модульдің атауы Элективті модуль 8 

Пәннің коды және атауы ARMVS 2221 Тәуекелерді талдау және сыртқы орта 

менеджменті 

Семестр 6 

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 Көшбасшылық және мотивация, Менеджмент  

Постреквизиттер Корпоративтік бизнес, Event-менеджмент 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері  

Мақсаты - тәуекелдерді басқарудың ықтимал әдістерін кешенді түрде қалыптастыру, олар компанияның 

тәуекелдерін барынша азайту үшін шешімдерді негіздеуге мүмкіндік береді, сондай-ақ ұйымдардың әртүрлі 

типтеріндегі тәуекелдерді басқару мәселелерін шешеді. 

Білу - белгісіздік пен тәуекел алдында басқару шешімдерін қабылдаудың негізгі принциптері мен критерийлері. 

Істей алу - тәжірибеге ие болу - Тәуекелдерді басқарудың заманауи түсінігін, қазіргі қазақстандық бизнестегі 

рөлін талдау.  

Дағдысының болуы - тәуекелге қарсы шараларды жоспарлау және жүзеге асыру дағдылары. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Тәуекел факторларын талдау, ықтимал тәуекелдердің құрамын анықтау және кәсіпкерлік субъектісінің тәуекелдік 

профилін құру мәселелеріне қатысты бірқатар мәселелерді қамтиды. Сандық тәуекелдерді талдау әдістеріне, 

әртүрлі тәуекелдерді бағалауда оларды қолдану ерекшеліктеріне, тәуекелдерді басқару процесінде тәуекелдерді 



бағалаудың рөлін анықтауға, тәуекелдерді бейтараптандыруға және олардың тиімділігін бағалауға ерекше назар 

аударылады. 

Қалыптасқан құзыреттілік деңгейін анықтайтын қорытынды бақылау түрі 

Аудиториядағы сабақты өткізу уақытында ағымдағы бақылауды жүргізу, СӨЖ сапасын бақылау; коллоквиум 

және тестілеу түрінде екі бақылау; қорытынды бақылау - ауызша емтихан 

Кредиттерді жинақтау шарты 

Сабақтарға және СӨЖ-ге қатысу, сабақта мәселелерді талқылауға белсенді және шығармашылық қатысу, 

дәрістер мен семинарларға алдын-ала дайындық, жобаларды әзірлеу және ұсыну, СӨЖ тапсырмаларын уақтылы 

орындау, бақылаудың барлық түрлеріне қатысу 

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 

6. Балдин К.В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия: учебное 

пособие / К.В. Балдин, И.И. Передеряев, Р.С. Голов. – М.: Дашков и К°, 2012. – 420 с. 

7. Воробьев С.Н. Системный анализ и управление рисками в предпринимательстве: учеб. пособие для вузов / 

С.Н. Воробьев, К.В. Балдин. - М.: Изд-во МПСИ, 2009. – 760 с. 

8. Ермасова Н.Б. Риск-менеджмент организации: учеб.-практ. пособие / Ермасова Наталья Борисовна. - М.: 

Дашков и К°, 2008. – 380 с. 

9. Мамаева Л.Н. Управление рисками: учеб. пособие / Л.Н. Мамаева. – М.: Дашков и К°, 2010. – 256 с. 

10. Тепман Л.Н. Управление рисками в условиях финансового кризиса: учебное пособие для вузов (направ. экон. 

и управления) / Л.Н. Тепман, Н.Д. Эриашвили. – М.: ЮНИТИ, 2011. – 296 с. 

 
Модульдің атауы Элективті модуль 9 

Пәннің коды және атауы OOTD 2216 Театралдық қызмет ұйымдастыру негіздері 

Семестр 6 

Пәннің кредит саны 5 

Пәнді жүргізетін жауапты оқытушының 

аты-жөні, лауазымы 

Джумасеитова Г.Т. – өнертану және арт-менеджмент 

кафедрасының профессоры 

Оқыту тілі Орыс, қазақ 

Оқуды ұйымдастыру формалары 

бойынша сағаттың жалпы саны (дәріс,  

семинар, практикалық, БӨЖ және т.б.) 

150 

Пререквизиттер Өнер тарихы мен теориясы негіздері, Театр тарихы 

Постреквизиттер Дипломдық жұмысты орындау 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері 

Мақсаты - ұжымдық шығармашылық процеске қатысу қажет болған жағдайда студенттерді театрлық 

(концерттік, цирк) бизнесті ұйымдастыру негіздерімен таныстыру. 

Білу - театрда ұйымдастыру, жоспарлау және басқарудың заманауи мәселелері; театр мен концерттік басқару; 

Істей алу - театрландырылған іс-әрекеттегі бағыт бойынша жүру; белгілі бір театрдың ұйымдастырушылық, 

басқарушылық және басқарушылық қызметін түсіну; 

Дағдысының болуы - театр жұмыстарындағы коммуникативті дағдыларды меңгеру; шығармашылық өнімділік 

пен театр және концерттік қызмет саласындағы жоспарлау, ұйымдастыру және басқарудың практикалық 

дағдылары 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Білім алушыларды шығармашылық ұйымдар өмірінің қазіргі әлеуметтік - экономикалық жағдайларында театр 

өнеріндегі практикалық қызмет процесіне қатысу үшін қажетті театр-концерт ісін ұйымдастырудың 

ұйымдастырушылық-құқықтық, әлеуметтік-экономикалық негіздерімен таныстыру. Осы саладағы менеджмент 

принциптерімен танысу, оқушыға қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайдағы сахна өнерінің орнын түсінуге 

көмектесу, театрдың өндірістік қызметінің негіздерін, театрдағы мәдени қызметті мемлекеттік реттеуді зерттеу. 

Қалыптасқан құзыреттілік деңгейін анықтайтын қорытынды бақылау түрі 

Аудиториядағы сабақты өткізу уақытында ағымдағы бақылауды жүргізу, СӨЖ сапасын бақылау; коллоквиум 

және тестілеу түрінде екі бақылау; қорытынды бақылау - ауызша емтихан 

Кредиттерді жинақтау шарты 

Сабақтарға және СӨЖ-ге қатысу, сабақта мәселелерді талқылауға белсенді және шығармашылық қатысу, 

дәрістер мен семинарларға алдын-ала дайындық, жобаларды әзірлеу және ұсыну, СӨЖ тапсырмаларын уақтылы 

орындау, бақылаудың барлық түрлеріне қатысу 



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. Мордисон Г.З. История театрального дела в России. – ч. 1-2. – СПб.: Сильван,1994. 

2. Пилюгин А.А. Реформы в Императорских театрах. 1882 год: Из истории организации творческого 

процесса в русском театре. – Москва: ГИТИС, 2003. 

3. Мордисон Г.З. История театрального дела в России - ч. 1-2 – СПб.: Сильван, 1994. 

4. Брезгин О.П. Персона Дягилева в художественной культуре России, Западной Европы и Америки. 

– Пермь: Издатель Макарова И.Н., 2007. 

5.  Гапонов Е. И. Театральное дело в историко-экономическом контексте эпохи: учебное пособие / Е. 

И. Гапонов. – Москва; Екатеринбург, 2013. – 152 с. 

6. Дадамян Г.Г. Социально-экономические проблемы театрального искусства/ Дадамян Г.Г. -Москва, 

1982. – 152с. 
 

 

Модульдің атауы Элективті модуль 9 

Пәннің коды және атауы ОР 2216 Ұйымдық тәртіп 

Семестр 6 

Пәннің кредит саны 5 

Пәнді жүргізетін жауапты оқытушының 

аты-жөні, лауазымы 

Бабажанова Ж.А. – өнертану және арт-менеджмент 

кафедрасының профессоры, э.ғ.к. 

Оқыту тілі Орыс, қазақ 

Оқуды ұйымдастыру формалары 

бойынша сағаттың жалпы саны (дәріс,  

семинар, практикалық, БӨЖ және т.б.) 

150 

Пререквизиттер Өнер тарихы мен теориясы негіздері 

Постреквизиттер Дипломдық жұмысты орындау 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері 

Мақсаты – Студенттердің жұмыс істейтін ұйымдарында адамның мінез-құлқының дамуындағы мән-маңызы, 

құрылымдық және динамикалық ерекшеліктері, функционалдық салалары мен үрдістері туралы студенттердің 

жүйелік түсініктерін қалыптастыру 

Білу – ұйымның мінез-құлқын біртұтас құбылыс ретінде талдаудың негізгі теориялық тәсілдерінің мәні мен 

мазмұны  

Істей алу – ынталандыру саласындағы бағдарламаларды әзірлеу;  ұйымдастырушылық коммуникациялар 

жүйесін тиімді құру;  билікті пайдаланудың көздері мен әдістерін пайдалану; іскерлік ұйымдардағы әдеттегі 

әлеуметтік, психологиялық және басқарушылық мәселелерді шешуге; ұйымның мақсаттарына тиімді жету үшін 

ұйымдық құрылымды және ұйымдастырушылық мәдениетті оңтайландыру тетіктерін анықтау; 

Дағдысының болуы - ұйымдастырушылық өзгерістер мен инновациялар; ұлттық және халықаралық іскерлік 

ортадағы байланыс; көшбасшылық; қызметкердің жеке қасиеттерін талдау. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Ұйымдастыру мінез-құлқының түсінігі; ұйымдастыру мінезінің негізгі теориялық тәсілдері; ұйымдастыру мінез-

құлық модельдері; байланыс басқармасы; еңбектің нәтижесін бағалау және сыйақы; ұйымдар мен жеке тұлғалар 

арасындағы қарым-қатынастарда туындайтын проблемалар; ұйымдастыру өзгерістер және олардың салдары. 

Қалыптасқан құзыреттілік деңгейін анықтайтын қорытынды бақылау түрі 

Аудиториядағы сабақты өткізу уақытында ағымдағы бақылауды жүргізу, СӨЖ сапасын бақылау; коллоквиум 

және тестілеу түрінде екі бақылау; қорытынды бақылау - ауызша емтихан 

Кредиттерді жинақтау шарты 

Сабақтарға және СӨЖ-ге қатысу, сабақта мәселелерді талқылауға белсенді және шығармашылық қатысу, 

дәрістер мен семинарларға алдын-ала дайындық, жобаларды әзірлеу және ұсыну, СӨЖ тапсырмаларын уақтылы 

орындау, бақылаудың барлық түрлеріне қатысу 

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. Организационное поведение. Учебник и практикум для академического бакалавриата. Москва, Юрайт – 

2015 год. 

2. Лапин Н. И., Коржева Э. М., Наумова Н. Ф. Теория и практика социального планирования. М: Издательство 

политической литературы, 1975. С. 121—122. 



3. Анализ подходов к определению понятия «социальная организация» см.: Кравченко А. И. Трудовые 

организации: структура, функции, поведение. М.: Наука, 1991. С. 52—62. 

4. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами : пер. с англ. 8-е изд. СПб. : Питер, 2005. С. 

221. 

5. Гибсон Дж., Иванцевич Д., Донелли Дж. Х.-мл. Организации: поведение, структура, процессы. — М.: 

ИНФРА-М, 2000. — 662 с. 

6. Друкер П. Задачи менеджмента в XXI веке / Пер. с англ. — М.: Изд. дом «Вильямс», 2004. — 272 с. 

7. Кибанов А. Я., Захаров Д. К., Коновалова В. Г. Этика деловых отношений: Учебник. — М.: ИНФРА-М., 

2002. — 368 с 

 

 

Модульдің атауы Элективті модуль 10 

Пәннің коды және атауы CPSKI 4224 Мәдениет және өнер саласындағы баға саясаты 

Семестр 5 

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 жұмысты орындау 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері  

Мақсаты - нарықтағы бағаны құру жөніндегі білімді және теориялық негіздерін игерген мамандарды дайындау. 

Білу – экономикалық санат ретінде бағаның мәні, құрамы, құрылымы және функциялары; баға белгілеу 

факторларының жүйесі және олардың баға құру практикасындағы рөлі; бағаларды мемлекеттік реттеу әдістері; 

кәсіпорынның бағалық саясатының мәні мен мақсаттары; нарық құрылымына байланысты баға белгілеу 

ерекшеліктері; мәдениет және өнер саласындағы баға белгілеу әдістері. 

Істей алу – қатынастардағы экономикалық процестерді талдау; алынған тапсырма туралы ақпаратты іздеу. 

Дағдысының болуы – баға белгілеу саласындағы аналитикалық және ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Бәсекелестіктің теориясындағы және тәжірибесіндегі бағаның ролі. Бағалардың қалыптасуының экономикалық 

сипаты мен ерекшелігі, олардың функциялары. Мәдениет ұйымдарының қызметтері үшін баға белгілеу 

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

баға. Бәсекелестерге бағдарланған баға. Мәдениет ұйымдарындағы бағалардың дифференциациясының 

ерекшеліктері. Сұраныстың икемділігі және оның баға деңгейіне әсер етуі. Калькуляциялық теңестіру мәселесі. 

Мәдениет саласындағы баға жасаудың міндеттері мен 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. Ценовая политика компании : учебник / под общ. ред. Н. В. Грызуновой. – Москва : ФГБОУ ВО «РЭУ 

им. Г. В. Плеханова», 2019. – 264 с. 

2. Демура Н.А. Ценовая политика предприятия (организации) : учеб. пособие / Н.А. Демура ; Мин. Обр. и 

науки РФ, Белгородский гос. технол. ун-т им. В.Г. Шухова. – Белгород : БГТУ им. В.Г. Шухова, 2018. – 

146 с. 

3. Магомедов М.Д. Ценообразование : учебник для студ. Эконом. вузов, обучающ. по направ. подготовки 

"Экономика" и "Менеджмент" / М.Д. Магомедов, Е. Ю. Куломзина, И. И. Чайкина. – 3-е изд., перераб. 

– М. : Дашков и К°, 2017. – 247 с. 



4. Тарасевич В.М. Ценовая политика предприятия : справочник для профессионалов / В.М. Тарасевич ; 

под науч. ред. Г.Л.Багиева ; СПбГЭУ, Науч.-образов. центр маркетинга евраз. сотрудничества. – СПб. : 

СПбГЭУ, 2018. – 383 с. 

 

Модульдің атауы Элективті модуль 10 

Пәннің коды және атауы IDP 4224 Кәсіпорынның инновациялық қызметі 

Семестр 5 

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 Инновациялық менеджмент 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері  

Мақсаты – ауқымын кеңейту және өнім сапасын жақсарту, өндіріс технологиясын және ұйымдастыруды 

жетілдіру мақсатында инновацияны табу және іске асыруға бағытталған инновациялық қызмет туралы 

студенттердің білімін қалыптастыру.  

Білу - инновациялық стратегиялар, инновациялық кәсіпкерлік формалары, Қазақстан Республикасындағы 

инновациялық қызметтерді қолдаудың негізгі бағыттары.  

Істей алу - кәсіпорынның инновациялар қызметінде тиімділік және бағалау әдістерін қолдану.  

Дағдысының болуы - кәсіпорынның мәселелерін анықтау; инновациялық үрдісті іске асыру; инновациялық 

қызметті ұйымдастыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны 

Кәсіпорынның инновациялық қызметін басқару негіздері. Инновациялық үрдістерді ұйымдастыру әдістері мен 

түрлері.  Инновациялық стратегия. Инновациялық  қызмет нәтижелері. Инновациялық  қызметті қолдаудың 

әлемдік тәжірибесі. Инновациялық кәсіпкерлік түрлері. Қазақстан Республикасындағы инновациялық 

қызметтерді қолдаудың негізгі бағыттары. 

Қалыптасқан құзыреттілік деңгейін анықтайтын қорытынды бақылау түрі  

емтихан 

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. Рахметулина Ж.Б., Бабажанова Ж.А. Управление интеллектуальным капиталом в индустрии туризма/ 

Электронная книга.- Свидетельство о государственной  регистрации прав на объект авторского права  №926, 

ИС 001602 от 20.05.2015г. 

2. Rakhmetulina Zh., Kinasheva Zh. Innovative development of Kazakhstan and its prospects// The II nd international 

scientific and practical conference «Partnership in education and Science».- Sandy, Oregon, USA, 2014.-Р.133-137. 

3. Аскаров Е.С. Инновационный менеджмент: учебное пособие.- Алматы: Экономика, 2014.-272с. 

4. Арын Е.М., Утебаева А.Б. Инновационный менеджмент: учебное пособие.- Павлодар: «Brand Print», 2010-

214с. 

5. Алинов М.Ш. Инновационный менеджмент: учебное пособие.- Алматы: изд-во Бастау, 2012.-204с. 

6. Salge, T.O. & Vera, A. (2012). "Benefiting from Public Sector Innovation: The Moderating Role of Customer and 

Learning Orientation". Public Administration Review, Vol. 72, Issue 4, pp. 550–60. 

 

Модульдің атауы Элективті модуль 11 

Пәннің коды және атауы RAI 3310 Арт-индустриядағы нарық 

Семестр 6 

Пәннің кредит саны 5 

Пәнді жүргізетін жауапты оқытушының 

аты-жөні, лауазымы 

Жұматаева А.Р. – өнертану және арт-менеджмент 

кафедрасының доценті, э.ғ.к 

Оқыту тілі орыс, қазақ 



Оқуды ұйымдастыру формалары бойынша 

сағаттың жалпы саны (дәріс,  семинар, 

практикалық, БӨЖ және т.б.) 

150 

Пререквизиттер Мәдениет экономикасы, Менеджмент негіздері 

Постреквизиттер Брендинг, Промоушн және имиджмейкинг 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері  

Мақсаты – студенттерді өнер нарығының пайда болу тарихы мен ережелерімен таныстыру. 

Білу – өнер туындыларының айналымы ретінде қазіргі заманғы өнер нарығының жұмыс істеу ерекшеліктерін, 

өнер нарығының негізгі компоненттері мен типологиясын. 

Істей алу –қазіргі заман өнері нарығының жұмысын талдай білу. 

