
 

 

 



 



1 Паспорт образовательной программы выпускника специальности 5В090200 – Туризм 

1.1 Перечень квалификаций и должностей 

Выпускнику данной образовательной программы присваивается академическая степень «бакалавр в области услуг» по специальности 

5В090200 – Туризм. 

Бакалавры по специальности 5В090200 - Туризм могут выполнять следующие виды профессиональной деятельности:  

- организационно-управленческая;  

- производственно-технологическая; 

- сервисно-эксплуатационная;  

- научно-исследовательская;  

- туристско-рекреационная; 

- профилактическая и поисково-спасательная. 

1.2  Ключевые компетенции 

«Бакалавра в области услуг» по специальности 5В090200 – Туризм владеет следующими ключевыми компетенциями в области: 

1) родного языка (казахского/русского языка) – КК1 

способен выражать и понимать понятия, мысли, чувства, факты и мнения в области историко-гуманитарного цикла, в письменной и 

устной формах (слушание, говорение, чтение и письмо), а также взаимодействовать лингвистически соответствующим образом и творчески 

во всем многообразии общественных и культурных контекстов: во время учебы: на работе, дома и на досуге; отбирать, систематизировать 

языковой материал, логически верно и аргументировано использовать его в устных и письменных высказываниях, строить речевое 

высказывание в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими нормами; пользоваться словарями и справочниками,  

эффективными методами и приемами создания речевых высказываний разных жанров, продуцировать устные и письменные исторические 

тексты в соответствии с коммуникативными намерениями и ситуацией общения; навыками самосовершенствования в аспекте культуры 

устной и письменной речи. 

2) иностранных языков – КК2 

владеет основными навыками коммуникации на английском, немецком языках: способен понимать, выражать и толковать понятия, 

мысли, чувства, факты и мнения области историко-гуманитарного цикла в устной, так и в письменной форме (слушание, говорение, чтение, 

письмо) в соответствующем ряде социальных и культурных контекстов (в образовании и обучении, на работе, дома и на досуге). Имеет 

навыки медиации и межкультурного понимания. иностранный язык в объёме, необходимом для возможности получения информации 

профессионального содержания из зарубежных источников; способен использовать основные фонетические, лексические и грамматические 

явления изучаемого иностранного языка, позволяющие использовать его как средство продуктивной коммуникации; способен понимать  и 

использовать языковой материал в устных и письменных видах речевой деятельности на иностранном языке; способен использовать на 

практике приобретенные учебные умения, в том числе определенные приемы умственного труда; способен владеть  иностранным языком в 

объёме, необходимом для возможности получения информации из зарубежных источников; способен изложить собственную точку зрения.  

3) фундаментальной математической, естественнонаучной и технической подготовки – КК3 

способен развивать и применять математическое мышление для решения производственных задач в повседневных ситуациях, 

использовать математические способы мышления (логика и пространственное мышление) и презентации (формулы, модели, конструкты,  



графы, таблицы) в своей профессиональной деятельности, способен использовать количественные методы математической обработки 

информации в гуманитарных исследованиях, способен применять естественно-научные знания в профессиональной сфере, способен 

объяснить естественно-научную картину мира, место и роль человека в природе в учебных дисциплинах гуманитарного цикла. 

4) компьютерной подготовки – КК4 

способен уверенно и критично использовать современные информационные технологии для работы, досуга и коммуникаций; 

способен использовать основы знаний и методологии, объясняющих мир, для выявления проблем и выводов, основанных на 

доказательствах, применять свои знания и методологию для решения профессиональных задач, способен использовать программные 

средства для решения практических задач в области правового цикла для подготовки материалов научных исследований; способен работать 

с компьютером как средством получения информации, работать с Интернет; способен получать, хранить, перерабатывать информацию.  

5) учебной подготовки – КК5 

обладает базовыми знаниями в области юридических дисциплин (наук), способствующих формированию высокообразованной 

личности с широким кругозором и культурой мышления: осознает потребность в постоянном обучении, может найти доступные 

возможности; способен стремиться и настойчиво продолжать учиться, способен организовывать собственное обучение, в том числе, 

эффективно управляя временем и информацией как индивидуально : так и в группах; способен к профессиональному и личностному росту; 

способен приобретать новые знания, необходимые для: повседневной профессиональной деятельности и продолжения образования в 

магистратуре. 

6) социальной подготовки (личностные, межкультурные, гражданские компетенции) – КК6 

обладает всеми формами поведения, которые позволяют ему эффективным и конструктивным образом участвовать в общественной и 

трудовой жизни и. в частности, во все более разнообразных обществах, а также при необходимости разрешать конфликты, способен 

участвовать в гражданской жизни, основываясь на знании социальных и политических понятий и структур,  способен жить в коллективе, в 

семье, в социуме, в мире, способен воспитывать в себе принятие и понимание другого человека, отношение к нему как к ценности; способен 

к толерантности и транспаретности во взаимоотношениях в социуме, способен избегать конфликтных ситуаций, способен к компромиссам и 

контактам с окружающим его миром, способен соблюдать нормы деловой этики, владеть этическими и правовыми нормами поведения, 

способен к  социально-коммуникативному взаимодействию с обществом, коллективом, способен к работе в группе, к сотрудничеству, 

способен вести устный и письменный диалог, монолог, деловую переписку. 

7) предпринимательской экономической подготовки – КК7 

обладает основами экономических знаний, имеет научные представления о менеджменте: маркетинге, финансах и т.п.; знает и 

понимает цели и методы государственного регулирования экономики, роль государственного сектора в экономике; способен применять 

понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, корректно 

использовать в своей деятельности профессиональную лексику; анализировать конкретные ситуации в экономике с позиций микро и 

макроэкономики, способен самостоятельно принимать эффективные решения на основе анализа и оценки экономической и правовой 

ситуации;  экономического и правового мышления, основанного на знании отечественной и зарубежной науки,  способен к целостному 

анализу проблем общества. 

8) культурной подготовки – КК8 



способен к анализу мировоззренческих, социально и личностно значимых философских проблем, способен к пониманию значения 

культуры как формы человеческого существования, способен руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества;  

способен  к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному и бережному отношению к 

историческому наследию и культурным традициям, способен к осознанию ценности казахстанской культуры и ее места во всемирной 

культуре, способен осознавать значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации, стремиться и 

быть готовым к совершенствованию и развитию общества на принципах демократии, свободы и гуманизма.  

9) общими компетенциями – КК9 

- обладать базовыми знаниями в области естественнонаучных (социальных, гуманитарных, экономических) дисциплин, 

способствующих формированию высокообразованной личности с широким кругозором и культурой мышления; 

- обладать навыками обращения с современной техникой, уметь использовать информационные технологии в сфере 

профессиональной деятельности; 

- владеть навыками приобретения новых знаний, необходимых для повседневной профессиональной деятельности и продолжения 

образования в магистратуре. 

- знать социально-этические ценности, основанные на общественном мнении, традициях, обычаях, общественных нормах и 

ориентироваться на них в своей профессиональной деятельности; 

- соблюдать нормы деловой этики, владеть этическими и правовыми нормами поведения; 

- знать традиции и культуру народов Казахстана; быть толерантным к традициям, культуре других народов мира.  

Бакалавры права по специальности «5В090200 – Туризм» владеют следующими специальными компетенциями в области 

применения своих профессиональных знаний, умений и навыков: 

 1 Социально – этическая  СК1:  

иметь представление: 

- о процессе профессионального становления личности менеджера туризма; 

знать: 

- что управление - это организация других людей на труд через общение с ними; своевременное управленческое решение эффективно в 

том случае, если оно принимается при минимуме исходных данных; наиболее осязаемый способ признания ценности сотрудника - это 

денежное вознаграждение и продвижение по службе; 

уметь: 

- рационально использовать свое время, сосредоточиться на главном, целесообразно подбирать пригодных для дела работников, уметь 

взаимодействовать с коллегами-менеджерами; 

иметь навыки: 

- работы в коллективе, межличностного общения, моделирования профессиональной личности менеджера туризма; 

быть компетентным: 

- в вопросах социальной психологии и этики. 

2 Экономическая и организационно-управленческая  СК2:  



иметь: 

- достаточную практическую и теоретическую подготовку для анализа социально-экономической ситуации стран и регионов; 

владеть: 

- знаниями о роли и основных функциях государства в экономике, принципах формирования бюджетной политики, направлениях 

государственной социально-экономической политики и политики в сфере туризма; 

понимать: 

-что управляющему лучше иметь дело с теми, кто пытается сделать слишком много, чем с теми, кто ограничивается слишком малым; 

-что качества, необходимые хорошему менеджеру, сводятся к понятию «решительно действовать»; 

уметь: 

- ориентироваться в идеалах и ценностях, стилях жизни в демократическом обществе; 

знать: 

- что менеджер туризма должен не только принимать верные и своевременные решения, но и быть их мотиватором; 

-что лучший менеджер - это человек с высокой работоспособностью, гением давать поручения другим, вдохновлять сотрудников на 

дело, выявлять узкие» места, определять приоритетные задачи. 

3 Профессиональная  СК3: 

владеть: 

- методами и навыками проведения валютно-финансовых операций, оформления визовых документов, ведения переговоров с партнерами 

и взаимодействия с государственными структурами, уметь работать в стационарных и маршрутных условиях; 

- современными информационными технологиями; 

- методологией оценки социально-экономической эффективности использования ресурсов и затрат в туристско-рекреационной деятельности; 

- методами научных исследований, применять результаты этих исследований в практической туристской деятельности; 

быть компетентным и применять на практике: 

- современные (в т. ч. электронные) информационные технологии и технологии продвижения туристского продукта; 

понимать: 

-цели   и   задачи   профессиональной   деятельности   менеджера  туризма с учетом требований рынка труда и запросов  

потенциальных работодателей. 

4 Социально-географичечкая  СК4: 

иметь: 

- достаточную теоретическую и практическую подготовку для осознания своей социальной, экономической, профессиональной роли; 

владеть: 

- методикой географической и социальной мобильности; методами изучения взаимосвязей  общественных явлений, прогнозирования; 

уметь: 

- ориентироваться в идеалах и ценностях демократического общества, стилях жизни в демократическом обществе; осознать себя в 

качестве творческой личности, носителя прав и обязанностей; 

быть готовым: 



- к ответственному выбору в условиях социальных альтернатив; 

- способствовать повышению уровня управленческой деятельности в туризме. 
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1. Жалпы міндетті модульдері 

1.Общеобразовательные обязательные модули (ОбОМ) 

1.General education compulsory modules 

Коммуникативті 1 

Коммуникативный 1 

Communicative 1 

Білім мен түсінік: тіл ауызша 

және жазбаша диалог, монолог, 

іскерлік хат алмасу, ақпараттық 

ортадағы өз орнын білу, 

ақпаратты іздеу, іріктеу, 

жүйелеу, талдау, өңдеу және 

оның пайдалылығын бағалау. 

білім мен түсінікті қолдану: 

қарым-қатынастың 

коммуникативтік тәсілдерін 

қалыптастыру арқылы. 

пікір білдіру: ақпаратты іздеу, 

іріктеу, 

жүйелеу,талдау,өңдеу,оның 

пайдалылығын бағалау және 

алға қойылған оқу міндеттерін 

1

5 

26  1,

2 

  IYa - 

11101 

Шетел тілі 

Иностранный язык 

Foreign language 

ЖБ

П 

А ОК

   

 6  Э  КК1 

КК2 

СК4 

КК6 

КК8 

КК9 

 

1,2  K(R)Ya-

11102  

 

Қазақ (орыс) тілі 

Казахский (русский) 

язык 

Kazakh (Russian) 

Language   

ЖБ

П   

А  ОК

   

6   Э 

2 IKT-

1103 

Ақпараттық және 

коммуникациялық 

технологиялар 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Information and 

communication 

ЖБ

П  

А ОК

   

 3  Э  



шешу үшін перспективада 

мақсатты қолдану. 

коммуникативтік қабілеттер:  

қоғаммен,       

ұжыммен қазақ,орыс және 

ағылшын (неміс) тілдерінде 

әлеуметтік-коммуникативтік 

қарым-қатынас жасай білуі мен 

дағдысы, топта жұмыс істей алу 

қабілеті, ынтымақтастық. 

оқуға деген қабілет: өз 

бетінше білім алу саласында өз 

іскерліктері мен дағдыларын 

көрсету, білім алу және сақтау, 

сондай-ақ оларды дамыту және 
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Знание и понимание: языков, 

умение вести устный и 

письменный диалог, монолог, 

деловую переписку, своего 

места в информационной среде, 

поиск, отбор, 

систематизация,анализ,обработ

ка информации, оценка ее 

полезности. 

применение знаний и 

понимания: посредством 

формирования 

коммуникативных приемов 

общения, 

выражение суждений: поиск, 

отбор, систематизация, анализ, 

обработка информации, оценка 

ее полезности и 

целенаправленное применение 
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в перспективе для решения 

поставленных учебных задач. 

