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1. Пәннің сипаттамасы 
Мұражай экспозициясы әсерінің сан қырлылығы және 

ойластырылған оның  интерпретациясы қоғамда нақты бағдардың 
қалыптасуына әсер етеді, ағартушылық және білім беру қызметтерін 
атқарады. Мұражай тілін, мұражай ісінің тарихы мен тәжірибесін игеру 
туристердің қажеттіліктерін жан-жақты қанағаттандыруда 
турбағдарламаны кәсіби деңгейде өңдеу мүмкіндігін береді. 
Сондықтан, мұражайтанудың негіздерін білу болашақ туризм 
менеджерлерін дайындаудың ажыратылмас бөлігі. 

«Мұражайтану» пәнін оқыту мақсаты мұражайтанудың 
теориялық негіздерімен қатар, мұражай жұмысының әдістемесін игеру, 
мұражайтанудың ғылыми пән ретінде қалыптасуын және әлемдік 
мұражай жүйесінің маңызын қарастыруда байқалады.  

Міндеттері: 
- әлеуметтік-мәдени институт ретіндегі мұражай туралы білімді 
қалыптастыру; 
- мұражай ісінің тарихы және мазмұнын игеру; 
- нақты тарихи-әлеуметтік орта жағдайында мұражайдың туристік 
аудиториямен жұмыс жүргізуінің перспективті бағыттарын анықтау; 
- мұражай құндылықтарына деген ұқыпты қатынасты қалыптастыруға 
бағытталған, мәдени мұраны насихаттаудың әдістемелік тәсілдерін 
игеру; 
- мұражайлық ақпаратты қабылдау қабілетін дамыту және жетілдіру, 
мұражай экспозициясының тілін түсіну; 
- мәдени-танымдылық туризм шегінде отандық және шетелдік 
мұражайлар тәжірибесін зерттеу. 

Пререквизиттері: «Мамандыққа кіріспе», «Туристік-өлкетану  
жұмыстары». 

Постреквизиттері: «Экскурсиятану». 
Оқыту нәтижелері:  
A. Мұражайтанудың негіздерін білу және маңызын түсіну; 
B. Мұражайтану  бойынша алған теориялық білімін практикада 

қолдана алу үшін негіз салу және қалыптасқан мәселелерді шешудегі 
ойларын көрсете алу; 

C. Мұражайлардың қызмет бағыттары туралы ақпараттарды жинау 
және ақпаратты-іздеу қызметінің нәтижесінде талдау жасай алу; 

D. Мұражай қызметі төңірегіндегі ақпараттарды, идеяларды, 
мәселені шешу жолдарын әртүрлі мәліметтер түрінде көрнекі ұсына 
алу; 

E. Мұражай қызметін ұйымдастыру төңірегінде өзіндік жұмыс істеу 
дағдысын арттыру және оны жетілдіру.        
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«Мұражайтану» пәнінің методологиясы қоғам үшін мұражай 
ісінің ерекшеліктерімен анықталады. Осы мақсатта арнайы тәжірибелік 
білімді қалыптастыратын әдістерді қолданған жөн. Олар: ситуациялық 
есептер, қателерді анықтау әдісі, проектілеу әдісі, кейс-әдіс, ашық және 
жабық тестілер. 

 
2. Пән бағдарламасы 

2.1-кесте. Сабақтардың түрлері бойынша сағаттардың бөлінуі 

№ 
Тақырыптар атауы Сағаттар 

Дәріс Семи
нар  

БӨЖ ОБӨ
Ж 

1-модуль. Мұражайтану құрылымы 
1.  Мұражай - әлеуметтік-мәдени 

институт 
1 2 4 1 

2 Мұражайтану ғылыми пән 
ретінде 

1 2 5 1 

3 Мұражай заты және оның 
қасиеттері 

1 2 4 1 

4 Мұражай қайнар көздері 1 2 4 1 
5 Мәдениет кеңістігіндегі 

мұражай 

1 2 6 1 

2-модуль. Мұражай қызметін ұйымдастыру 
6 Мұражайлардың ғылыми қор 

жинау жұмысы 

1 2 4 1 

7 Мұражай экспозициясы 1 2 6 1 
8 Мұражай және көрме 1 2 4 1 
9 Мұражайлардың жұмыс 

бағыттары 
1 2 5 1 

10 Мұражай және ескерткіштер 1 2 5 1 
3-модуль. Мұражай ісін басқару 
11 Мұражай менеджменті 1 2 4 1 
12 Мұражай коммуникациясы 1 2 6 1 
13 Мұражай маркетингі 1 2 7 1 

14 Мұражай ісіндегі ақпараттық 
технологиялар 

1 2 6 1 

15 Мұражайдың білім беруіндегі 
жаңа технологиялар 

1 2 5 1 

 Барлығы 15 30 75 15 
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3. Студенттердің білімін, біліктерін, дағдыларын бағалау 
саясаты мен тәртіптері 

3.1-кесте. Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру 
кестесі 
Бақылау 

 түрі 
Тақырып 

нөмірі  
 

Тапсырмалар тізімі  
(бақылау формасы) 

Тапсыру 
мерзімі 

Ағымдағ
ы 
бақылау 

1-тақырып.  

 
Сөздік  
Баяндама  
Әдебиет көздер каталогын құру 

1-апта 

 2-тақырып.  
 

Сөздік  
Мультимедиалық 
таныстырылым  
Эссе жазу 

2-апта 

 3-тақырып.  
 

Сөздік  
Реферат  
Проблемалық ахуалдық 
міндеттерді шешу 

3-апта 

 4-тақырып.  
 

Сөздік  
Мультимедиалық 
таныстырылым  
Тест сұрақтарын құрастыру 

4-апта 

 5-тақырып.  
 

Реферат  
Заңды актілерді қарастыру 
Топтық жоба 

5-апта 

 6-тақырып.  
 

Сөздік  
Реферат 
Тест сұрақтарын құрастыру 

6-апта 

 7 тақырып.  
 

Сөздік  
Қаладағы мұражайға бару 
Эссе жазу 

7-апта 

 8-тақырып.  
 

Сөздік  
Баяндама 
Тест сұрақтарын құрастыру 

8-апта 

Шептік 
бақылау  
Р1 

1-8 
тақырыптар 

Коллоквиум 8-апта 

Ағымдағ
ы 
бақылау 

9-тақырып.  
 

Сөздік  
Баяндама 
Ғылыми  мақала 

9-апта 

 10- Сөздік 10-апта 

 6

тақырып.  
 

Мультимедиалық 
таныстырылым  
Ғылыми мақала 

 11-
тақырып. 

Сөздік  
Тест сұрақтарын құрастыру 

11-апта 

 12-
тақырып.  
 

Сөздік  
Баяндама 
Мультимедиалық 
таныстырылым  

12-апта 

 13-
тақырып.  
 

Сөздік жасау 
Сауалнама парағын әзірлеу 
Талаптарды келтіру 

13-апта 

 14-
тақырып.  

Сөздік жасау 
Проблемалық ахуалдық 
міндеттерді шешу 
Мультимедиалық 
таныстырылым  

14-апта 

 15-
тақырып.  

Сөздік  
Реферат 
Тест сұрақтарын құрастыру 

15-апта 

Шептік 
бақылау 
Р2 

9- 15 
тақырыптар 

Коллоквиум 15- апта 

Қорытын
ды 
бақылау 

1-15 
тақырыптар  

Емтихан Кесте 
бойынша 
 

 
3.2-кесте. Пән бойынша бақылаудың негізгі формалары 

Бақылау 
типі 

Бақылау формасы Бақылаудың негізгі өлшемдері 

Ағымдағы Эссе Теориялық материалды білу және 
түсіну, ақпараттарды талдау және 
бағалау, пайымдау, көлемі 3-4 мың 
сөз; бірегейлік (95%-дан кем емес) 

 Реферат Мәтіннің бірегейлігі (80%-дан кем 
емес), әдебиеттер көздерін таңдаудың 
негізділігі, сұрақтың маңызын ашу 
дәрежесі, безендіруге қойылатын 
талаптарды сақтау; көлемі – 8-10 бет. 

 Баяндама  Мазмұндылығы, көрсетілетін 
материалды пайдалану, сұрақтарға 
қайтарылған жауаптардың сапасы, 
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ғылыми және арнайы аппараттың 
болуы, қорытындылардың анықтығы; 
бірегейлік (80%-дан кем емес), 4-6 
бет. 

 Проблемалық 
ахуалдық 
міндеттерді шешу 

Міндеттердің маңызын түсіну, 
проблемаларды тұжырымдау; 
проблемаларды шешудің мүмкін 
тәсілдерін анықтау; шешімнің өзіндік 
нұсқасын дәлелдеу. 

 Мультимедиалық 
таныстырылым 
(слайд-
презентация) 

Құрылымдылық, дербес компьютердің 
барлық мүмкіндіктерін пайдалану, 
дизайн, аудио және бейнефайлдар. 
Анимация, гиперсілтемелер, өз 
жұмысының нәтижелерін ауызша 
түрде аудиторияда жеткізіп айта білу; 
тақырып бойынша 6 слайдтан кем 
емес. 

 Жоба Инновациялық, бірегейлік (95%-дан 
кем емес), өзектілік, сипаттау сапасы, 
жобаны таныстыру, енгізу тәжірибесі  

 Глоссарий 
(сөздік) 

Көлемі – бір тақырып бойынша кем 
дегенде он термин 

 Тест сұрақтарын 
құрастыру 

Көлемі – бір тақырып бойынша кем 
дегенде он тесттілік сұрақ 

Шептік  Коллоквиум Шептік бақылау сұрақтарының 
тізбесінен 10 сұраққа блиц-жауап 

Қорытынды Емтихан  
 

Ттестілік сұрақтар (бір дұрыс 
нұсқасымен).  