Дағдысының болуы –өнер туындыларының нарығындағы нақты жағдайға қатысты экономикалық сараптама 

жүргізу. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Көркемөнер нарығы бейнелеу өнеріндегі экономикалық және мәдени қарым-қатынастар жүйесі болып табылады, 

оған сәйкес өнер объектілері үшін сұраныс пен ұсыныс қалыптасады, олардың эстетикалық құндылығы мен 

материалдық құндылығы анықталады. Бұл тұрғыда өнер нарығы тек экономикалық құбылыс ғана емес, көптеген 

функцияларды жүзеге асыратын пәнаралық матрица (ақпараттық, көркем-эстетикалық, баға белгілеу және т.б.). 

Қазіргі заманғы көркемөнер нарығының маңызды құрамдас бөлігі - оның мекемелері: галереялар мен аукциондар, 

оның жұмысында кураторлар, галерея иелері, арт-дилерлер мен коллекционерлер белсенді қатысады. 

Бағдарламаның  және оқу курсының маңызды құрамдас бөлігі арт-нарықтың мақсаттарын талдау болып 

табылады. Зерттеудің теориялық аспектілері тәжірибеге бағытталған сабақтармен (интерактивті іскерлік 

ойындар, мастер-класстар мен дәріс-семинарлары) біріктіріледі – студенттерді негізгі заңды және құқықтық 

құжаттармен таныстыруға және олардың білімдерін кеңейтуге, Аукцион үйлерінің негізгі заңды құжаттармымен 

таныстыру мысалында құқықтық және заңға байланысты білімдер игеруге көмектеседі.  

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 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. Арутюнова А.А. Арт-рынок в XXI веке: пространство художественного эксперимента / Нац. исслед. ун-т 

«Высшая школа экономики». - М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2017. - 232 с. 

2. Б. Джозеф Пайн II, Джеймс Х. Гилмор. Экономика впечатлений: Как превратить покупку в захватывающее 

действие. Пер с англ. М.: Издательство Альпина Паблишер, 2018. – 384 с. 

3. Филип Хук. Завтрак у Sotheby’s. Мир искусства от А до Я. - СПб.: Азбука, 2015. - 416 с.  

4. Войтковский С. Основы и структура арт-индустрии для антрепренеров и арт-менеджеров. – М.: ТВТ 

Дивизион, 2017 - – 256 с. 

5. Войтковский С. Экономика и финансы для антрепренеров и арт-менеджеров. – М.: ТВТ Дивизион, 2017 - 152 

с. 

 

Модульдің атауы Элективті модуль 11 

Пәннің коды және атауы KB 3310 Корпоративтік бизнес  

Семестр 6 

Пәннің кредит саны  5 

Пәнді жүргізетін жауапты оқытушының 

аты-жөні, лауазымы 

Жұматаева А.Р. – өнертану және арт-менеджмент 

кафедрасының доценті, э.ғ.к 

Оқыту тілі орыс, қазақ 

Оқуды ұйымдастыру формалары бойынша 

сағаттың жалпы саны (дәріс,  семинар, 

практикалық, БӨЖ және т.б.)  

150 

Пререквизиттер Мәдениет экономикасы 

Постреквизиттер Брендинг, Промоушн және имиджмейкинг 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері  

Мақсаты – студенттерді басқарудың қазіргі басқару модельдерінің заманауи тәжірибесі үлгісімен таныстыру.  

https://www.flip.kz/descript?cat=publish&id=911


Білу – ұйымдық құрылымдардың түрлері, олардың негізгі параметрлері және оларды жобалау принциптері; 

- басқару шешімдерінің түрлері және оларды қабылдау әдістері; ішкі бақылаудың негізгі түрлері мен рәсімдері; 

- ірі компаниядағы тұлғааралық, топтық және ұйымдастырушылық коммуникациялардың түрлері мен 

сипаттамалары; 

- корпоративтік басқарудың функционалдық ерекшеліктері.  

Істей алу –кәсіби функцияларды жүзеге асыруға байланысты мақсаттарды қойып, міндеттерді қалыптастыру; 

- ұйымның сыртқы және ішкі ортасын талдау, оның негізгі элементтерін айқындау және олардың ұйымға әсерін 

бағалау; 

- ұйымдастыру құрылымын талдап, оны жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу; 

- ұйымдағы коммуникациялық процестерді талдау және олардың тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар 

әзірлеу; 

- ірі компанияда бақылау-реттеу жағдайлары; 

- корпоративтік басқаруда басқару шешімдерін қабылдаудың сандық және сапалық әдістерін қолдану; ақпаратты 

бақылауға және жүйелеуге, логика мен диалектиканы өздерінің өзара байланысында экономикалық 

құбылыстарды танудың саналы әдісі ретінде қолдану. 

Дағдысының болуы – негізгі басқару функцияларын жүзеге асыру әдістерін (жоспарлау, ұйымдастыру, 

ынталандыру және бақылау); ірі компанияны немесе корпоративтік бірлестікті басқаруда негізгі басқару 

функцияларын жүзеге асыру әдістері меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Корпоративтік басқарудың ерекшеліктері. Корпоративтік орта, оның элементтері. Корпоративтік басқару түрлері. 

Корпоративтік басқарудың ұлттық үлгілері. Корпоративтік басқару әдістерінің мәні мен классификациясы. 

Корпоративтік басқарудың жаңа тұжырымдамалары. Жобаны басқару және өнім менеджменті. Жаңа басқару 

әдістері. Стратегиялық корпоративтік басқарудың мәні. Корпоративтік даму стратегиясы. Басқарудың 

стратегиялық аймақтары. Бірігу және сатып алу стратегиясы. Корпорацияның мүмкіндіктерін талдау Өнімді 

талдау. Ішкі құрылымды талдау. Сыртқы ортаны талдау. Корпорациядағы басқару шешімдерін қабылдау. 

Операциялық бақылау жүйесін құру, оны таңдау. Корпорация басшылығының басшылық шешімдерін қабылдау 

тәртібі. Корпоративтік басқару жүйесіндегі мақсаттылық, ынталандыру және ынталандыру. Корпорацияның түрлі 

әлеуметтік топтарының басшылары мен қызметкерлерінің мотивациясы. Акционерлік қоғамның мақсаттары мен 

стратегияларын қалыптастыру механизмдері. Акционерлік қоғамның қатысушылары мен қызметкерлеріне 

ынталандырудың тиімді формаларын таңдау. Корпоративтік мәдениет: қалыптасу түрлері мен әдістері. 

Акционерлердің, басқарушылардың және корпорацияның серіктестерінің (корпоративтік бірлестіктің) 

мүдделерін үйлестіру әдістері. Қазақстан мемлекеттік корпорациясы. Мемлекеттік корпорациялардың құқықтық 

мәртебесінің ерекшеліктері. 

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 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. Косолапов Г. В. Корпоративный бизнес: теория, методология, механизмы: монография. - Алматы:Алла 

прима,2011.-294 с. 

2. Яновская О. А., Никифорова Н. В.   Корпоративное управление: [учебник].- Алматы: Экономика, 2008. - 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM) 

Қосымша әдебиет: 

3. Абдильдин С. А. Корпоративное управление. - Алматы: Агроуниверситет, 2007. -183 с. 

4. Яновская О. А., Никифорова Н. В.   Корпоративное управление: учебник. - Алматы: Экономика, 2005. - 319 с. 

5. Цуглевич В. Н.   Корпоративный менеджмент в условиях нестабильного рынка.-М.: Экзамен, 2003. - 318 с. 

 

 

Модульдің атауы Элективті модуль 12 

Пәннің коды және атауы RM 3226 Тәуекел менеджмент 

Семестр 6 

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 

http://library.psu.kz/index.php?option=com_catalog&search=%D0%93.%20%D0%92.%20%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2&field=author&page=0&cat=book
http://library.psu.kz/index.php?option=com_catalog&search=%D0%9E.%20%D0%90.%20%D0%AF%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%9D.%20%D0%92.%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0&field=author&page=0&cat=book
http://library.psu.kz/index.php?option=com_catalog&search=%D0%90%D0%B1%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BD,%20%D0%A1.%20%D0%90.&field=author&page=0&cat=book
http://library.psu.kz/index.php?option=com_catalog&search=%D0%9E.%20%20%D0%90.%20%D0%AF%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%9D.%20%D0%92.%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0&field=author&page=0&cat=book
http://library.psu.kz/index.php?option=com_catalog&search=%D0%A6%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%92.%20%D0%9D.&field=author&page=0&cat=book


Оқуды ұйымдастыру формалары бойынша 

сағаттың жалпы саны (дәріс,  семинар, 

практикалық, БӨЖ және т.б.) 

150 

Пререквизиттер Менеджмент, Күйзеліске қарсы менеджмент, Жобалық 

технологиялар, Арт-индустриядағы қаржы, 

Фандрайзинг  

Постреквизиттер Брендинг, Мәдениет саласындағы мемлекеттік және 

құқықтық реттеу 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері  

Мақсаты - тәуекелдерді бағалау, талдау және басқару әдістері туралы студенттердің білімін қалыптастыру, 

сондай-ақ ұйымды басқаруда осы құралдарды пайдаланудың дағдылары. 

Білу - «тәуекел» экономикалық санатының мәні мен мазмұны. 

Істей алу - пайда болған тәуекелдерге дұрыс жауап беру. 

Дағдысының болуы - кәсіпорындардағы кәсіпкерлік тәуекелдерді төмендету. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Тәуекелдерді басқарудың негізгі теориялары. Тәуекелдерді басқару объектісі ретінде экономикалық тәуекелдің 

түсінігі және мәні. Тәуекелдерді басқару функциялары. Тәуекелдерді жіктеу. Тәуекелдерді талдау және бағалау. 

Тәуекелдерді басқару жүйесі ретінде басқару. Тәуекелдерді басқаруды ұйымдастыру. Тәуекелдерді басқару 

әдістері және олардың түрлері. Инвестициялық стратегиядағы тәуекелдерді басқару. Инвестициялардың 

тиімділігін бағалаудың негізгі ұғымдары мен принциптері. Қаржылық тәуекелдерді басқару. Қаржы тәуекелдерін 

басқару жүйесін ақпараттық қамтамасыз ету. Қаржылық тәуекелдерді басқару әдістерінің тиімділігін талдау. 

Тәуекелдерді басқару жүйесіндегі бақылау. 

Қалыптасқан құзыреттілік деңгейін анықтайтын қорытынды бақылау түрі  

емтихан 

Кредиттерді жинақтау шарты 

Аудиторлық сабақтарға міндетті қатысу, оқу-әдістемелік құралдар және негізгі әдебиеттер арқылы дәрістік және 

зертханалық сабақтарға алдын-ала дайындалу. Тапсырмаларды уақытында және сапалы орындау. Бақылаудың 

барлық түрлеріне қатысу (ағымдық бақылау, СӨЖ бақылау, аралық бақылау, қорытынды бақылау) 

Пәннің мазмұнын жүзеге асыру үшін 

қажетті оқу құралдары (оның ішінде 

ОТҚ, үлестірмелі материал) 

Компьютер, проектор, электрондық оқу құралы, интерактивті тақта.  

Силлабус, дәрістер конспектілері, практикалық жұмыстарға 

арналған тапсырмалар 

Әдебиет 

1. Вяткин, В.Н. Риск-менеджмент: Учебник / В.Н. Вяткин, В.А. Гамза, Ф.В. Маевский. - Люберцы: Юрайт, 

2016. - 353 c. 

2. Ряховская, А.Н. Риск-менеджмент - основа устойчивости бизнеса: Учебное пособие / А.Н. Ряховская, О.Г. 

Крюкова, М.О. Кузнецова. - М.: Магистр, 2018. - 320 c. 

3. Фомичев, А.Н. Риск-менеджмент: Учебник для бакалавров / А.Н. Фомичев. - М.: Дашков и К, 2016. - 372 c. 

4. Риск-менеджмент инвестиционного проекта: Учебник / Под ред. Грачевой М.В.. - М.: Юнити, 2018. - 576 c. 

 

Модульдің атауы Элективті модуль 12 

Пәннің коды және атауы PNAA 3226 Арт басқарудағы құқықтық нормалар 

Семестр 6 

Пәннің кредит саны 5 

Пәнді жүргізетін жауапты оқытушының аты-

жөні, лауазымы 

Кожантаева Ж.К. - өнертану және арт-менеджмент 

кафедрасының доценті 

Оқыту тілі Орыс, қазақ 

Оқуды ұйымдастыру формалары бойынша 

сағаттың жалпы саны (дәріс,  семинар, 

практикалық, БӨЖ және т.б.)  

150 

Пререквизиттер Құқық негіздері 

Постреквизиттер Мәдениет саласындағы мемлекеттік және құқықтық реттеу 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері  

Мақсаты - студенттерді арт-менеджмент саласында толық білім беру жүйесін қалыптастыру; арт-

менеджментінің маңызды ережелерін ұйымның табысты басқарудың заманауи тәжірибесі ретінде ашып көрсету. 

Білу – менеджмент және әлеуметтік-мәдени салада заманауи ғылым жүйесінде арт-менеджменттің орнын білу;  

- арт-менеджменттің нормативтік-құқықтық негіздері және оларды кәсіби қызметте қолдану мүмкіндігі; 

қалыптасуы мен дамуының тарихи ерекшеліктері және Еуропадағы, АҚШ-тағы, ҚР-ғы арт нарығындағы қазіргі 

жағдай;  



- арт-менеджменттің ұйымдастырушылық және экономикалық жағдайлары;  

- қазіргі заманғы ресейлік және әлемдік арт нарығын дамытудағы маңызды үрдістер; заманауи және классикалық 

бейнелеу өнері, антиквариат нарығы, музыкалық шоу-бизнес және кино нарығы нарығының ерекшеліктері. 

Істей алу – қазіргі заманғы арт нарығындағы жағдайды шарлай білу;  

- әлемдегі және ресейлік арт нарығындағы қазіргі тарихи және әлеуметтік-экономикалық жағдайға сәйкес басқару 

шешімдерін қабылдау; Арт-менеджмент саласындағы жобалар мен бағдарламаларды басқару;  

- шығармашылық өнімді, өнер саласындағы идеяларды насихаттауға бағытталған презентациялар ұйымдастыру 

және өткізу. 

Дағдысының болуы - өз терминологиясы;  

- арт-менеджмент саласындағы жобалау және жоспарлау технологиялары; әр түрлі көздерден жинақтау және 

қаржы ресурстарын тарту технологиялары; өнер саласындағы технологиялық маркетинг. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Шетелде арт-менеджментті қалыптастыру. Арт индустриясының бөлігі ретінде бизнес. Өнерді басқарудың 

нормативтік-құқықтық базасы. Кәсіпқойлық және көркемдік менеджердің шеберлігі. Өндіріс тұжырымдамасы 

және мәні. Жобаны басқару. Өнер индустриясындағы өркендеу. Орындаушының эстрадалық имиджі. Шоу-

бағдарламаларды ұйымдастыру технологиялары. Туристік қызметті басқару. 

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

Косцов; Под ред. М.П. Переверзева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 192 с.  

http://www.znanium.com/bookread.php?book=414040  

2. Исаев, Р. А. Основы менеджмента [Электронный ресурс] : Учебник / Р. А. Исаев. - М. : Издательско-

торговая корпорация "Дашков и К-", 2013. - 264 с. 

Интернет-ресурстар:  

1. Арт-менеджер: журн. - URL: http:// www.artmanager.ru. Ассоциация Менеджеров Культуры (АМК) - URL: 

http://www.amcult.ru. Культура, сфера культуры и менеджмент. - URL: http://www.manageweb.ru/study-407-

1.html 

 

Модульдің атауы Элективті модуль 13 

Пәннің коды және атауы ODO 2215 Көрме және мұражай қызметін ұйымдастыру 

негіздері 

Семестр 5 

Пәннің кредит саны 6 

Пәнді жүргізетін жауапты оқытушының аты-

жөні, лауазымы 

Бабажанова Ж.А. – өнертану және арт-менеджмент 

кафедрасының профессоры, э.ғ.к. 

Оқыту тілі Орыс, қазақ 

Оқуды ұйымдастыру формалары бойынша 

сағаттың жалпы саны (дәріс,  семинар, 

практикалық, БӨЖ және т.б.) 

180 

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 

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

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

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

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

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

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

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

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. 

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

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

М.: Высшая школа, 1988.– 430 с. 

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. 

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

2005. – 288 с. 

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

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

2005. – 447 с.: ил. 

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

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

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

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

Высшая школа, 2004. – 215 с. 

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

Л, 2005. – 179 с. 

Тульчинский, Г.Л. Менеджмент в сфере культуры / Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. – СПб .: Лань, 2009. – 540 с. 

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

школа, 2009. – 182 с.: ил. 

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

проект, 2007. – 560 с. 

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 13 

Пәннің коды және атауы ODO 2215 Тынығу қызметін ұйымдастыру 

Семестр 6 

Пәннің кредит саны 6 

Пәнді жүргізетін жауапты оқытушының 

аты-жөні, лауазымы 

Шаримов А.У. – өнертану және арт-менеджмент 

кафедрасының оқытушысы 

Оқыту тілі Орыс, қазақ 

Оқуды ұйымдастыру формалары бойынша 

сағаттың жалпы саны (дәріс,  семинар, 

практикалық, БӨЖ және т.б.)  

180 

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 

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

//Образование и общество, 2007. - №2  

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

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

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

 

Модульдің атауы Элективті модуль 14 

Пәннің коды және атауы EM 3306 Event-менеджмент 

Семестр 6 

Пәннің кредит саны 3 



Пәнді жүргізетін жауапты оқытушының 

аты-жөні, лауазымы 

Шаримов А.У. – өнертану және арт-менеджмент 

кафедрасының оқытушысы 

Оқыту тілі Орыс, қазақ 

Оқуды ұйымдастыру формалары бойынша 

сағаттың жалпы саны (дәріс,  семинар, 

практикалық, БӨЖ және т.б.)  

90 

Пререквизиттер Менеджмент негіздері 

Постреквизиттер Мәдениет саласында бизнесті ұйымдастыру технологиясы 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері  

Мақсаты - event-менеджменттің қоғамдық ғылым ретінде түсінік қалыптастыру.  