коммуникативные 

способности: умения и навыки 

социально-коммуникативного 

взаимодействия с обществом, 

коллективом на казахском, 

русском и английском 

(немецком) языках, навыки 

работы в группе, 

сотрудничество.  

способности к учебе: 
проявление собственных 

умений и навыков в области 

самообразования, умение 

приобретать и сохранять 

знания, а также развивать и 

рационально их использовать. 

Knowledge and understanding: 

languages, ability to conduct oral 

and written dialogue, monologue, 

business correspondence; their 

place in the information 

environment; search, selection, 

systematization, analysis, 

processing of information, 

evaluation of its usefulness. 

applying knowledge and 

understanding: by means of 

formation of communicative 

methods of communication. 

expression of judgments: search, 

selection, systematization, 

analysis, processing of 

information, evaluation of its 



usefulness and purposeful 

application in the long term for 

the solution of educational tasks. 

communication skills: skills and 

abilities of social and 

communicative interaction with 

society, collective in the Kazakh, 

Russian and English (German) 

languages, skills of work in group, 

cooperation,. 

abilities to study: manifestation 

of own abilities and skills in the 

field of self-education, ability to 

acquire and keep knowledge, and 

also to develop and rationally use 

them. 

Дүниетанымдық 

Мировоззренческий 

Worldview 

Білім және түсінік: әлемнің 

ғылыми бейнесін, әлеуметтік, 

қоғамдық, мәдени 

құбылыстардың негіздерін 

түсіну. 

білім мен түсінікті қолдану: 

әлемдегі құндылық-мағыналық 

бағдар, болмыс, өмір 

құндылықтары, мәдениет, 

ғылым, өндіріс құндылықтары, 

өркениеттер тарихы, өз елі, діні. 

пікір білдіру: ақпаратты іздеу, 

іріктеу,    

жүйелеу,талдау,өңдеу,оның 

пайдалылығын бағалау және 

алға қойылған оқу міндеттерін 

шешу үшін перспективада 

мақсатты қолдану. 

коммуникативтік қабілеттер: 

5 9 4 Fil-2104 Философия 

Философия 

Philosophy 
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Кәсіптік қазақ (орыс) 

тілі 

Профессиональный 

казахский(русский) 

язык 

Professional Kazakh 

(Russian) Language 

 ДБ  В ОК

    

2 Э 



ұжыммен әлеуметтік-

коммуникативтік қарым -

қатынас, ынтымақтастық, саяси 

әдептілік. 

оқуға деген қабілет: білімді 

құрылымдау, білімді ахуалдық-

барабар өзектендіру, 

жинақталған білімді кеңейту, 

жетілдіру. 

Знание и понимание: 
понимание научной картины 

мира, основ социальных, 

общественных, культурных 

явлений. 

применение знаний и 

понимания: ценностно-

смысловой ориентации в мире, 

ценности бытия, жизни, 

ценности культуры, науки, 

производства, истории 

цивилизаций, собственной 

страны,религии. 

выражение суждений: поиск, 

отбор, систематизация, анализ, 

обработка информации, оценка 

ее полезности и 

целенаправленное применение 

в перспективе для решения 

поставленных учебных задач. 

коммуникативные 

способности: социально-

коммуникативного 

взаимодействия с коллективом, 

сотрудничество, 

политкорректность. 



способности к учебе: 

структурирование знаний, 

ситуативно-адекватной 

актуализации знаний, 

расширения, приращения 

накопленных знаний. 

Knowledge and understanding: 

understanding the scientific 

picture of the world, the basics of 

social, social and cultural 

phenomena. 

application of knowledge and 

understanding: value-semantic 

orientation in the world, values of 

being, life, values of culture, 

science, production, history of 

civilizations, own country, 

religion. 

expression of judgments: search, 

selection, systematization, 

analysis, processing of 

information, evaluation of its 

usefulness and purposeful 

application in the long term for 

the solution of educational tasks. 

communication skills: social and 

communicative interaction with 

team, cooperation, political 

correctness. 

ability to learn: knowledge 

structuring, situational-

appropriate updating of 

knowledge, the extension of the 

increment of accumulated 

knowledge. 



Саяси-әлеуметтік 

Социально-

политический 

The socio-political 

Білім және түсінік: микро, 

макро және мега - деңгейлерде 

нарық субъектілерінің арасында 

туындайтын әлеуметтік-

экономикалық қатынастардың 

даму заңдылықтарын, 

дүниежүзілік және 

еуразиялық тарихи процесс 

контекстінде Тәуелсіз 

Қазақстан мемлекеттілігінің 

қалыптасу кезеңдері мен тарихи 

негіздерін, қазақстандық 

құқықтың базалық 

салаларының негізгі ережелері, 

қазіргі саяси және әлеуметтік 

үдерістер туралы түсініктер. 

білім мен түсінікті қолдану: 

әлеуметтік коммуникацияларда, 

кәсіби кеңістікте.  

пікір білдіру: берілген 

стандарттарға сәйкес 

міндеттерді орындау, ақпаратты 

жүйелеу,талдау,өңдеу,оның 

пайдалылығын бағалау және 

қойылған міндеттерді шешу 

үшін перспективада мақсатты 

қолдану. 

коммуникативтік қабілеті: 

төзімділікті, этникалық 

идентификацияны 

қалыптастыру, көп мәдениетті 

қоғамға бейімделе білу, басқа 

халықтар мен дін өкілдерінің 

мүдделерін құрметтеу. 

оқуға қабілеттілік: өздігінен 
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Экономика негіздері 

Основы экономики 
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Қазақстанның қазіргі 

заман тарихы  

Современная история 

Казахстана 

The modern history of 

Kazakhstan 

ЖБ

П 
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Құқық негіздері 

Основы права 

Bases of law 
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1 
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Саясаттану-

әлеуметтану 

Политология-

социология 

Political science-

sociology 

ЖБ

П  

С КВ

   

3 Э 



білім алуға дайындық және 

қабілеттілік. 

Знание и понимание: 

закономерностей развития 

социально- экономических 

отношений, возникающих 

между субъектами рынка на 

микро, макро и мега уровнях, 

исторических основ и периодов 

становления  независимой 

казахстанской  

государственности  в  контексте  

всемирного  и  евразийского 

исторического процесса, 

основных положений базовых 

отраслей казахстанского права, 

представлений о современных 

политических и социальных 

процессах.   

применение знаний и 

понимания: в социальных 

коммуникациях, в 

профессиональном 

пространстве.  

выражение суждений: 

выполнять задачи в 

соответствии с заданными 

стандартами; систематизация, 

анализ, обработка информации, 

оценка ее полезности и 

целенаправленное применение 

в перспективе для решения 

поставленных задач. 

коммуникативные 

способности: формирование 



толерантности, этнической 

идентификации, умение 

адаптироваться в 

поликультурном обществе, 

уважать интересы 

представителей других народов, 

религий. 

способности к учебе: 
готовность и способность к 

самообразованию. 

Knowledge and understanding: 

laws of development of socio - 

economic relations between 

market participants at the micro, 

macro and mega levels, historical 

foundations and periods of 

formation of independent Kazakh 

statehood in the context of the 

world and Eurasian historical 

process, the basic provisions of 

the basic branches of Kazakhstan 

law, ideas about modern political 

and social processes.   

application of knowledge and 

understanding: in social 

communications, in professional 

space.  

expression of judgments: 
perform tasks in accordance with 

the specified standards; 

systematization, analysis, 

processing of information, 

evaluation of its usefulness and 

purposeful application in the long 

term to solve the tasks. 



communication skills: formation 

of tolerance, ethnic identification, 

ability to adapt to a multicultural 

society, respect the interests of 

other peoples and religions. 

ability to study: readiness and 

ability to self-education. 

Кіріспе курс 

Вводный курс 

Introductory Course 

Білім және түсінік: қазіргі 

заманғы туризм теориясын 

кеңістіктік және әлеуметтік-

экономикалық құбылыс 

ретінде, әлемдік туризм 

индустриясының даму 

тенденциялары, оның 

трансұлттық сипаты, туризм 

индустриясының даму 

шарттары және оның 

ерекшеліктері. 

білім мен түсінікті қолдану: 

әлемдегі құндылық-мағыналық 

бағдар,болмыс, өмір 

құндылықтары,мәдениет,ғылым

, өндіріс құндылықтары, 

өркениеттер тарихы, өз елі, діні. 

пікір білдіру: ақпаратты іздеу, 

іріктеу, 

жүйелеу,талдау,өңдеу,оның 

пайдалылығын бағалау және 

алға қойылған оқу міндеттерін 

шешу үшін перспективада 

мақсатты қолдану. 

коммуникативтік қабілеттер: 

ұжыммен әлеуметтік-

коммуникативтікқарым- 

қатынас, ынтымақтастық, саяси 
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Мамандыққа кіріспе  

Введение в 

специальность 

Introduction to 

speciality 

ДБ С КВ 3 Э КК3 

КК5 

КК6 

КК8 

КК9 

СК1 

 2 

OT -

1211 

Туризмология 

негіздері 

Основы туризмологии 

Fundamentals of 

tourism science 

ДБ В ОК 3 Э 



әдептілік. 

оқуға деген қабілет: білімді 

құрылымдау, білімді ахуалдық-

барабар өзектендіру, 

жинақталған білімді кеңейту, 

жетілдіру. 

Знание и понимание: 

современной теории туризма 

как пространственного и 

социально-экономического 

явления, тенденций развития 

мировой индустрии туризма, её 

транснациональный характер, 

условий развития индустрии 

туризма и её особенностей. 

применение знаний и 

понимания: ценностно-

смысловой ориентации в мире, 

ценности бытия, жизни, 

ценности культуры, науки, 

производства, истории 

цивилизаций, собственной 

страны, религии. 

выражение суждений: поиск, 

отбор, систематизация, анализ, 

обработка информации, оценка 

ее полезности и 

целенаправленное применение 

в перспективе для решения 

поставленных учебных задач. 

коммуникативные 

способности: социально-

коммуникативного 

взаимодействия с коллективом, 

сотрудничество, 



политкорректность. 

способности к учебе: 
структурирование знаний, 

ситуативно-адекватной 

актуализации знаний, 

расширения, приращения 

накопленных знаний. 

Knowledge and understanding: 
the modern theory of tourism as a 

spatial and socio-economic 

phenomenon, trends in the 

development of the world tourism 

industry, its transnational nature, 

the conditions for the 

development of the tourism 

industry and its features. 

application of knowledge and 

understanding: value-semantic 

orientation in the world, values of 

life, life, values of culture, 

science, production, history of 

civilizations, own country, 

religion. 

expression of judgments: search, 

selection, systematization, 

analysis, processing of 

information, evaluation of its 

usefulness and purposeful 

application in the long term for 

the solution of educational tasks. 

communication skills: social and 

communicative interaction with 

the team, cooperation, political 

correctness. 

ability to study: structuring of 



knowledge, situational-adequate 

updating of knowledge, 

expansion, increment of 

accumulated knowledge. 

Туризмнің даму 

тарихы 

История развития 

туризма 

The history of tourism 

development 

Білім және түсінік: қазіргі 

жағдайда саланың теориялық 

және практикалық мәселелерін, 

туристік өлкетану мәселелерін 

ұғыну үшін қажетті туризмнің 

пайда болуы мен дамуының 

тарихи тәжірибесі. 

білім мен түсінікті қолдану: 

әлемдегі құндылық-мағыналық 

бағдар, болмыс, өмір 

құндылықтары, мәдениет, 

ғылым, өндіріс құндылықтары, 

өркениеттер тарихы, өз елі, діні. 

пікір білдіру: ақпаратты іздеу, 

іріктеу, 

жүйелеу,талдау,өңдеу,оның 

пайдалылығын бағалау және 

алға қойылған оқу міндеттерін 

шешу үшін перспективада 

мақсатты қолдану. 

коммуникативтік қабілеттер: 

ұжыммен әлеуметтік-

коммуникативтік қарым-

қатынас, ынтымақтастық, саяси 

әдептілік; 

оқуға деген қабілет: білімді 

құрылымдау, білімді ахуалдық-

барабар өзектендіру, 

жинақталған білімді кеңейту, 

жетілдіру. 

Знание и понимание: 
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Туризм тарихы 

История туризма 

The history of tourism 
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Туристік-өлкетану 

жұмысының негіздері 

Основы туристско-

краеведческой работы 

Bases of tourist local 

history work 

ДБ С КВ 3 Э 



исторического опыта 

зарождения и развития туризма, 

необходимого для осмысления 

теоретических и практических 

проблем отрасли в 

современных условиях, 

вопросов туристского 

краеведения. 

применение знаний и 

понимания: ценностно-

смысловой ориентации в мире, 

ценности бытия, жизни, 

ценности культуры, науки, 

производства, истории 

цивилизаций, собственной 

страны, религии. 