 
3.3 Білімді, дағдыларды бағалау өлшемдері 

Пән бойынша барлық бағалар кредиттік технология бойынша 
білімгерлердің білімін бағалаудың көпбаллдық әріптік жүйесі бойынша 
пайызбан қойылады. 
. 

Әріптік жүйе 
бойынша баға 

Балл %- дық 
көлемі 

Әдеттегі жүйе 
бойынша баға 

A 4,0 95-100 Өте жақсы 
A- 3,67 90-94 
B+ 3,33 85-89 Жақсы 
B 3,0 80-84 
B- 2,67 75-79 
C+ 2,33 70-74 Қанағаттанарлық 

 8

C 2,0 65-69 
C- 1,67 60-64 
D+ 1,33 55-59 
D 1,0 50-54 
F 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз 

 
 «А», «А-» («өте жақсы») - егер білімгер барлық бағдарламалық 

материалдарды терең меңгеріп, толық, сауатты, дәйекті және логикаға 
сәйкес оны баяндап, тапсырманың түрін өзгерту барысында дұрыс 
жауап берсе, қойылған мақсаттарды дұрыс шеше білсе, 
монографиялық материалды біліп, қабылданған шешімдерді дұрыс 
негіздеп, практикалық жұмыстарды орындаудың әр түрлі дағдылары 
мен әдістеріне ие болып, қателеспей, материалды өздігінен жинақтап 
қорытып баяндай алса; 

«В+», «В», «В-» («жақсы») - егер білімгер бағдарламалық 
материалды жақсы біліп, оны сауатты, мәнімен баяндап, сауалға жауап 
бергенде елеулі дәлелсіздіктерді жібермей, теориялық ережелерді 
дұрыс пайдаланып, практикалық міндеттерді орындау барысында 
қажетті дағдыларға ие болса; 

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («қанағаттанарлық») - егер білімгер 
тек қана негізгі материалды меңгеріп, бірақ кейбір нақтылауларды 
білмей, дәлелсіздіктерді, дұрыстау емес тұжырымдамаларды жіберіп, 
бағдарламалық материалды баяндау және практикалық тапсырманы 
орындау барысында қиындық көрсе; 

«F» («қанағаттанарлықсыз») - егер білімгер бағдарламалық 
материалдардың маңызды бөлігін білмей, елеулі қателерді жіберіп, 
практикалық жұмыстарды әрең орындаса. 

Оқытушы емтихан бағасын қою барысында сол өлшемдерді 
(критерийлерді) жетекшілікке алады. 

 
А– -тан А-ға дейін, В– -тан В+-қа дейін, D-дан С+-ке дейін ауытқу 

амплитудасында бағаны таңдау білімгердің жоғарыда баяндалған 
критерийлерге білімі мен біліктерінің дәрежесімен анықталады. 

 
3.4 Пән бойынша бағаны қалыптастыру тәртібі 
Студенттің пән бойынша оқу жетістіктерінің деңгейі емтиханға 

рұқсат беру рейтингінің бағасы мен емтихан бағасынан қалыптасатын 
қорытынды бағамен анықталады.  

Рейтинг ағымдағы бақылаудың орташа бағасы мен шептік 
бақылаудың бағасынан қалыптасады. Ағымдағы бақылау практикалық 
(семинар) сабақтарын жүргізетін тьютормен жүзеге асырылады. 
Ағымдағы бақылаудың орташа бағасы Р1 немесе Р2 өткізу сәтіне қарай 
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студент алған барлық ағымдағы бағалардың орташа арифметикалық 
бағасы ретінде есептеледі. 

Шепті бақылау 8-ші (Р1) немесе 15-ші (Р2) рейтингтік аптада осы 
уақытқа дейін өткен курс тақырыптарын қорытындылайтын 
коллоквиумдар, бақылау жұмыстар, тестілеу түрлерінде лектормен 
жүзеге асырылады. 

Ағымдағы және шептік бақылаулардың Р1 және Р2-дегі мазмұны 
50%-ға 50% деп саналады. Нәтижелер тұтас сандарға дейін 
дөңгелектенеді.  

Қанағаттанарлықсыз Р1 мен Р2 немесе объективтік себептер 
бойынша олардың жоқ болуын студент емтихан сессиясының 
басталуына дейін тьютордың рұқсатымен жеке тәртіпте түзете алады. 

Пән бойынша қорытынды баға 1 және 2 шептік бақылаулар 
бойынша үлгерушілігінің ең жоғары көрсеткіштерінің сомасы ретінде – 

60% және қорытынды бақылаудың – 40% анықталады, бұл 100% 
құрайды, яғни қорытынды баға келесі формула бойынша шығарылады: 

 
Қ % = Р1 + Р2/2 * 0,6 + Е *0,4 

 
мұнда: Р1- бірінші рейтинг бағасының пайыздық мазмұны; 
 Р2- екінші рейтинг бағасының пайыздық мазмұны;   
 Е - емтихан рейтинг бағасының пайыздық мазмұны. 
Пән бойынша курстық жұмыс бар болған жағдайда оның бағасы 

орташа рейтингке қосылады – Рорт = (Р1+Р2+курстық жұмыс бойынша 
алынған балл)/3. 

Жоғарыда келтірілген формула бойынша қорытынды бағаны дұрыс 
есептеу үшін білімгердің білімін шептік бақылауда (рейтингте) 0-ден 
100%-ға дейінгі пайыздарда бағалау қажет. 

 
3.5 Апелляция рәсімі 
Студенттердің апелляцияға өтініштері емтихан тапсырған күні 

қабылданады. Факультеттің деканаты студенттің өтінішін қабылдап, 
осы өтініш бойынша «Лука» деректер базасынан пән бойынша орташа 
рейтингін енгізіп, апелляциялық ведомостін даярлайды. Студенттердің 
өтініштері апелляциялық ведомосттермен бірге Тіркеу бөліміне 
тапсырылады. Тіркеу бөлімінің қызметкері өтініштерді тіркеп, оларды 
апелляциялық комиссия қарау үшін кафедраға тапсырады. Кафедра 
комиссиясы өтініштерді 3 жұмыс күні ішінде қарайды. Апелляцияның 
нәтижелері апелляция комиссиясының мүшелерімен ведомості мен 
хаттамаға жазылып, Деректер Базасына нәтижелерді енгізу үшін 
Тіркеу бөліміне қайтарылады. Апелляция бойынша жабылған 
ведомостілер деканатқа қайтарылады. 
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4. Курс саясаты 
1 Аудиториялық сабақтарға міндетті түрде қатысу және дәрістерде, 

семинар сабақтарда, СОӨЖ сұрақтарды талқылау. 
2 Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестелерін 

сақтау. 
3 Бақылаудың барлық түрлеріне міндетті түрде қатысу (дәрістерге 

және семинар сабақтарға бақылау, СӨЖ тапсырмаларын орындауға 
бақылау, шептік бақылау, қорытынды бақылау). 

4 Орынды себептер бойынша қатыспаған сабақтарға дайындалып, 
толық көлемде, силлабусқа сәйкес жауап беру (медициналық 
анықтама, деканаттың рұқсаты бойынша). 

5 Студент Студенттің ар-намыс кодексін, оқу тәртібін сақтауға, 
сабақ кезінде ұялы телефонын өшіріп қоюға, сабаққа кешікпеуге және 
сабаққа іскер киімде келуге тиісті. 

6 Бақылау кезінде (ағымдағы, шепті, аралық) көшіру және/немесе 
мобильдік байланыс құралдарын пайдалану фактілері орын алған 
жағдайда, бағалар жойылады. 

 
1-МОДУЛЬ. МҰРАЖАЙТАНУ ҚҰРЫЛЫМЫ 

1-тақырып. МҰРАЖАЙ - ӘЛЕУМЕТТІК-МӘДЕНИ 
ИНСТИТУТ 

Дәріс жоспары (1 сағат) 
1. «Мұражай» түсінігі. 
2. Мұражайдың әлеуметтік функциясы. 
3. Мұражайлардың жіктелуі.  
Әдебиет: нег. 1,2,3,4, қос.16. 

Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 
1 - сабақ 

1. «Мұражай» түсінігінің мәні, мазмұны. 
2. Мұражайдың әлеуметтік функциясының мазмұны. 
3. Мұражайлардың мәдени норма мәртебесін алулары. 

2 – сабақ 
1. Мұражайларды жіктеу қажеттілігі. 
2. Мемлекеттік мұражай желісі. 
3. ҚР-ның бірінші Президентінің музейі. 

БӨЖ тапсырмалары: 
1. Тақырыпқа байланысты сөздік құру. 
2. Тақырып бойынша мультимедиалық таныстырылым. 
3. 10-нан кем болмайтын тест сұрақтарын құрастыру. 
4. Пән бойынша әдебиет көздерінің каталогын құру. 
ОБӨЖ тапсырмалары:  
Баяндамаларды қорғау және оларға оппонент болу: 
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1. Әлемдік мұражайлар тарихы. 
2. Көне Греция: тарихи мұра. 
3. Нарық жағдайындағы мұражайлардың әлеуметтік функциялары. 
4. Мұражайтану және туризмнің даму арасындағы байланыс. 
Сұрақтар: 
1. «Мұражай» түсінігі мазмұнын ашыңыз. 
2. Мұражайдың әлеуметтік функциясын сипаттаңыз. 
3. Мұражай қызметі туралы қандай еңбектермен таныссыз? 
4. Мұражай төңірегіндегі ғалымдардың ойлары туралы не айта 
аласыз? 
5. Мұражайлар қалайша жіктеледі? 
6. Мемлекеттік мұражай желісі туралы не білесіз? 
7. ҚР-сы бойынша, Қарағанды және Қарағанды облысындағы қандай 
мұражайларды білесіз? 
8. Мұражайлардың түрлеріне байланысты олардың қызмет 
бағыттарын сипаттаңыз. 