Білу – event-менеджмент мәні, мақсаттары, міндеттері және құралдары туралы.  

Істей алу – event-менеджмент технологияларын қолдану. 

Дағдысының болуы - event-менеджмент тәжірибесін пайдалану, кәсіби және әлеуметтік салаларда event-

менеджмент іс-шаралар стратегиясын жүзеге асыру, болжау, жоспарлау және оның технологиясын меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Event-менеджмент - стратегиялық менеджмент ретінде. Eevent – менеджмент индустрия және мамандық ретінде. 

Eevent – менеджменттің  негізгі элементі іс-шара. Іс-шаралардың өмірлік цикл кезеңдері. Еvent  –  іс-шаралар 

технологиясы. Іс-шаралар таңдау тұжырымдамасы. Жобаны іске асыру. 

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 

1. ЭБС «Znanium. сom.» Гойхман, О. Я. Организация и проведение мероприятий: учебное пособие / О.Я. 

Гойхман. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 136 с. - Режим доступа:  http://znanium.com/ 

2. ЭБС «Znanium. сom.» Маркетинговые коммуникации: учебник / под ред. И.Н. Красюк. - М.: ИНФРА-М, 

2012. - 272 с  - Режим доступа:  http://znanium.com/ 

3. Беркутова, Т.А. Маркетинговые коммуникации: учеб. пособие / Т.А. Беркутова. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. 

- 254 с. 

4. Мазилкина, Е.И. Маркетинговые коммуникации: учеб.-практ. пособие / Е.И. Мазилкина. - М.: Дашков и К, 

2008. - 256 с. 

 

Модульдің атауы Элективті модуль 14 

Пәннің коды және атауы UK 3306 Сапаны басқару 

Семестр 6 

Пәннің кредит саны 3 

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.)  

90 

Пререквизиттер Менеджмент 

Постреквизиттер Мәдениет саласында бизнесті ұйымдастыру технологиясы, 

Event-маркетинг 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері  

Мақсаты – тауарлар мен қызметтердің сапасына қатысты білімді қалыптастыру және қамтамасыз ету. 

Білу - тауарлар мен қызметтер сапасын қамтамасыз ету үшін сапа мәселелері, нормативтік мәселелерін, 

тәсілдерді, эволюциясы тұжырымдамасын. 

Істей алу - сапаны басқару тиімділігін анықтау үшін, тауарлар мен қызметтердің сапасын анықтау үшін 

принциптері мен әдістерін қолдану. 

http://znanium.com/
http://znanium.com/


Дағдысының болуы - сапа мәселелері бойынша өндіріс сапасын бағалау әдістерін пайдалана отырып шешім 

қабылдау. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Сапалы өнім туралы түсінік. Экономикалық категория және нысан басқару сапасы. Экономика және сапаны 

басқару тәсілдері эволюциясы. Сапасын бақылау негіздері. Өнімнің сапасын анықтау әдістері. Нормативтік 

сапаны қамтамасыз ету. Өнім сертификаттау және сапа менеджменті жүйесі. сапасын экономика. Сапаны басқару 

тиімділігі. Өнімнің сапасын қамтамасыз ету. 

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 

1. Аскаров, Е.С.  Управление качеством: учебное пособие.- 4-е изд.- Алматы: Экономика, 2012.- 338 с. 

2. Аскаров, Е.С. Основы квалиметрии: учебное пособие.- 2-е изд.- Алматы: Экономика, 2012.- 206с. 

3. Михеева, Е.Н. Управление качеством  [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов.- 2-е изд., испр. и 

доп.- Москва: Дашков и К, 2012.- 530 с. 

4. ISO 9000 - Quality management. http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso_9000.htm 

 

 

Модульдің атауы Элективті модуль 15 

Пәннің коды және атауы Bre 3307 Брендинг 

Семестр 7 

Пәннің кредит саны 5 

Пәнді жүргізетін жауапты оқытушының 

аты-жөні, лауазымы 

Бабажанова Ж.А. – өнертану және арт-менеджмент 

кафедрасының профессоры, э.ғ.к. 

Оқыту тілі Орыс, қазақ 

Оқуды ұйымдастыру формалары бойынша 

сағаттың жалпы саны (дәріс,  семинар, 

практикалық, БӨЖ және т.б.)  

150 

Пререквизиттер Маркетинг 

Постреквизиттер Арт-индустриядағы нарық 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері  

Мақсаты – брендтің құру және басқару туралы идеясын студенттерде қалыптастыру. 

Білу – қазіргі заманғы нарықтардағы әртүрлі компаниялардың жұмыс істеуінің бизнес-модельдегі брендингтің 

рөлі; фирмалық брендтер брендтерінің түрлері және олардың әртүрлі рөлі; брендтер құру принциптері мен 

технологиялары; теория және маркетинг құралдары; брендтер портфолиосын қалыптастыру принциптері; 

брендтің әділ құнды бағалау критерийлерін түсіну; брендті басқару принциптері. 

Істей алу – бренд имиджін модельдеуге арналған технологияларды орналастыру мен иелену тұжырымдамасын 

әзірлеу; бәсекеге қабілетті және қабілетті тауар белгілерін дамыту, олардың позициясы мен имиджін анықтау, 

фирманың маркетингтік стратегияларын ескере отырып, олардың дамуын басқару. 

Дағдысының болуы  - ғылыми-зерттеу жұмысында көрсетілген білімді қолдану; өндірістік тәжірибе барысында 

студенттің бастапқы дағдылар қалыптастыру, оқудан кейін басқа компанияларда бұл білімді қолдану. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

ХХІ ғасырдағы маркетинг концепцияларында компаниядағы брендингтің рөлін өзгерту. Бизнес, маркетинг және 

брендинг. Дәстүрлі және заманауи брендингтік ұғымдар. Бренд тұжырымдамасы. Брендтің, тауар белгісінің, 

тауар белгісінің тұжырымдамасының корреляциясы. Брендинг - бәсекеге қабілетті нарықтардағы ең тиімді 

бизнес-стратегия. Бренд-бағытталған компания: құрылыс принциптері. Брендтің тұжырымдамасы мен 

стратегиясын тиімді іске асыру үшін ішкі брендингтің қажеттілігі. Негізгі маркалы нысандар және брендтердің 

түрлері. Бір компанияның брендтерінің өзара қарым-қатынастарының әртүрлі схемалары. Корпоративтік 

брендтер, олардың тауарлық брендтермен өзара іс-қимылының ерекшеліктері. Тәуелсіз тауарлық брендтер мен 

қолшатырлар (ассортимент) брендтер. Бренд-сауда желісі. Бренді портфолио және бренд архитектурасы: 

концепциялардың өзара байланысы. Брендтердің рөлі. Брендтердің портфолиосы, негізгі параметрлері. 

Стратегиялық талдау және маркетингтік аудит. Клиенттердің түрлері, тұтынушылардың мінез-құлқы, себептері. 

Мақсатты сегментті таңдау, мақсатты сегменттің «профилін» құрастыру. 



Қалыптасқан құзыреттілік деңгейін анықтайтын қорытынды бақылау түрі  

Сыныпты өткізу уақытында бақылауды жүргізу, СӨЖ сапасын бақылау; коллоквиум және тестілеу түрінде екі 

шекаралық бақылау; қорытынды бақылау - ауызша емтихан 

Кредиттерді жинақтау шарты 

Сабақтарға қатысу және СӨЖ-ге және СОӨЖ-на  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 

бағдарламасы, силлабустар, дәрістер тезисі, практикалық 

сабақтардың жоспарлары және тапсырмаларды орындауға 

арналған әдістемелік ұсыныстар 

Әдебиет 

1. Аакер Д. Создание сильных брендов. – М.: Издательский дом Гребенникова, 2003. 

2. Дэвис С.М. Управление активами торговой марки. – СПб: Питер, 2001. 

3. Домнин В.Н. Брендинг: новые технологии в России. 2-е изд. – СПб: Питер, 2004. 

4. Кляйн Н. NO LOGO: Люди против брэндов. – М.: ООО «Добрая книга», 2003. 

5. Кривоносов А.Д., Филатова О.Г., Шишкина М.А. Основы пиарологии. – СПб.: Роза мира, 2008. 

 

 

Модульдің атауы Элективті модуль 15 

Пәннің коды және атауы PI 3307 Промоушн және имиджмейкинг 

Семестр 7 

Пәннің кредит саны 5 

Пәнді жүргізетін жауапты оқытушының 

аты-жөні, лауазымы 

Шаримов А.У. - өнертану және арт-менеджмент 

кафедрасының оқытушысы 

Оқыту тілі Орыс, қазақ 

Оқуды ұйымдастыру формалары бойынша 

сағаттың жалпы саны (дәріс,  семинар, 

практикалық, БӨЖ және т.б.)  

150 

Пререквизиттер Маркетинг, Жобалық технологиялар 

Постреквизиттер Продюсер шеберлігі 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері  

Мақсаты - жылжыту және бейнелеу технологиясына ие заманауи мәдениет мекемесінің құзыретті маманын 

дайындау. 

Білу - кескін жұмыс істейтін суреттер мен орталардың негізгі бағыттары туралы біліңіз. 

Істей алу - көру қабілеті - аудиторияның, тұлғаның, ұйымның бейнесінің қалыптасу процесінде бейнесін және 

қажеттілігін анықтау, сурет салушының сапасын көрсету. 

Дағдысының болуы - ұйымның, жеке тұлғаның, өнімнің, қызметтің және т.б. бейнесін қалыптастырудың 

тактикасын жасау; суретті жасау немесе түзету үшін топты таңдаңыз 

Пәннің қысқаша мазмұны 

«Насихат және сурет салу» курсы мәдениет саласындағы имидждік және имидждік өнімдердің барлық қырларын 

қамтитын көркем менеджерді оқыту жүйесінде маңызды элемент болып табылады. 

Қалыптасқан құзыреттілік деңгейін анықтайтын қорытынды бақылау түрі  

Сыныпты өткізу уақытында бақылауды жүргізу, СӨЖ сапасын бақылау; коллоквиум және тестілеу түрінде екі 

шекаралық бақылау; қорытынды бақылау - ауызша емтихан 

Кредиттерді жинақтау шарты 

Сабақтарға қатысу және СӨЖ-ге және СОӨЖ-на  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 

бағдарламасы, силлабустар, дәрістер тезисі, практикалық 

сабақтардың жоспарлары және тапсырмаларды орындауға 

арналған әдістемелік ұсыныстар 

Әдебиет 



1. Байтасов Р.Р. Инновационный менеджмент: курс лекций. – Ростов – н/Д.: Феникс, 2015.-301 с. 

2. Назимко В.К. Основы менеджмента: учебно-методическое пособие / В.К.Назимко, Е.В.Кудинова. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2015. – 255 с.:  ил. –Менеджмент / А.М. Руденко и др: под ред. А.М. Руденко. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2015. – 215 с. 

3. Ульяновский А.В. Реклама в сфере культуры: Учебное пособие. – СПб. Изд. «Лань», «ПЛАНЕТА 

МУЗЫКИ» 2012. – 520 с. 

4. Гундарин М. Рекламные и PR-кампании. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 189 с.  

5. Бердников И.П. PR-коммуникации: Практическое пособие. – 2-е изд. – М: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2017. – 208 с. 

 

 

Модульдің атауы Элективті модуль 17 

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 оқытушысы 

Оқыту тілі орыс, қазақ 

Оқуды ұйымдастыру формалары бойынша 

сағаттың жалпы саны (дәріс,  семинар, 

практикалық, БӨЖ және т.б.) 

150 

Пререквизиттер Маркетинг 

Постреквизиттер Диплом жұмысын орындау 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері  

Мақсаты - медиа-жоспарлау үдерісі мен технологияларын кешенді түсіну, сапа менеджменті жүйесінің 

аудиториясын талдаудың бастапқы дағдыларын игеру, медиа-жоспарлау сатыларын дамыту, нақты техникалық 

тапсырма үшін жарнама немесе PR кампаниясына тактикалық медиа-жоспарды құрастыру қабілетін 

қалыптастыру. 

Білу – тұжырымдамалық аппаратты, медиа-жоспарлау әдістері мен технологияларын. 

Істей алу –типтік проблемаларды шешу үшін медиа-жоспарлау әдістерін және технологияларын қолдану 

(жарнама үшін БАҚ таңдау, жарнамалық бюджетті оңтайландыру және бұқаралық ақпарат құралдарында 

жарнамалық материалдарды орналастыру, жарнама орналастыру тиімділігін бағалау және т.б.). 

Дағдысының болуы -медиа-жоспарлаудың зерттелген әдістерін өзара байланыста көру, әр түрлі теориялық және 

практикалық мәселелерді шешу үшін оларды қолдану. 

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 16 

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.)  
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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. 
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Пәннің коды және атауы MShB 2303 Шоу-бизнес менеджменті 

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.)  
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Пререквизиттер Мәдениет және өнер саласындағы менеджмент 

Постреквизиттер Диплом жұмысын жазу 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері  

Мақсаты -көрнекті оқиғалардың ерекшеліктері, заманауи қоғамның бетіне әсер ететін соңғы перспективалық 

үрдістер туралы түсінік беру  

Білу – шоу-бизнес нарығының экономикалық ерекшеліктері және мәдени-демалыс қызметі, шоу-бизнес 

саласындағы халықаралық және отандық ұйымдық құрылымдар, шоу-бизнес саласындағы мемлекеттік және 

мемлекеттік емес органдар, Қазақстандағы шоу-бизнес және мәдени-сауықтыру іс-шараларын стратегиялық 

дамытудың мақсатты бағдарламалары, шоу-бизнестің және мәдени-сауықтыру іс-шараларын құқықтық қолдау. 

Істей алу – Қазақстандағы шоу-бизнес және мәдени-сауық ісінің әлеуметтік бағыттылығын жүзеге асыру, шоу-

бизнестегі жалпы жағдайды және Қазақстандағы мәдени-демалыс қызметін талдау,  

шоу-бизнестің және мәдени-демалыс қызметінің тиімді басқару құралы ретінде заңнаманы қолданады 

Дағдысының болуы - осы пәннің терминологиясын меңгеру; шоу-бизнес саласында басқару мәселелерін 

қарастыратын әдебиеттерді талдау дағдылары,  өз қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдануға, 

экономикалық табыстылықты, кірістер мен пайданы қалыптастыру 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Шоу-бизнестегі менеджмент. Шоу-продюссерліктегі продюсерлік қызмет. Қазіргі қазақстандық шоу-бизнестің 

ерекшелігі. Шоу-бизнестің генезисі. Қазақстанда әртүрлі жанрлардың пайда болуы мен дамуы. Әртүрлі өнер. 

Отандық шоу-бизнестің ерекшелігі. Шоу- өндірісте продюсердің орны мен рөлі. Рөлдегі жүйедегі өндіруші. Шоу-

жобаларды басқарудың әдістері мен стилі. Жеке жобаны басқару. Топты шығару ерекшелігі. Өндірістік 

қызметтегі іскерлік этика. Этика іскерлік қатынастарды моральдық реттеуші ретінде. Бағынышты адамдарға 

қатысты көшбасшының іскерлік қатынастарының этикалық қағидалары. Шоу-бизнестегі іскер этиканың 

ерекшелігі. Шоу-бизнес саласында шығармашылық технологиялар. Шоу-бизнес саласында шығармашылық 

технологиялар. Шоу-продюссерде презентация жасау. Кескін жасау технологиясы. Рөлдегі жүйедегі өндіруші. 

Өндірістік қызметтің рөлі туралы түсінік. Рөл құрылымында өндірушінің функциялары. Рөлдердің типтері мен 

түрлері, олардың синтезі. Шоу-бизнесті басқарудағы билік. Шоу-жобаны ресми және бейресми басқару. 

Мотивация. Өндірушінің беделін және беделін басшылықтың негізі ретінде білу. Жеке жобаны басқару. Жеке 

жобаның ерекшелігі. Жобаның тұжырымдамасы. Әртістің танымалдылығы және харизмасы. 

Қалыптасқан құзыреттілік деңгейін анықтайтын қорытынды бақылау түрі  

Сабақты 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-ге  қатысу, аудиториялардағы мәселелерді талқылауға белсенді және 

шығармашылық түрде 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 

бағдарламасы, силлабустар, дәрістер тезисі, практикалық 

сабақтардың жоспарлары және тапсырмаларды орындауға 

арналған әдістемелік ұсыныстар 

Әдебиет 

1. Жданова Е.И. Управление и экономика в шоу-бизнесе : учеб, пособие / Е.И. Жданова, С.В. Иванов, Н.В. 

Кротова. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 176 с. 

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

2004. - 320 с. 

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

ДАНА, 2006. - 303 с. 

4. Тульчинский Г.Л. Менеджмент в сфере культуры : учеб, пособие /ГЛ. Тульчинский, Е.Л. Шекова. - СПб. : Лань, 

2007. - 528 с. 
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Пәннің коды және атауы TOShB 2303 Отандық шоу-бизнестегі үрдістер 

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 Мәдениет және өнер саласындағы менеджмент 

Постреквизиттер Дипломдық жұмысты орындау 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері  

Мақсаты - отандық және шетелдік шоу-бизнестің үрдістерін меңгеру. 

Білу – шоу-бизнес тренді туралы негізгі терминдер, тұжырымдар мен проблемаларды игереді. 

 Істей алу – отандық және шетелдік шоу-бизнестің үрдісін дамыту мен қалыптастыруды. 

Дағдысының болуы - шоу-бизнес үрдістерінің қазіргі заманғы бағыттарына баға беру, отандық шоу-бизнестің 

даму деңгейін анықтау және талдау, шоу-бизнес саласында жеке кәсіпкерлікті дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Қазақстандағы шоу-индустрияның пайда болуы. Отандық және шетелдік шоу-бизнес саласындағы үрдістер. 

Бизнесті қазіргі әлеуметтік өмірдің феномені ретінде көрсету. Шоу-бизнестегі кәсіпкерлікті дамыту. 

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 –ді 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 

1. Корнеева С.М., Музыкальный менеджмент, М., "ЮНИТИ-ДАНА", 2006 г. 