выражение суждений: поиск, 

отбор, систематизация, анализ, 

обработка информации, оценка 

ее полезности и 

целенаправленное применение 

в перспективе для решения 

поставленных учебных задач. 

коммуникативные 

способности: социально-

коммуникативного 

взаимодействия с коллективом, 

сотрудничество, 

политкорректность. 

способности к учебе: 
структурирование знаний, 

ситуативно-адекватной 

актуализации знаний, 

расширения, приращения 

накопленных знаний. 



Knowledge and understanding: 

the historical experience of the 

origin and development of 

tourism, necessary for 

understanding the theoretical and 

practical problems of the industry 

in modern conditions, issues of 

tourist local history. 

application of knowledge and 

understanding: value-semantic 

orientation in the world, values of 

life, life, values of culture, 

science, production, history of 

civilizations, own country, 

religion. 

expression of judgments: search, 

selection, systematization, 

analysis, processing of 

information, evaluation of its 

usefulness and purposeful 

application in the long term for 

the solution of educational tasks. 

communication skills: social and 

communicative interaction with 

the team, cooperation, political 

correctness. 

ability to study: structuring of 

knowledge, situational-adequate 

updating of knowledge, 

expansion, increment of 

accumulated knowledge. 

Туризмнің 

басқармасы 

Управление туризма 

Department of 

Білім және түсінік:  басқару 

объектісі ретінде туризмнің 

ерекшеліктерін, кәсіпкерліктің 

ұйымдық-құқықтық 
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Туризмдегі 

бухгалтерлік есеп 

Бухгалтерский учет в 

туризме 

ДБ С КВ 3 Э КК4 

КК7 

КК9 

СК1 



Tourism нысандарын, туристік саладағы 

салық салу және бухгалтерлік 

есептің ерекшелігі. 

білімі мен түсінікт қолдану:  

кәсіби кеңістікте; ақпаратты 

іздеу үшін инновацияларды 

қолдану және өз зерттеулерінің 

нәтижелерін көрсете білу. 

пікір білдіру: берілген 

стандарттарға сәйкес 

міндеттерді орындау, ақпаратты 

жүйелеу, талдау, өңдеу, оның 

пайдалылығын бағалау және 

қойылған міндеттерді шешу 

үшін перспективада мақсатты 

қолдану. 

коммуникативтік қабілеттер: 

ұжыммен әлеуметтік-

коммуникативтік қарым-

қатынас, ынтымақтастық. 

оқуға деген қабілет: жаңа 

кәсіби білім мен біліктерді өз 

бетімен алуға әзірлігі мен 

қабілеті. 

Знание и понимание: 

особенностей туризма как 

объекта управления, 

организационно-правовых форм 

предпринимательства, 

специфики налогообложения и 

бухгалтерского учета в 

туристской отрасли. 

применение знаний и 

понимания: в 

профессиональном 

Book keeping in 

tourism 

СК2 

СК3 

СК4 
4 

MT -

2215 

Туризм менеджменті 

Менеджмент туризма 

Management of tourism 

ДБ В ОК 3 Э 

3 

OPDT -

2216 

Туризмдегі 

кәсіпкерлік қызмет 

негіздері 

Основы 

предпринимательской 

деятельности в 

туризме 

Bases of 

entrepreneurship in 

tourism 

ДБ С КВ 4 Э 



пространстве,применение 

инноваций для поиска 

информации и умение 

представлять результаты своих 

исследований. 

выражение суждений: 
выполнять задачи в 

соответствии с заданными 

стандартами, систематизация, 

анализ, обработка информации, 

оценка ее полезности и 

целенаправленное применение 

в перспективе для решения 

поставленных задач. 

коммуникативные 

способности: социально-

коммуникативного 

взаимодействия с коллективом, 

сотрудничество. 

способности к учебе: 
готовность и способность 

самостоятельно приобретать 

новые профессиональные 

знания и умения. 

Knowledge and understanding: 

peculiarities of tourism as an 

object of management, 

organizational and legal forms of 

entrepreneurship, specifics of 

taxation and accounting in the 

tourism industry. 

application of knowledge and 

understanding: in the 

professional space,application of 

innovations to search for 



information and the ability to 

present the results of their 

research. 

expression of judgments: 
perform tasks in accordance with 

the specified standards, 

systematization, analysis, 

processing of information, 

evaluation of its usefulness and 

purposeful application in the long 

term to solve the tasks. 

communication skills: social and 

communicative interaction with 

the team, cooperation. 

ability to study: readiness and 

ability to acquire new professional 

knowledge and skills 

independently. 

 

Кәсіби 

коммуникативті  

Профессионально- 

коммуникативный 

Professional 

communicative 

Білім және түсінік: туристік 

маркетингтің теориялық 

негіздерін білу және түсіну, шет 

тілдерін білу, ауызша және 

жазбаша диалог, монолог, 

іскерлік хат-хабар жүргізе білу. 

Білім мен түсінуді қолдану: 

қарым-қатынастың 

коммуникативтік тәсілдерін 

қалыптастыру арқылы. 

пікір білдіру: ақпаратты іздеу, 

іріктеу, жүйелеу, талдау, өңдеу, 

оның пайдалылығын бағалау 

және болашақта қойылған 

кәсіби-коммуникативтік 

міндеттерді шешу үшін 

6 10 5 
MT -

3217 

Туризм маркетингі 

Маркетинг туризма 

Marketing of tourism 

ДБ В ОК 3 Э КК1 

КК2 

КК5 

КК6 

КК7 

КК8 

СК1 

СК3 

СК4 

 

6 

POIYa -

3218 

Кәсіби-бағытталған 

шет тілі 

Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык 

Professionally-oriented 

foreign language 

ДБ В ОК 3 Э 



мақсатты қолдану. 

коммуникативтік қабілеттер: 

қоғаммен, ұжыммен қазақ, орыс 

және ағылшын (неміс) 

тілдерінде әлеуметтік-

коммуникативтік қарым-

қатынас жасау дағдылары мен 

біліктіліктері, топта жұмыс 

істей алу дағдылары, 

ынтымақтастық,  

ынтымақтастық, көшбасшылық. 

Оқуға деген қабілет: тілдерді 

меңгеру саласында өз 

іскерліктері мен дағдыларын 

көрсету, білім алу және оны 

есте сақтау, сондай-ақ оларды 

дамыту және ұтымды 

пайдалану. 

Знание и понимание: 

теоретических основ 

туристского маркетинга, знание 

иностранных языков, умение 

вести устный и письменный 

диалог, монолог, деловую 

переписку. 

применение знаний и 

понимания: посредством 

формирования 

коммуникативных приемов 

общения, 

выражение суждений, поиск, 

отбор, систематизация, анализ, 

обработка информации, оценка 

ее полезности и 

целенаправленное применение 



в перспективе для решения 

поставленных 

профессионально-

коммуникативных задач. 

коммуникативные 

способности: умения и навыки 

социально-коммуникативного 

взаимодействия с 

обществом,коллективом  на 

казахском, русском и 

английском (немецком) языках, 

навыки работы в группе, 

сотрудничество, навыки работы 

в группе, сотрудничество, 

лидерство. 

способности к учебе: 

проявление собственных 

умений и навыков в области 

владения языками, умение 

приобретать и сохранять 

знания, а также развивать и 

рационально их использовать. 

Knowledge and understanding: 

the theoretical foundations of 

tourism marketing, knowledge of 

foreign languages, the ability to 

conduct oral and written dialogue, 

monologue, business 

correspondence. 

applying knowledge and 

understanding: by means of 

formation of communicative 

methods of communication, 

expression of judgments, search, 

selection, systematization, 



analysis, processing of 

information, evaluation of its 

usefulness and purposeful 

application in the long term for 

the solution of professional and 

communicative tasks. 

communication skills: skills and 

abilities of social and 

communicative interaction with 

society,collective in the Kazakh, 

Russian and English (German) 

languages, skills of work in group, 

cooperation, skills of work in 

group, cooperation, leadership. 

ability to study: the 

manifestation of their own skills 

in the field of language skills, the 

ability to acquire and maintain 

knowledge, as well as to develop 

and use them rationally. 

Кәсіби 

экономикалық  

Профессионально-

экономический  

Professional and 

economic 

Білім және түсінік: 

макроэкономикалық 

айнымалылардың арасындағы 

себеп–салдар байланыстары 

мен тәуелділіктері, белсенді 

туристік саяхаттарды 

ұйымдастырудың жалпы 

сұрақтары мен кіріс алдындағы 

тактикасы, категориялық 

6 10 1 

MSST -

1219 

Әлеуметтік сала мен 

туризмнің 

микроэкономикасы 

Микроэкономика 

социальной сферы и 

туризма 

Microeconomics of 

social spheres and 

tourism 

ДБ С КВ 3 Э КК5 

КК6 

КК7 

КК9 

СК3 

СК4 

 



сапарларды ұйымдастырудың 

негізгі ерекшеліктері. 

білім мен түсінікті қолдану: 

кәсіби кеңістікте,ақпаратты 

іздеу үшін инновацияларды 

қолдану және өз зерттеулерінің 

нәтижелерін көрсете білу. 

пікір білдіру: берілген 

стандарттар мен нақты ортаға 

сәйкес басқару міндеттерін 

орындау. 

коммуникативтік қабілеттер: 

ұжыммен, командамен 

әлеуметтік-коммуникативтік 

өзара іс-қимыл, 

ынтымақтастық, төзімділік; 

көшбасшылық. 

Оқуға деген қабілетт: 

басқарушылық инновацияларды 

әзірлеуге дайындық және 

қабілеттілік. 

Знание и понимание: 
причинно–следственных связей 

и зависимостей между 

микроэкономическими 

переменными, общих вопросов 

организации и предпоходной 

тактики активных туристских 

путешествий, основных 

особенностей организации 

категорийных походов. 

применение знаний и 

понимания: в 

профессиональном 

пространстве, применение 

2 

TTAVT 

-1320 

Туризмнің белсенді 

түрлерінің техникасы 

мен тактикасы 

Техника и тактика 

активных видов 

туризма 

Techniques and tactics 

active kinds of tourism 

ПД В ОК 3 Э 



инноваций для поиска 

информации и умение 

представлять результаты своих 

исследований.  

выражение суждений: 

выполнять управленческие 

задачи в соответствии с 

заданными стандартами и 

конкретной средой. 

коммуникативные 

способности: социально-

коммуникативного 

взаимодействия с коллективом, 

командой, сотрудничество, 

толерантность, лидерство 

способности к учебе: 
готовность и способность к 

разработке управленческих 

инноваций. 

Knowledge and understanding: 
cause–effect relationships and 

dependencies between 

macroeconomic variables, 

General issues of organization and 

pre-income tactics of active 

tourist trips, the main features of 

the organization of category trips. 

application of knowledge and 

understanding: in the 

professional space, application of 

innovations to search for 

information and the ability to 

present the results of their 

research.  

expression of judgments: 



perform management tasks in 

accordance with specified 

standards and specific 

environment. 

communication skills: social and 

communicative interaction with 

the team, collaboration, tolerance, 

leadership 

ability to study:  readiness and 

ability to develop management 

innovations. 

2.Мамандық бойынша міндетті модулдер 

2.Обязательные модули по специальности (ОМС) 

2.Compulsory modules in the specialty 

 Білім және түсінік: 

халықаралық туризмнің, 

туристік қызметтің табиғи және 

әлеуметтік-экономикалық 

ресурстарының генезисі, 

эволюциясы және жұмыс істеу 

механизмі, оларды тиімді 

пайдалану принциптері, 

халықаралық туризмнің, 

әлемдік туристік 

орталықтардың тұрақты 

дамуын бағалау әдістері, 

туристік ағындардың негізгі 

бағыттары, экскурсиялардың әр 

түрлі түрлерін өткізу әдістемесі, 

экскурсиялық жұмысты 

ұйымдастыру әдістері, 

халықаралық туризмді 

дамытудың этнографиялық 

алғышарттары. 

білім мен түсінікті қолдану: 

8 14 6 

GMT -

3201 

Халықаралық туризм 

географиясы 

География 

международного 

туризма 

The geography of 

international tourism 

ДБ В ОК 3 Э КК5 

КК6 

КК7 

КК9 

СК3 

СК4 

 

5 

ET -3202 

Этнографиялық 

туризм 

Этнографический 

туризм 

Ethnographic tourism 

ДБ С КВ 3 Э 

5 

E -3303 

Экскурсиятану 

Экскурсоведение 

Excursion 

ПД В ОК 2 Э 



теориялық және тәжірибелік 

экономикадағы, кәсіби 

кеңістіктегі зерттеулер, 

ақпаратты іздестіру үшін 

инновацияларды пайдалану 

және өздерінің зерттеулерінің 

нәтижелерін ұсыну мүмкіндігі.  

пікір білдіру: экономикалық 

модельдерді құруда және 

экономикалық процестерді 

компьютерлік моделдеудің 

тәсілдерін қолдану. 