 
2-тақырып. МҰРАЖАЙТАНУ ҒЫЛЫМИ ПӘН РЕТІНДЕ 

Дәріс жоспары (1 сағат) 
1. Мұражайтану құрылымы, пәні және әдісі. 
2. Мұражайтану ғылымдар жүйесінде. 
3. Мұражайдың ғылыми-зерттеу қызметінің негізгі бағыттары.  
Әдебиет: нег.1,2,3,4,7, кос.16. 

Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 
1 - сабақ 

1. Мұражайтанудың ғылыми пән ретінде қалыптасу тарихы. 
2. Мұражайтану құрылымы, пәні және әдісі. 
3. Мұражайтанудың негізгі түсініктері. 

2 – сабақ 
1. Мұражайтанудың ғылымдар жүйесіндегі орны. 
2. Мұражайдың ғылыми-зерттеу қызметінің мазмұны.  
3. Мұражайда ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыру. 

БӨЖ тапсырмалары: 
1. Тақырыпқа байланысты сөздік құру. 
2. Тақырып бойынша мультимедиалық таныстырылым. 
3. 10-нан кем болмайтын тест сұрақтарын құрастыру. 
4. Мұражайдың ғылыми-зерттеу қызметінің негізгі бағыттары 
бойынша эссе жазу. 
5. Мұражайтану құрылымын бейнелейтін кескін сызу. 
ОБӨЖ тапсырмалары:  
Баяндамаларды қорғау және оларға оппонент болу: 
1. Мұражайлардың пайда болуының тарихи алғышарттары. 
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2. Мұражай ғылыми-зерттеу мекемесі ретінде. 
3. Ғылым және мұражай. 
Сұрақтар: 
1. Мұражайтануға анықтама беріңіз. 
2. Мұражайтанудың құрылымы қандай? 
3. Мұражайтанудың пәні және әдісіне тоқталыңыз. 
4. Мұражайтанудың тілі туралы не білесіз? 
5. Мұражайтанудың ғылымдар жүйесіндегі орны қандай? 
6. Мұражайдың ғылыми-зерттеу қызметінің негізгі бағыттарын 
атаңыз. Олардың әрқайсысына сипаттама беріңіз. 
7. Мұражайда ғылыми-зерттеу жұмысы қалайша ұйымдастырылады? 
8. Мұражайтанулық ғылыми және оқу орталықтары не айтасыз? 
9. Мұражайтанушыларды қандай мәселелер толғандырады? 
10. Қоғамда мұражай қандай орын алады? 
11. Болашақта әлеуметтік естеліктің бұл институты сақтала ма? 
12. Мұражайлардың трансформациясы қандай бағытта жүріп жатыр? 

 
3-тақырып. МҰРАЖАЙ ЗАТЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ 

ҚАСИЕТТЕРІ 
Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Мұражай заты мұражай коммуникациясының негізі ретінде. 
2. Мұражай заттарының жіктелуі. 
3. Коллекциядағы мұражай заты. 
    Әдебиет: нег.1,2,3,4,7, кос. 12,13. 

Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 
1 - сабақ 

1. Мұражай затының тарихтанылуы. 
2. Мұражай заттарын зерделеу. 
3. Мұражай затының түрлері. 

2 - сабақ 
1. Мұражай затының коллекциядағы орны. 
2. Мұражай заттарының қайта өндірілуі. 
3. Мұражай заттарын түсінудегі жаңаша үрдістер. 
4. Мұражайдағы мұраның бейматериалды объектілері. 

БӨЖ тапсырмалары: 
1. Тақырыпқа байланысты сөздік құру. 
2. Тақырып бойынша мультимедиалық таныстырылым. 
3. 10-нан кем болмайтын тест сұрақтарын құрастыру. 
4. Мұражай заттарын түсінудегі жаңаша үрдістер туралы 
проблемалық ахуалдық міндеттерді шешу. 
ОБӨЖ тапсырмалары:  
Баяндамаларды қорғау және оларға оппонент болу: 
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1. Коллекциялар және эллинизм дәуіріндегі коллекционерлер. 
2. Эрмитаж императорлық мұражайы. 
Реферат қорғау: 
1. XIX-XX ғасырдың басында еуропалық мұражайлардың дамуы. 
2. Америка, Австралия, Азия және Африка елдерінде мұражайлардың 
пайда болу және даму ерекшеліктері. 
Сұрақтар: 
1. Мұражай заты, коллекция, қор, жинақ түсініктерінің мәнін ашыңыз. 
2. Ақпараттылық нені білдіреді? 
3. Мұражай заттарының ғылыми құндылығы немен анықталады? 
4. Мұражай заттарының тарихи құндылығы немен анықталады? 
5. Мұражай заттары қалайша жіктеледі? 
6. Мұражай заттарының қандай функцияларын білесіз? 
7. Коллекциядағы мұражай заты туралы не айта аласыз? 
8. Мұражайтануда қолданылатын қайта өндірілуі түсінігінің мәні 
неде? 
9. Макет, модель, жапсырма, голограмма туралы әңгіме қозғаңыз.  
10. Объект мұражай заты болар алдында қалайша жанданады? 

 
4-тақырып. МҰРАЖАЙ ҚАЙНАР КӨЗДЕРІ 

Дәріс жоспары (1 сағат) 
1. Қайнар көзді анықтау мәселесі. 
2. Мұражай қайнар көзін тану объектісі мен пәні. 
3. Дәстүрлі және дәстүрлі емес қайнар көзін тану. 

Әдебиет: нег.1,2,7,8, кос. 20,21. 
Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1 - сабақ 
1. Мұражайлық қайнар көздердің мәні. 
2. Мұражай қайнар көзін тану объектісі. 
3. Қайнар көздердің жіктелуі. 

2 - сабақ 
1. Дәстүрлі және дәстүрлі емес қайнар көздер ерекшелігі. 
2. Қайнар көздерді анықтау (эвристика). 
3. Қайнар көздің шығу тегін анықтау. 

БӨЖ тапсырмалары: 
1. Тақырыпқа байланысты сөздік құру. 
2. Тақырып бойынша мультимедиалық таныстырылым. 
3. 10-нан кем болмайтын тест сұрақтарын құрастыру. 
ОБӨЖ тапсырмалары:  
Баяндамаларды қорғау және оларға оппонент болу: 
1. Италия мұражайлары. 
2. Франция мұражайлары. 
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3. Англия мұражайлары. 
4. XVII ғасырдың соңы –XVIII ғасырдың бірінші жартысындағы 
кабинеттер мен галереялар. 
Сұрақтар: 
1. Мұражай қайнар көзіне анықтама беріңіз. 
2. Қайнар көздің қандай қасиеттерін білесіз? 
3. Мұражай қайнар көзін тану объектісі мен пәні туралы ой қозғаңыз. 
4. Тарихи қайнар көздер жиынтығы деп нені айтады? 
5. Дәстүрлі және дәстүрлі емес қайнар көздерді сипаттаңыз. 
6. Қайнар көздер қалайша жіктеледі? 
7. Қайнар көздерді жіктеу принциптері қандай? 
8. Мұражай қайнар көздерін анықтау мәселесі туралы не айтасыз? 
9. Ақпараттық-іздеу жүйесінің құрамасына кіретін шолу және 

сипаттау элементтеріне тоқталыңыз. 
10. Қайнар көздердің талдауын білдіретін герменевтикаға тоқталыңыз. 

 
5 – тақырып. МӘДЕНИЕТ КЕҢІСТІГІНДЕГІ МҰРАЖАЙ 

Дәріс жоспары (1 сағат) 
1. Мұражайлардың пайда болуы. 
2. Мұражай ісінің ерекше мәдени қызмет аясы ретінде қалыптасуы. 
3. Отандық мұражай желісі. 

Әдебиет: нег.3,4,5,9, кос.12,13,14, 22 
Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1 - сабақ 
1. Мұражайалды жинақтау. 
2. Мұражайлардың пайда болуының тарихи алғышарттары. 
3. Еуропа, Америка және Азия елдерінде мұражайлардың пайда 

болу ерекшеліктері. 
2 - сабақ 

1. Отандық мұражай желісінің қалыптасу ерекшелігі. 
2. Кеңес дәуіріндегі мұражайлар. 
3. XXI ғасыр басындағы мұражай қызметіндегі жаңа үрдістер. 

БӨЖ тапсырмалары: 
1. Тақырыпқа байланысты сөздік құру. 
2. 10-нан кем болмайтын тест сұрақтарын құрастыру. 
3. Мәдени мұраны сақтау және мұражай ісі төңірегіндегі заңды 
актілерді қарастыру. 
4. «Қазақстан Республикасындағы мұражай желісі» топтық жоба 
жасау. 
ОБӨЖ тапсырмалары:  
Баяндамаларды қорғау және оларға оппонент болу: 
1. Мәдениет жүйесіндегі мұражай. 
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2. Ұлттық тарих пен мәдениет мұражайлары: жобалар және олардың 
іске асырылуы. 
3. Ұлттық мәдениетті сақтаудағы мұражайлардың рөлі. 
Реферат дайындау, тақырыбы: «Музеографияның туындауы». 
Сұрақтар: 
1. Мұражайлардың пайда болу тарихына тоқталыңыз. 
2. Көркемдік коллекция жасау туралы мысалдар келтіріңіз. 
3. Тарихта орын алған әлемнің бір жерінен екінші жеріне мәдени мұра 
заттарының орын ауыстыруы туралы не білесіз? 
4. Мұражай ісінің ерекше мәдени қызмет аясы ретінде қалыптасуы. 
5. Мұражайлардың әлеуметтік функцияларының дамуы. 
6. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін мұражайлардың қай қалыпқа 
келуі төңірегінде ой қозғаңыз. 
7. Қазақстан тарихы контекстіндегі мұражай. 
8. Отандық мұражай желісін сипаттаңыз. 
9. Кеңес дәуіріндегі мұражайлардың жұмысы туралы не білесіз? 
10. XXI ғасыр басындағы мұражай қызметіндегі жаңа үрдістер. 

