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6В11101 білім беру бағдарламасының бірегей бəсекелестік 

артықшылықтары. С. Аманжолов: 

- тіл дайындығының жоғары деңгейі; 

- əлеуметтік-экономикалық даму үрдістерін ескере отырып 

теориялық дайындықтың жоғары деңгейі; туристік кадрларды 

даярлау бойынша жетекші мамандарды (ғылым кандидаттары мен 

докторларын, практик – мамандарды - туризм индустриясы 

кəсіпорындарының басшылары мен мамандарын) оқу процесіне 

тарту); 

- зерттеу қызметінің дағдыларын дамыту, туризм саласындағы 

кəсіпорындардың (мекемелердің) қызметін ұйымдастырудың 

заманауи əдістері мен технологияларын іс жүзінде қолдануға 

бағытталған жобаларды орындау; 

- білім алушылардың Шығыс Қазақстан облысы бойынша оқу-

танысу турларына, экскурсиялар мен туристік жорықтарға 

қатысуын ұйымдастыру, соның ішінде бағдарлама туристік бизнес 

өкілдерімен кездесулерді, оқытуды (мастер-класстар, семинарлар), 

практика мен сертификаттауды қамтитын кəсіптік білім беру 

турларына қатысу; 

- "G-Global" алаңында экономикалық жəне заңгерлік зерттеулер 

орталығының, аймақтық экономикалық мониторинг жəне талдау 

зертханасының, ЖОО-ның басқа да ғылыми-практикалық 

орталықтарының, экономика ғылымдарының докторы, профессор 

А.А.Кайгородцевтің ғылыми мектебінің базасында өткізілетін 

дипломдық жұмыстар (жобалар) жəне ғылыми-зерттеу жұмыстары 

шеңберінде жаңа туристік жобалар мен өнімдерді əзірлеуге білім 

алушыларға қатысу мүмкіндігі;  

- білім алушы тұрақты кəсіби өзін-өзі жетілдіруге бағытталған 

кəсіби қызметті ұйымдастыруға баса назар аудару. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы  

ББ мақсаты 

Туризм саласында жергілікті жəне жаһандық еңбек нарығының 

қажеттіліктерін қанағаттандыратын, көпмəдениетті, 

коммуникативтілікті меңгерген, қазіргі заманғы ғылыми - 

практикалық деңгейде туризммен тікелей немесе жанама 

байланысты əлеуметтік маңызды міндеттерді кəсіби шеше алатын 

жоғары білікті мамандарды даярлау. 

БББ міндеттері 1. Еңбек нарығында сұранысқа ие, "Рухани жанғыру" жалпы 



мемлекеттік бағдарламасына сəйкес құндылықтарға ие, 

шығармашылық пен инновацияларға қабілетті кəсіби мəдениетінің 

жоғары деңгейі бар Құзыретті көптілді тұлғаны дамыту. 

2. Білім алушыларда туризм саласындағы қазіргі ғылыми-

практикалық міндеттерді шешу үшін ғылыми дүниетанымды, 

аналитикалық, зерттеу құзыреттіліктерін қалыптастыру; 

3. Туризм саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі 

бағыттарының стратегияларын, ұйымдастырушылық-басқару, 

өндірістік-технологиялық міндеттерді жəне проблемаларды 

шешуге қабілетті маманды даярлау; туризм саласындағы кəсіби 

қызметтің қажетті функциялары мен түрлерін орындау.  

4. Қоғамдық, кəсіби жəне өзге де қызметте табысты қолдану 

мақсатында қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық, 

цифрлық технологияларды меңгеру. 

5. Білім берудің келесі сатысында (магистратура) білім алуды 

жалғастыру үшін жағдай жасау. 