коммуникативтік қабілеттер: 

заманауи ғылыми және 

практикалық экономикалық 

міндеттерді қалыптастыру және 

шешу қабілетіне ықпал ететін 

кәсіби АКТ мәдениетінің 

жоғары деңгейі. 

оқуға деген қабілет: 

математикалық құралдар 

негізінде экономикадағы 

заманауи, динамикалық АКТ-

ны игеруде. 

Знание и понимание: генезиса, 

эволюции и механизма 

функционирования 

международного туризма, 

природных и социально-

экономических ресурсов 

туристской деятельности, 

принципов их рационального 

использования, методов оценки 

устойчивого развития 

международного туризма, 



мировых туристских центров, 

основных направлений 

туристских потоков, методики 

проведения различных видов 

экскурсий, методов 

организации экскурсионной 

работы, этнографических 

предпосылок развития 

международного туризма. 

применение знаний и 

понимания: в 

теоретических и 

экспериментальных 

исследованиях в экономике, в 

профессиональном 

пространстве, применение 

инноваций для поиска 

информации и умение 

представлять результаты своих 

исследований. 

выражение суждений: в 

построения экономических 

моделей и использовании 

приемов компьютерного 

моделирования экономических 

процессов.   

коммуникативные   

способности: высокий уровень 

профессиональной ИКТ - 

культуры, способствующей 

умению формировать и решать 

современные научные и 

практические экономические 

задачи. 

способности к учебе: в 



освоении современных, 

динамичных ИКТ в экономике 

на основе математических 

инструментов. 

Knowledge and understanding: 

Genesis, evolution and 

mechanism of functioning of 

international tourism, natural and 

socio-economic resources of 

tourist activity, principles of their 

rational use, methods of 

assessment of sustainable 

development of international 

tourism, world tourist centers, the 

main directions of tourist flows, 

methods of carrying out various 

types of excursions, methods of 

organization of excursion work, 

ethnographic preconditions of 

development of international 

tourism. 

application of knowledge and 

understanding: 

theoretical and experimental 

research in the economy, in the 

professional space, the use of 

innovation to find information and 

the ability to present the results of 

their research. 

expression of judgments: in the 

construction of economic models 

and the use of computer modeling 

techniques of economic processes.   

communication skills: a high 

level of professional ICT culture 



that contributes to the ability to 

form and solve modern scientific 

and practical economic problems. 

ability to study: in the 

development of modern, dynamic 

ICT in the economy based on 

mathematical tools. 

Туризм 

экономикасы 

Экономика туризма 

The Economics of 

tourism 

Білім және түсінік: қазіргі 

жағдайда кәсіпорын қызметінің 

және қалыптасуының негізгі 

принциптерін, кәсіпорынның 

экономикалық қызметіне 

қаржылық талдау жүргізу 

әдістемесін, шаруашылық 

жүргізуші субъектілердің 

қызметін сипаттайтын қазіргі 

заманғы көрсеткіштер жүйесін 

құру, есептеу және талдау 

негіздерін, бизнес-жоспарды 

құру әдістемесін, салық салу 

негіздерін. 

білім мен түсінікті қолдану: 

теориялық және тәжірибелік 

экономикадағы, кәсіби 

кеңістіктегі зерттеулер, 

ақпаратты іздестіру үшін 

инновацияларды пайдалану 

және өздерінің зерттеулерінің 

нәтижелерін ұсыну мүмкіндігі. 

пікір білдіру: берілген 

стандарттарға сәйкес 

міндеттерді орындау, ақпаратты 

жүйелеу, талдау, өңдеу, оның 

пайдалылығын бағалау және 

қойылған міндеттерді шешу 

1

5 

26 5 

EP -3204 

Кәсіпорын 

экономикасы 

Экономика 

предприятия 

Economy of Enterprises 

ДБ С КВ 4 Э КК5 

КК6 

КК7 

КК9 

СК3 

СК4 

 6 

EA -

3205 

Экономикалық талдау 

Экономический 

анализ 

Economic Analysis 

ДБ С КВ 4 Э 

6 

BPGR -

3206 

Қонақ үй және 

мейрамхананың 

бизнес жоспары 

Бизнес план гостиниц 

и ресторанов 

Business-plan of hotels 

and restaurants 

ДБ С КВ 4 Э 

5 

NT -

3207 

Туризмдегі салық 

салу 

Налогооблажение в 

туризме 

Taxation in Tourism 

ДБ С КВ 3 Э 



үшін перспективада мақсатты 

қолдану. 

коммуникативтік қабілеттер: 

командада жұмыс істеу, 

көшбасшылық, ұжыммен 

әлеуметтік-коммуникативтік 

қарым-қатынас, 

ынтымақтастық. 

Оқуға деген қабілет: өздігінен 

білім алуға дайындық және 

қабілеттілік. 

Знание и понимание: 
основных принципов 

формирования и деятельности 

предприятия в современных 

условиях, методики проведения 

финансового анализа 

экономической деятельности 

предприятия, основ построения, 

расчета и анализа современной 

системы показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов, 

методики составления бизнес- 

плана, основ налогообложения. 

применение знаний и 

понимания: в 

теоретических и 

экспериментальных 

исследованиях в экономике, в 

профессиональном 

пространстве, применение 

инноваций для поиска 

информации и умение 

представлять результаты своих 



исследований.  

выражение суждений: 
выполнять задачи в 

соответствии с заданными 

стандартами, систематизация, 

анализ, обработка информации, 

оценка ее полезности и 

целенаправленное применение 

в перспективе для решения 

поставленных задач. 

коммуникативные 

способности: работы в 

команде, лидерства, социально-

коммуникативного 

взаимодействия с коллективом, 

сотрудничество. 

способности к учебе: 

готовность и способность к 

самообразованию. 

Knowledge and understanding: 

the basic principles of formation 

and activity of the enterprise in 

modern conditions, methods of 

financial analysis of the economic 

activity of the enterprise, the 

basics of construction, calculation 

and analysis of the modern system 

of indicators characterizing the 

activities of economic entities, 

methods of drawing up a business 

plan, the basics of taxation. 

application of knowledge and 

understanding: 

theoretical and experimental 

research in the economy, in the 



professional space, the use of 

innovation to find information and 

the ability to present the results of 

their research.  

expression of judgments: 

perform tasks in accordance with 

specified standards, 

systematization, analysis, 

processing of information, 

evaluation of its usefulness and 

purposeful application in the long 

term to solve the tasks. 

communication skills: teamwork, 

leadership, social and 

communicative interaction with 

the team, cooperation. 

ability to study: readiness and 

ability to self-education. 

Ақпараттық-басқару 

Информационно-

управленческий 

Information 

management 

Білім жән түсінік: туризм 

саласындағы маңызды 

ақпараттық технологиялардың 

бірі ретінде брондаудың 

жаһандық жүйелерін, туристік 

қызметтегі статистикалық 

әдістерді, туризм индустриясын 

мемлекеттік реттеу әдістерін. 

білім мен түсінікті қолдану: 

теориялық және тәжірибелік 

экономикадағы, кәсіби 

кеңістіктегі зерттеулер, 

ақпаратты іздестіру үшін 

инновацияларды пайдалану 

және өздерінің зерттеулерінің 

нәтижелерін ұсыну мүмкіндігі. 

пікір білдіру: берілген 

1

0 

17 4 

ITSTGH 

-2208 

Қонақ үй 

шаруашылығы және 

туризм саласындағы 

ақпаратты 

технологиялар 

Информационные 

технологии в сфере 

туризма и 

гостиничного 

хозяйства 

Information 

technologies in tourism 

and hotel industry 

ДБ С КВ 3 Э КК5 

КК6 

КК7 

КК9 

СК3 

СК4 

 

4 

ST -2209 

Туризмдегі статистика 

Статистика в туризме 

Statistics in Tourism 

ДБ С КВ 4 Э 



стандарттар мен нақты ортаға 

сәйкес басқару міндеттерін 

орындау. 

коммуникативтік қабілеттер:  

ұжыммен, командамен 

әлеуметтік-коммуникативтік 

өзара іс-қимыл, 

ынтымақтастық, төзімділік; 

көшбасшылық. 

Оқуға деген қабілет: білімді 

құрылымдау, білімді ахуалдық-

барабар өзектендіру, 

жинақталған білімді кеңейту, 

жетілдіру. 

Знание и понимание: 

глобальных систем 

бронирования как одной из 

важнейших информационных 

технологий в сфере туризма, 

статистических методов в 

туристской деятельности, 

методов государственного 

регулирования индустрии 

туризма. 

применение знаний и 

понимания: в 

теоретических и 

экспериментальных 

исследованиях в экономике, в 

профессиональном 

пространстве. применение 

инноваций для поиска 

информации и умение 

представлять результаты своих 

исследований. 

3 

GRT -

2210 

Туризмдегі 

мемлекеттік реттеу 

Государственное 

регулирование в 

туризме 

State regulation in 

tourism 

ДБ С КВ 3 Э 



выражение суждений: 

выполнять управленческие 

задачи в соответствии с 

заданными стандартами и 

конкретной средой. 

коммуникативные 

способности: социально-

коммуникативного 

взаимодействия с коллективом, 

командой, сотрудничество, 

толерантность, лидерство 

способности к учебе: 
структурирование 

знаний,ситуативно-адекватной 

актуализации знаний, 

расширения, приращения 

накопленных знаний. 

Knowledge and understanding: 
global reservation systems as one 

of the most important information 

technologies in the field of 

tourism, statistical methods in 

tourism activities, methods of 

state regulation of the tourism 

industry. 

application of knowledge and 

understanding: 

theoretical and experimental 

research in the economy, in the 

professional space. application of 

innovations to search for 

information and the ability to 

present the results of their 

research. 

expression of judgments: 



perform management tasks in 

accordance with specified 

standards and specific 

environment. 

communication skills: social and 

communicative interaction with 

the team, collaboration, tolerance, 

leadership 

ability to study: structuring of 

knowledge, situational-adequate 

updating of knowledge, 

expansion, increment of 

accumulated knowledge. 

 

3. Белгілі мамандық үшін таңдау бойынша модульдер  

3.Модули по выбору для определенной специальности (МВОС) 

3.The elective modules for a particular specialty (NGOS) 

Білім беру бағдарламасы: қонақ үй шаруашылығы 

Образовательная программа: гостиничное хозяйство 

Education program: hotel management 

Туристік бизнесті 

ұйымдастыру 

Организация 

туристского бизнеса 

The organization of 

tourist excursion 

business 

Білім және түсінік: туризм 

инфрақұрылымын, мейрамхана 

және қонақ үй бизнесі 

кәсіпорындарын басқарудың 

жалпыланған әлемдік 

тәжірибесі. 

білім мен түсінікті қолдану: 

теориялық және тәжірибелік 

экономикадағы, кәсіби 

кеңістіктегі зерттеулер; 

ақпаратты іздестіру үшін 

инновацияларды пайдалану 

және өздерінің зерттеулерінің 

нәтижелерін ұсыну мүмкіндігі. 

пікір білдіру: берілген 

9 15 5 

IT -3301 

Туризм 

инфрақұрылымы 

Инфрастуктура 

туризма 

Tourism infrastructure 

ПД С КВ 3 Э КК5 

КК6 

КК7 

КК9 

СК3 

СК4 

 6 

ORD -

3302 

Мейрамхана бизнесін 

ұйымдастыру 

Организация 

ресторанного бизнеса 

Organization of 

restaurant business 

ПД С КВ 3 Э 

6 EOGU -

3303 

Қонақ үй қызметінің 

экономикасы және 

ұйымдастырылуы 

ПД С КВ 3 Э 



стандарттар мен нақты ортаға 

сәйкес басқару міндеттерін 

орындау. 

коммуникативтік қабілеттер: 

ұжыммен, командамен 

әлеуметтік-коммуникативтік 

өзара іс-қимыл, 

ынтымақтастық, төзімділік, 

көшбасшылық. 

оқуға деген қабілет: білімді 

құрылымдау, білімді ахуалдық-

барабар өзектендіру, 

жинақталған білімді кеңейту, 

жетілдіру. 

Знание и понимание: 

инфраструктуры туризма, 

обобщенного мирового опыта 

управления предприятиями 

ресторанного и гостиничного 

бизнеса. 

применение знаний и 

понимания: в 

теоретических и 

экспериментальных 

исследованиях в экономике, в 

профессиональном 

пространстве, применение 

инноваций для поиска 

информации и умение 

представлять результаты своих 

исследований. 

выражение суждений: 
выполнять управленческие 

задачи в соответствии с 

заданными стандартами и 

Экономика и 

организация 

гостиничных услуг  

Economics and 

organization of hotel 

services 



конкретной средой. 

коммуникативные 

способности: социально-

коммуникативного 

взаимодействия с коллективом, 

командой, сотрудничество, 

толерантность, лидерство. 