 
2-МОДУЛЬ. МҰРАЖАЙ ҚЫЗМЕТІН ҰЙЫМДАСТЫРУ 

 
6-тақырып. МҰРАЖАЙЛАРДЫҢ ҒЫЛЫМИ ҚОР ЖИНАУ 

ЖҰМЫСЫ 
Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. «Мұражай қорлары» түсінігі. 
2. Мұражай қорларын ғылыми ұйымдастыру. 
3. Мұражай қорларын ғылыми жинақтау. 
     Әдебиет: нег.1,2, кос.15,16. 

Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 
1 - сабақ 

1. Ғлыми-қор жұмысының негізгі аспектілері туралы мұражай 
заңдылығы. 
2. «Мұражай қорлары» түсінігінің мазмұны. 
3. Мұражай қорларын ғылыми ұйымдастыру. 

2 - сабақ 
1. Мұражай қорларын ғылыми жинақтау. 
2. Мұражай қорларын есепке алу. 
3. Мұражай қорларын сақтау. 

БӨЖ тапсырмалары: 
1. Тақырыпқа байланысты сөздік құру. 
2. Тақырып бойынша мультимедиалық таныстырылым. 
3. 10-нан кем болмайтын тест сұрақтарын құрастыру. 
ОБӨЖ тапсырмалары:  
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Баяндамаларды қорғау және оларға оппонент болу: 
1. Мұражай қорының құрамы мен құрылымы. 
2. Мұражайдың қор жинау жұмысының өзекті мәселелері. 
3. Қорларды жинақтау және экспозиция құру. 
Сұрақтар: 
1. «Мұражай қорлары» түсінігінің мәнін ашыңыз. 
2. Мұражай ісі төңірегіндегі ҚР-ның заңдылығы. 
3. Мұражай жинағы, мұражай қоры, мұражай коллекциясына 
анықтама беріңіз. 
4. Мұражай қорларын ғылыми ұйымдастыру туралы не білесіз? 
5. Жинақтау тақырыбы қандай болуы мүмкін? 
6. Экспедиция қалайша ұйымдастырылады? 
7. Мұражай қорларын ғылыми жинақтау. 
8. Мұражай қорларын есепке алу қалай жүргізіледі? 
9. Мұражай қорларын сақтау талаптары қандай? 
10. Ақпараттық қор жүйесіне сипаттама беріңіз. 

 
7-тақырып. МҰРАЖАЙ ЭКСПОЗИЦИЯСЫ 

Дәріс жоспары (1 сағат) 
1. Экспозицияны жобалау. 
2. Экспозициялық материалдар. 
3. Экспозицияны құру әдістері.  
     Әдебиет: нег. 1,7,8,10, кос. 15, 18,19, 20 

Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 
1 - сабақ 

1. «Мұражай экспозициясы» түсінігі. 
2. Экспозицияны жобалаудың негізгі кезеңдері. 
3. Экспозициялық материалдардың құрамы. 

2 - сабақ 
1. Экспозицияны құру әдістері.  
2. Экспозицияны құру принциптері. 
3. Экспозициялық тәсілдер. 

БӨЖ тапсырмалары: 
1. Тақырыпқа байланысты сөздік құру. 
2. Тақырып бойынша мультимедиалық таныстырылым. 
3. 10-нан кем болмайтын тест сұрақтарын құрастыру. 
4. Қала немесе облыстың бір мұражайына барып, «Мұражайдағы 
экспозициялық және көрмелік жұмыс» тақырыбына эссе жазу. 
ОБӨЖ тапсырмалары:  
Баяндамаларды қорғау және оларға оппонент болу: 
1. Көркем экспозиция. 
2. Ренессандық экспозициялар. 
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3. Ұлттық өнер мұражайлары. 
4. Орта ғасырлық Еуропаның жеке коллекциялары. 
5. Қытайдағы императорлық және жеке коллекциялаулар. 
Сұрақтар: 
1. Мұражайда экспозицияның алатын орны қандай? 
2. Экспозицияны жобалаудың құрамаларын сипаттаңыз. 
3. Экспозициялық материалдар қатарына не жатады? 
4. Экспонат түсінігінің мәнін ашыңыз. 
5. Аннотациялардың арнауы қандай? 
6. Экспозициялық кешен қандай құрамаларды қамтиды? 
7. Экспозицияны құру әдістері қандай?  
8. Экспозицияны құру принциптеріне тоқталыңыз. 
9. Мұражайда дизайнерлер жұмысы нені қамтиды? 
10. Экспозицияны құрудағы жаңа келістер туралы ой қозғаңыз. 

 
8-тақырып. МҰРАЖАЙ ЖӘНЕ КӨРМЕ 

Дәріс жоспары (1 сағат) 
1. Көрме жаңа мұражай қалыптасуының бірінші кезеңі ретінде. 
2. Мұражайда көрмені ұйымдастыру ерекшелігі. 
3. Мұражай көрмесі жіктелуінің дәстүрлі және дәстүрлі емес 
принциптері. 
     Әдебиет: нег.1,2,7,8,10,кос.12,13,15 

Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 
1 - сабақ 

1. Көрме жаңа мұражай қалыптасуының бірінші кезеңі ретінде. 
2. Мұражай коллекциясының басылымын көрмеге дайындау. 
3. Мұражай көрмесіне қорларды жинақтау. 

2 - сабақ 
1. Көрме жүйесі негізгі мұражай экспозициясының  функциялану 

формасы ретінде. 
2. Мұражай көрмесі жіктелуінің дәстүрлі принциптері.  
3. Мұражай көрмесі жіктелуінің дәстүрлі емес принциптері.  

БӨЖ тапсырмалары: 
1. Тақырыпқа байланысты сөздік құру. 
2. Тақырып бойынша мультимедиалық таныстырылым. 
3. 10-нан кем болмайтын тест сұрақтарын құрастыру. 
ОБӨЖ тапсырмалары:  
Баяндамаларды қорғау және оларға оппонент болу: 
1. Мұражай көрмесі: тарихы, мәселелері, болашағы. 
2. Германия және Австрияның картиналы галереялары. 
Сұрақтар: 
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1. Көрмені жаңа мұражай қалыптасуының бірінші кезеңі ретінде 
сипаттаңыз. 
2. Мұражайда көрмені ұйымдастыру ерекшелігі қандай? 
3. Мұражай коллекциясын жарыққа шығару. 
4. Көрмеде заттарды жұрт назарына ұсыну. 
5. Көрме жүйесіне тоқталыңыз. 
6. Көрмеде қазіргі мәселелердің сипат алуы туралы ой қозғаңыз. 
7. Монографиялық көрмелер туралы не білесіз? 
8. Көрме жұмысының ұзақтығы. 
9. Мұражай көрмесі жіктелуінің дәстүрлі принциптері қандай?  
10. Мұражай көрмесі жіктелуінің дәстүрлі емес принциптеріне 
қайсысы жатады? 
 

9-тақырып. МҰРАЖАЙЛАРДЫҢ ЖҰМЫС БАҒЫТТАРЫ  
Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Кеңестік мұражайлардың жаппай саяси-ағартушылық жұмысы. 
2. Мұражайлардың мәдени-білім беру қызметі. 
3. Мұражай аудиториясы. 

Әдебиет: нег.1,2,3,6, кос.14 
Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1 - сабақ 
1. Кеңес үкіметі кезіндегі саяси-ағартушылық бағыттағы мұражайлар. 
2. Мұражайлардың мәдени-білім беру қызметі. 
3. Ғылыми-ағартушылық жұмыс кезеңі. 

2- сабақ 
1. Мұражайларда коммуникативті үлгінің қалыптасуы. 
2. «Мұражай аудиториясы» түсінігі, жіктелуі. 
3. Келушілермен жұмыс жасау әдістемесі. 
БӨЖ тапсырмалары: 
1. Тақырыпқа байланысты сөздік құру. 
2. Тақырып бойынша мультимедиалық таныстырылым. 
3. 10-нан кем болмайтын тест сұрақтарын құрастыру. 
4. «Мұражай ресурстары және туристік қызмет» тақырыбына ғылыми 
мақала жазу. 
ОБӨЖ тапсырмалары:  
Баяндамаларды қорғау және оларға оппонент болу: 
1. Мұражайдың атқаратын қызметтері. 
2. XVIII – ғасырдағы Батыс Еуропа мұражайлары. 
Сұрақтар: 
1. Кеңестік мұражайлардың жаппай саяси-ағартушылық жұмысына 

шолу жасаңыз. 
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2. Кеңес кезеңінде мұражайлардың орындаған міндеттері қандай 
болған? 

3. Мұражай және білім беру мекемесі түсініктерінің сабақтастығы 
туралы не айтасыз? 

4. Мұражайлардың мәдени-білім беру қызметінің мәні неде? 
5. Мұражайда өткізілетін экскурсия тақырыптары қандай? 
6. Мұражай педагогикасын қалай анықтар едіңіз? 
7. «Мұражай педагогикасы» және «мәдени білім беру қызмет» 

түсініктерінің айырмашылығын негіздеңіз. 
8. Мұражай аудиториясын қалайша анықтайсыз? 
9. Мұражай аудиториясына сипаттама беріңіз, онда қандай белгілерді 

қолданады? 
10. Мұражай коммуникациясының тиімділігі төңірегіндегі мәселелер 

туралы не айтасыз? 
11. Түрлі категориялы келушілермен жұмыс істеу әдістемесіне 

тоқталыңыз. 
 