2. Хачатурьян А.В. Воспитательная функция шоу - бизнеса // Воспитательная работа как фактор 

формирования личности специалиста с высшим образованием. Ростов -на- Дону, 2002.  

 

 

Модульдің атауы Элективті модуль 18 

Пәннің коды және атауы GRSKI 3305 Мәдениет және өнер саласын мемлекеттік және 

құқықтық реттеу  

Семестр 7 

Пәннің кредит саны: 5  

Пәнді жүргізетін жауапты оқытушының 

аты-жөні, лауазымы 

Кожантаева Ж.К.. – өнертану және арт-менеджмент кафедрасының 

доценті  

Оқыту тілі Қазақ, орыс 

Оқуды ұйымдастыру формалары 

бойынша сағаттың жалпы саны (дәріс,  

семинар, практикалық, БӨЖ және т.б.)  

150 

Пререквизиттер Философия, Менеджмент негіздері, Құқық негіздері 

Постреквизиттер Мәдениет саласындағы мемлекеттік және құқықтық реттеуді 

меңгергеннен кейін білім алушы мәдениет саласындағы 

қатынастарды құқықтық реттеу саласында алған құқықтық 

білімдерін өзінің практикалық қызметінде және дипломдық 

жұмысты жазуда өз бетінше дамытуы қажет. 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері  

Мақсаты - мәдениет пен өнер саласын мемлекеттік реттеудің негізгі қағидалары мен құралдарын білу. 

Білуі керек - Қазақстан Республикасының Мәдениет туралы заңнамасының негіздерін; мәдениет ұйымдары мен 

мекемелері қызметінің нормативтік-құқықтық және ұйымдастыру негіздерін, әлеуметтік-мәдени қызметті 

ұйымдастыруды, мәдениетті басқаруды регламенттейтін нормативтік және құқықтық актілердің құрылымы мен 

түрлерін. Мәдениетті мемлекеттік қолдаудың құқықтық нормалары және мемлекеттің шығармашылық процестерге 

араласпауының кепілдіктері, азаматтар бірлестіктерінің еркін мәдени қызметі үшін құқықтық кепілдіктер; мәдени 

қызметтегі субъектілер қатынастарының принциптері мен құқықтық нормалары. 

Істей алу - кәсіби қызметте алған білімдермен, іскерліктермен және дағдылармен жұмыс істеу. Кәсіби қызмет 

саласына қатысты нормативтік және құқықтық құжаттарды құрастыру. 

Дағдысының болуы - мәдениет және өнер саласындағы нормативтік - құқықтық актілерді талдау.  

Пәннің қысқаша мазмұны 

Мәдениет басқару қызметінің негізгі аспектілері және зерттеу пәні ретінде. Қоғамдық жүйедегі мәдениет. Мәдениет 

әлеуметтік шындық ретінде. Мәдениет саласындағы басқару органдары мәдени қызмет, оның түрлері, мәдениетті 

басқару органдарының құрылымы. Мәдениет ұйымдары олардың құқықтық мәртебесі. Мәдениет органдарын 



ресурстық қамтамасыз ету. Мәдениет саласындағы қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың ұйымдық-құқықтық 

мәртебесі. 

Қалыптасқан құзыреттілік деңгейін анықтайтын қорытынды бақылау түрі  

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

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

Кредиттерді жинақтау шарты 

Сабақтарға қатысу және сабаққа 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) 

Пәннің мазмұнын жүзеге асыру үшін қажетті оқу құралдары 

(оның ішінде ОТҚ, үлестірмелі материал) 

Әдебиет 

5. Зайцева Н.А. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме: учебник для студентов вузов. - 4-е изд. - 

М.: Академия, 2007. - 236 с.  

6. Райзберг Б.А. Государственное управление экономическими и социальными процессами . Учебное пособие / Б. 

А. Райзберг. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 384 с. 

7. Михеева Н.А. Менеджмент в социально-культурной сфере. Учебное пособие. СПб, 2000 –170с.  

8. Тултьчинский Г.Л. Менеджмент в сфере культуры. Учебное пособие. СПб: Лагнь, 2001 – 393с. 

 

 

Модульдің атауы Элективті модуль 18 

Пәннің коды және атауы POB 4311 Бизнесті құқықтық қамтамасыз ету 

Семестр 7 

Пәннің кредит саны: 5   

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының аты-жөні, лауазымы 

Кожантаева Ж.К.. – өнертану және арт-менеджмент кафедрасының 

доценті  

Оқыту тілі Қазақ, орыс 

Оқуды ұйымдастыру формалары 

бойынша сағаттың жалпы саны 

(дәріс,  семинар, практикалық, БӨЖ 

және т.б.)  

150 

Пререквизиттер Құқық негіздері 

Постреквизиттер Диплом жұмысын орындау 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері 

Мақсаты - мемлекет және құқық туралы білім кешенін, салалық құқықтың негіздерін, кәсіпкерлік қызметке салық 

салу мәселелері бойынша бизнес саласын реттейтін қазіргі заманғы заңнамаларда бағдарланудың дағдылары мен 

іскерлігін қалыптастыру. 

Білуі керек – Қазақстан Республикасында шағын және орта бизнесті дамытудың әлеуметтік құрауышын жақсарту 

бойынша мемлекеттік саясат институтын қалыптастырудың негізгі тетіктерін, мемлекеттік бағдарламаларға сәйкес 

азаматтық, кәсіпкерлік, салық, валюталық, банктік және кедендік заңнамаларды реформалау бағыттарын. 

Меңгеру –Алған білімдерін практикада қолдану, заң ғылымының ғылыми-ұғымдық аппаратымен жұмыс істеу, 

халықпен кеңес беру жұмыстарын жүргізу. 

Бизнес саласындағы заңнаманы талдау, зерттеу және диагностикалық жұмыстар дағдысы болу. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

бизнесті жүзеге асырудың құқықтық аспектілері, мемлекеттілік негіздері және Қазақстан Республикасының 

құқықтық жүйесінің сипаттамасы, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың құқықтық аспектілері, азаматтық 

заңнаманың сипаттамасы, қаржы заңнамасының негіздері, Кәсіпкерлік қызмет саласындағы салық салу 

мәселелері, валюталық заңнама және т. б. 

Қалыптасқан құзыреттілік деңгейін анықтайтын қорытынды бақылау түрі  

Емтихан 

Кредиттерді жинақтау шарты 

Сабақтарға қатысу және сабаққа 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) 

Пәннің мазмұнын жүзеге асыру үшін қажетті оқу құралдары (оның 

ішінде ОТҚ, үлестірмелі материал) 

Әдебиет 

1. Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік Кодексі (29.10.2015) //http://adilet.zan.kz 



2. Кайса С. Научно-практический комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РК. Часть 2-2014. 

3. Сулейменов М.К. Гражданское право. Том 2. Вещное право. Обязательственное право: Учебник для вузов.-М., 

2013. 

4. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов предпринимательской деятельности. 

Учебник, 2015. 

5. Сактаганова И.С. Қазақстан Республикасының қаржы құқығы казустық технологиясы бойынша. Оқу құралы. -

Алматы, 2014. 

6. Сактаганова И.С. Қазақстан Республикасының салық құқығы казустық технологиясы бойынша. Оқу құралы.- 

Алматы, 2014. 

 

 

Модульдің атауы Элективті модуль 19 

Пәннің коды және атауы 3304 SMM Маркетинг  

Семестр 7 

Пәннің кредит саны: 5  

Пәнді жүргізетін жауапты оқытушының 

аты-жөні, лауазымы 

Жуматаева А.Р. – өнертану және арт-менеджмент кафедрасының 

доценті  

Оқыту тілі Қазақ, орыс 

Оқуды ұйымдастыру формалары 

бойынша сағаттың жалпы саны (дәріс,  

семинар, практикалық, БӨЖ және т.б.)  

150 

Пререквизиттер Маркетинг 

Постреквизиттер Диплом жұмысын орындау 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері 

Мақсаты - кәсіпорынның бәсекелестік стратегиясында қазіргі заманғы технологияларды пайдалана отырып, 

әлеуметтік желілерде маркетингті басқарудың теориялық тәсілдері мен практикалық дағдыларын игеру. 

Білу - талдау, жоспарлау әдістерін; әлеуметтік желілерде маркетингтік қызметті бақылау және стратегияны жүзеге 

асыру тәсілдерін; компанияның беделін басқару тәсілдері мен нысандарын, бизнесті дамытудың басқа да көптеген 

міндеттерін шешу және сатуды арттыру. 

Істей алу керек - компанияның тұтынушылармен ұзақ мерзімді қарым-қатынасын құру, ұйымдармен, қызметкерлер 

топтарымен (командалармен), жобалармен және желілермен басқару; отандық және шетелдік зерттеушілер алған 

нәтижелерді жинақтау және сыни бағалау; өзекті ғылыми мәселелерді анықтау және тұжырымдау. 

Дағды болу - экономикалық агенттердің және ғаламдық ортадағы нарықтардың мінез-құлқын экономикалық талдау 

әдістерін меңгеру; ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдерді қабылдау және олардың салдарын бағалау; 

ұйымдастырушылық даму және өзгерістер бағдарламаларын әзірлеу және олардың іске асырылуын қамтамасыз ету. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Әлеуметтік желілердегі маркетинг мүмкіндіктері. Әлеуметтік желілерде маркетингті басқару процесінің кезеңдері, 

әлеуметтік желілерге келушілердің сатып алу белсенділігі, басқа да жылжыту түрлерімен өзара байланыс. Әлеуметтік 

желілерде маркетингтік қызметті ұйымдастыру. Әлеуметтік желілердегі маркетингтік қызметті талдау, жоспарлау, 

стратегияны іске асыру және бақылау әдістері; компанияның беделін басқару, бизнесті дамыту міндеттерін шешу 

және сатуды арттыру. Пікір көшбасшыларымен жұмыс. Басқару мәселелерін шешу кезінде компанияның 

тұтынушылармен ұзақ мерзімді қарым-қатынасын құру ерекшеліктері, аудиторияның пікір көшбасшыларын таңдау 

және жұмыс үлгілері. 

Қалыптасқан құзыреттілік деңгейін анықтайтын қорытынды бақылау түрі  

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

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

Кредиттерді жинақтау шарты 

Сабақтарға қатысу және сабаққа 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) 

Пәннің мазмұнын жүзеге асыру үшін қажетті оқу құралдары 

(оның ішінде ОТҚ, үлестірмелі материал) 

Әдебиет 

4. Вебер Л. Эффективный маркетинг в Интернете. Социальные сети, блоги, Twitter и другие инструменты 

продвижения в Сети / Ларри Вебер – М.:Манн, Иванов и Фербер, 2010. – 320  

5. Ноздрева Р.Б. Маркетинг. Учебник. Гриф УМО. 2016 г. 

6. Истаева А.А., Байжаксынова Г.К., Асанова Т.А. Маркетингті басқару, 2014. CD  

 

 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5054326/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5054326/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2435246/


Модульдің атауы Элективті модуль 19 

Пәннің коды және атауы MTOTD 1213 Шығармашалық қызметті техникалық және метариалдық 

жабдықтау 

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 Қазақ, орыс 

Оқуды ұйымдастыру формалары 

бойынша сағаттың жалпы саны (дәріс,  

семинар, практикалық, БӨЖ және т.б.)  

150 

Пререквизиттер Маркетинг 

Постреквизиттер Мәдениет саласындағы бизнесті ұйымдастыру технологиясы, Event-

маркетинг, Продюсер шеберлігі 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері  

Мақсаты - шығармашылық қызметтің материалдық-техникалық жабдықталуының, әр түрлі процестерді 

механикаландыру және автоматтандырудың, жабдықтардың барлық түрлерін таңдау және ұтымды пайдаланудың 

мәселелерін теориялық және практикалық игеру. 

Білуі керек - шығармашылық қызметті сипаттайтын типтік әдістемелерді, қолданыстағы нормативтік-құқықтық 

базаны, экономикалық және әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді. 

Істей алу керек - шығармашылық қызметті сипаттайтын экономикалық және әлеуметтік-экономикалық 

көрсеткіштерді есептеу.  

Дағдысы болу - типтік әдістемелер мен қолданыстағы нормативтік-құқықтық база негізінде шығармашылық қызметті 

сипаттайтын экономикалық және әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді есептеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Шығармашылық қызметтің материалдық-техникалық базасы. Шығармашылық қызметке арналған құрылыстардың 

дамуының қысқаша тарихы. Шығармашылық қызметті анықтайтын негізгі факторлар. Құрылыс қорлары, олардың 

құрылымы және айналымы. Материалдық және ақшалай қаражат. Шығармашылық қызметтің негізгі қорлары. 

Шығармашылық қызметтің негізгі қорларының құрылымы. Құрылыстың жалпы сипаттамасы және жіктелуі.  Әр түрлі 

шығармашылық түрлерімен сабақтардағы құрылыстарға, жабдықтарға және мүкәммалға қойылатын талаптар. 

Қалыптасқан құзыреттілік деңгейін анықтайтын қорытынды бақылау түрі  

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

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

Кредиттерді жинақтау шарты 

Сабақтарға қатысу және сабаққа 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) 

Пәннің мазмұнын жүзеге асыру үшін қажетті оқу құралдары (оның 

ішінде ОТҚ, үлестірмелі материал) 

Әдебиет 

5. Игнатьева Е.Л. Экономика культуры: учебное пособие. – М.: ГИТИС. 2013. – 232 с. 

6. Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах): учебное пособие для студентов вузов / В.К. Скляренко, 

В.М. Прудников, Н.Б. Акуленко, А.И. Кучеренко; под ред. В.К. Скляренко, В.М. Прудникова. – М.: ИНФРА-М, 2010. 

– 256 с.  

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

Планета музыки, 2007. – 528 с.  

8. 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. 
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Пәннің коды және атауы TOBSK 2217 Мәдениет саласындағы бизнесті ұйымдастыру 

технологиясы 

Семестр 8 

Пәннің кредит саны  4 

Пәнді жүргізетін жауапты оқытушының аты-

жөні, лауазымы 

Жуматаева А.Р. – өнертану және арт-менеджмент 

кафедрасының доценті  

Оқыту тілі Орыс, қазақ 



Оқуды ұйымдастыру формалары бойынша 

сағаттың жалпы саны (дәріс,  семинар, 

практикалық, БӨЖ және т.б.)  

120 

Пререквизиттер Менеджмент, Мәдениет экономикасы 

Постреквизиттер Диплом жұмысын жазу 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері  

Мақсаты - мәдениет саласындағы бизнесті ұйымдастыру саласында студенттерге білім беру, бизнесті 

ұйымдастырудағы мемлекеттің рөлі туралы білімдерді игеру 

Білу – бизнес-мақсаттарды және бизнес-жоспар жасаудың әдіснамасын белгілеу тәртібін 

Істей алу – бизнес-идеяларды әзірлеу және іске асыру, бизнес-жоспарды жасау, бағалық саясатты негіздеу 

Дағдысының болуы - нақты жобаны іске асыру үшін құрылған шағын топтың қызметін ұйымдастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Қазіргі заманғы бизнес жүйесі. Кәсіпкерлік қызметтің түрлері. Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерліктің 

ұйымдық-құқықтық нысандары. Мәдениет саласындағы бизнесті ұйымдастыру ерекшеліктері. Кәсіпкерлік 

фирмаларды ұйымдастыру және тіркеу. Компанияны қайта ұйымдастыру және тарату. Бизнестегі басқарудың 

негізгі принциптері. Бизнестегі персоналды басқару және іскерлік этика. Бизнес-жүйедесіндегі бәсекелестік. 

Коммерциялық мәмілелер. Бизнес-инфрақұрылымы. Бизнес-жоспар жасаудың негіздері. Бизнес-жоспардың 

құрылымы. 

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 жоспарланады 

Кредиттерді жинақтау шарты 

Сабақтарға жыне СӨЖ 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. Портных В.В. Стратегия Бизнеса/ В.В. Портных.-М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2017.-

276 с. 

2. Шекова Е.Л. Управление учреждениями культуры в современных условиях: Учебное пособие. СПб.: Изд-во 

"Лань", 2014.-416 с. 

3. Катернюк А.В. 3 D Менеджмент управление персоналом, маркетингом и продажами. – Ростов н/Д: Феникс, 

2011. – 382 с. – (Высшее образование, Бизнес-класс) 

4. Логинова Е.Ю. Прянина О.Д. Искусство управления в малом бизнесе: Учебно-практическое пособие/ Е.Ю. 

Логиновап, О.Д. Прянина.-М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2016.-296 с. 

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

М, 2015. – 192 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). 
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Пәннің коды және атауы ЕМ 3308 Event-маркетинг 

Семестр 8 

Пәннің кредит саны 4 

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.)  

120 

Пререквизиттер Менеджмент, Маркетинг 

Постреквизиттер Диплом жұмысын жазу 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері  

Мақсаты - тұтынушы мен бренд арасындағы эмоционалдық байланыстарды тудыратын арнайы іс-шараларды 

жасау және ұйымдастыру арқылы өнімді немесе қызметті насихаттау үшін технологиялар мен технологияларды 

меңгеру; бағдарламалық қамтамасыз ету пакеттеріне негізделген жаңа ақпараттық технологиялармен жұмыс істеу 

үшін қажетті арнайы білім мен дағдыларды игеру. 

Білу - оқиғалар маркетингінің теориялық аспектілері; Қазақстандағы және шетелдегі жарнама нарығының 

тұрақтылығы мен даму принциптері; оқиға тиімділігін бағалау критерийлері; оқиғаларды басқару принциптері. 



Істей алу - оқиғалар тұжырымдамасын жасау және олардың тиімділігін бағалау; стандартты емес жағдайларда 

ұйымдық және басқарушылық шешімдерді табу; жағдайды талдау жүргізеді (өнім, аудитория, нарық). 

Дағдысының болуы - іскерлік қарым-қатынас, іскерлік хат-хабарларды әртүрлі анықтамалық топтармен жүргізу.  