способности к учебе: 
структурирование знаний, 

ситуативно-адекватной 

актуализации знаний, 

расширения, приращения 

накопленных знаний. 

Knowledge and understanding: 
tourism infrastructure, generalized 

world experience in management 

of restaurant and hotel businesses. 

application of knowledge and 

understanding: 

theoretical and experimental 

research in the economy, in the 

professional space, the use of 

innovation to find information and 

the ability to present the results of 

their research. 

expression of judgments: 
perform management tasks in 

accordance with specified 

standards and specific 

environment. 

communication skills: social and 

communicative interaction with 

the team, collaboration, tolerance, 

leadership. 

ability to study: structuring of 



knowledge, situational-adequate 

updating of knowledge, 

expansion, increment of 

accumulated knowledge. 

Туризмнің 

менеджменті  

Менеджмент 

туризма 

Management of 

tourism 

Білім және түсінік: қонақ үй 

ісінің қалыптасу және даму 

тарихы, қонақ үй бизнесі 

кәсіпорындарын басқарудың 

жалпы әлемдік тәжірибесі, 

туристік бизнестегі басқару 

және ұйымдастыру негіздері. 

білім мен түсінікті қолдану: 

теориялық және эксперименттік 

экономикадағы зерттеулер, 

кәсіби кеңістікте; ақпаратты 

іздестіру үшін инновацияларды 

пайдалану және өздерінің 

зерттеулерінің нәтижелерін 

ұсыну мүмкіндігі. 

пікір білдіру: берілген 

стандарттар мен нақты ортаға 

сәйкес басқару міндеттерін 

орындау. 

коммуникативтік қабілеттер: 

ұжыммен, командамен 

әлеуметтік-коммуникативтік 

өзара іс-қимыл, 

ынтымақтастық, төзімділік; 

көшбасшылық 

оқуға деген қабілет: білімді 

құрылымдау, білімді ахуалдық-

барабар өзектендіру, 

жинақталған білімді кеңейту, 

жетілдіру. 

Знание и понимание: истории 

6 10 7 

GH -

4304 

Қонақүй 

шаруашылығы 

Гостиничное 

хозяйство 

Hotel industry 

ПД С КВ 3 Э КК5 

КК6 

КК7 

КК9 

СК3 

СК4 

 7 

POTB -

4305 

Туристік бизнесті 

жоспарлау және 

ұйымдастыру 

Планирование и 

организация 

туристского бизнеса 

Planning and 

organization of tourist 

business 

ПД С КВ 3 Э 



становления и развития 

гостиничного дела, 

обобщенного мирового опыта 

управления предприятиями 

гостиничного бизнеса, основ 

управления и организации в 

туристическом бизнесе. 

применение знаний и 

понимания: в 

теоретических  

и экспериментальных 

исследованиях в экономике, 

 в профессиональном 

пространстве, применение 

инноваций для поиска 

информации и умение 

представлять результаты своих 

исследований. 

выражение суждений: 

выполнять управленческие 

задачи в соответствии с 

заданными стандартами и 

конкретной средой. 

коммуникативные 

способности: социально-

коммуникативного 

взаимодействия с коллективом, 

командой, сотрудничество, 

толерантность, лидерство. 

способности к учебе: 
структурирование знаний, 

ситуативно-адекватной 

актуализации знаний, 

расширения, приращения 

накопленных знаний. 



Knowledge and understanding: 

the history of the formation and 

development of the hotel business, 

generalized international 

experience in the management of 

the hotel business, the basics of 

management and organization in 

the tourism business. 

application of knowledge and 

understanding: 

theoretical  

and experimental research in 

Economics, in the professional 

space, the use of innovation to 

search for information and the 

ability to present the results of 

their research. 

expression of judgments: 
perform management tasks in 

accordance with specified 

standards and specific 

environment. 

communication skills: social and 

communicative interaction with 

the team, collaboration, tolerance, 

leadership. 

ability to study: structuring of 

knowledge, situational-adequate 

updating of knowledge, 

expansion, increment of 

accumulated knowledge. 

Экскурсия-

географиялық 

Экскурсионно-

географический 

Білім мен түсінік: ҚР 

аумағының геологиялық даму 

тарихы, рельефтің негізгі 

түрлері, гидрометеорологиялық 

6 10 7 
GTK -

4306 

Қазақстанның туризм 

географиясы 

География туризма 

Казахстана 

ПД С КВ 3 Э КК5 

КК6 

КК7 

КК9 



Tour-geographical жағдайлар, туристік өнімді 

әзірлеу және практикаға енгізу 

процесі. 

білім мен түсінікті қолдану: 

кәсіби кеңістікте; ақпаратты 

іздестіру үшін инновацияларды 

пайдалану және өздерінің 

зерттеулерінің нәтижелерін 

ұсыну мүмкіндігі. 

пікір білдіру: берілген 

стандарттар мен нақты ортаға 

сәйкес басқару міндеттерін 

орындау. 

коммуникативтік қабілеттер: 

ұжыммен, командамен 

әлеуметтік-коммуникативтік 

өзара іс-қимыл, 

ынтымақтастық, төзімділік; 

көшбасшылық. 

оқуға деген қабілет: 

басқарушылық инновацияларды 

әзірлеуге дайындық және 

қабілеттілік. 

Знание и понимание: 
геологической истории 

развития территории РК, 

основных типов рельефа, 

гидрометеорологических 

условий, процесса разработки и 

внедрения в практику 

туристского продукта. 

применение знаний и 

понимания: 

в профессиональном 

пространстве,применение 

Geography of tourism 

in Kazakhstan 

СК3 

СК4 

 
7 

ME -

4307 

Экскурсия 

менеджменті 

Менеджмент 

экскурсий 

Management tour 

ПД С КВ 3 Э 



инноваций для поиска 

информации и умение 

представлять результаты своих 

исследований. 

выражение суждений: 

выполнять управленческие 

задачи в соответствии с 

заданными стандартами и 

конкретной средой. 

коммуникативные 

способности: социально-

коммуникативного 

взаимодействия с коллективом, 

командой, сотрудничество, 

толерантность, лидерство. 

способности к учебе: 
готовность и способность к 

разработке управленческих 

инноваций. 

Knowledge and understanding: 

geological history of the territory 

of Kazakhstan, the main types of 

terrain, hydrometeorological 

conditions, the process of 

development and implementation 

of the tourist product. 

application of knowledge and 

understanding: in the 

professional space,the use of 

innovation to search for 

information and the ability to 

present the results of their 

research. 

expression of judgments: 
perform management tasks in 



accordance with specified 

standards and specific 

environment. 

communication skills: social and 

communicative interaction with 

the team, collaboration, tolerance, 

leadership. 

ability to study: readiness and 

ability to develop management 

innovations. 

Ақпараттық-

коммуникативтік 1 

Информационно-

коммуникативный 1 

Information-

communicative 1 

Білім және түсінік: шет 

тілдерін білу және түсіну, 

ауызша және жазбаша диалог, 

монолог, іскерлік хат алмасу; 

ақпараттық ортадағы өз орнын 

білу; ақпаратты іздеу, іріктеу, 

жүйелеу, талдау, өңдеу, оның 

пайдалылығын бағалау. 

білім мен түсінікті қолдану: 

қарым-қатынастың 

коммуникативтік тәсілдерін 

қалыптастыру арқылы. 

пікір білдіру: ақпаратты іздеу, 

іріктеу, жүйелеу, талдау, өңдеу, 

оның пайдалылығын бағалау 

және алға қойылған оқу 

міндеттерін шешу үшін 

перспективада мақсатты 

қолдану. 

коммуникативтік қабілеттері: 

қоғаммен, ұжыммен қазақ, орыс 

және ағылшын (неміс) 

тілдерінде әлеуметтік-

коммуникативтік қарым-

қатынас жасай білу және 

6 10 7 

RIDG -

4308 

Қонақ үй бизнесіндегі 

жарнамалық-

ақпараттық қызмет 

Рекламно-

информационная 

деятельность в 

гостиничном бизнесе 

Promotional activities 

in the hotel business 

ПД С КВ 3 Э КК2 

КК4 

КК5 

КК6 

КК7 

КК8 

КК9 

7 

IAА -

4309 

Шет тілі ( кытай тілі) 

Иностранный язык 

(китайский язык) 

Foreign language 

(Chinese) 

ПД С КВ 3 Э 



дағдысы, топта жұмыс істей алу 

дағдысы, ынтымақтастық. 

оқуға деген қабілет: өз 

бетінше білім алу саласында өз 

іскерліктері мен дағдыларын 

көрсету, білім алу және сақтау, 

сондай-ақ оларды дамыту және 

ұтымды пайдалану. 

Знание и понимание: 

иностранных языков, умение 

вести устный и письменный 

диалог, монолог, деловую 

переписку, своего места в 

информационной среде, поиск, 

отбор, систематизация, анализ, 

обработка информации, оценка 

ее полезности. 

применение знаний и 

понимания: посредством 

формирования 

коммуникативных приемов 

общения. 

выражение суждений: поиск, 

отбор, систематизация, анализ, 

обработка информации, оценка 

ее полезности и 

целенаправленное применение 

в перспективе для решения 

поставленных учебных задач. 

коммуникативные 

способности: умения и навыки 

социально-коммуникативного 

взаимодействия с обществом, 

коллективом на казахском, 

русском и английском 



(немецком) языках, навыки 

работы в группе, 

сотрудничество. 

способности к учебе: 
проявление собственных 

умений и навыков в области 

самообразования, умение 

приобретать и сохранять 

знания, а также развивать и 

рационально их использовать. 

Knowledge and understanding: 

of foreign languages, the ability to 

conduct oral and written dialogue, 

monologue, business 

correspondence, their place in the 

information environment, search, 

selection, systematization, 

analysis, processing of 

information, evaluation of its 

usefulness. 

application of knowledge and 

understanding: through the 

formation of communication 

techniques. 

expression of judgments: search, 

selection, systematization, 

analysis, processing of 

information, evaluation of its 

usefulness and purposeful 

application in the long term for 

the solution of educational tasks. 

communication skills: skills and 

abilities of social and 

communicative interaction with 

society, collective in Kazakh, 



Russian and English (German) 

languages, skills of work in group, 

cooperation. 

ability to study: the 

manifestation of their own skills 

and abilities in the field of self-

education, the ability to acquire 

and maintain knowledge, as well 

as to develop and use them 

rationally. 

 

Білім беру траекториясы: халықаралық турзм 

Образовательная траектория: международныйтуризм 

Educational trajectory: International tourism 

Халықаралық 

менеджмент 

Международный 

менеджмент 

International 

Management 

Білім және түсінік: әлемнің 

ғылыми бейнесін, әлеуметтік, 

қоғамдық, мәдени 

құбылыстардың негіздерін, 

туристік қызметтің шетелдік 

тәжірибесінің ерекшеліктерін, 

қаржылық және инвестициялық 

шешімдерді қабылдау 

критерийлері. 

білім мен түсінікті қолдану: 

әлемдегі құндылық-мағыналық 

бағдар: болмыс, өмір 

құндылықтары, мәдениет, 

ғылым, өндіріс құндылықтары, 

өркениеттер тарихы, өз елі, діні. 

пікір білдіру: ақпаратты іздеу, 

іріктеу, жүйелеу, талдау, өңдеу, 

оның пайдалылығын бағалау 

және алға қойылған оқу 

міндеттерін шешу үшін 

перспективада мақсатты 

6 10 7 

PDTP -

4301 

Туристік кәсіпорын 

қызметін жоспарлау 

Планирование 

деятельности 

туристского 

предприятия 

Planning for the 

tourism enterprise 

ПД С КВ 3 Э КК5 

КК6 

КК7 

КК9 

СК3 

СК4 

 

7 

ZOTB -

4302 

Туристік бизнестің 

шетел тәжірибесі 

Зарубежный опыт 

туристкого бизнеса 

Foreign experience of 

tourism business 

ПД С КВ 3 Э 



қолдану. 

коммуникативтік қабілеттер: 

ұжыммен әлеуметтік-

коммуникативтік қарым-

қатынас, ынтымақтастық, саяси 

әдептілік. 

оқуға деген қабілет: білімді 

құрылымдау, білімді ахуалдық-

барабар өзектендіру, 

жинақталған білімді кеңейту, 

жетілдіру. 

Знание и понимание: научной 

картины мира, основ 

социальных, общественных, 

культурных явлений, 

особенностей зарубежного 

опыта туристской деятельности, 

критериев принятия 

финансовых и  инвестиционных  

решений. 

применение знаний и 

понимания: ценностно-

смысловой ориентации в 

мире,ценности бытия, жизни, 

ценности культуры, науки, 

производства, истории 

цивилизаций, собственной 

страны, религии. 

выражение суждений: поиск, 

отбор, систематизация, анализ, 

обработка информации, оценка 

ее полезности и 

целенаправленное применение 

в перспективе для решения 

поставленных учебных задач. 