10-тақырып. МҰРАЖАЙ ЖӘНЕ ЕСКЕРТКІШТЕР 
Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Мұражай тарихи естелік феномені ретінде. 
2. Тарихи және мәдени ескерткіштердің жіктелуі. 
3. Ескерткіштердің мұражайлануы. 
     Әдебиет: нег.2,7,9, кос.14,15,18,19 

Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 
1-сабақ 

1. Тарих және мұражайдың міндеттері. 
2. Ескерткіш түсінігі. 
3. Тарихи және мәдени ескерткіштердің жіктелуі. 

2-сабақ 
1. Мұражайлы тарихшылық принципі. 
2. «Ескеркіштердің түпнұсқалық» түсінігінің мәні, олардың 

болмыс ортасымен байланысы. 
3. Ескерткіштердің мұражайлануы. 

БӨЖ тапсырмалары: 
1. Тақырыпқа байланысты сөздік құру. 
2. Тақырып бойынша мультимедиалық таныстырылым 
3. 10-нан кем болмайтын тест сұрақтарын құрастыру. 
4. Ғылыми мақалалар дайындау: «Қазақстанның мәдени мұрасы 
туристік ресурс ретінде», «Мәдени ескерткіштер Қазақстандық 
брендтік мұражайлар негізінде». 
ОБӨЖ тапсырмалары:  
Баяндамаларды қорғау және оларға оппонент болу: 
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1. Мұражай қызметі жүйесіндегі тарихи және мәдени ескерткіштер. 
2. Мәдени-танымдылық туризмді ұйымдастырудағы Қазақстандық 
мұражайлардың рөлі. 
Сұрақтар: 
1. Мұражайлардың мемориалды функцияларына сипаттама беріңіз. 
2. Тарихи және мәдени ескерткіштерді қалайша жіктейді? 
3. Ескерткіштердің мұражайлануы төңірегінде ой қозғаңыз. 
4. Мәдени құндылықтар мәселесінің қозғалуы. 
5. Мәдени мұра объектісі болып табылатын ҚР-ның тарих және 
мәдениет ескерткіштеріне шолу жасаңыз. 
6. «Ескерткіштердің түпнұсқалығы» түсінігіне тоқталыңыз. 
7. Мәдени мұра төңірегіндегі мемлекеттік қолдау шараларына 
тоқталыңыз. 
8. Ескерткіштерді есепке алу. 

 
3-МОДУЛЬ. МҰРАЖАЙ ІСІН БАСҚАРУ 
11-тақырып. МҰРАЖАЙ МЕНЕДЖМЕНТІ 

Дәріс жоспары (1 сағат) 
1. Мұражайлық менеджменттің жалпы түсінігі. 
2. Мұражай қызметін жоспарлау. 
3. Мұражайдағы стратегиялық басқару. 
Әдебиет: нег. 1,2,6,7,9, кос. 15,17,18 

Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 
1 - сабақ 

1. Мұражайдағы менеджменттің мәні. 
2. Мұражайларда қолданылатын басқару әдістері. 
3. Басқару функциялары. 

2 - сабақ 
1. Мұражай қызметін жоспарлау. 
2. Мұражай менеджментіндегі ұйымдастыру жұмысы. 
3. Мұражайдағы стратегиялық басқару. 

БӨЖ тапсырмалары: 
1. Тақырыпқа байланысты сөздік құру. 
2. Тақырып бойынша мультимедиалық таныстырылым. 
3. 10-нан кем болмайтын тест сұрақтарын құрастыру. 
ОБӨЖ тапсырмалары:  
Баяндаманы қорғау және оған оппонент болу: 
Мұражай ісі төңірегіндегі мемлекеттік саясат. 
Сұрақтар: 
1. Менеджменттің теориялық негіздеріне тоқталыңыз. 
2. Басқару әдістері деп нені білесіз? 
3. Мұражай қызметін жоспарлау нені қамтиды? 
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4. Ұйымдастыру процесіне қандай бағыттар жатады? 
5. Мұражай құрылымындағы бірнеше функционалды блоктар қандай 
құрылымды бөлімшелермен ұйымдастырылады? 
6. Мотивация жайлы не білесіз? 
7. Менеджердің шешім қабылдауы. 
8. Мұражайдағы стратегиялық басқару. 
9. Мұражай миссиясы нені білдіреді? 
10. Мұражайда жоспарды орындау тиімділігін қалай анықтайды? 

 
12-тақырып. МҰРАЖАЙ КОММУНИКАЦИЯСЫ 

Дәріс жоспары (1 сағат) 
1. Мұражайлық білімдер құрылымындағы коммуникациялық келіс. 
2. Мұражай коммуникациясының теориясы. 
3. Мұражай ісінің тарихы: коммуникациялық аспектілері. 

Әдебиет: нег.1,2,4,6,7, кос. 13,14. 
Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1 - сабақ 
1. Мұражай ісін жүргізудегі коммуникациялық келіс. 
2. Мұражайлық коммуникация актісі. 
3. Мұражай коммуникациясының теориясы. 

2 - сабақ 
1. Мұражай ісінің тарихы: коммуникациялық аспектілері. 
2. Мұражай коммуникациясының қолданбалы зерттеулерінің 

негізгі міндеттері. 
3. Мұражайлық жобалаудағы коммуникациялық келіс. 
4. Мұражай коммуникациясының көкжиегі. 

БӨЖ тапсырмалары: 
1. Тақырыпқа байланысты сөздік құру. 
2. Тақырып бойынша мультимедиалық таныстырылым. 
3. 10-нан кем болмайтын тест сұрақтарын құрастыру. 
ОБӨЖ тапсырмалары:  
Баяндамаларды қорғау және оларға оппонент болу: 

1. Мұражай коммуникациясы зерттеу пәні ретінде. 
2. Мұражай коммуникациясының қазіргі даму үрдісі. 

Сұрақтар: 
1. «Коммуникация» түсінігінің түрлі білім салаларына таралу кезеңі 
жайлы не айта аласыз? 
2. Мұражайлық білімдер құрылымындағы коммуникациялық келістің 
пайда болуына тоқталыңыз. 
3. Мұражайдағы коммуникациялық келіс принциптері қандай? 
4. Мұражай коммуникациясының теориясы мазмұнын ашыңыз. 
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5. Мұражай ісінің тарихындағы коммуникациялық аспектілерге 
тоқталыңыз. 
6. Мұражай сценариін құруда қандай міндеттер өз шешімін табады? 
7. Мұражай коммуникациясының қазіргі даму үрдісі қандай? 

 
13-тақырып. МҰРАЖАЙ МАРКЕТИНГІ 

Дәріс жоспары (1 сағат) 
1. Мұражай маркетингі туралы түсінік. 
2. Мұражай тауарлары мен қызметтеріне деген сұранымды зерттеу. 
3. Мақсатты сегментті таңдау. 

Әдебиет: нег.1,2,4,6,7, кос. 13,14. 
Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1 - сабақ 
1. Мұражай ісіндегі маркетинг. 
2. Мұражай маркетингіндегі стратегиялық бағыттар. 
3. Мұражай тауарлары мен қызметтеріне деген сұранымды зерттеу. 

2- сабақ 
1. Мәдениет нарығындағы брендинг. 
2. Тұтынушылар әрекеттерінің негізгі төрт түрі. 
3. Мақсатты сегментті таңдау. 

БӨЖ тапсырмалары: 
1. Тақырыпқа байланысты сөздік құру. 
2. Тақырып бойынша мультимедиалық таныстырылым. 
3. 10-нан кем болмайтын тест сұрақтарын құрастыру. 
4. Мұражай қызметіне сұранымды зерттеу мақсатында сауалнама 
парағын әзірлеу. 
5. Мұражайдың заманауи келушілерінің негізгі талаптарын жазбаша 
келтіру. 
ОБӨЖ тапсырмалары:  
Баяндамаларды қорғау және оларға оппонент болу: 
1. Мұражай аудиториясы. 
2. Мұражай қызметіне сұранысты зерттеу. 
3. Қазіргі мұражайларды қаржыландыру көздері. 
4. Мұражайлардағы паблик рилейшнз. 
Сұрақтар: 
1. Мұражай маркетингі мазмұнын ашыңыз. 
2. Мұражай маркетингінде қолданылатын стратегиялық бағыттар 
туралы не айтасыз? 
3. Мұражайдағы маркетингтік құрамалар немен ерекшеленеді? 
4. Мұражай және әлеуметтік маркетинг арасында қандай байланыс 
бар? 
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5. Мұражай тауарлары мен қызметтеріне деген сұранымды қалай 
зертейді? 
6. «Тұтынушыға» маркетингтік бағдар жайлы не айтасыз? 
7. Мұражай ұсынысына қазіргі технологиялардың әсер етуі қандай? 
8. Мұражайлар қандай маркетингтік стратегияларды қолданады? 
9. Мұражайлардың мақсатты сегментті таңдаулары. 
10. Мұражай тұтынушыларын баулу әдістері. 

 
14-тақырып. МҰРАЖАЙ ІСІНДЕГІ АҚПАРАТТЫҚ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАР 
Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Мұражай ісі ақпараттық процесс ретінде. 
2. Мәдени және ақпараттық ресурстар. 
3. Мұражайдағы ақпараттық жүйе. 

Әдебиет: нег. 2,9,10,11, кос.14, 18. 
Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1 - сабақ 
1. Мұражай ісі ақпараттық процесс ретінде. 
2. Мәдени және ақпараттық ресурстар. 
3. Мұражайдағы ақпараттық жүйе. 