Пәннің қысқаша мазмұны 

Біріктірілген маркетингтік коммуникация кешеніндегі оқиғалар. Сценарийлік іс-шараның маркетингін жоспарлау 

және дамыту. Іс-шара маркетингінің құрылымында серіктес және демеушілік қатынастар. Бренд  өнімді жылжыту 

мүмкіндігі бар корпоративтік және жеке іс-шараларды ұйымдастыру ерекшеліктері. Оқиға маркетингінің бюджеті. 

Қалыптасқан құзыреттілік деңгейін анықтайтын қорытынды бақылау түрі  

Сыныпты өткізу уақытында бақылауды жүргізу, СӨЖ сапасын бақылау; коллоквиум және тестілеу түрінде екі 

шекаралық бақылау; 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 

бағдарламасы, силлабустар, дәрістер тезисі, практикалық 

сабақтардың жоспарлары және тапсырмаларды орындауға 

арналған әдістемелік ұсыныстар 

Әдебиет 

1. Романцов А.Н. Event-маркетинг. Сущность и особенности организации (2-е издание) [Электронный ресурс]: 

практическое пособие/ А.Н. Романцов— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 

2017.— 89 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57071.html.— ЭБС «IPRbooks»  

2. Пономарева А. М. Коммуникационный маркетинг: креативные средства и инструменты: Учебное пособие / 

Пономарева А.М. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 247 с. – Режим доступа: http://znanium.com  

3. Макаревич Ю.О. Event-технологии как основной инструмент позиционирования бизнеса в регионе 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ю.О. Макаревич— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 

2015.— 122 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48864.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

Модульдің атауы Элективті модуль 21 

Пәннің коды және атауы MК 3307 Киноиндустриядағы менеджмент  

Семестр 8 

Пәннің кредит саны 3 

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.)  

90 

Пререквизиттер Мәдениет және өнер саласындағы менеджмент, Продюсерлеу 

Постреквизиттер Арт-менеджерлер болашақ кәсіби қызметінің жоғары мектеп 

талаптарына сәйкес бұл курста теория мен практиканың тығыз 

байланысы бар, өйткені қатар оқылатын пәндерде алынған 

білімді қолдануды болжайды, мысалы, маркетинг, түзету және 

практикамен байланысты түсінуді тереңдетуге ықпал етеді. 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері  

Мақсат - фильмдер мен бейнематериалдар саласындағы қажетті білімдер мен дағдыларды алу, сондай-ақ кино 

жобаларын өндірістің қазіргі заманғы стандарттарына сәйкес табысты іске асыру үшін практикалық дағдыларды 

қалыптастыру. 

Білу - отандық кино және бейне таратуды басқару негіздері және кинофильмдер жобаларының жетістігін 

арттыратын жағдайлар; халықаралық кинопроизводство және стандарттар; кинофестивальді ұйымдастыру және 

фильмдерді іріктеу критерийлері; 

Істей алу - фильм-бейне жобасын (өнімді) насихаттау тұжырымдамасын қалыптастыру және кинематографиялық 

жобалардың жетістігін арттыратын жағдайларды жүзеге асыру; 

Дағдысының болуы - курстың нәтижесі бойынша студент телехабарларды жасау саласында ағылшын тілінің 

арнайы сөздік дағдыларын меңгереді деп болжануда; Бюджетті дербес дамыту және EP BUDgetig бағдарламалық 

қамтамасыз етуін пайдалана отырып, жобаларды өндіру жоспары, EP Жоспарлау. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Курстың пәні мен міндеттері, киноиндустрия концепциясы. Кинофильмдерді тарату жүйесі және Қазақстан 

Республикасында киноиндустрияны дамыту перспективалары. Әлемдік кино және медиа өнеркәсібі: 

кинотеатрларды телеарналарда насихаттау. Әлемдік кино және медиа өнеркәсібі: кинотеатрларды телеарналарда 

насихаттау. 



Қалыптасқан құзыреттілік деңгейін анықтайтын қорытынды бақылау түрі  

Сыныпты өткізу уақытында бақылауды жүргізу, СӨЖ сапасын бақылау; коллоквиум және тестілеу түрінде екі 

шекаралық бақылау; 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 

бағдарламасы, силлабустар, дәрістер тезисі, практикалық 

сабақтардың жоспарлары және тапсырмаларды орындауға 

арналған әдістемелік ұсыныстар 

Әдебиет 

1. Мастерство продюсера кино и телевидения. Учебник. Гриф УМО. Гриф УМЦ "Профессиональный учебник". 

(Серия "Медиаобразование") (2016) авт:Под ред. П.К. Огурчикова, В.В.  

2. Профессия — продюсер кино и телевидения. Практические подходы. Учебник. Гриф УМО. Гриф УМЦ 

"Профессиональный учебник". (Серия "Медиаобразование"). Электрон.  

3. Переверзев М.П., Косцов Т.В. Менеджмент в сфере культуры и искусства. Учеб. пособие.М.: Инфра-М, 2014. -

192 с. 

 

 

Модульдің атауы Элективті модуль 21 

Пәннің коды және атауы MP 3307 Продюсер шеберлігі  

Семестр 8 

Пәннің кредит саны 3 

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.)  

90 

Пререквизиттер Мәдениет және өнер саласындағы менеджмент, продюсирлеу 

Постреквизиттер Арт-менеджерлер болашақ кәсіби қызметінің жоғары мектеп 

талаптарына сәйкес бұл курс теория мен практиканың тығыз 

байланысы бар, өйткені қатар оқылатын пәндерде алынған 

білімді қолдануды болжайды, мысалы, маркетинг, түзету және 

практикамен байланысты түсінуді тереңдетуге ықпал етеді. 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері  

Мақсаты – студенттерге аудиовизуалды ортада өндірісті ұйымдастырудың негізгі аспектілері туралы 

түсінікті қалыптастыру,  продюсерлеу үрдісіне сипаттама беретін қазіргі заманғы ұғымдық-терминологиямен 

таныстыру, продюсер қызметінің заңдық аспектілері туралы түсініктеме беру, заманауи экрандық 

технологиялармен басқару принциптері туралы ақпарат беру.  

Білу – продюсердің негізі мақсаттары мен міндеттерін,  көрермен қызығушылығын мониторингілеу әдістерін, 

продюсердің жұмыс кезеңдерін,  оның рөлін, қаржыландыру схемасын, заңды аспектілерін. 

Істей алу – жобаларды басқару мен ұйымдастыру үрдісін сауатты экономикалық дұрыс бағалау.  

Дағдысының болуы - жобаларды басқару, бюджетті бағалау және бақылау, тәуекелдерді көре және бағалай білу. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Продюсердің мақсаттары мен міндеттері. Жұмыстың алдын ала кезеңіндегі продюсердің қызметі. Тапсырыс 

берушімен продюсер қызметінің ерекшеліктері. Продюсердің сценариймен жұмысының ерекшеліктері. Кастинг 

кезеңіңдегі продюсер қызметінің ерекшеліктері.  Продюсер және постпродакшн. Продюсер және промоушн. 

Тележобаға қатысушыларға еңбекақы төлеу.    

Қалыптасқан құзыреттілік деңгейін анықтайтын қорытынды бақылау түрі  

Сыныпты өткізу уақытында бақылауды жүргізу, СӨЖ сапасын бақылау; коллоквиум және тестілеу түрінде екі 

шекаралық бақылау; қорытынды бақылау - ауызша емтихан 

Кредиттерді жинақтау шарты 

Сабақтарға қатысу және СӨЖ-ге және СОӨЖ-на  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 

бағдарламасы, силлабустар, дәрістер тезисі, практикалық 

сабақтардың жоспарлары және тапсырмаларды орындауға 

арналған әдістемелік ұсыныстар 



Әдебиет 

1. Мастерство продюсера кино и телевидения. под ред. П.К. Огурчикова, В.В. Палейского, В.И. Сидоренко. - 

М.:Юнити-Дана, 2016. 

2. Социально-культурное производство и культурные индустрии: культурологическое и социологическое 

измерение: междисциплинарное исследование/ [Кудинова А.В. и др.]. - Краснодар: Открытый центр 

культурных индустрий, 2014. 

3. Культурные индустрии/ Дэвид Хэзмолдалш; пер. с англ. Инны Кушнаревой. Москва: Изд. Дом Высшей 

школы экономики, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Program structure 

 

№ Prerequisites of the 

module 

Module title Subject title 

5,6 semesters 

ELECTIVE MODULE 7 (select one) 

7 Management in the 

field of art culture 

Basic subjects Innovative Management 

Organization of art projects 

ELECTIVE MODULE 8 (select one) 

8 Management in the 

field of art culture 

Basic subjects Communication theory 

Risk analysis and environmental 

management 

ELECTIVE MODULE 9 (select one) 

9 Basics of Theory and 

History of Art 

Basic subjects Basics of the organization of theatrical 

activities 

Organizational behavior 

ELECTIVE MODULE 10 (select one) 

10 Economy of culture Basic subjects Pricing policy in the field of culture and art 

Innovative activity of the enterprise 

ELECTIVE MODULE 11 (select one) 

11 Economy of culture Majors Market in the art industry 

Corporate business 

ELECTIVE MODULE 12 (select one) 

12 Design technology Basic subjects Risk management 

Legal regulations in art administration 

ELECTIVE MODULE 13 (select one) 

13 Fundamentals of 

Theory and History 

of Art 

Basic subjects The basics of the organization of exhibition 

and museum activities 

Organization of leisure activities 

ELECTIVE MODULE 14 (select one) 

14 Management in the 

field of culture and 

art 

Majors Event-Management 

Quality control 

7,8 semesters 

ELECTIVE MODULE 15 (select one) 

15 Marketing Majors Branding 

Promotion and image making 

ELECTIVE MODULE 16 (select one) 

16 Design technology Majors Media planning 

Music management 

ELECTIVE MODULE 17 (select one) 

17 Management in the 

field of culture and 

art 

Majors Show business management 

Trends in the domestic show business 

ELECTIVE MODULE 18 (select one) 

18 Basics of Business Majors State and legal regulation in the field of 

culture 

Legal support of business 

ELECTIVE MODULE 19 (select one) 

19 Economy of culture Majors SMM marketing 



Material and technical equipment of creative 

activity 

ELECTIVE MODULE 20 (select one) 

20 Economy of culture Majors Technology organization of business in the 

field of culture 

Event-marketing 

ELECTIVE MODULE 15 (select one) 

21 Management in the 

field of culture and 

art 

Majors Management in the film industry 

Mastery of the Producer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Module title Elective module 7 

Subject code and title IM 3222 Innovation Management 

Semester 6 

Number of credits of the subject 5 

Surname, initials - position of the 

responsible lecturer, delivering subject 

Kulmaganbetova A. - Senior Lecturer of the Department of Art 

History and Art Management 

Teaching language Russian, Kazakh 

The total number of hours for the forms 

oforganization of training (lectures, 

seminars,practical, laboratory and 

studio,independent work of the student, etc.) 

150 

Prerequisites Economics of culture, Fundamentals of management, Fundamentals 

of entrepreneurial activity 

Postrequisites Risk management 

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

The goal is to generate students' knowledge about innovation, aimed at finding and implementing innovations in order to 

expand the range and improve product quality, improve technology and organize production. 

Know - innovative strategies, forms of innovative entrepreneurship, the main directions of support for innovative activities 

in the Republic of Kazakhstan. 

To be able to - apply the methods of evaluation and effectiveness of innovative activity of the enterprise. 

Have skills - identifying problems of the enterprise; implementation of the innovation process; organization of innovation. 

The summary of the discipline 

Fundamentals of enterprise innovation management. Methods and forms of organization of the innovation process. 

Innovative strategies. Results of innovation. Global experience in supporting innovation. Forms of innovative 

entrepreneurship. The main areas of innovation support in the Republic of Kazakhstan. 

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 

Completion of the full course cycle; complete of tasks for lectures, practical exercises; complete of tasks on the SIW and 

SIWT; exam 

Learning tools necessary to implement a 

discipline (including technical training 

facilities, handout) 

Interactive board. Projector, e-books. Work program, syllabus, theses 

of lectures, plans for practical classes 

Reference 

1. Alekseev, A. A. Innovaczionny`j menedzhment : uchebnik i praktikum dlya bakalavriata i magistratury` / A. A. 

Alekseev. — 2-e izd., pererab. i dop. — Moskva : Izdatel`stvo Yurajt, 2019. — 259 s.  

2. Goncharenko L. P. Innovaczionny`j menedzhment : uchebnik dlya akademicheskogo bakalavriata / L. P. 

Goncharenko, B. T. Kuzneczov, T. S. Buly`sheva, V. M. Zakharova ; pod obshhej redakcziej L. P. Goncharenko. — 2-e 

izd., pererab. i dop. — Moskva : Izdatel`stvo Yurajt, 2019. — 487 s.  

3. Mal`czeva, S. V. Innovaczionny`j menedzhment : uchebnik dlya akademicheskogo bakalavriata / S. V. Mal`czeva ; 

otvetstvenny`j redaktor S. V. Mal`czeva. — Moskva : Izdatel`stvo Yurajt, 2019. — 527 s. 

4. Khotyasheva, O. M. Innovaczionny`j menedzhment : uchebnik i praktikum dlya akademicheskogo bakalavriata / O. 

M. Khotyasheva, M. A. Slesarev. — 3-e izd., pererab. i dop. — Moskva : Izdatel`stvo Yurajt, 2019. — 326 s. 

 

Module title Elective module 7 

Subject code and title OAP 3222 Organization of art projects 

Semester 6 

Number of credits of the subject 5 

Surname, initials - position of the 

responsible lecturer, delivering subject 

Sharimov A. U.-Teacher 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 Economy of culture 

Postrequisites Thesis 

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



The goal is to have an idea about the organization of the art project, the sequence of activities that accompany the 

implementation of the art project. 

To know - the conceptual and categorical apparatus of science; features of the main approaches to the implementation of 

art projects. 

To be able to - develop a sequence of activities necessary for the implementation of the art project; be able to conduct 

marketing of creative projects; make a business plan for a creative project. 

Have skills - the application of this knowledge in research work; own image analysis and promotion tools.  

The summary of the discipline 

Marketing creative projects. Organization and management of marketing. Planning and designing creative projects. 

Organization of the planning process and its technology. Types of plans in the art industry. The main stages of planning. 

Project management in the art industry. Strategy and tactics of project management. Management of creative projects. 

Design technology. World experience and the main types of cultural financing. Fundraising Information support 

fundraising. Organization and implementation of fundraising campaign. Sponsorship and charity in the art industry. 

Technology work with sponsors. Technology promotion of creative projects The concept of technology advancement in 

the art industry and its main components. Advertising in the art industry and its types. Features of the advertising campaign 

of a creative project. 

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 

Completion of the full course cycle; complete of tasks for lectures, practical exercises; complete of tasks on the SIW and 

SIWT; exam 

Learning tools necessary to implement a 

discipline (including technical training 

facilities, handout) 

Interactive board. Projector, e-books. Work program, syllabus, theses 

of lectures, plans for practical classes  

Reference 

1. Nozdreva R.B. Marketing. Textbook. Grief UMO. 2016 

2. Istaeva, A.A., Bayzhaksynova, G.K., Asanova, T.A.Marketingt Basaru, 2014 CD 

3. Show business manager. Toolkit. - M .: HGIIK, 1997. 

4. Kotler F. Basics of marketing. - M., "Progress", 1990. 

 

Module title Elective module 8 

Subject code and title TC 2221 Communication Theory 

Semester 5 

Number of credits of the subject 5 

Surname, initials - position of the 

responsible lecturer, delivering subject 

Babazhanova Zh. A. - Professor of the Department of Art History 

and Art Management 

Teaching language Russian, Kazakh 

The total number of hours for the forms 

oforganization of training (lectures, 

seminars,practical, laboratory and 

studio,independent work of the student, etc.) 

150 

Prerequisites Sociology, Cultural Studies, Philosophy, Leadership and 

Motivation, Management 

Postrequisites Corporate business, Event management 

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

The goal is to familiarize with the history of communication and the development of various communication theories; 

forming a student's understanding of the features of verbal and non-verbal communication, its varieties (household, 

industrial, political, public relations), channels and varieties of communication (oral, printed, audiovisual, virtual, etc.), 

audiences and communication principles. 

Know - the basic concepts, goals and objectives of the discipline " Communication Theory"; classification and functions 

of communication theory; tools of the Theory of communications and evaluation of their effectiveness; the specifics of the 

work of a communications manager in modern organizations (in the field of advertising and public relations), approaches 

to work in the field of news flow management. 

To be able to - apply the approaches of the Communication Theory in the field of advertising and public relations, have a 

regulating effect on communication, manage it and thereby form the appropriate public opinion and consumer behavior, 

navigate in the methods of modern formal and informal management of the organization. 

Have skills - apply communication methods in the field of organization management, basic techniques and methods for 

solving organization problems; methods of adaptation to various areas of marketing; political advertising communication 

methods.  

The summary of the discipline 



Communication theory as a scientific and academic discipline. The object and subject of communication theory. The 

interdisciplinary nature of communication theory. Information and information activities. Social information. 

Anthropogenesis and social communication. Historical stages in the development of communications. Formation of the 

information society. Theoretical concepts and models of communication. Communication as a process and structure. 

Semiotics of communication. Types of communication: verbal and non-verbal communication. Subjects of 

communication: the addressee and the addressee. Language and communication personality. Levels of communication. 

Dynamics of communicative processes in modern Kazakhstan. New communication technologies and professions. 

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. Sharkov F.I. Communicology: The Basics of Communication Theory: A Textbook for Bachelors. / Sharkov F.I.-M.: 

Dashkov i K Publishing House, 2013, 488 p. 

2. Kashkin V.B. Introduction to the theory of communication: a tutorial. / Kashkin VB - M .: publishing house "Flint, 

Science", 2013, 224 p. 

3. Goykhman, O.Ya., Nadeina, TM Speech communication. Textbook.- M .: publishing house «Infra», 2014, 272 p. 

4. Nakhimova E.A., Chudinov A.P. Fundamentals of communication theory. Tutorial. - M., publishing house "Flint", 

2013, 153 p. 