коммуникативные 

способности: социально-

коммуникативного 

взаимодействия с коллективом, 

сотрудничество, 

политкорректность. 

способности к учебе: 

структурирование знаний, 

ситуативно-адекватной 

актуализации знаний, 

расширения, приращения 

накопленных знаний. 

Knowledge and understanding: 

scientific picture of the world, the 

basics of social, social, cultural 

phenomena, features of foreign 

experience in tourism, criteria for 

financial and investment 

decisions. 

application of knowledge and 

understanding: value-semantic 

orientation in the world, values of 

being, life, values of culture, 

science, production, history of 

civilizations, own country, 

religion. 

expression of judgments: search, 

selection, systematization, 

analysis, processing of 

information, evaluation of its 

usefulness and purposeful 

application in the long term for 

the solution of educational tasks. 

communication skills: social and 

communicative interaction with 



the team, cooperation, political 

correctness. 

ability to study: structuring of 

knowledge, situational-adequate 

updating of knowledge, 

expansion, increment of 

accumulated knowledge. 

Халықаралық 

туризмнің 

индустриясы 

Индустрия 

международного 

туризма 

Industry of 

international tourism 

Білім және түсінік: кәсіби 

(қаржы-экономикалық) ортаны 

қалыптастыру және жұмыс 

істеуінің негізгі заңдарын; 

тиімді тауарлық және өткізу 

саясатын жүргізу және оңтайлы 

белсенді турлар өткізуге 

болатын Шығыс Қазақстан 

облысының табиғи объектілері 

туралы ақпарат. 

білімі мен түсінікті қолдану: 

кәсіби кеңістікте, ақпаратты 

іздеу үшін инновацияларды 

қолдану және өз зерттеулерінің 

нәтижелерін көрсете білу. 

пікір білдіру: берілген 

стандарттарға сәйкес 

міндеттерді орындау, ақпаратты 

жүйелеу, талдау, өңдеу, оның 

пайдалылығын бағалау және 

қойылған міндеттерді шешу 

үшін перспективада мақсатты 

қолдану. 

коммуникативтік қабілеттер: 

командада жұмыс істеу, 

көшбасшылық, ұжыммен 

әлеуметтік-коммуникативтік 

қарым-қатынас, 

9 15 6 

ПДКВ 

FMT -

3303 

Туризмнің қаржылық 

менеджменті 

Финансовый 

менеджмент туризма 

Financial management 

in tourism 

ПД С КВ 3 Э КК5 

КК6 

КК7 

КК9 

СК3 

СК4 

 
6 

MMT -

3304 

Туризмдегі 

халықаралық 

маркетинг 

Международный 

маркетинг в туризме 

International marketing 

in тourism 

ПД С КВ 3 Э 

5 

ABT -

3305 

Туризмнің белсенді 

түрлері  

Активные виды 

туризма  

Аctive types of tourism 

ПД С КВ 3 Э 



ынтымақтастық. 

оқуға деген  қабілеттер: 

өздігінен білім алуға дайындық 

және қабілеттілік. 

Знание и понимание: 

основных законов 

формирования и 

функционирования 

профессиональной (финансово-

экономической) среды, 

проведения эффективной 

товарной и сбытовой политики 

и определения оптимальных 

цен на товары и услуги; 

информации о природных 

объектах Восточно-

Казахстанской области, где 

возможно проведение активных 

туров. 

применение знаний и 

понимания: в 

профессиональном 

пространстве, применение 

инноваций для поиска 

информации и умение 

представлять результаты своих 

исследований. выражение 

суждений: выполнять задачи в 

соответствии с заданными 

стандартами; систематизация, 

анализ, обработка информации, 

оценка ее полезности и 

целенаправленное применение 

в перспективе для решения 

поставленных задач. 



коммуникативные 

способности: работы в команде, 

лидерства, социально-

коммуникативного 

взаимодействия с коллективом, 

сотрудничество. 

способности к учебе: 

готовность и способность к 

самообразованию. 

Knowledge and understanding: 
the basic laws of the formation 

and functioning of the 

professional (financial and 

economic) environment, effective 

commodity and sales policy and 

determine the optimal 

prices for goods and services; 

information about natural objects 

of East Kazakhstan region, where 

it is possible to conduct active 

tours. 

application of knowledge and 

understanding: in the 

professional space, application of 

innovations to search for 

information and the ability to 

present the results of their 

research. expression of 

judgments: perform tasks in 

accordance with the specified 

standards; systematization, 

analysis, processing of 

information, evaluation of its 

usefulness and purposeful 

application in the long term to 



solve the tasks. 

communication skills: teamwork, 

leadership, social and 

communicative interaction with 

the team, cooperation. 

ability to study: readiness and 

ability to self-education. 

 

Халықаралық 

туризм ресурстары  

Ресурсы 

международного 

туризма 

Resources of 

international tourism 

Білім мен түсінік: туристік - 

рекреациялық ресурстарды, 

туристік қызметтің 

экологиялық негіздері. 

білімі мен түсінікті қолдану: 

кәсіби кеңістікте; ақпаратты 

іздеу үшін инновацияларды 

қолдану және өз зерттеулерінің 

нәтижелерін көрсете білу. 

пікір білдіру: берілген 

стандарттар мен нақты ортаға 

сәйкес басқару міндеттерін 

орындау. 

коммуникативтік қабілеттер: 

ұжыммен, командамен 

әлеуметтік-коммуникативтік 

өзара іс-қимыл, 

ынтымақтастық, төзімділік, 

көшбасшылық. 

оқуға  деген қабілеттілік: 

басқарушылық инновацияларды 

әзірлеуге дайындық және 

қабілеттілік. 

Знание и понимание: 
туристско- рекреационных 

ресурсов, экологических основ 

туристской деятельности. 

6 10 7 

TRR -

4306 

Туристік - 

рекреациялық 

ресурстар 

Туристско-

рекреационные 

ресурсы 

Tourist-recreation 

resources 

ПД С КВ 3 Э КК5 

КК6 

КК7 

КК9 

СК3 

СК4 

 

7 

E -4307 

Экотуризм 

Экотуризм 

Ecotourism 

ПД С КВ 3 Э 



применение знаний и 

понимания: в 

профессиональном 

пространстве. применение 

инноваций для поиска 

информации и умение 

представлять результаты своих 

исследований. 

выражение суждений: 

выполнять управленческие 

задачи в соответствии с 

заданными стандартами и 

конкретной средой. 

коммуникативные 

способности: социально-

коммуникативного 

взаимодействия с коллективом, 

командой, сотрудничество, 

толерантность, лидерство 

способности к учебе: 
готовность и способность к 

разработке управленческих 

инноваций. 

Knowledge and understanding: 
tourist and recreational resources, 

ecological bases of tourist activity. 

application of knowledge and 

understanding: in the 

professional space. application of 

innovations to search for 

information and the ability to 

present the results of their 

research. 

expression of judgments: 

perform management tasks in 



accordance with specified 

standards and specific 

environment. 

communication skills: social and 

communicative interaction with 

the team, collaboration, tolerance, 

leadership 

ability to study: readiness and 

ability to develop management 

innovations. 

Ақпараттық-

коммуникативтік 2 

Информационно-

коммуникативный 2 

Information-

communicative 2 

Білім және түсінік: 

Халықаралық экономикалық 

қатынастар саласындағы 

заңдылықтарды; шет тілдерін, 

ауызша және жазбаша 

диалогты, монолог, іскерлік хат 

алмасуды, туристік бизнестегі 

жарнаманың мәні мен 

функционалдық бағыты. 

білім мен түсінікті қолдану: 

халықаралық экономиканың 

кәсіби кеңістігінде, қарым-

қатынастың коммуникативтік 

(тілдік) тәсілдерін 

қалыптастыру арқылы, 

халықаралық ортада. 

пікір білдіру: Халықаралық 

қатынастар саласындағы 

ақпаратты жүйелеу, талдау, 

өңдеу, оның пайдалылығын 

бағалау және қойылған 

міндеттерді шешу үшін 

перспективада мақсатты 

қолдану. 

коммуникативтік қабілеттер: 

6 10 7 

RIDТВ -

4308 

Туристік  бизнесіндегі 

жарнамалық-

ақпараттық қызмет 

Рекламно-

информационная 

деятельность в 

туристском бизнесе 

Promotional activities 

in the tourism business 

ПД С КВ 3 Э КК2 

КК4 

КК5 

КК6 

КК7 

КК9 

СК3 

СК4 

 

7 

IYaT -

4309 

Шет тілі (түрік тілі) 

Иностранный язык 

(турецкий язык) 

Foreign language 

(Turkish) 

ПД С КВ 3 Э 



халықаралық ортаға бейімделу, 

ұжыммен әлеуметтік-

коммуникативтік қарым-

қатынас, ынтымақтастық, 

төзімділік. 

оқуға деген қабілеттер: тіл 

практикасын жақсартуға 

дайындық және қабілеттілік. 

Знание и понимание: 

закономерностей в области 

международных экономических 

отношений; иностранных 

языков, умение вести устный и 

письменный диалог, монолог, 

деловую переписку, сущности и 

функциональной 

направленности рекламы в 

туристском бизнесе. 

применение знаний и 

понимания: в 

профессиональном 

пространстве международной 

экономики, посредством 

формирования 

коммуникативных (языковых) 

приемов общения, 

 в международной среде. 

выражение суждений: 
систематизация, анализ, 

обработка информации в 

области международных 

отношений, оценка ее 

полезности и целенаправленное 

применение в перспективе для 

решения поставленных задач. 



коммуникативные способности: 

адаптации к международной 

среде, социально-

коммуникативного 

взаимодействия с коллективом, 

сотрудничество, толерантность. 

способности к учебе:    

готовность и способность к 

улучшению языковой практики. 

Knowledge and understanding: 
laws in the field of international 

economic relations; foreign 

languages, the ability to conduct 

oral and written dialogue, 

monologue, business 

correspondence, the nature and 

functional orientation of 

advertising in the tourism 

business. 

application of knowledge and 

understanding: in the 

professional space of the 

international economy, through 

the formation of communicative 

(language) methods of 

communication,in the 

international environment. 

expression of opinions: 
systematization, analysis, 

processing of information in the 

field of international relations, 

evaluation of its usefulness and 

purposeful application in the long 

term to solve the tasks. 

communication skills: adaptation 



to the international environment, 

social and communicative 

interaction with the team, 

cooperation, tolerance. 

ability to study: willingness and 

ability to improve language 

practice. 

4.Біліктілік шегінен шыққан, таңдау модулі 

4.Модули по выбору, выходящие за рамки квалификации (МВВК) 

4.Optional modules, beyond qualification 

Рухани 

адамгершілік 

Духовно-

нравственный  

The spiritual and 

moral 

Білім және түсінік: қоғамның 

даму және мәдениет пен мәдени 

құндылықтарды қалыптастыру 

заңдарын, дін дамуының негізгі 

кезеңдерін және қазіргі әлемде 

оның қызмет ету үрдістерін, 

дәстүрлі емес діндер мен 

деструктивті діндердің 

ерекшеліктерін, сыбайлас 

жемқорлықтың мәні мен оның 

шығу себептері, сыбайлас 

жемқорлық құқық 

бұзушылықтары үшін 

моральдық-адамгершілік және 

құқықтық жауапкершілік 

шаралары. 

білім мен түсінікті қолдану: 

әлемдегі құндылық-мағыналық 

бағдар, кәсіби кеңістікте. 

пікір білдіру: әлеуметтік-

мәдени даму саласында, 

ақпаратты жүйелеу, талдау, 

өңдеу, оның пайдалылығын 

бағалау және алға қойылған 

әлеуметтік-мәдени даму 

5 9 4 

R -2201 

Дінтану 

Религиоведение 

Religion studies 

БД С КВ 3 Э КК5 

КК6 

КК8 

КК9 

СК1 

СК4 

 

3 

OAK -

2202 

Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

мәдениет негіздері 

Основы 

антикоррупционной 

культуры 

Bases of anticorruption 

culture 

БД С КВ 2 Э 



міндеттерін шешу үшін 

перспективада мақсатты 

қолдану. 

коммуникативтік қабілеті: 

төзімділікті, этникалық 

бірегейлендіруді қалыптастыру, 

көпмәдениетті қоғамға 

бейімделе білу, басқа халықтар 

мен дін өкілдерінің мүдделерін 

құрметтеу, ұжыммен 

ынтымақтастық. 

оқуға  деген қабілет: жеке 

тұлғаны дамыту мен өздігінен 

білім алуға дайындығы мен 

қабілеті. 

Знание и понимание:  законов 

развития общества и 

формирования культуры и  

культурных ценностей,  

основных этапов развития 

религии и тенденций ее 

функционирования в 

современном мире,  

особенностей нетрадиционных 

религий и деструктивных 

культов,  сущности коррупции и 

причин её происхождения, 

меры морально-нравственной и 

правовой ответственности за 

коррупционные 

правонарушения. 