2- сабақ 
1. Ғаламтор-каталогтар. 
2. Электронды экспозициялар. 
3. 3D-үлгілер. 
4. Мұражайлық веб-сайттар. 
5. Виртуалды экспонаттар. 

БӨЖ тапсырмалары: 
1. Тақырыпқа байланысты сөздік құру. 
2. Тақырып бойынша мультимедиалық таныстырылым. 
3. 10-нан кем болмайтын тест сұрақтарын құрастыру. 
4. «Мұражай ісінде жаңа технологияларды қолдану» төңірегінде 
проблемалық ахуалдық міндеттерді шешу. 
ОБӨЖ тапсырмалары:  
Баяндамаларды қорғау және оларға оппонент болу: 
1. Электронды телекоммуникация желісіндегі мұражай. 
2. Болашақ мұражайы: ақпараттық менеджмент. 
Сұрақтар: 
1. Мұражай ұсынатын объект категориялары қандай? 
2. Мәдени және ақпараттық ресурстардың бірін-бірі толтырулары 
туралы не айтасыз? 
3. Мұражайдағы ақпараттық жүйені сипаттаңыз. 
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4. Мұражайда қолданылатын интернет-каталогтар туралы әңгіме 
етіңіз. 
5. Мұражай сайттарының маңызы туралы не айтасыз? 
6. Электронды экспозиция нені білдіреді? 
7. Ақпаратты жаңарту талабы төңірегіндегі ойлар. 
8. Виртуалды экспонаттар туралы не білесіз? 

 
15-тақырып. МҰРАЖАЙДЫҢ БІЛІМ БЕРУІНДЕГІ ЖАҢА 

ТЕХНОЛОГИЯЛАР 
Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Білім беруде жаңа технологиялардың пайда болуы. 
2. Интерактивтілік технологиясы. 
3. Партнер болу технологиясы. 

Әдебиет: нег. 2,9,10,11, кос.14, 18. 
Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1 - сабақ 
1. Мұражайлық білім беру және жаңа технологиялар. 
2. Мәдени-білім беру қызметінің негізгі формалары.  
3. Мәдени-білім беру қызметінің қосымша формалары. 

2 - сабақ 
1. Интербелсенді мұражай кеңістігі идеясының пайда болуы. 
2. Интербелсенділік технологиясы. 
3. Мұражай ісіндегі партнерлік. 

БӨЖ тапсырмалары: 
1. Тақырыпқа байланысты сөздік құру. 
2. Тақырып бойынша мультимедиалық таныстырылым. 
3. 10-нан кем болмайтын тест сұрақтарын құрастыру. 
ОБӨЖ тапсырмалары:  
Рефератты  қорғау, тақырыбы: «Әлемдік дағдарыс жағдайларындағы 
мұражай қызметі». 
Сұрақтар: 
1. Білім беруге жаңа технологиялардың әсері жайлы не айтасыз? 
2. Экскурсияның ерекшелігі қандай? 
3. Мұражай лекцияларына қоғамның көзқарасы туралы не айтасыз? 
4. Кеңес берудің мәнін ашыңыз. 
5. Мұражайда ғылыми оқылымның (конференция, сессиялар, 
мәжілістер) қолданылуына тоқталыңыз. 
6. Клубтардың ұйымдастырылуы туралы не айтасыз? 
7. Мұражай мейрамдарын атап өтудегі жаңа келістер. 
8. Интерактивтілік технологиясын мұражайда қолдану жайы туралы 
әңгіме етіңіз. 
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9. Мұражай интернет-класы, интернет-кафесі жаңа ақпараттық 
технологиялар мен мұражай білім беруінің синтезіне мысал бола ала 
ма? 
10. Жаңа технологиялардың мұражайда қолданылу үрдісі қандай? 

 
Ұсынылатын әдебиеттер тізімі 

Негізгі әдебиеттер 
1) Абанкина Т.В., Акопян К.З. және басқалары. Основы 

музееведения: оқу құралы / Жауапты ред. Э.А.Шулепова. 2-
басылым. – М.: «ЛИБРОКОМ» кітап үйі, 2010 

2) Юренева Т.Ю. Музееведение: оқулық. – М.: Академический 
проект:Альма Матер.- 2008 

3) Медведева Е.Б., Юхневич М.Ю. Музейная педагогика как новая 
научная дисциплина. - М., 2008 

4) Столяров, Б.А.  Музейная педагогика. История, теория, практика: 
оқу құралы. - М.: Высш. шк., 2009 

5) Гецевич Н.А. Основы экскурсоведения. Оқу құралы. Минск: 
Университетское, 2014 

6)  Дмитриев М.Н. Экономика и предпринимательство в социально-
культурном сервисе  и туризме: оқулық – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 
2006 

7) Сотникова С.И. Музеология: ЖОО арналған оқулық. М., 2012 
8) Розенблюм Е.А. Музейная экспозиция: организация и техника. М., 

2015 
9)  Скрипкина Л.И. Музей в современном мире: традиционализм и 

новаторство. М., 2006 
10)  Столяров Б.А., Соколова Н.Д.,Алексеева Н.А. Основы 

экскурсионного дела. СПб., 2009 
11)  Лебедев А.В. Музей и новые технологии. М., 2015 

Қосымша әдебиеттер: 
12)   Аксенова М., Елисеева О. Музеи мира. – М.: Астрель 2016 
13)  Юхневич М.Ю. Я поведу тебя в музей: мұражай педагогикасы 

бойынша оқу құралы. – М.,2010 
14)  Шарков Ф.И. Выставочный коммуникационный менеджмент. - М., 

Альфа-Пресс, 2006  
15)  Музееведение: Музеи исторического профиля / К.Г. Левыкин, В. 

Хербот ред. - М., 2011  
16)  Шляхтина Л.М., Фомин С.В. Основы музейного дела / Б.А. 

Столяров ғылыми ред. - СПб.: СпецЛит, 2012  
17)  Киседобрев В.П., Кострюкова О.Н., Киседобрев А.В. Менеджмент 

в туризме: учебник / под ред. засл.раб-ка высшей школы 
Российской Федерации проф.Е.И.Богданова – М.: ИНФРА-М, 2013 
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18)  Bennett, Tony. The Birth of the Museum: History, Theory, Politics. 
London: Routledge., 2012 

19)  Rentzhog, Sten. Open air museums: The history and future of a 
visionary idea. Stockholm and Östersund: Carlssons Förlag, 2012 

20)  Галерея Уффици. Флоренция / ред.Джинаннески, М.:БММ, 2012 
21)  Эрмитраж. Санкт-Петербург / ред. Фреголент А., М.:БММ, 2011 
22)  Лувр. Париж / ред. Фреголент А., М.:БММ, 2009 

 
Студенттердің білімдерін, біліктері мен дағдыларын бақылау үшін 

бағалау құралдары 
  

1 және 2 шептік бақылауды өткізу үшін бақылау сұрақтары,  
емтиханға дайындық үшін сұрақтар 

 
1 шептік бақылауды өткізу үшін сұрақтар: 

1. «Мұражай» түсінігі. 
2. Мұражайдың әлеуметтік функциясы. 
3. Мұражайлардың жіктелуі. 
4. Мемлекеттік мұражай желісі. 
5. Мұражайтану құрылымы, пәні және әдісі. 
6. Мұражайтану ғылымдар жүйесінде. 
7. Мұражайдың ғылыми-зерттеу қызметінің негізгі бағыттары.  
8. Мұражайда ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыру. 
9. Мұражай заты мұражай коммуникациясының негізі ретінде. 
10. Мұражай заттарының жіктелуі. 
11. Коллекциядағы мұражай заты. 
12. Мұражай заттарының қайта өндірілуі. 
13. Мұражай заттарын түсінудегі жаңаша үрдістер. 
14. Қайнар көзді анықтау мәселесі. 
15. Мұражай қайнар көзін тану объектісі мен пәні. 
16. Дәстүрлі және дәстүрлі емес қайнар көзін тану. 
17. Қайнар көздердің жіктелуі. 
18. Қайнар көздерді анықтау. 
19. Мұражайлардың пайда болуы. 
20. Мұражай ісінің ерекше мәдени қызмет аясы ретінде қалыптасуы. 
21. Отандық мұражай желісі. 
22. Кеңес дәуіріндегі мұражайлар. 
23. XXI ғасыр басындағы мұражай қызметіндегі жаңа үрдістер. 
24. «Мұражай қорлары» түсінігі. 
25. Мұражай қорларын ғылыми ұйымдастыру. 
26. Мұражай қорларын ғылыми жинақтау. 
27. Мұражай қорларын есепке алу. 
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28. Мұражай қорларын сақтау. 
29. Экспозицияны жобалау. 
30. Экспозициялық материалдар. 
31. Экспозицияны құру әдістері.  
32. Экспозицияны құру принциптері. 