БББ оқыту 

нəтижелері 

 

Білім беру бағдарламасы аяқталғаннан кейін білім алушылар: 

- туристік өнімді тұтынушылармен тиімді қарым-қатынас жасау; 

- туристік индустрияда өткізу нарықтарын, тұтынушыларды, 

клиенттерді, бəсекелестерді бағалау; 

- философиялық білім, сондай-ақ тұлғаның психикалық жəне 

физикалық ерекшеліктері, өзін-өзі жетілдіру жолдары, тұлғалық 

өсу жəне өзін-өзі белсендендіру туралы білім негізінде 

жалпыадамзаттық жəне əлеуметтік-тұлғалық құндылықтарды 

дамыту; 

- туристік индустриядағы əлеуметтік-экономикалық зерттеулердің 

теориялық білімдері мен əдіснамасы, туристік қызметті 

ұйымдастыру мəселелерінде ұлттық жəне шетелдік тəжірибені 

есепке алу негізінде кəсіби қызметті жүзеге асыру; 

- туристік ұйымдар, қонақ үй жəне мейрамхана бизнесі дамуының 

экономикалық мəселелерін талдау жəне болжау; 

- тұтынушының жеке ерекшеліктерін ескере отырып, туристік 

индустрия талаптарына сəйкес келетін жаңа туристік жобалар, 

өнімдер əзірлеу, соның ішінде ерекше қажеттіліктері бар 

(мүмкіндігі шектеулі тұлғалар үшін); 

- туристік əлеуетті, нарықтық конъюнктураны, сату əдістерін, 

жарнамалық қызметтің тиімділігін бағалауды жүргізу; 

-география категорияларын, географиялық заңдар мен олардың 

заңдылықтарын, туристік ресурстарды орналастыру принциптерін, 

туристік аймақтану негіздерін, негізгі аймақтар мен əлем 

мемлекеттерінің əлеуметтік-экономикалық ерекшеліктерін еркін 

пайдалану; 

- кəсіби қызметте туристік өнімді жылжытудың ақпараттық 

технологиялары мен технологияларын қолдану; 

- инвестициялық жобалардың тəуекелін талдау əдістерін қолдану, 

елдік тəуекелдердің негізгі белгілерін, туризмдегі кəсіпкерлік 

тəуекелдерді төмендету əдістері мен тəсілдерін анықтау; 

- туристік индустрия кəсіпорындарының барлық функционалдық 

бөлімшелерімен іс-қимылдарды үйлестіруді қамтамасыз ету; 

- сөйлеу əрекетінің негізгі төрт түрлерінде (əңгімелесу, тыңдау, 

оқу, жазу) коммуникативтік дағдыларды қолдану); 

- экология жəне тіршілік қауіпсіздігі талаптарына сəйкес мінез-



құлық пен қызметті көрсету; 

- қызметтің құқықтық негіздерін, философияны, дінтануды жəне 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы мəдениетті білумен қалыптасқан 

дүниетанымдық ұстанымдар негізінде қоршаған ақиқатты бағалау. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы  

Берілетін дəреже 
6В04111 Туризм білім беру бағдарламасы бойынша қызмет 

көрсету саласындағы бакалавр 

Лауазымдарының 

тізімі  

- туристік фирмалардағы менеджер;  

- туристік бизнеспен айналысатын мемлекеттік жəне жеке 

компаниялардағы менеджер; 

- туристік инфрақұрылым кəсіпорындарының жарнамалық 

қызметінің басшысы;  

- туристік инфрақұрылым кəсіпорындарының жарнамалық 

қызметінің басшысы;  

- туристік индустрияның əртүрлі қызметтерінің басшысы; 

- туристік орталықтардың мəдени-ойын-сауық кəсіпорындарының 

басшысы. 

Кəсіби қызмет 

объектісі  

- туризмді ұйымдастыруға байланысты мемлекеттік басқару 

органдары (Министрліктер, əкімдіктер, олардың өңірлік 

бөлімшелері мен құрылымдары); 

- туристік бизнеспен айналысатын мемлекеттік жəне жеке 

компаниялар; 

- туристік саладағы консалтингтік компаниялар; 

- туристік кəсіпорындардың маркетингтік қызметтері; 

- туризм инфрақұрылымының объектілері; 

- туризм мамандарын даярлайтын оқу орындары; 

- туризмді дамыту мəселелерін зерттеумен айналысатын ғылыми-

зерттеу ұйымдары; 

- ішкі жəне сыртқы нарыққа туристік қызметтерді жылжытумен 

айналысатын жарнама агенттіктері. 

 