применение знаний и 

понимания: ценностно-

смысловой ориентации в мире, 

в профессиональном 



пространстве. 

выражение суждений: в 

области социально-культурного 

развития, систематизация, 

анализ, обработка информации, 

оценка ее полезности и 

целенаправленное применение 

в перспективе для решения 

поставленных задач социально-

культурного развити. 

коммуникативные 

способности: формирование 

толерантности, этнической 

идентификации, умение 

адаптироваться в 

поликультурном обществе, 

уважать интересы 

представителей других народов, 

религий, социально-

коммуникативного 

взаимодействия с коллективом, 

сотрудничество. 

способности к учебе: 

готовность и способность к  

самообразованию  и развитию 

личности. 

Knowledge and understanding: 

the laws of development of 

society and the formation of 

culture and cultural values, the 

main stages of the development of 

religion and tendencies of its 

functioning in the modern world, 

the characteristics of non-

traditional religions and 



destructive cults, the essence of 

corruption and the causes of its 

origin, the measures of moral and 

legal responsibility for corruption 

offences. 

application of knowledge and 

understanding: value-semantic 

orientation in the world, in the 

professional space. 

expression of judgments: in the 

field of socio-cultural 

development, systematization, 

analysis, processing of 

information, evaluation of its 

usefulness and purposeful 

application in the long term to 

solve the tasks of socio-cultural 

development. 

communication skills: formation 

of tolerance, ethnic identification, 

ability to adapt to a multicultural 

society, respect the interests of 

other peoples, religions, social 

and communicative interaction 

with the team, cooperation. 

ability to study: readiness and 

ability to self-education and 

personal development. 

5.  Практика модульдері  

5. Модули практик (МП) 

5. Practice modules (MP) 

 

Кәсіптік практика 

Профессиональная 

практика 

Білім және түсінік: қоршаған 

болмысты және кәсіби қызметті 

игерудегі практиканың маңызы. 

білім мен түсінікті қолдану: 

1

2 

20 2 UP Оқу іс-тәжірибе 

Учебная практика 

Practical training 

ПП 4 есеп 2 

4,6,8 Pp Өндірістік іс-тәжірибе ПП 7 есеп 4, 6, 



Professional practice кәсіби салада практикалық 

қызметте. 

пікір білдіру: ақпаратты 

жүйелеу, талдау, өңдеу, оның 

пайдалылығын бағалау және 

қойылған міндеттерді шешу 

үшін практикада мақсатты 

қолдану, берілген стандарттар 

мен орта шарттарына сәйкес 

міндеттерді орындау. 

коммуникативтік қабілеттер: 

ұжыммен әлеуметтік-

коммуникативтік қарым-

қатынас, ынтымақтастық, 

көшбасшылық,  

толеранттылық, этникалық 

сәйкестендіру, жаңа ұжымға 

бейімделу. 

оқуға деген қабілет: жаңа 

кәсіби білім мен іскерлікті өз 

бетімен алуға әзірлігі мен 

қабілеті. 

Знание и понимание: значения 

практики в освоении 

окружающей действительности 

и профессиональной 

деятельности. 

применение знаний и 

понимания: в практической 

деятельности в 

профессиональной сфере. 

выражение суждений: 

систематизация, анализ, 

обработка информации, оценка 

ее полезности и 

Производственная 

практика                                                                                                                                               

Production Practice 

8 

1 PP Диплом алдындағы іс-

тәжірибе 

Преддипломная 

практика                                                                                                                                              

Postgraduation practice 

 

 

 

 

ПП 1 есеп 8 



целенаправленное применение 

на практике для решения 

поставленных задач, 

выполнение задач в 

соответствии с заданными 

стандартами и условиями 

среды. 

коммуникативные 

способности: социально-

коммуникативного 

взаимодействия с коллективом, 

сотрудничество, лидерство, 

реализация толерантности, 

этнической идентификации, 

адаптация в новом коллективе. 

способности к учебе: 

готовность и способность 

самостоятельно приобретать 

новые профессиональные 

знания и умения. 

Knowledge and understanding: 

the importance of practice in the 

development of the surrounding 

reality and professional activities. 

application of knowledge and 

understanding: in practice in the 

professional sphere. 

expression of judgments: 
systematization, analysis, 

processing of information, 

evaluation of its usefulness and 

purposeful application in practice 

for solving tasks, performing tasks 

in accordance with specified 

standards and environmental 



 

 

 

 

 

  

conditions. 

communication skills: social and 

communicative interaction with 

the team, cooperation, leadership, 

implementation of tolerance, 

ethnic identification, adaptation in 

the new team. 



Типовая структура  

информационного пакета/каталога курсов 

 по ECTS 

Кафедра экономики и управления 

Бакалавриат 5В090200-«Туризм» 

 

Информация 

 об 

институте 

Общая информация о вузе 

1. Название и адрес вуза: ВКГУ им. С. Аманжолова, корпус № 9, аудитория № 510, кафедра экономики и управления, ул. Крылова, 

72 

2. Академический календарь: 4 года обучения (очная форма), 3 года обучения (очная форма на базе ТиПО). 

Для  студентов бакалавриата на 2018-2019учебный год 

10 августа- 

25 августа 

Зачисление студентов в университет 

30 августа День Конституции Республики Казахстан 

25августа - 29 

августа 

Адаптационная неделя для студентов 1 курса и регистрация на элективные дисциплины 

Осенний семестр 

1 сентября День знаний и торжественное открытие начала учебного года, начало осеннего семестра 

8-12 октября Рубежный контроль 1 

1 декабря День Первого Президента Республики Казахстан 

3-7 декабря Рубежный контроль 2 

10 декабря – 

28декабря 

Зимняя экзаменационная сессия  

17-18 декабря День независимости Республики Казахстан 

1-2 января Новый год 

31 декабря- 

13  января 

Зимние каникулы  

15 недель Теоретическое обучение 

3 недели Зимняя сессия 

2 недели Зимние каникулы 

Весений семестр 



14 января Начало весенного семестра 

14 января –  

3 июня 

Все виды (учебная, производственная, преддипломная) практики  

26 февраля –  

2 марта 

Презентация элективных курсов на 2018-2019 учебный год 

25 февраля- 

1 марта  

Рубежный контроль 1 

4 - 19 марта Регистрация на элективные курсы 2018-2019 учебный год 

8 марта Международный женский день 

21-22 марта Наурыз мейрамы 

22-26 апреля Рубежный контроль 2 

29 апреля –  

14 июня  

Государственный экзамен 

1 мая Праздник единства народов Казахстана 

2 мая-4 июня Весеняя экзаменационная сессия 

9 мая День Победы 

20 мая -27 июля Летний семестр 

3 июня – 13 июля  Защита дипломной работы 

1 июля – 31 августа Летние каникулы  

15 недель Теоретическое обучение 

3 недель Весенняя сессия 

8 недель Летние  каникулы 

3. Руководство вуза 

Ректор - к.э.н. Толеген М. 

Проректор по стратегическому развитию и научной работе –докторPhdСералин Г.А. 

Проректор  по учебно-методической работе – д.б.н. Мырзагалиева А.Б. 

Проректор  по воспитательной работе -  к.пед.н. Ровнякова И.В. 

Директор департамента академической политики и управления образовательными программами – Стеблецова И.С. 

Начальник отдела организации и контроля учебного процесса – Сәдірбекова Н.Ә.  

Начальник отдела методической работы, практики и трудоустройства – Машекенова А.Х. 

Начальник отдела  послевузовского образования – НыкмукановаМ.М. 

Начальник отдела менеджмента качества, мониторинга и прогнозирования – Алимбекова Н.Б. 

Декан факультета экономики и права – Мухамедиева А.Г. 

И.о. заведующего кафедрой  экономики и управления – АбылайхановаТанаАбылайхановна. 



4. Общая характеристика вуза:  

В настоящее время университет осуществляет подготовку специалистов в рамках  многоуровневой структуры высшего 

образования в соответствии с государственной лицензией на право ведения образовательной деятельности в сферах среднего 

профессионального, высшего и послевузовского профессионального образования без ограничения срока действия:  

- по 45 специальностям высшего профессионального образования. При этом срок обучения в бакалавриате - 4 года, 

получение высшего образования по сокращенной форме: на базе высшего образования – 2 года,  на базе среднего 

профессионального образования – 3 года.  

- по 30 специальностям магистратуры. 

В университете внедрена кредитная система обучения: с 2003-04 учебного года - для студентов экономических 

специальностей; с 2004-05 учебного года - для студентов 1 курса всех специальностей высшего профессионального образования.  

В настоящее время учебный процесс осуществляется на 4 факультетах 19 кафедрами. 

На факультете ФЭиП ведется подготовка по 6 образовательным программам бакалавриата, 3 магистратуры. Осуществляется 

подготовка бакалавров по следующим специальностям: 5В051000 - Государственное и местное управление, 5В050600 - Экономика, 

5В090200 - Туризм, 5В050700 -Менеджмент, 5В050800 - Учет и аудит,  5В050900 - Финансы. 

Осуществляется подготовка магистрантов по 3специальностям: 6М050600 - Экономика, 6М051000 - Государственное и 

местное управление, 6M050900 - Финансы. В учебном процессе активно используется материалы всех направлений исследований 

преподавателей, соискателей, магистрантов и студентов кафедры. Результаты НИР и НИРС внедрены в учебный процесс. 

5. Перечень предлагаемых программ обучения (в том числе стоимость обучения):  

Бакалавриат: 5В090200 - «Туризм». Стоимость обучения: по очной форме обучения   342 900 тенге в год. 

6. Процедура (правила) приема и зачисления на программу 

Для обеспечения академической мобильности обучающиеся изучает отдельные дисциплины в других организациях 

образования, в том числе за рубежом. При этом руководитель организации образования определяет верхний предел количества 

кредитов для изучения в других организациях образования.  В случае изучения отдельных дисциплин в организациях образования 

Республики Казахстан между организациями образования заключается двусторонний договор.  

В случае изучения отдельных дисциплин в других организациях образования после прохождения промежуточной аттестации 

по дисциплине обучающийся представляет в деканат (отделение) своей организации образования экзаменационную ведомость 

(либо транскрипт) с указанием оценок по экзамену, итоговой оценки по дисциплине и количества освоенных кредитов. 

В заявлении обучающегося, по форме специального образца, указываются название и полный адрес отправляющего вуза, 

фамилия, имя, отчество координатора программ академической мобильности факультета/департамента и вуза, а также персональная 

информация студента (фамилия, имя, отчество,  дата рождения, адрес проживания, контактные данные).  

В заявлении предоставляется информация о мотивации обучающихся для участия в программах мобильности, сведения об 

уровне квалификации по языку обучения за границей, опыт работы и предшествующего обучения за границей, отметка о 

возможности получения гранта для обучения за рубежом. 

Соглашение на обучение по программам академической мобильности является основным документом, регулирующим 

процесс обучения студента по программе академической мобильности и заполняется на английском языке по форме специального 



образца. 

При положительном решении принимающего вуза на участие обучающегося в программе академической мобильности 

соглашение подписывается в трехстороннем порядке: принимающим вузом, обучающимся и отправляющим вузом. 

Информация 

о 

программах 

обучения 

(Каталог 

курсов) 

1. Общая характеристика программ обучения 

 Присуждаемые степени/квалификации: 

Бакалавр «бакалавр в области услуг» по специальности 5В090200 – Туризм 

Выпускники, успешно освоившие образовательную программу подготовлены к обучению в магистратуре. 

 Уровней (ступеней) обучения: 

Продолжить образование могут на последующей ступени высшего образования (магистратура). 

 Требования по приему на программу: 

Прием на программу осуществляется в соотвествии с типовыми правилами приема в высшие учебные заведения Республики 

Казахстан. Для поступления на специальность 5В090200 – Туризмнеобходимо выбрать дисциплину профиля по школьному курсу 

«География».  

 - по  2,3,4 курсам- при осуществлении академической мобильности учитывается разница в учебных планах, которая не 

должна превышать пяти дисциплин обязательного компонента. 

 

 Образовательные и профессиональные цели: программ/возможность дальнейшего продолжения обучения: 

- обеспечение социально-гуманитарного образования на основе знания законов социально-экономического развития общества, 

истории Казахстана, современных информационных технологий, государственного языка, иностранного и русского языков как 

средств межнационального образования; 

-  обеспечение углубленных знаний, экономического, общеуправленческого, производственно-экономического характера;  

- обеспечение глубоких теоретических знаний  социально-экономического, экономико-политического, профессионального 

характера. 

 Структура программы с указанием кредитов: 

Структура программы набора 2018, 2017, 2015 года (приложение  №1,2,3,4,5). 

 Итоговые экзамены 

По каждой дисциплине сдается экзамен – в устной или письменной форме, в виде экзаменационных билетов или тестирования. 