2-шептік бақылау өткізу үшін сұрақтар: 
1. Көрме жаңа мұражай қалыптасуының бірінші кезеңі ретінде. 
2. Мұражайда көрмені ұйымдастыру ерекшелігі. 
3. Көрме жүйесі негізгі мұражай экспозициясының  функциялану 

формасы ретінде. 
4. Мұражай көрмесі жіктелуінің дәстүрлі және дәстүрлі емес 

принциптері. 
5. Кеңестік мұражайлардың жаппай саяси-ағартушылық жұмысы. 
6. Мұражайлардың мәдени-білім беру қызметі. 
7. Мұражай аудиториясы. 
8. Мұражай тарихи естелік феномені ретінде. 
9. Тарихи және мәдени ескерткіштердің жіктелуі. 
10. Ескерткіштердің мұражайлануы. 
11. Менеджменттің жалпы түсінігі. 
12. Мұражай қызметін жоспарлау. 
13. Мұражайдағы стратегиялық басқару. 
14. Мұражайлық білімдер құрылымындағы коммуникациялық келіс. 
15. Мұражай коммуникациясының теориясы. 
16. Мұражай ісінің тарихы: коммуникациялық аспектілері. 
17. Мұражай маркетингі туралы түсінік. 
18. Мұражай маркетингіндегі стратегиялық бағыттар. 
19. Мұражай тауарлары мен қызметтеріне деген сұранымды зерттеу. 
20. Мақсатты сегментті таңдау. 
21. Мұражай ісі ақпараттық процесс ретінде. 
22. Мәдени және ақпараттық ресурстар. 
23. Мұражайдағы ақпараттық жүйе. 
24. Виртуалды экспонаттар. 
25. Білім беруде жаңа технологиялардың пайда болуы. 
26. Интерактивтілік технологиясы. 
27. Партнер болу технологиясы. 

 
Аралық бақылау үшін бағалау құралдары 

Емтиханға дайындық үшін сұрақтар: 
1. Мұражайтану объектісін анықтауда негізге алынатын жағдайлар. 
2. Мұражайға қандай пәннің зерттеуі бағытталмаған. 
3. Мұражайтануды арнайы және жалпыға бөлу туралы қағиданы кім 

ұсынған. 
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4. Қоғамның  мүддесіне қызмет ететін және  бұқараға ашық, адам 
және оның тірішілік ортасы туралы  материалды дәлелдеуге  қол 
жеткізу, зерттеумен айналысатын бейкоммерциялық мекеме нені 
білдіреді. 

5. Мұражай арқылы  жүзеге асырылатын қоғамдық қажеттіліктер.  
6. Мұраның барлық  элементтерін сақтау  және өзектендіру  

негізінде  қазіргі және болашақтағы  мәдениетті басымдылық ету 
нені білдіреді. 

7. А.М. Разгон ажыратқан мұражайдың әлеуметтік функциялары. 
8. Шетелдік және қазақстандық мұражайтанушылар мұражайдың 

қандай әлеуметтік функцияларын ажыратады. 
9. Мұражай заттарын жинау және сақтау арқылы бейнелеуде 

көрінетін құжаттар.  
10. Мұражай заттарының ақпараттық қасиеттерін пайдалану арқылы 

не жүзеге асырылады. 
11. Адамның мәдени құңдылықпен, басқа мәдениеттермен танысу, 

басқа адамдармен араласудағы рухани қажеттіліктерін 
қанағаттандыру немен байланысты. 

12. Мұражай анықтамасы. 
13. Мұражай объектілері қоғаммен не ретінде қабылдануы тиіс. 
14. Арнайы мұражайтану нені зерттеумен айналысады. 
15. Жалпы мұражайтану нені зерттеумен айналысады. 
16. Мұражайтанудың құрама бөліктері. 
17. Қоғамдық құбылыс ретінде мұражай және мұражай ісі 

мұражайтанудың несі болып табылады. 
18. Мұражайтану зерттеулерінің мәнін анықтайтын келіс. 
19. Институционалық келіс мұражайтану пәні ретінде нені 

анықтайды. 
20. Заттық келіс мұражайтану пәні ретінде нені анықтайды. 
21. Коммуникациялық келіс мұражайтану пәні ретінде нені 

анықтайды. 
22. Тілдік келіс мұражайтану пәні ретінде нені анықтайды. 
23. Заттарды іріктеу, сақтау және зерттеуге итермелейтін адамның 

қоршаған ортаға қатынасы нені білдіреді. 
24. Мұражай пәнін анықтаудағы коммуникациялық келіс қашан 

қалыптасқан. 
25. Қор жұмысының теориясы қайсыған жатады. 
26. Мұражай атрибуциясының теориясы қайсыған жатады. 
27. Экспозицияны құру теориясы қайсыған жатады. 
28. Экспозициялық жанрлар теориясы қайсыған жатады. 
29. Әлеуметтік-мәдени ақпараттың ерекше түрі, тану құралы 

анықтаңыз. 
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30. Мұражайдың пайда болуы, дамуы процесінде мұражай объектісі 
арқылы байқалатын, объективті заңдылықтар жиынтығы нені 
білдіреді. 

31. Жалпы мұражайтану әдісі. 
32. Бүгінде мұражайтану қандай ғылым ретінде қарастырылады. 
33. Мұражай қорын зерттеу жұмысының бағыттары. 
34. Мұражайдың зерттеу жұмысының бағыттары. 
35. Мұражайтанудың негізгі түсініктері. 
36. Мұражай жинағына қосылған және ұзақ сақтауға болатын  не. 
37. Мұражай затының неше қасиетін білесіз. 
38. Мұражай затының құбылыстар мен процестер туралы мәлімет 

қайнар көзін білдіруі, оның қай қасиетіне жатады. 
39. Мұражай затының бойындағы ақпараттың жиынтығы қалай 

аталады. 
40. Мұражай затының ақпараттық әлеуеті құрамы. 
41. Зат туралы белгілі ақпаратты білдіретін ақпараттық алаңның 

жіктелуі. 
42. Мұражай затының адам эмоциясына әсер ете алу қабілетімен 

байланысты қасиеті. 
43. Сыртқы сипатымен түсіндірілетін, мұражай затының өзіне назар 

аударта алуымен байланысты қасиеті. 
44. «Аттрактивтілік» сөзінің аудармасы. 
45. Мұражайтануда ажырататын құндылықтар. 
46. Мұражай затының қандай-да бір кәсіби ғылыми пән бойынша 

ақпарат көзі бола алу қабілетімен байланысты құндылығы. 
47. Мұражай затының тарихи оқиғалар және процестермен 

байланысын анықтайтын құндылығы. 
48. Мұражай затының әйгілі тұлға не болмаса орын алған жағдаймен 

байланысын көрсететін құндылық. 
49. Мұражай затының эстетикалық ойлаудан өткізу және оның 

көркемділігімен байланысты құндылығы. 
50. Уникалды мұражай затына тән қасиеті. 
51. Мұражай коммуникациясы. 
52. Ақпаратты беру тәсіліне байланысты мұражай заттарының 

типтері. 
53. Мұражай заттарының ғылыми ұйымдастырылған жүйелендірілген 

жиынтығы. 
54. Белгілі тұлғаға заттың тиесілі болу принципі бойынша 

қалыптасқан коллекциясы. 
55. Мұражай қорын құрайтын, мұражай заттары мен ғылыми-көмекші 

материалдардың жиынтығы. 
56. 20-ғасыр бойы қолданылған қайнар көздің атауы. 
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57. Қайнаркөзтануда қабылданған жіктеу. 
58. Қайнар көздің шығу тегін анықтау. 
59. Мұражай қайнаркөзінтанудың зерттейтін бағыттары. 
60. Материалды қалдықтарға қатысты қайнар көз. 
61. Нумизматиканың зерттеу пәні. 
62. Бонистиканың зерттеу пәні.   
63. Сфрагистиканың  зерттеу пәні. 
64. Көркемдік мәтінге қатысты қайнар көз. 
65. Араласу құралы ретінде тіл көмегімен ақпаратты алуға қатысты  

қайнар көз. 
66. Сакралды сипаттағы коллекцияға қатысты «sacrum» сөзінің 

латыннан аудармасы. 
67. «Музей» сөзінің грек тілінен аудармасы. 
68. Коллекцияларға арналған бөлменің XVI ғасырда Франциядағы 

атауы. 
69. Еуропадағы ең алғашқы жабық бөлмедегі публикалық 

археологиялық мұражайдың ұйымдастырушысы. 
70. Француз патшасы Франциск I ойлап тапқан, ұзын дәлізді 

білдіретін, өнер туындыларын демонстрациялауға арналған 
бөлменің атауы. 

71. Ұлттық масштабтағы публикалық Лувр Мұражайы орналасқан ел. 
72. «Лувр» сөзінің латынша туындысы. 
73. Кейіннен Ашмол Мұражайы атауын алған, Оксфорд университеті 

тұсындағы, бірінші ағылшындық публикалық мұражайдың 
ашылған жылы. 

74. «Сикстинская мадонна» атауымен әйгілі Рафаэльдің 
картинасының орналасқан жері. 

75. Екатерина II-нің қолдауымен Эрмитаждың қалыптасқан уақыты. 
76. Москвадағы Третьяков галереясының қаланған жылы. 
77. Кеңес дәуіріндегі мұражай қызметінің ерекшелігі. 
78. «Мұражай педагогикасы» бағытының отандық мұражай ісінде 

байқалған жылдары. 
79. Қарағанды облыстық тарихи-өлкетану мұражайының қалыптасқан 

уақыты. 
80. Жезқазғандық археологиялы-этнографиялық мұражайының 

қалыптасқан уақыты. 
81. Балқаш қалалық тарихи-өлкетану мұражайының қалыптасқан 

уақыты. 
82. ҚР Мемлекеттік А.Қастеев атындағы өнер мұражай іргетасының 

қаланған жылы. 
83. Т.Г.Шевченко атындағы Қазақ мемлекеттік көркемсурет 

галереясының (1935 ж. құрылған) және Республикалық 
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қолданбалы өнер музейінің (1970ж. қаланған) қоры негізінде 
құрылған музейге ҚазақССР Халық суретшісі Әбілхан Қастеевтің 
есімі берілген жыл. 

84. ҚР Мемлекеттік А.Қастеев атындағы өнер мұражайының негізгі 
қоры қамтитын туынды көлемі. 

85. Есепке алу және сақтау бірліктері. 
86. Мұражайда сақталатын мұражай заттарының, ғылыми-көмекші 

материалдар мен ғылыми-ақпараттық қамтамасыздық 
құралдарының жиынтығы. 