 

Module title Elective module 8 

Subject code and title ARMVS 2221 Risk analysis and environmental management 

Semester 6 

Number of credits of the subject 5 

Surname, initials - position of the 

responsible lecturer, delivering subject 

Kulmaganbetova A.S. - senior lecturer, 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 Leadership and Motivation, Management 

Postrequisites Corporate business, Event management 

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

The goal is to form students with a comprehensive view of possible risk management methods that allow them to justify 

solutions to minimize the risks of the company, as well as solutions to risk management problems in various types of 

organizations. 

Know - the basic principles and criteria for making management decisions in the face of uncertainty and risk. 

To be able to - the skills of planning and implementing anti-risk measures. 

Have skills - to analyze the modern understanding of Risk management, its role in the modern Kazakhstan business. 

The summary of the discipline 

Covers a range of issues related to the analysis of risk factors, determining the composition of possible risks and building 

a risk profile of a business entity. Special attention is paid to methods of quantitative risk analysis, features of their use in 

assessing risks of various types, determining the role of risk assessment in the risk management process, ways to neutralize 

risks and assess their effectiveness. 

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. Baldin K.V. Risk management in innovation and investment activity of an enterprise: a tutorial / K.V. Baldin, I.I. 

Pederaev, R.S. Heads - M .: Dashkov and Co., 2012. - 420 p. 

2. Vorobiev S.N. System analysis and risk management in business: studies. manual for universities / S.N. Vorobev, 

K.V. Baldin. - M .: Publishing house MPSI, 2009. - 760 p. 

3. Ermasova N.B. Risk management of the organization: proc. allowance / Ermasova Natalia Borisovna. - M .: Dashkov 

and Co., 2008. - 380 p. 

4. Mamaeva L.N. Risk management: studies. allowance / L.N. Mamaev. - M .: Dashkov and K °, 2010. - 256 p. 

5. Tepman L.N. Risk management in the context of the financial crisis: a textbook for universities (direction. Econ. And 

management) / L.N. Tepman, N.D. Eriashvili. - M .: UNITI, 2011. - 296 p. 

 

Module title Elective module 9 

Subject code and title OOTD 2216 Basics of theatrical organization 

Semester 6 

Number of credits of the subject 5 

Surname, initials - position of the 

responsible lecturer, delivering subject 

Dzhumaseitova G.T. - 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.) 

150 

Prerequisites Fundamentals of the theory and history of art, History of the theater 

Postrequisites Thesis 

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

The goal is to familiarize students with the basics of organizing a theatrical (concert, circus) business to the extent that it 

is necessary to participate in the collective creative process. 

Know - modern problems of organization, planning and management in the theater; theater and concert management; 

To be able to - navigate in the field of theatrical affairs; to understand the organizational, managerial and administrative 

activities of a particular theater; 

Have skills - communication skills in the field of theatrical affairs; practical skills of planning, organization and 

management in the field of creative production and theater and concert activities.  

The summary of the discipline 

Familiarization of students with the organizational and legal, socio-economic foundations of the organization of theater 

and concert business, necessary for participation in the process of practical activity in the theatrical art in modern socio-

economic conditions of the life of creative organizations. To get acquainted with the principles of management in this area, 

to help the student realize the place of performing arts in the modern socio-cultural situation, to study the basics of the 

production activity of the theater, the state regulation of cultural activities in the theater. 

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. Mordison G.Z. Istoriya teatral'nogo dela v Rossii. – ch. 1-2. – SPb.: Sil'van,1994. 

2. Pilyugin A.A. Reformy v Imperatorskih teatrah. 1882 god: Iz istorii organizacii tvorcheskogo processa v 

russkom teatre. – Moskva: GITIS, 2003. 

3. Mordison G.Z. Istoriya teatral'nogo dela v Rossii - ch. 1-2 – SPb.: Sil'van, 1994. 

4. Brezgin O.P. Persona Dyagileva v hudozhestvennoj kul'ture Rossii, Zapadnoj Evropy i Ameriki. – Perm': 

Izdatel' Makarova I.N., 2007. 

5.  Gaponov E. I. Teatral'noe delo v istoriko-ekonomicheskom kontekste epohi: uchebnoe posobie / E. I. Gaponov. 

– Moskva; Ekaterinburg, 2013. – 152 s. 

6. Dadamyan G.G. Social'no-ekonomicheskie problemy teatral'nogo iskusstva/ Dadamyan G.G. -Moskva, 1982. – 

152s. 

 



Module title Elective module 9 

Subject code and title ОР 2216 Organizational Behavior 

Semester 6 

Number of credits of the subject 5 

Surname, initials - position of the 

responsible lecturer, delivering subject 

Babazhanova Zh. A. - 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.) 

150 

Prerequisites Fundamentals of the theory and history of art 

Postrequisites Thesis 

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

The goal is to form students' system ideas about the essence, structural and dynamic features, functional areas and trends 

in the development of people's behavior in the organizations where they work. 

To know - the essence and content of the basic theoretical approaches to the analysis of the behavior of an organization 

as a holistic phenomenon; elements of the internal and external environment of the organization; features of organizational 

behavior in Kazakhstan and in international business; the structure of organizational behavior and its relationship with 

organizational culture and organizational design; functional directions of organizational summarization: group dynamics, 

leadership, the implementation of power relations, communications and motivational programs, change management, 

innovation and conflict. 

Be able to - develop programs in the field of motivation; effectively build a system of organizational communications; 

use sources and methods of realization of power; solve typical socio-psychological and managerial problems in business 

organizations; identify mechanisms to optimize the organizational structure and organizational culture to effectively 

achieve the goals of the organization. 

Have skills - conducting organizational change and innovation; communication in the national and international business 

environment; leadership; analysis of the individual characteristics of the employee.  

The summary of the discipline 

The concept of organizational behavior; Basic theoretical approaches to organizational behavior; Patterns of organizational 

behavior; Communications management; Evaluation of labor results and remuneration; Problems arising in relations 

between organizations and individuals; Organizational changes and their consequences. 

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. Organizational behavior. Textbook and workshop for academic undergraduate. Moscow, Yurayt - 2015. 

2. Lapin N. I., Korzheva E. M., Naumova N. F. Theory and practice of social planning. Moscow: Political Literature 

Publishing House, 1975. pp. 121-122. 

3. Analysis of approaches to the definition of “social organization” see: Kravchenko A. I. Labor organizations: structure, 

functions, behavior. M .: Science, 1991. pp. 52-62. 

4. Armstrong M. The practice of human resource management: Trans. from English 8th ed. SPb. : Peter, 2005. p. 221. 

5. Gibson J., Ivantsevich D., Donnelly J. H.- ml. Organizations: behavior, structure, processes. - M .: INFRA-M, 2000. - 

662 p. 

6. Drucker P. Tasks of management in the XXI century / Trans. from English - M .: Izd. Williams House, 2004. - 272 p. 

7. Kibanov A. Ya., Zakharov D. K., Konovalova V. G. Ethics of business relations: Textbook. - M .: INFRA-M., 2002. - 

368 p. 

 

Module title Elective module 10 

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

Semester 5 

Number of credits of the subject 5 



Surname, initials - position of the 

responsible lecturer, delivering subject 

Kulmaganbetova A. - Senior Lecturer of the Department of Art 

History and Art Management 

Teaching language Russian, Kazakh 

The total number of hours for the forms 

oforganization of training (lectures, 

seminars,practical, laboratory and 

studio,independent work of the student, etc.) 

150 

Prerequisites Economy of culture 

Postrequisites Thesis 

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

The goal is to train specialists with knowledge and theoretical background on market pricing issues. 

To know - the essence of the price as an economic category, composition, structure and function of the price; the system 

of pricing factors and their role in the practice of pricing; methods of state regulation of prices; the essence and objectives 

of the pricing policy of the enterprise; pricing features depending on the market structure; methods of pricing in the field 

of culture and art. 

To be able to - analyze the interrelation of economic processes; search for information on the task. 

Have skills - 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 specificity of pricing, their functions. 

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

Consumer oriented pricing. Competitor-oriented pricing. Features of price differentiation in cultural organizations. Price 

elasticity of demand and its impact on the price level. The main problem of calculational leveling. 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. Czenovaya politika kompanii : uchebnik / pod obshh. red. N. V. Gry`zunovoj. – Moskva : FGBOU VO «RE`U im. 

G. V. Plekhanova», 2019. – 264 s. 

2. Demura N.A. Czenovaya politika predpriyatiya (organizaczii) : ucheb. posobie / N.A. Demura ; Min. Obr. i nauki 

RF, Belgorodskij gos. tekhnol. un-t im. V.G. Shukhova. – Belgorod : BGTU im. V.G. Shukhova, 2018. – 146 s. 

3. Magomedov M.D. Czenoobrazovanie : uchebnik dlya stud. E`konom. vuzov, obuchayushh. po naprav. podgotovki 

"E`konomika" i "Menedzhment" / M.D. Magomedov, E. Yu. Kulomzina, I. I. Chajkina. – 3-e izd., pererab. – M. : 

Dashkov i K°, 2017. – 247 s. 

4. Tarasevich V.M. Czenovaya politika predpriyatiya : spravochnik dlya professionalov / V.M. Tarasevich ; pod nauch. 

red. G.L.Bagieva ; SPbGE`U, Nauch.-obrazov. czentr marketinga evraz. sotrudnichestva. – SPb. : SPbGE`U, 2018. – 

383 s. 

 

Module title Elective module 10 

Subject code and title IDP 4224 Enterprise Innovation Activity 

Semester 5 

Number of credits of the subject 5 

Surname, initials - position of the 

responsible lecturer, delivering subject 

Kulmaganbetova A. - 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 Economy of culture  

Postrequisites Innovation management 

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



The goal is to form students - students of natural science and socio-economic specialties - a systematic view of innovative 

(innovative technological) activity. 

Know - the mechanisms of the impact of high technology on economic development; the specifics of innovative “market 

thrust” and “technological push” modes and their implementation. 

To be able to - conduct an information search to obtain the data necessary to assess the commercial prospects of 

innovation; 

Have skills - a methodology for assessing the commercial potential of research and development results, approaches to 

the management of intellectual property in projects to create new technologies 

The summary of the discipline 

Obtaining knowledge and the formation of general cultural and professional competencies and skills in the field of 

innovation and the commercialization of research and development. 

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. Drucker P., McJarello J.A. Management, - M., 2010. 

2. Tulchinsky G.L. PR in the field of culture and education: a training manual. - SPb., 2011, - 576 p. 

3. Kadyrova S.V., Nemtseva E.A., Tulchinsky G.L. Self-management in the field of culture and art: a textbook. - SPb., 

2013. - 224 p. 

 

Module title Elective module 11 

Subject code and title RAI 3310 Market in the art industry 

Semester 6 

Number of credits of the subject 5 

Surname, initials - position of the 

responsible lecturer, delivering subject 

Zhumatayeva A.R. – Associate Professor of the department of art 

history and art management 

Teaching language Russian, Kazakh 

The total number of hours for the forms 

oforganization of training (lectures, 

seminars,practical, laboratory and 

studio,independent work of the student, etc.) 

150  

Prerequisites Economy of culture 

Postrequisites Branding, Promotion and image-making 

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

The goal is to familiarize students with the history and rules of the art market. 

Know - the features of the functioning of the modern art market as a way of commodity circulation of works of art, to 

identify the main components of the art market and typology. 

To be able to - analyze the functioning of the market of contemporary art. 

Have skills - to perform economic expertise in relation to a particular situation in the market of artistic works. 

The summary of the discipline 

The art market is a system of economic and cultural relationships in the field of fine arts, in which demand and supply are 

formed for objects of art, their aesthetic value and material value are determined. In this sense, the art market is not only 

an economic phenomenon, but also an interdisciplinary matrix that performs many functions (informational, artistic and 

aesthetic, pricing, etc.). An important component of the modern art market is its institutions: galleries and auctions, in 

which curators, gallery owners, art dealers and collectors take an active part. The most important component of the program 

and the training course is the analysis of the goals pursued by the art market. Theoretical aspects of the study are combined 

with practice-oriented classes - interactive business games, workshops and lectures, seminars, designed to acquaint 

students with basic legal and legal documents and expand the horizons of knowledge of masters, help them master legal 

and legal knowledge. documents auction houses. 

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. Arutyunova A.A. Art-ry`nok v XXI veke: prostranstvo khudozhestvennogo e`ksperimenta / Nacz. issled. un-t 

«Vy`sshaya shkola e`konomiki». - M.: Izd. dom Vy`sshej shkoly` e`konomiki, 2017. - 232 s. 

2. B. Dzhozef Pajn II, Dzhejms Kh. Gilmor. E`konomika vpechatlenij: Kak prevratit` pokupku v zakhvaty`vayushhee 

dejstvie. Per s angl. M.: Izdatel`stvo Al`pina Pablisher, 2018. – 384 s. 

3. Filip Khuk. Zavtrak u Sotheby's. Mir iskusstva ot A do Ya. - SPb.: Azbuka, 2015. - 416 s.  

4. Vojtkovskij S. Osnovy` i struktura art-industrii dlya antreprenerov i art-menedzherov. – M.: TVT Divizion, 2017 - – 

256 s. 

5. Vojtkovskij S. E`konomika i finansy` dlya antreprenerov i art-menedzherov. – M.: TVT Divizion, 2017 - 152 s. 

 

Module title Elective module 11 

Subject code and title KM 3310 Corporate Management 

Semester 6 

Number of credits of the subject 5 

Surname, initials - position of the 

responsible lecturer, delivering subject 

Zhumatayeva A.R. – 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.) 

150 

Prerequisites Management 

Postrequisites Branding, Promotion and image-making 

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

The goal - “Corporate Management” is the development of theoretical knowledge in the field of methods and organization 

of corporate activities, the acquisition of skills to use this knowledge in professional activities and the formation of the 

necessary competencies. 

Know - the types of organizational structures, their basic parameters and principles of their design; types of management 

decisions and methods of their adoption; main types and procedures of internal control; 

To be able to - set goals and formulate tasks related to the implementation of professional functions; analyze the external 

and internal environment of the organization, identify its key elements and assess their impact on the organization; 

Have skills - methods of implementation of basic management functions (planning, organization, motivation and control); 

The summary of the discipline 

"Corporate Governance" is the study of the principles, models, and mechanisms of corporate governance. Special attention 

is paid to the disclosure of the potential of corporate governance in solving the social problems of modern society and the 

practical aspects of assessing the quality of corporate governance in companies. 

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. Management [Text]: a textbook for university students, educ. on specials 060400 Finance and credit, 060500 Buch. 

accounting., analysis and audit, 351200 Taxes and taxation / V. I. Korolev; V.M. Nekrasov; L.N. Zamula [et al.]; by ed. 

V.I. Korolev. - M .: Economist, 2006. - 431 p. - ISBN 5-98118-086-2: 147-73. 

2. Dracheva, E. L. Management [Text]: a textbook for students to educate. institutions n— prof. Education / E.L. 

Dracheva; L.I. Yulikov; M-education RF. - 7th ed., Stereotype. - M .: Academia, 2007. - 280 p. - (Secondary vocational 

education). - ISBN 978-5-7695-38-6-3: 144-98. 



3. R.A. Nabiyev Management. Workshop: [Electronic resource]: / Supp. UMO Education in Finance as an educational 

tool for students; R. Nabiev, T.F. Loktev, E.N. Vakhromov - Finance and Statistics, 2011. - 144 p. URL: 

http://www.biblioclub.ru 

 

Module title Elective module 12 

Subject code and title RM 3226 Risk Management 

Semester 6 

Number of credits of the subject 5 

Surname, initials - position of the 

responsible lecturer, delivering subject 

Kulmaganbetova A. - Senior Lecturer of the Department of Art 

History and Art Management 

Teaching language Russian, Kazakh 

The total number of hours for the forms 

oforganization of training (lectures, 

seminars,practical, laboratory and 

studio,independent work of the student, etc.) 

150 

Prerequisites Management, Crisis management, Project technologies, Finance in 

the art industry, Fundraising 

Postrequisites Branding, Legal regulation in the field of culture 

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

The goal is to develop students' sustainable knowledge about methods for assessing, analyzing and managing risks, as 

well as the abilities and skills to use these tools in the organization management process. 

Know - the essence and content of the economic category of "risk". 

Be able to - properly respond to emerging risks. 

Have skills - to reduce business risk in enterprises. 

The summary of the discipline 

The basic theory of risk management. The concept and essence of economic risk as an object of risk management. Risk 

management functions. Risk classification. Analysis and risk assessment. Risk management as a management system. Risk 

management organization. Methods of risk management and their types. Risk management in investment strategy. Basic 

concepts and principles for evaluating the effectiveness of investments. Financial risk management. Information support 

of the financial risk management system. Analysis of the effectiveness of financial risk management. Control in the risk 

management system. 

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 

Completion of the full course cycle; complete of tasks for lectures, practical exercises; complete of tasks on the SIW and 

SIWT; exam. 

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. Vyatkin, V.N. Risk-menedzhment: Uchebnik / V.N. Vyatkin, V.A. Gamza, F.V. Maevskij. - Lyuberczy`: Yurajt, 

2016. - 353 c. 

2. Ryakhovskaya, A.N. Risk-menedzhment - osnova ustojchivosti biznesa: Uchebnoe posobie / A.N. Ryakhovskaya, 

O.G. Kryukova, M.O. Kuzneczova. - M.: Magistr, 2018. - 320 c. 

3. Fomichev, A.N. Risk-menedzhment: Uchebnik dlya bakalavrov / A.N. Fomichev. - M.: Dashkov i K, 2016. - 372 c. 

4. Risk-menedzhment investiczionnogo proekta: Uchebnik / Pod red. Grachevoj M.V.. - M.: Yuniti, 2018. - 576 c. 

 

Module title Elective module 12 

Subject code and title PNAA 3226 Legal Rules in Art Administration 

Semester 6 

Number of credits of the subject 5 

Surname, initials - position of the 

responsible lecturer, delivering subject 

Kozhantaeva Zh.K. - Associate Professor of the Department of 

Social and Humanitarian Disciplines 

Teaching language Russian, Kazakh 

The total number of hours for the forms of 

organization of training (lectures, seminars, 

150 



practical, laboratory and studio, independent 

work of the student, etc.) 

