
БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ПАСПОРТЫ 

• 6В11102 – «Мәдени-тынығу жұмысы» 

БІЛІМ БЕРУ 
БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ 
МАҚСАТЫ 

Мәдени-тынығу жұмыстарын жүргізе алатын, креативті және сыни 
тұрғыдан ойлай алатын, стандартты емес практикалық міндеттерді шеше 
алатын, қоғамның қазіргі шындығына бейімделген елдің мәдени әлеуетін 
сақтап, дамытатын бакалаврды даярлау. 
 

КӘСІБИ ҚЫЗМЕТ 
АЙМАҒЫ 

• Білім және ғылым бөлімі (мектепке дейінгі, балалар мен ересектерге арналған 

бастауыш жалпы, орта, қосымша білім беру мекемелері: әдіскер, маман, кеңесші, 

меценат, мұғалім-жаңашыл, менеджер-ұйымдастырушы және т.б.); 

• Әлеуметтік қызметтер (әлеуметтік қамсыздандыру саласында, халықты әлеуметтік-

мәдени қызметке тарту арқылы мәдени қажеттіліктерді қанағаттандыру: көркемдік 

жетекші, жаттықтырушы, тәлімгер, коуч, менторжәне т.б.); 

• Мәдениет және өнер (көркемдік қызметтің техникалық процестері саласында; 

мемлекеттік мәдени саясатты жүзеге асыру; әлеуметтік-мәдени қызметті тарту 

арқылы халықтың дамуына үлес қосатын мәдени мекемелердің қызметін 

ұйымдастырушы: сценарист, менеджер, кәсіпкер, шоумен, БАҚ / кино-ТВ-радио, 

видео қызметкерлері; теле-радио жүргізушілер; продюсер және т.б.). 



ОҚЫТУ 
НӘТИЖЕЛЕРІ 
(OТ) 

ОТ1 – қоғамның мәдениаралық әртүрлілігін әлеуметтік-тарихи, этикалық және 
философиялық тұрғыдан қабылдайды; даму заңдылықтарын анықтай отырып және себеп-
салдар байланыстары мен мәдени-тарихи қайшылықтардың ерекшеліктерін анықтай 
отырып, зерттеу пәнінің тұжырымдамалық сипатын анықтайды; 

ОТ2 – жүйелік ойлауға иелік етеді, психологиялық-педагогикалық жағдайларды, өмірлік 
мақсаттарды талдайды; жеке тұлғаны дамыту, ұйымдастырушылық және басқару 
қызметінің стратегиясын жасайды, қызметтің нәтижелерін түсіндіреді; 

ОТ3 – бағдарламаланған оқытуды ұйымдастырады және шетел тілін білуге арналған 
іскерлік ойындарға қатысады, өзіндік қабілеттерін дамытады, коммуникативті 
құзыреттіліктерді дамытуда интеллектуалды деңгей мен шығармашылық қабілеттерге иелік 
етеді;  

ОТ4 – бірлесіп жұмыс істейді; шығармашылық бастамаға, жоспарлауға, сындарлы 
қатынастарды талдауға ұмтылады, өзін-өзі дамыту траекториясын құрастырады; 
тәуелсіз, өзіне сенімді, бастамашыл, сенімсіздік жағдайында көпшіл; негізделген 
шешімдер қабылдайды; жобаларды басқарады; 

ОТ5 – көркемдік шеберлікке ие; мәдениеттану және әлеуметтік дизайн саласындағы 
алынған білімдерді, дағдыларды кәсіби қызмет пен әлеуметтік практикада қолданады; 

 ОТ6 – ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі талаптарын ескеріп ақпараттық-
коммуникациялық технологияларды қолдана отырып, кәсіби қызметтің стандартты 
міндеттерін шешеді; 



ОҚЫТУ 
НӘТИЖЕЛЕРІ 
(OТ) 

ОТ7 – мәдени ортаға бейімделген салауатты өмір салтын ұстануға ұмтылады; табысты және 
кәсіби қызмет үшін дене шынықтыру деңгейін қолдайды; 

ОТ8 – белсенділік пен шығармашылықты дамытады, кәсіптік оқуға деген қызығушылықты 
арттырады, өзін-өзі көрсетуге мүмкіндік береді, кәсіби стандартқа сәйкес қызметтердің 
сапасы мен қызмет көрсету саласын бақылайды, нәтижелердің оңтайлы деңгейіне және 
оларға қызмет көрсету саласында қол жеткізу шарттарына қол жеткізуге ықпал етеді; 

ОТ9 – өзінің пәндік саласының мазмұнын біледі, пәнге қатысты ақпаратты бағалайды; 
өндірістік жағдайды ұйымдастырады және модельдейді; 

ОТ10 – бейнелеу, модельдеу және рөлдік ойындар үшін кәсіби құралдар мен 
бағдарламалық жасақтаманы қолданады; топтық ынтымақтастық үшін желілік ресурстарды 
қолданады; педагогикалық менеджмент әдістеріне иелік етеді; 

ОТ11 – салааралық байланысты жүзеге асырады; ыңғайлы жұмыс жағдайларын және 
клиенттердің назарын ұйымдастырады және жасайды; клиенттермен жұмыс кезінде 
қолдау көрсете отырып, педагогикалық және этикалық тактиканы сақтайды; 

ОТ12 – осы мамандыққа білімді қолдану бойынша практикалық және шығармашылық 
дағдыларды жүзеге асырады; кәсіби салада мансаптық өсуге ұмтылады. 

 