87. Мұражай жинағының құрамы. 
88. Мұражай қорының жіктелуі. 
89. Тарихи-өлкетану мұражайларындағы коллекция. 
90. Коллекциялы қордың қатысты жіктемесі. 
91. Муляж, көшірмелер, ғылыми реконструкциялардың қатысты 

қоры. 
92. Белгіленген мерзімде заттарды қайтару келісімімен, иелердің 

мұражайға беретін заттар жиынтығының сақталатын жері. 
93. Мұражай заты мәртебесіне ие сирек басылымдар, жазба кітаптар, 

авторгаф коллекциясы сақталатын қор. 
94. Мұражай қорын жинақтау бағыты. 
95. Ескерткіштердің тұрмыс ортасы туралы нақты мәліметтердің 

атауы. 
96. Зерттеуші мен зерттеу объектісінің тікелей контактіге түсуіне 

негізделген, ақпаратты жинау әдісі: 
97. Мұражай қызметкерлерінің таңдап алған объектіге шығулары: 
98. Экспедицияның жұмыс барысы туралы жазулар. 
99. Мұражай қорын жинақтауды бастау. 
100. Экспозиция» сөзінің латын тілінен аудармасы. 
101. Экспозицияны жобалау процесінің құрамасы. 
102. Экспозицияға қойылған мұражай затының мәртебесі. 
103. Жеке экспонатқа жасалатын аннотация-мәтін. 
104. Экспозициядағы барлық этикеткалар жиынтығы. 
105. Мұражайға келушілер үшін орнатылған  дыбыс шығаратын 

құрылғылар. 
106. Табиғи-ғылыми мұражайлардағы табиғаттың өзара байланысын 

ашатын кешені. 
107. Хронологияға сәйкес экспозициялық материалдарды топтастыру 

принципі. 
108. Тақырыптың бірлігімен байланысты түрлі типтегі экспозициялық 

материалдарды ұйымдастыру. 
109. Ғылыми жобалау процесінде белгіленген мәселеге сәйкес 

экспонаттарды топтастыру. 
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110. «Көрме» атауымен байланысты экспозиция. 
111. «Негізгі экспозиция» атауы. 
112. Мазмұнды-тақырыптық ерекшеліктеріне байланысты көрме түрі. 
113. Көрмені жіктеу принципі. 
114. «Орналасу орны» принципіне сәйкес жіктелген көрме түрі. 
115. Көрмені «орналасу орны» бойынша жіктеу қажеттігі. 
116. Мұражай көрмесін жіктеудің кинетикалық принципі. 
117. Мұражай көрмесін жіктеудің тілдік принципінің ажырататын 

экспозициялық мәтін типі. 
118. Мұражайлы-образды көрме. 
119. Ғылыми өңдеудің барлық кезеңдерін өткен заттар. 
120. Мұражайдың әлеуметтік функциясы. 
121. XX-ғасыр басында Рессей империясында орта мектеп көлемінде 

білім алу сипаты. 
122. XX-ғасыр басында Рессей империясындағы кітапхана, 

мұражайдың  орны. 
123. XX-ғасыр басында Рессей империясындағы хормен өлең 

айтушылар қоғамы. 
124. Кеңес үкіметі кезінде кең тараған мұражай мекемесі. 
125. Кеңес үкіметі кезінде жаңа құбылыс ретінде қабылданған 

мұражай. 
126. Кеңестік мұражайлардағы ағартушылық жұмыстар. 
127. Шетел мұражайтануда коммуникативті модельдің қалыптасқан 

уақыты. 
128. Кеңес дәуіріндегі мұражайтануда коммуникативті модельдің 

қалыптасқан уақыты. 
129. Мұражай педагогикасының мұражай жүйесіне көзқарасы. 
130. Мұражайтану, педагогика және психология қиылысындағы 

ғылыми пән. 
131. Мұражайға қызығушылық білдірумен біріккен адамдар 

қоғамдастығы. 
132. Білім деңгейі, кәсіби шұғылдануы, жасы, жынысына қатысты 

мұражай аудиториясы. 
133. Мұражайға қатысты белсенділік таныту бойынша аудиторияның 

жіктелуі.  
134. Мұражай аудиториясының белсенділігі. 
135. «Мұражай мәдениеті» түсінігімен қамтылатын көрсеткіш. 
136. Белгілі мәдени құбылыстың құнды бейнесін қайта қалпына 

келтіруге мүмкіндік беретін  материалды объект. 
137. «Ескерткіш» түсінігінің бөлшектенілуі байқалған уақыт.  
138. «Мәдени құндылықтар» түсінігінің Гааг конференциясында 

қабылданған жылы. 
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139. Тарихи және мәдени ескеркішке тән құндылық. 
140. Өткеннің ескерткіштері ұрпаққа «олардың түпнұсқалық 

байлығымен» берілуге тиістігін атап өткен, Венециандық 
хартияның қабылданған жылы. 

141. «Ескерткіштердің түпнұсқалық» түсінігі. 
142. «Тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану 

туралы» ҚР заңы қабылданған жыл. 
143. Тарих және мәдениет ескерткіштері түрлері. 
144. Ескерткішті одан әрі бұзылудан сақтайтын және оның қорғалуын 

қамтамасыз ететін іс-шаралар кешені. 
145. Ескерткіштің келбетін бұзатын қабаттардан тазарту жолымен 

оның жоғалған элементтерінің орнын толтыруды қамтамасыз 
ететін іс-шаралар кешені. 

146. Басқарылатын жүйе анықтамасы. 
147. Басқаратын жүйе анықтамасы. 
148. Өзара байланысты әрекеттер жиынтығы. 
149. Бірінші ретті басқару функциясы. 
150. Мұражай жұмысының мамандануын және кооперациялануын 

қамтамасыз ету процесі. 
151. Мұражайдың жұмыс жоспарын әзірлеу процесі. 
152. Мұражайда өзара тұрақты қатынаста, байланыста болатын 

элементтердің жиынтығы. 
153. Мұражайдың басқару құрылымы арасындағы байланыс түрі. 
154. Еңбек өнімділігін арттыра, мақсатқа жетуге ынталандыруды 

қамтитын түсінік. 
155. Мұражайдың мақсаттары мен міндеттерін анықтаудағы бағдар. 
156. Байланыстың математикалық теориясын Клод Шеннон ұсынған 

жыл. 
157. Мұражайтанудағы коммуникациялық мәселені ең алғаш қозғаған 

ғалым. 
158. Мұражай сценариін жасаушы алдындағы мақсат. 
159. Мұражайдың «аса жоғары міндеттерін» қалыптастыру түсінігі. 
160. Келушілер мен бейтаныс мәдениет әлеміне өткізушілерді 

анықтауды қамтитын міндет. 
161. Коммуникацияға қатысушылар құрамын кеңейтуді қамтитын 

міндет. 
162. Отандық мұражайтану әдебиетінде коммуникациялық 

терминологияның қолдану уақыты. 
163. Мұражайтанудағы коммуникациялық келісті сипаттайтын 

принцип. 
164. Мұражай коммуникациясындағы басты аспект. 
165. Мұражайтануда қолданылатын аксиологиялық келістің мәні. 
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166. «Түсінікті музеология» тұжырымдамасын қалыптастыруға 
мүмкіндік беретін келіс. 

167. Мәдениетаралық араласу құнды болады деп негіздейтін  
коммуникациялық келіс. 

168. Түрлі әлеуметтік топтардың мәдени  қалауларын зерттеген Батыс 
социологы. 

169. Әлеуметтік маркетингтегі қосымша төрт тұжырымдама атаулары. 
170. Брендинг анықтамасы. 
171. Фандрейзинг жүйесінің мәні. 
172. Мұражай жинайтын және ұсынатын объект категорияларының 

топтасуы. 
173. Мұражай маркетингісінің анықтамасы. 
174. Мұражай аудиториясының жіктелуі. 
175. Мұражай қызметіндегі маркетингтік стратегиялар. 
176. Әлеуетті тұтынушылардың қасиеттер қатары. 
177. Мұражайлық маркетингтің екі стратегиялық бағыты. 
178. Мұражайлық маркетинг кешенінің элементтері. 
179. Мұражай өнімінің «өмірлік циклі». 
180. Мұражайдағы ақпарат қозғалысы кесіндісіндегі фазалар. 
181. Нарықты сегментті бағалау белгілері. 
182. Мақсатты маркетингтің құрамалары. 
183. Мұражай қызметін тұтынушылар әрекеттерінің негізгі типтері. 
184. Мұражай қызметін қабылдау жылдамдығында ерекшеленетін 

тұтынушылардың бес категориясы. 
185. Мақсатты нарық анықтамасы. 
186. Нарықты қамту кеңдігіне байланысты ажырататын стратегиялар. 
187. Ғаламторға қатысты орта. 
188. Мұражай веб-сайты бағытталатын келушінің атауы. 
189. Компьютерлі 3D-моделінің ойластырылуымен байланысты маман. 
190. Электронды экспозиция анықтамасы. 
191. Мәдени-білім беру қызметінің негізгі формалары. 
192. Мәдени-білім беру қызметінің қосымша формалары. 
193. Аудиторияның пассивті қатысуын білдіретін форма. 
194. Аудиторияның белсенділігін анықтауға мүмкіндік беретін форма. 
195. Балалармен жұмыс жасауда қолданылатын мұражай сабағының 

түрі. 
Бағдарламаның қолданылу мерзімі ұзартылды: 
 
 
______-______ оқу жылы (№ __ хаттама «_____»____________201__ж.) 
 
______-______ оқу жылы (№ __ хаттама «_____»____________201__ж.) 