Prerequisites Law basics 

Postrequisites Legal regulation in the field of culture 

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

The goal is to form students with an integrated system of knowledge in the field of art management; the disclosure of the 

most important provisions of art management as a modern practice of successful organization management. 

Know - know the place of art management in the system of modern science of management and socio-cultural sphere; 

legal framework of art management and be able to apply them in their professional activities; historical features of the 

formation and development and the current situation on the art market in Europe, USA, Kazakhstan; 

- organizational and economic conditions of art management; the most important trends in the development of the modern 

Russian and world art market; 

- features of the market of modern and classical works of art, antiques market, music show business and film market. 

To be able to - to be able to navigate the situation on the modern art market; 

- make management decisions in accordance with the current historical and socio-economic situation in the global and 

Russian art market; 

- carry out management of projects and programs in the field of art management; organize and conduct presentation events 

aimed at promoting creative products, ideas in the field of art. 

Have skills - own terminological apparatus; technology design and planning in the field of art management; 

- technologies of accumulation and attraction of funds from various sources; technology marketing in the field of art. 

The summary of the discipline 

The formation of art management abroad. Show business as part of the art industry. The legal framework of art 

management. Professionalism and skill art manager. The concept and essence of producing. Project management. 

Promotion in the art industry. Pop singer image. Technology organization of shows. Management of touring activities. 

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. Pereverzev M. P. Management in the Sphere of Culture and Art: Study Guide / M.P. Pereverzev, T.V. Kostsov; Ed. 

M.P. Pereverzeva. - M .: SIC INFRA-M, 2014. - 192 p. http://www.znanium.com/bookread.php?book=414040 

2. Isaev R. А. Basics of management [Electronic resource]: Textbook / R. A. Isaev. - M.: Publishing and Trading 

Corporation "Dashkov and K-", 2013. - 264 p. 

Internet resources: 

1. Art Manager: Zh. - URL: http: // www.artmanager.ru. Association of Culture Managers (AMK) - URL: 

http://www.amcult.ru. Culture, culture and management. - URL: http://www.manageweb.ru/study-407-1.html 

 

Module title Elective module 13 

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

museum activities 

Semester 5 

Number of credits of the subject 6 

Surname, initials - position of the 

responsible lecturer, delivering subject 

Babazhanova Zh. A. - Professor of the Department of Art History 

and Art Management 

Teaching language Russian, Kazakh 

The total number of hours for the forms 

oforganization of training (lectures, 

seminars,practical, laboratory and 

studio,independent work of the student, etc.) 

180 

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 

Кomandy`shko E. F. Art-menedzhment: speczifika, problemy`, perspektivy` razvitiya. M: IKhO RAO, 2009. 216s  

Novikova G.N. Tekhnologii art-menedzhmenta. M., 2006. 178s.  

Chizhikov V.M., Chizhikov V.V. Teoriya i praktika socziokul`turnogo menedzhmenta. M.: MGUKI, 2008. 608s.  

Aksyutik N.I., Makarova E.A. Art-menedzhment kak vid upravlencheskoj deyatel`nosti v sfere iskusstva i kul`tury`. 

Uchebn. Posobie- Mn., 2008. 147s.  

Kolen`ko S.G. Menedzhment v sfere kul`tury` i iskusstva: uchebnik i praktikum dlya akademicheskogo bakalavriata. - M., 

Izd.Yurajt.2016. -370s. 

Gusev, E`.B. Vy`stavochnaya deyatel`nost` v Rossii i za rubezhom: uchebnoe posobie / E`.V. Gusev, V.A. Prokudin [i 

dr.]. – M.: Dashkov i K, 2005. – 514 s. 

Lord, B. Menedzhment v muzejnom dele: ucheb. posobie: per. s angl. / B. Lord. – M.: Logos, 2002. – 255 s. 

Muzeevedenie. Muzei istoricheskogo profilya: uchebnoe posobie dlya vuzov / pod red. G.K. Levy`kina, V. Kherbsta. – 

M.: Vy`sshaya shkola, 1988.– 430 s. 

Muzei mira: E`ncziklopediya dlya detej / gl. red. M.Aksenova. – M.: Avanta+, 2007. – 183 s. 

Muzejnoe delo v Rossii / otv. red. M.E. Kaulen. – M.: VK, 2005. – 615 s. 

Osnovy` vy`stavochno-yarmorochnoj deyatel`nosti: ucheb. posobie dlya vuzov/ pod red. L.E.Strovskogo. – M.: YuNITI, 

2005. – 288 s. 

Osnovy` muzeevedeniya: uchebnoe posobie / otv. red. E`.A. Shulepova. – M.: Editorial URSS, 2005. – 501 s. 

Petelin,V.G.Osnovy` menedzhmenta vy`stavochnoj deyatel`nosti: uchebnik dlya vuzov – V.G. Petelin. – M.: YuNITI, 

2005. – 447 s.: il. 

Polyakov, T.P. Kak delat` muzej: uchebnoe posobie / T.P. Polyakov. – M.: RIK, 1996. – 253. 

Sotnikova,S.I.Muzeelogiya: uchebnoe posobie dlya vuzov /S.I. Sotnikova. – M.: Drofa, 2004. – 190 s. 

Starikova, S.I. Muzeevedenie: konspekt lekczij / S.I.Starikova. – M.: Prior, 2006. – 125 s. 

Stolyarov, B.A. Muzejnaya pedagogika: Istoriya, teoriya, praktika: ucheb. posobie dlya vuzov / B.A. Stolyarov. – M.: 

Vy`sshaya shkola, 2004. – 215 s. 

Tel`chanov, A.D. Osnovy` muzejnogo dela: Vvedenie v speczial`nost`: kurs lekczij / A.D. Tel`chanov. – M.: Omega-L, 

2005. – 179 s. 

Tul`chinskij, G.L. Menedzhment v sfere kul`tury` / G.L. Tul`chinskij, E.L. Shekova. – SPb.: Lan`, 2009. – 540 s. 

Shlyakhtina, L.M. Osnovy` muzejnogo dela: teoriya i praktika: uchebnoe posobie / L.M. Shlyakhtina. – M.: Vy`sshaya 

shkola, 2009. – 182 s.: il. 

Yureneva, T.Yu. Muzeevedenie: uchebnik dlya vy`sshikh uchebny`kh zavedenij/ T.Yu. Yureneva. – M.: Akademicheskij 

proekt, 2007. – 560 s. 

Yureneva, T.Yu. Muzej v mirovoj kul`ture / T.Yu. Yureneva. – M.: Russkoe slovo, 2003. – 531 s. 

Rossijskaya muzejnaya e`ncziklopediya: [V 2 t.] / otv. red. V.L.Yanin. – M.: Progress: Ripol klassik, 2001. 

 



Module title Elective module 13 

Subject code and title ODO 2215 Organization of leisure activities 

Semester 5 

Number of credits of the subject 6 

Surname, initials - position of the 

responsible lecturer, delivering subject 

Babazhanova Zh. A. - 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 Choreographic styles and genres, art history 

Postrequisites Thesis 

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

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

and to highlight practical recommendations for its improvement - to study the characteristics and role of cultural and leisure 

activities in the system. 

Know - the specifics of the leisure activities of children in comparison with the processes of formation, formation, 

socialization of the person; -know the general principles and principles of planning and organizing leisure activities of 

young people working in a pre-school educational institution. 

To be able to - navigate in the modern educational system of cultural and leisure institutions; -analyze and reflect on their 

activities as an organizer of work in cultural and leisure institutions; - think creatively using theoretical knowledge; - 

highlight the leisure preferences of different types of young people; - apply theoretical knowledge in practice. 

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

for carrying out cultural and leisure activities. - in the field of complex system of social interactions of students. 

The summary of the discipline 

The organization of leisure activities of youth. Socio-cultural creativity - an effective means of socialization of the 

individual. Organization of various activities. Traditional and innovative forms of youth leisure: social aspects. Features 

of leisure activities by young people. The role of cultural and leisure activities in the system of socializing personality 

factors. The influence of cultural and leisure activities on the formation of the student's personality. 

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. Zharkov A.D. Cultural and leisure activities as an independent branch of educational science. // Education and 

Society, 2007. - №2 

2. Streltsov, Yu.A. Leisure Culturology: Textbook. Benefit. - M.: MGUKI, 2003. 

3. Avanesova, G.A. Cultural and leisure activities: theory and practice org .: study guide for university students. - M .: 

Aspect Press, 2006. 

 

Module title Elective module 14 

Subject code and title EM 3306 Event-management 

Semester 6 

Number of credits of the subject 3 

Surname, initials - position of the 

responsible lecturer, delivering subject 

Sharimov A. U.-Teacher 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.) 

90 

Prerequisites Management 

Postrequisites Market in the art industry 



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

The goal is to form an idea about event management as a social science. 

Know - about the essence of event-management goals, objectives, tools. 

To be able to - use event-management technologies. 

Have skills - using the experience of event-management, mastering the technology of forecasting, planning and organizing 

the implementation of measures to implement the event-management strategy in both professional and social spheres. 

The summary of the discipline 

Event management as a strategic management. Event management as an industry and profession. Events as the main 

element of event management. Stages of the life cycle of the event. Technology event-activities. The choice of the concept 

of the event. Project implementation. 

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. EBS "Znanium. com. ”Goykhman, O. Ya. Organization and holding of events: study guide / O. Ya. Goyhman. - M .: 

INFRA-M, 2012. - 136 p. - Access Mode: http://znanium.com/ 

2. EBS "Znanium. сom. "Marketing communications: a textbook / ed. I.N. Krasyuk. - M .: INFRA-M, 2012. - 272 p. - 

Access mode: http://znanium.com/ 

3. Berkutova T.A. Marketing communications: studies. manual / TA Berkutov. - Rostov n / D: Phoenix, 2008. - 254 p. 

4. Mazilkina E.I. Marketing communications: studies. manual / E.I. Mazilkina. - M .: Dashkov and K, 2008. - 256 p. 

 

Module title Elective module 14 

Subject code and title UK 3306 Quality Management 

Semester 6 

Number of credits of the subject 3 

Surname, initials - position of the 

responsible lecturer, delivering subject 

Sharimov A. U.-Teacher 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.) 

90 

Prerequisites Management 

Postrequisites Technology business organization in the field of culture, Event 

marketing 

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

The goal - the formation of knowledge on the quality of goods and services and its provision. 

Know - the concept, the evolution of approaches to quality problems, issues of regulatory quality assurance of goods and 

services. 

To be able to use the principles and methods of determining the quality of goods and services, to determine the 

effectiveness of quality management. 

Have skills - the application of methods for assessing product quality, making decisions on quality problems. 

The summary of the discipline 

The concept of product quality. Quality as an economic category and object of management. The evolution of approaches 

to economics and quality management. Basics of qualimetry Methods for determining product quality. Regulatory quality 

assurance. Product certification and quality management system. Economy of quality. Quality management effectiveness. 

Ensuring product quality. 

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 

Completion of the full course cycle; complete of tasks for lectures, practical exercises; complete of tasks on the SIW and 

SIWT; exam. 



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. Askarov E.S. Quality management: textbook .- 4th ed .- Almaty: Economics, 2012.- 338 p. 

2. Askarov E.S. Fundamentals of qualimetry: a tutorial. - 2nd ed. - Almaty: Economics, 2012.- 206 p. 

3. Mikheeva E.N. Quality management [Electronic resource]: a textbook for university students. - 2nd ed., Rev. and 

additional. Moscow: Dashkov and Co., 2012.- 530 p. 

4. ISO 9000 - Quality management. http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso_9000.htm 

 

 

Module title Elective module 15 

Subject code and title Bre 3307 Branding 

Semester 7 

Number of credits of the subject 5 

Surname, initials - position of the 

responsible lecturer, delivering subject 

Babazhanova Zh. A. - 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.) 

150 

Prerequisites Marketing 

Postrequisites Market in the art industry 

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

The goal is to create an idea for students about building and managing a brand. 

To know - the role of branding in the business model of functioning of various companies in modern markets; types of 

brands and their various roles in the company's brand portfolio; brand principles and technologies; theories and tools of 

branding; brand portfolio development principles; basic models and understanding of brand equity valuation criteria; brand 

management principles. 

To be able to - develop the concept of positioning and possession of brand image modeling technologies; develop 

competitive and protectable trademarks, determine their positioning and image, manage their development, taking into 

account the marketing strategies of the company. 

Have skills - the application of this knowledge in research work; primary skills of applying this knowledge in companies 

that can be improved during work experience and after student employment. 

The summary of the discipline 

Changing the role of branding in the company in the marketing concepts of the XXI century. Business, marketing and 

branding. Traditional and modern concept of branding. Brand concept. Value concepts brand, trademark, trademark. 

Branding as the most effective business strategy in highly competitive markets. Brand-oriented company: principles of 

construction. The need for internal branding for the effective implementation of the concept and strategy of the brand. The 

main branded objects and types of brands. Various schemes for the relationship of brands of one company. Corporate 

brands, features of their interaction with product brands. Independent product brands and umbrella (assortment) brands. 

Brand trade network. Brand portfolio and brand architecture: concept correlation. Roles of brands. Brand portfolio 

structure, basic parameters. Strategic analysis and marketing audit. Types of buyers, consumer behavior, motives. 

Selection of the target segment, drawing up a “profile” of the target segment. 

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. Aaker D. Creating strong brands. - M .: Grebennikov Publishing House, 2003. 

2. Davis S.M. Trademark asset management. - SPb: Peter, 2001. 

3. Domnin V.N. Branding: new technologies in Russia. 2nd ed. - SPb: Peter, 2004. 

4. Klein N. NO LOGO: People against brands. - M .: Good Book LLC, 2003. 

5. Krivonosov A.D., Filatova O.G., Shishkina M.A. Fundamentals of PR. - SPb .: Rosa Mira, 2008. 



Module title Elective module 15 

Subject code and title PI 3307 Promotion and Image Making 

Semester 7 

Number of credits of the subject 5 

Surname, initials - position of the 

responsible lecturer, delivering subject 

Sharimov A. U.-Teacher 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 Marketing, Project technologies 

Postrequisites SMM-marketing 

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

The goal is to prepare a competent specialist of a modern cultural institution, who owns technologies of promotion and 

imaging. 

Know - about the main directions of imageology and environments in which the image operates. 

To be able to - (to determine the profile and needs of the audience, personality, organization in the process of image 

formation; to show the quality of the image maker. 

Have skills - develop tactics of forming the image of the organization, personality, product, services, etc .; select a 

command to create or correct the image. 

The summary of the discipline 

The course “Promotion and Image Making” is an important element in the system of preparing an art manager, covering 

all the facets of promoting and image-making goods in the cultural sphere. 

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. Baitasov R.R. Innovative management: a course of lectures. - Rostov - N / A .: Phoenix, 2015.-301 p. 

2. Nazimko V.K. Fundamentals of management: teaching aid / V.K.Nazimko, E.V.Kudinova. - Rostov n / D: Phoenix, 

2015. - 255 pp., Ill. –Management / A.M. Rudenko et al: ed. A.M. Rudenko. - Rostov n / D: Phoenix, 2015. - 215 p. 

3. Ulyanovskiy A.V. Advertising in the field of culture: Tutorial. - SPb. Ed. “Lan”, “PLANET OF MUSIC” 2012. - 520 

p. 

4. Gundarin M. Advertising and PR-campaigns. - Rostov n / D: Phoenix, 2013. - 189 p. 

5. Berdnikov I.P. PR communications: A Practical Guide. - 2nd ed. - M: Dashkov and Co Publishing and Trading 

Corporation, 2017. - 208 p. 

 

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. - Senior Lecturer of the Department of Art 

History and Art Management 

Teaching language Russian, Kazakh 

The total number of hours for the forms 

oforganization of training (lectures, 

seminars,practical, laboratory and 

studio,independent work of the student, etc.) 

150 

Prerequisites Marketing 

Postrequisites Thesis 

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



The goal is to form an integrated understanding of the process and technologies of media planning, mastering the primary 

skills of analyzing the QMS audience, developing the stages of media planning, developing the ability to create a tactical 

media plan of an advertising or PR campaign for a specific technical task. 

To know - the conceptual apparatus, methods and technologies of media planning. 

To be able to use the methods and technologies of media planning for solving typical tasks (choosing media for 

advertising, optimizing the advertising budget and placing advertising materials in the media, evaluating the effectiveness 

of advertising, etc.). 

Have skills - see in the relationship the studied methods of media planning, apply them to solve various theoretical and 

practical problems. 

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.-Teacher 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 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 17 

Subject code and title MShB 2303 Show business Management 

Semester 7 

Number of credits of the subject 5 

Surname, initials - position of the 

responsible lecturer, delivering subject 

Sharimov A. U.-Teacher 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 Management in the field of culture and art 

Postrequisites Thesis 

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

The goal is to have an idea about the specifics of zelishchnyh events, about the latest promising trends that affect the 

appearance of modern society. 

Know - economic features of the show business market and cultural and leisure activities, international and domestic 

organizational structures in the field of show business, government and non-government bodies in the show business field, 

targeted programs for the strategic development of show business and cultural and leisure activities in Kazakhstan , legal 

support of show business and cultural and leisure activities in Kazakhstan. 

To be able to - carry out the social orientation of show business and cultural and leisure activities in Kazakhstan, analyze 

the overall situation in the show business and cultural and leisure activities in Kazakhstan, apply legislation as an 

instrument of effective management in the field of show business and cultural and leisure activities of Kazakhstan . 

Have skills - possession of the terminology of the discipline; skills of analysis of literature, which deals with management 

issues in the sphere of show business, to use regulatory legal documents in their activities, the formation of economic 

profitability, income and profits. 

The summary of the discipline 

The specifics of management in show business. Producer activity in the show industry. The specifics of modern 

Kazakhstan show business. The genesis of the show industry. The origin and development of pop genres in Kazakhstan. 

Pop art. The specifics of the domestic show business. Place and role of the producer in the show industry. Producer in the 

role system. Methods and styles of show project management. Solo project management. Specificity of producing groups. 

Business ethics in production. Ethics as a moral regulator of business relationships. Principles of ethics of the business 

relation of the head in relation to subordinates. Specificity of business ethics in show business. Creative technology in 

show business. Hit-making in the show industry. Clipmaking technology. Producer in the role system. The concept of a 

role in production. Functions of the producer in the role structure. Types and types of roles, their synthesis. Power in show 

business management. Formal and informal management of the show project. Motivation. The credibility and prestige of 

the producer as the basis of leadership. Solo project management. The specifics of the solo project. The concept of the 

project. Popularity rating and charisma of the artist. 

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. Zhdanova E.I. Management and economy in show business: studies, manual / E.I. Zhdanova, S.V. Ivanov, N.V. 

Krotov. - M .: Finance and Statistics, 2003. - 176 p. 

2. Korneev S.M. How to light the "stars". Technology of music production / S.M. Korneev. - SPb. : Peter, 2004. - 320 p. 

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

2006. - 303 p. 

4. Tulchinsky G.L. Management in the field of culture: studies, manual / GL. Tulchinsky, E.L. Shekova. - SPb. : Lan, 

2007. - 528 p. 

 

Module title Elective module 17 

Subject code and title TOShB 2303 Trends in the domestic show business 

Semester 7 

Number of credits of the subject 5 

Surname, initials - position of the 

responsible lecturer, delivering subject 

Sharimov A. U.-Teacher 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 Management in the field of culture and art 

Postrequisites Thesis 

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

The goal is to have an idea about the trend of domestic and foreign show business. 

Know - the basic terms, concepts and problems about the trend of show business. 

To be able to - analyze the development and formation of the trend of domestic and foreign show business. 

Have skills - orientation in the modern trends of show business, definition and analysis of the development of domestic 

show business, the development of individual entrepreneurship in the field of show business. 

The summary of the discipline 

The origin of the show industry in Kazakhstan. Trends in domestic and foreign show business. Show business as a 

phenomenon of modern social life. The development of entrepreneurship in show business. 

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. Korneeva S.M. Music management, M., "UNITY-DANA", 2006 

2. Khachaturian A.V. The educational function of show business // Educational work as a factor in the formation of the 

personality of a specialist with a higher education. Rostov-na-Donu, 2002. 

 

Module title Elective module 18 

Subject code and title GRSKI 3305 State and legal regulation 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 

Kozhentaeva Zh. K – 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.) 

Lecture – 15 

Seminar classes – 30  

SIW under the guidance of a teacher – 45 

SIW - 45 
Prerequisites Philosophy, Fundamentals of Management, Fundamentals of Law 

Postrequisites After studying the state and legal regulation in the field of culture, 

students need to independently develop the acquired legal knowledge 

in the field of legal regulation of relations in the field of culture in 

their practical activities and writing a thesis 

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

The goal is knowledge of the basic principles and instruments of state regulation of the sphere of culture and art. 

Know the basics of the legislation of the Republic of Kazakhstan on culture; regulatory and organizational frameworks of 

institutions and cultural organizations, the structure and types of regulatory and legal acts regulating the organization of 

socio-cultural activities, culture management. Legal norms of state support of culture and guarantees of non-interference 

of the state in creative processes, legal guarantees for the free cultural activities of associations of citizens; principles and 

legal norms of relations of subjects in cultural activities. 

To be able to - operate with the acquired knowledge, skills and abilities in professional activities. Independently study 

regulatory sources and documents; draw up regulatory and legal documents relating to the sphere of professional activity. 

Have skills - possession of the terminology of the discipline; skills analysis of legal acts in the field of culture and art. 

The summary of the discipline 

Culture as a subject of study and the main aspects of management. Culture in the social system. Culture as a social reality. 

Cultural authorities. Cultural activities, its types, the structure of cultural authorities. Organizations culture their legal 

status. Resource support of cultural bodies. The organizational and legal status of organizations operating 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. N.A. Zaitseva Management in the socio-cultural service and tourism: a textbook for university students. - 4th ed. - M 

.: Academy, 2007. - 236 p. 

2. Raizberg B.A. State administration of economic and social processes. Tutorial / B. A. Reizberg. - M .: INFRA-M, 

2008. - 384 p. 

3. Mikheeva N.A. Management in the socio-cultural sphere. Tutorial. St. Petersburg, 2000–170p. 

4. Tultchinsky G.L. Management in the field of culture. Tutorial. St. Petersburg: Lagn, 2001 – 393p. 

 

Module title Elective module 18 

Subject code and title POB 4311 Legal support of business 

Semester 7 

Number of credits of the subject 5 

Surname, initials - position of the 

responsible lecturer, delivering subject 

Kozhentaeva Zh. K – 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.) 

Lecture – 15 

Seminar classes – 30  

SIW under the guidance of a teacher – 45 

SIW - 45 
Prerequisites Law basics 

Postrequisites Thesis 

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

The goal is to form a complex of knowledge about the state and law, the foundations of sectoral law, skills and abilities 

to navigate in modern legislation governing the business sphere, on taxation of business activities 



Know - the basic mechanisms for the formation of the institute of state policy to improve the social component of the 

development of small and medium-sized businesses in the Republic of Kazakhstan, the direction of reforming civil, 

business, tax, currency, banking and customs legislation in accordance with government programs. 

To be able to apply the acquired knowledge in practice, to operate with the scientific and conceptual apparatus of legal 

science, to carry out consulting work with the public. 

Have skills - research and diagnostic work, analysis of legislation in the field of business. 

The summary of the discipline 

legal aspects of doing business, fundamentals of statehood and characteristics of the legal system of the Republic of 

Kazakhstan, legal aspects of doing business, characteristics of civil legislation, basics of financial legislation, issues of 

taxation in business, currency legislation, etc. 

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

Examination 

Conditions for obtaining credits 

Attendance of classes, surrender controls 

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. Entrepreneurial Code of the Republic of Kazakhstan (10.29.2015) //http://adilet.zan.kz 

2. Kaisa S. Scientific and practical commentary to the Civil Procedure Code of the Republic of Kazakhstan. Part 2-2014. 

3. Suleimenov M.K. Civil law. Part 2. Property Law. Law of Obligations: Textbook for universities. -M., 2013. 

4. Business law. Legal regulation of certain types of business activities. Textbook, 2015. 

5. Saktaganova I.S. The manual on technologies of finance law of the Republic of Kazakhstan. -Almaty, 2014. 

6. Saktaganova I.S. The manual on technologies of finance law of the Republic of Kazakhstan .- Almaty, 2014. 

 

Module title Elective module 19 

Subject code and title MSMM 3304 SMM Мarketing 

Semester 7 

Number of credits of the subject 5 

Surname, initials - position of the 

responsible lecturer, delivering subject 

Zhumataeva A. R.-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.) 

Lecture – 15 

Seminar classes – 30  

SIW under the guidance of a teacher – 45 

SIW - 45 
Prerequisites Marketing 

Postrequisites Thesis 

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

The goal is to master the theoretical approaches and practical skills of marketing management in social networks, using 

modern technologies in the competitive strategy of the enterprise. 

Know - methods of analysis, planning; ways to implement strategies and control marketing activities in social networks; 

ways and forms of managing the company's reputation, increasing sales and solving many other business development 

problems. 

To be able to - build long-term relations of the company with consumers, manage organizations, divisions by groups 

(teams) of an employee, projects and networks; generalize and critically evaluate the results obtained by domestic and 

foreign researchers; identify and formulate relevant scientific problems. 

Have skills - possession of methods of economic analysis of the behavior of economic agents and markets in a global 

environment; making organizational and management decisions and assessing their consequences; developing 

organizational development and change programs and ensuring their implementation. 

The summary of the discipline 

Social media marketing opportunities. Stages of the process of marketing management in social networks, consumer 

activity of visitors to social networks, the relationship with other types of promotion. Organization of marketing activities 

in social networks. Methods of analysis, planning, implementation of strategy and control of marketing activities in social 

networks; managing the reputation of the company, increasing sales and solving business development problems. Work 

with opinion leaders. Features of building long-term relationships with customers in solving management problems, 

selection of audience opinion leaders and work patterns. 

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. Weber L. Effective marketing on the Internet. Social networks, blogs, Twitter and other tools for web promotion / 

Larry Weber - M.: Mann, Ivanov and Ferber, 2010. - 320 

2. Nozdreva R.B. Marketing. Textbook. Grief UMO. 2016 

3. Istaeva A.A., Bayzhaksynova G.K., Asanova T.A. Marketing_ Baskaru, 2014. CD 

 

Module title Elective module 19 

Subject code and title MTOTD 1213 Material and technical equipment of creative activity 

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 Social 

Sciences and Art and 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.) 

Lecture – 15 

Seminar classes – 15  

SIW under the guidance of a teacher – 30 

SIW - 30 
Prerequisites Marketing 

Postrequisites Technology business organization in the field of culture, Event 

marketing, Producer skills 

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

The goal is theoretical and practical development of the problems of material and technical equipment of creative activity, 

mechanization and automation of various kinds of processes, selection and rational exploitation of all types of equipment. 

Know - typical methods, the current regulatory framework, economic and socio-economic indicators characterizing 

creative activity. 

To be able to - calculate the economic and socio-economic indicators characterizing creative activity. 

Have skills - the calculation of economic and socio-economic indicators characterizing creative activity, based on standard 

techniques and the current regulatory framework. 

The summary of the discipline 

Material and technical base of creative activity. A brief history of the development of facilities for creative activity. The 

main factors determining the creative activity. Funds of structures, their structure and turnover. Material and cash. Fixed 

assets of creative activity. The structure of fixed assets of creative activity. General characteristics and classification of 

structures. Requirements for facilities, equipment and inventory in the occupation of various types of creativity. 

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. Ignatieva E.L. Economics of culture: a textbook. - M .: GITIS. 2013. - 232 s. 

2. Enterprise economics (in charts, tables, calculations): a textbook for university students / V.K. Sklyarenko, V.M. 

Prudnikov, N.B. Akulenko, A.I. Kucherenko; by ed. VC. Sklyarenko, V.M. Prudnikova. - M .: INFRA-M, 2010. - 256 p. 

3. 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. 

4. 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. 

 

 



Module title Elective module 20 

Subject code and title TOBSK 2217 Technology organization of business in the field of 

culture 

Semester 8 

Number of credits of the subject 4 

Surname, initials - position of the 

responsible lecturer, delivering subject 

Zhumataeva A. R.-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.) 

120 

Prerequisites Management, Economics of Culture 

Postrequisites Thesis 

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

The goal is to provide students with knowledge in the field of business organization in the field of culture, on the role of 

the state in business organization. 

Know - the procedure for setting business goals and the methodology for developing a business plan. 

To be able to - develop and implement business ideas, make a business plan, justify the pricing policy. 

Have skills - the organization of the small group, created for the implementation of a specific project. 

The summary of the discipline 

The system of modern business. Types of business activities. Organizational and legal forms of entrepreneurship in the 

Republic of Kazakhstan. Features of the organization of business in the field of culture. Organization and registration of a 

business firm. Reorganization and liquidation of the company. The basic principles of management in business. Business 

management and business ethics. Competition in the business system. Commercial transactions. Business infrastructure. 

Basics of developing a business plan. The structure of a business 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. Portnyh V.V. Business Strategy / V.V. Portnyh. -M .: Dashkov and Co. Publishing and Trading Corporation, 2017.-

276 p. 

2. Shekova E.L. Management of cultural institutions in modern conditions: Textbook. SPb .: Lan, Publishing House, 

2014.-416 p. 

3. Katernyuk A.V. 3 D Management personnel management, marketing and sales. - Rostov n / D: Phoenix, 2011. - 382 

p. - (Higher education, Business class) 

4. Loginova E.Yu. Pryanina O. The art of management in small business: Educational and practical guide / E.Yu. 

Loginovap, OD Pryanina.-M .: Dashkov and Co. Publishing and Trading Corporation, 2016.-296 p. 

5. Pereverzev MP, Kostsov T.V. Management in the field of culture and art. Tutorial. - M .: INFRA-M, 2015. - 192 p. - 

(Higher education: Undergraduate). 

  

 

Module title Elective module 20 

Subject code and title ЕМ 3308 Event-marketing 

Semester 8 

Number of credits of the subject 4 

Surname, initials - position of the 

responsible lecturer, delivering subject 

Sharimov A. U.-Teacher 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.) 

120 

Prerequisites Marketing, Management 



Postrequisites Thesis 

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

The goal is to master the knowledge of technology and technology, the promotion of a product or service through the 

creation and organization of special events that create emotional connections between the consumer and the brand; their 

acquisition of special knowledge and skills necessary for working with new information technologies based on software 

packages. 

Know - the theoretical aspects of event marketing; principles of existence and dynamic development of the advertising 

market in Kazakhstan and abroad; criteria for evaluating the effectiveness of the event (event); principles of event 

management. 

To be able to - create the concept of events and perform an assessment of their effectiveness; find organizational and 

management decisions in non-standard situations; conduct situational analysis (product, audience, market). 

Have business communication skills, business correspondence with various reference groups. 

The summary of the discipline 

Events in the complex of integrated marketing communications. Planning and development of event planning event 

marketing. Partnership and sponsorship in the structure of event marketing. Features of the organization of corporate and 

private events with the possibility of brand / product promotion. Event Marketing Budget. 

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.Romantsov A.N. Event marketing. The essence and features of the organization (2nd edition) [Electronic resource]: a 

practical guide / A.N. Romantsov - Electron. text data.— M .: Dashkov and K, IP Media Media, 2017.— 89 c.— Access 

Mode: http://www.iprbookshop.ru/57071.html.— EBS “IPRbooks” 

2. Ponomareva A. M. Communication marketing: creative tools and tools: Tutorial / Ponomareva A.M. - M .: ITS RIOR, 

SIC INFRA-M, 2016. - 247 p. - Access Mode: http://znanium.com 

3. Makarevich Yu.O. Event-technology as the main tool for positioning business in the region [Electronic resource]: a 

tutorial / Yu.O. Makarevich - Electron. text data.— M .: Rusayns, 2015.— 122 c.— Access Mode: 

http://www.iprbookshop.ru/48864.html.— EBS “IPRbooks” 

 

Module title Elective module 21 

Subject code and title MK 3307 Film Management 

Semester 8 

Number of credits of the subject 3 

Surname, initials - position of the 

responsible lecturer, delivering subject 

Sharimov A. U.-Teacher 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.) 

90 

Prerequisites Management in the field of culture and art, production 

Postrequisites In accordance with the requirements of the higher school of future 

professional activity of art managers, this course has a close 

connection between theory and practice, since it implies the 

application of knowledge obtained in parallel to the studied 

disciplines, for example, marketing, produced, and contribute to a 

deeper understanding of the relationship with practice. 

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

The goal is the acquisition of knowledge and skills necessary in the field of film and video production, as well as practical 

skills for the successful implementation of film projects in accordance with modern standards of producing. 

Know - the basics of management of domestic film and video distribution and the conditions that enhance the success of 

film projects; international film production system and standards; features of film festival organization and film selection 

criteria; 



To be able to - formulate a concept for promoting a film-video project (product) and implement conditions that will 

increase the success of film projects; 

Have skills - as a result of the course, it is assumed that the student will acquire the skills of pitching, specialized 

vocabulary of the English language in the field of producing TV film projects; independent development of budget and 

production plan of projects using software EP BUDgetig, EP Scheduling. 

The summary of the discipline 

The subject and objectives of the course, the concept of the film industry. Film distribution system and prospects for the 

development of the film industry in the Republic of Kazakhstan. World film and media industry: the promotion of cinema 

on TV channels. World film and media industry: the promotion of cinema on TV channels. 

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. Mastery of film and television producer. Textbook. Grief UMO. Grif Training Center "Professional textbook". (Series 

"Media Education") (2016) ed: Pod ed. PC. Ogurchikova, V.V. 

2. Profession - film and television producer. Practical approaches. Textbook. Grief UMO. Grif Training Center 

"Professional textbook". (Series "Media Education"). Electron. 

3. Pereverzev MP, Kostsov T.V. Management in the field of culture and art. Training allowance.M .: Infra-M, 2014. -

192 p. 

 

Module title Elective module 21 

Subject code and title MP 3307 Mastery of the Producer 

Semester 8 

Number of credits of the subject 3 

Surname, initials - position of the 

responsible lecturer, delivering subject 

Sharimov A. U.-Teacher 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.) 

90 

Prerequisites Management in the field of culture and art, production 

Postrequisites In accordance with the requirements of the higher school of future 

professional activity of art managers, this course has a close 

connection between theory and practice, since it implies the 

application of knowledge obtained in parallel to the studied 

disciplines, for example, marketing, produced, and contribute to a 

deeper understanding of the relationship with practice. 

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

The goal is to form students' understanding of the main aspects of production organization in the audiovisual sphere, to 

acquaint students with the modern conceptual and terminological apparatus characterizing the process of producing, to 

give an idea of the legal aspects of the producer’s activities, the principles of modern screen technology management. 

To know - key goals and objectives of the producer, methods for monitoring audience interests, stages of the producer’s 

work and their role in each of them, financing schemes, legal aspects of the producer’s activities. 

To be able to - economically evaluate the process of organizing and managing projects. 

Have skills - manage projects, evaluate and control the budget, see and evaluate risks. 

The summary of the discipline 

Goals and objectives of the producer. The work of the producer at the preliminary stage. Features of the producer with the 

customer. Features of the producer with the script. Features of the producer during casting. Producer and postproduction. 

Producer and promotion of the project. Remuneration of television project participants. 

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. Mastery of film and television producer. by ed. PC. Ogurchikova, V.V. Paleysky, V.I. Sidorenko. - M.: Unity-Dan, 

2016. 

2. Socio-cultural production and cultural industries: cultural and sociological measurement: interdisciplinary research / 

[Kudinova A.V. and etc.]. - Krasnodar: Open Center for Cultural Industries, 2014. 

3. Cultural industries / David Hezmoldalsh; per. from English Inna Kushnareva. Moscow: Ed. House of the Higher 

School of Economics, 2014 

 