В 8-ом семестре провидится защита дипломной работы и Государственный экзамен по специальности.  

Разработанный проект в рамках дипломной работы публично защищается студентом на заседании государственной 

аттестационной комиссии в конце 8-го семестра или 12-го триместра. 

 

 Фамилия, имя, отчество лекторов по каждой дисциплине: 

1) Ситникова Е.С. к.э.н., доцент кафедры «Экономики и управления» читает курсы по дисциплинам«Микроэкономика  

социальной сферы и туризма», «Основы экономики». 

2) Койшинова Г.К. к.э.н., доцент кафедры «Экономики и управления» читает курсы по дисциплинам«Маркетинг туризма», 



«Планирование и организация туристского бизнеса». 

3) Дячук М.И. к.ю.н., доцент кафедры «Гражданского права и гражданского процесса» читает курсы по дисциплине «Основы 

права». 

4) Шайханова Н.К. к.э.н., доцент кафедры «Финансы и учет» читает курсы по дисциплине «Налоги и налогообложение». 

5) Жайлаубаева Г.М. старший преподаватель кафедры «Экономики и управления» читает курсы по дисциплине «Бизнес план 

гостиниц и ресторанов». 

6) Жаманбаева Л.К. к.и.н., доценткафедры «Истории Казахстана и социально- гуманитарных дисциплин»читает курс по 

дисциплине «Современная история Казахстана». 

7) Казбекова А.Т.- старший преподавателькафедры кафедры «Истории Казахстана и социально- гуманитарных дисциплин» 

читает курсы по дисциплине  «Современная история Казахстана». 

8) Жугинисова С.П. старший преподаватель кафедры «Экономики и управления», магистр туризма читает курсы по 

дисциплинам «Введение в специальность», «История туризма», «Основы туристско- краеведческой работы», «Организация 

ресторанного бизнеса», «Бизнес план гостиниц и ресторанов», «Экономика и организация гостиничных услуг». 

9) Кайсарова А.С. старший преподаватель кафедры «Экологии и географии» читает курсы по дисциплине «География 

международного туризма». 

10) Шуршитбай Б. старший преподаватель кафедры «Истории Казахстана и социально- гуманитарных дисциплин», читает 

курсы по дисциплине «Политология-социология». 

         11) Әлімхан М. старший преподаватель кафедры «Компьютерного моделирования и информационных технологий» читает 

курсы по дисциплине«Информационные технологии в сфере туризма и гостиничного хозяйства». 

12) Демченко Л.Н. доценткафедры «Казахской, русской филологии и журналистики» читает курсы по дисциплинам 

«Казахский (русский) язык», «Профессиональный казахский(русский) язык». 

13) Ларионова И.Ю. старший преподаватель читает курсы по дисциплинам «Иностранный язык», «Профессионально-

ориентированный иностранный язык» 

14) Сактаева А.А. к.э.н., старший преподаватель кафедры «Экономики и управления» читает курсы по дисциплинам 

«Экономический анализ», «Экономика предприятия». 

15) Токаева Ж.Т. старший преподаватель «Экологии и географии» читает курсы по дисциплине «География туризма 

Казахстана». 

16) Карменова М.А.. ст. преподаватель кафедры «Компьютерного моделирования и информационных технологий» читает 

курсы по дисциплине«Информационно-коммуникационные технологии (на англ.яз)». 

17) Сапанова А.М. старший преподаватель  кафедры «Казахской, русской филологии и журналистики» читает курсы по 

дисциплинам «Казахский (русский) язык», «Профессиональный казахский(русский) язык». 

18) Ногайбаева Г.К. старший преподаватель кафедры «Экономики и управления» читает курсы по дисциплинам «Основы 

туризмологии», «Техника и тактика активных видов туризма». 

19) Галяпина Г.В. старший преподаватель кафедры «Экономики и управления» читает курсы по дисциплине«Основы 

экономики». 



20) Жиренова А.Т. старший преподаватель  кафедры «Истории Казахстана и социально- гуманитарных дисциплин» читает 

курсы по дисциплинам «Политология- социология». 

21) Асубаева А.С. старший преподаватель  кафедры «Экономики и управления» читает курсы по дисциплинам «Введение в 

специальность», «Экскурсоведение», «Статистика в туризме», «Рекламно-информационная деятельность в гостиничном бизнесе»,  

22) Полторжицкая Г.И. старший преподаватель кафедры «Казахской, русской филологии и журналистики»   читает курсы по 

дисциплинам «Русский язык», «Профессиональный казахский(русский) язык». 

23) Ахметова Л.М. старший преподаватель  кафедры «Экономики и управления» читает курсы по дисциплинам 

«Микроэкономика социальной сферы и туризма», «Основы экономики». 

24) Сейтембетов Е.Ж. доцент кафедры «Истории Казахстана и социально- гуманитарных дисциплин» читает курсы по 

дисциплинам «Политология- социология». 

25) Жириндинова К.Р. старший преподаватель кафедры «Истории Казахстана и социально- гуманитарных дисциплин» читает 

курсы по дисциплинам «Современная история Казахстана». 

26) Садыкова С.Т. старший преподаватель  кафедры «Казахской, русской филологии и журналистики» читает курсы по 

дисциплинам «Казахский язык». 

27) Шошак М. старший преподаватель кафедры «Компьютерного моделирования и информационных технологий» читает 

курсы по дисциплине«Информационно-коммуникационные технологии (на англ.яз)». 

 2.Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов): 

Приложение 1А, 2А,3А, 4А,5А 

 3. Дополнительная информация для обучающихся 

 - Размещение/ проживание -  Комфортабельный Дом студентов на 1789 мест.  В котором предусмотрены условия для 

подготовки к занятиям  и отдыха студентов – «Библиотека»,  «Читальный зал».  

- Питание - Своевременное и качественное питание обеспечивается работой  столовой в учебном корпусе, 150 посадочными 

местами.  

- Медицинские услуги - Медицинское обслуживание студентов университета осуществляется в медпункте (соответствует 

требованиям СЭС и ГПС), где оказывается первая медицинская помощь, проводятся медосмотры, профилактические мероприятия. 

Имеется договор о медицинском обслуживании студентов и ППС с городской больницей №1 г. Усть-Каменогорск (нотариально 

заверенная копия доп.соглашения прилагается). Регулярно проводятся «Круглые столы» – встречи работников городского «Центра 

здоровья» со студентами Университета.  

Контроль санитарного состояния учебных корпусов и общежитий осуществляет заведующая здравпунктом, ответственность за 

поддержание этих условий несут коменданты соответствующих объектов.  

- Студенческий офис - Центр молодежной политики, являющийся структурным подразделением университета, объединивший 

в себе ранее созданные Комитет по Делам Молодежи и Центр Культуры, а также студенческие молодежные объединения:  

молодежное крыло НДП «НурОтан» «ЖасОтан», филиал республиканской молодежной организации «Альянс студентов 

Казахстана», студенческий отряд содействия полиции «Қыран», студенческие молодежные трудовые отряды. 

- Центр обслуживания студентов «PARASAT» - ориентирован на реализацию государственной программы «Цифровой 



Казахстан», цель которого предоставление обучающимся услуг административного, консультативного характера по принципу 

«одного окна» на основе высоких стандартов обслуживания.ЦОС оказывает более 30 видов услуг, в том числе, государственных, 

для студентов, магистрантов, докторантов и родителей обучающихся. Все услуги оптимизированы, экономя время и бумажный 

объем документов для потребителя. 

- Условия для обучения –  

Кабинеты с интерактивным оборудованием – 2 

Мультимедииный зал - 1 

Лаборатории – 4 

Мастерских - 1 

Спортивные залы - 1 

Лаборатория плавания - 1 

Читальный зал - 1 

Студенческие ассоциации. 

1. студенческий отряд содействия полиции «Қыран»  

2. дебатный клуб ВКГ;  

3. студенческая юридическая клиника; 

4. хореографическая студия «Әлем»; 

5. фольклорный казахский ансамбль; 

6. студенческий театр; 

7. команды КВН факультетов; 

8. творческое объединение жанровой песни; 

творческое объединение молодых поэтов «ЖасҚалам». 

 



Приложение 1 

Структура программы набора 2018 год, 1 курс 

 

Цикл 

дисципл

ин 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Количеств

о 

кредитовп

о ECTS 

Семестр 

ООД ОК K(R)Ya-11102 Казахский (русский) язык 10 1,2 

ООД ОК IYa-11101 Иностранный язык 10 1,2 

ООД ОК IKT-1103  Информационно-коммуникационные 

технологии (на английском языке) 

 

5 

 

2 

ООД КВ OE - 1106 Основы экономики 3 2 

ООД ОК SIK-1107 Современная история Казахстана 5 1ГЭ 

ООД КВ OP-1108 Основы права 3 2 

ООД КВ PS-1109 Политология-социология 5 1 

БД КВ VSP-1210 Введение в специальность 5 1 

БД ОК OT- 1211 Основы туризмологии 5 2 

БД КВ MSST- 1219 Микроэкономика социальной сферы и 

туризма 

5 1 

ПД ОК TTAVT- 1320 Техника и тактика активных видов 

туризма 

5 2 

ДМ UP Учебная практика 2 2 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Структура программы набора 2018 года, 1курс на базе ТиПО 

  

Цикл 

дисциплин 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Количество 

кредитовпо

ECTS 

Семест

р 

ООД ОК K(R)Ya-11102 Казахский (русский) язык 10 1,2 

ООД ОК IYa-11101 Иностранный язык 10 1,2 

ООД ОК IKT-1103  Информационно-коммуникационные 

технологии (на английском языке) 

 

5 

 

2 

ООД КВ OP-1106 Основы права 3 2 

ООД КВ OE - 1107 Основы экономики 3 1 

ООД КВ PS-1108 Политология-социология 5 1 

ООД ОК SIK-1109 Современная история Казахстана 5 2ГЭ 

БД ОК IT -1210 История туризма 5 1 

БД КВ OTRK -1211 Основы туристско-краеведческой 

работы 

5 1 

БД КВ BUT -1212 Бухгалтерский учет в туризме 5 2 

БД ОК MT -1213 Менеджмент туризма 5 2 

БД КВ OPDT -1214 Основы предпринимательской 

деятельности в туризме 

7 2 

БД КВ MSST -1217 Микроэкономика социальной сферы и 

туризма 

5 1 

ПД ОК TTAVT -1318 Техника и тактика активных видов 

туризма 

5 2 

БД КВ VSP-1204 Введение в специальность 5 1 

БД ОК OT- 1211 Основы туризмологии 5 2 

ДМ UP Учебная практика 2 2 

ДМ Pr Производственная практика 2 2 

 



Приложение 3 

Структура программы набора 2017 год, 2 курс 

 

Цикл 

дисциплин 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Количеств

о 

кредитовп

оECTS 

Семест

р 

ООД ОК Fil -2104 Философия 5 4 

БД ОК PK(R)Ya -2205 Профессиональный 

казахский(русский) язык 

3 4 

БД ОК IT -2212 Историятуризма 5 3 

БД КВ OTRK -2213 Основы туристско-краеведческой 

работы 

5 3 

БД КВ BUT -2214 Бухгалтерский учет в туризме 5 3 

БД ОК MT -2215 Менеджмент туризма 5 4 

БД КВ OPDT -2216 Основы предпринимательской 

деятельности в туризме 

7 3 

БД КВ ITSTGH -2208 Информационные технологии в сфере 

туризма и гостиничного хозяйства 

5 4 

БД КВ ST -2209 Статистика в туризме 7 4 

БД КВ GRT -2210 Государственное регулирование в 

туризме 

5 3 

БД КВ R -2201 Религиоведение 5 4 

БД КВ OAK -2202 Основы антикоррупционной 

культуры 

3 3 

ДМ Pr Производственная практика 6 4 

 

 

 

 



Приложение 4 

Структура программы набора 2017 года, 2курс на базе ТиПО 

 

Цикл 

дисциплин 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Количество 

кредитовпо

ECTS 

Семест

р 

ООД ОК Fil -2104 Философия 5 4 

БД ОК PK(R)Ya -2205 Профессиональный 

казахский(русский) язык 

3 3 

БД ОК MT -2215 Маркетинг туризма 7 3 

БД ОК POIYa -2216 Профессионально-ориентированный 

иностранный язык 

3 3 

БД ОК GMT -2201 География международного туризма 5 3 

БД КВ ET -2202 Этнографический туризм 5 3 

ПД ОК Eks -2303 Экскурсоведение 3 3 

БД КВ EP -2206 Экономика предприятия 7 3 

БД КВ EA -2207 Экономический анализ 7 4 

БД КВ BPGR -2208 Бизнес план гостиниц и ресторанов 7 4 

БД КВ NT -2209 Налогообложение в туризме 5 4 

БД КВ ITSTGH -2210 Информационные технологии в 

сфере туризма и гостиничного 

хозяйства 

5 4 

БД КВ ST -2211 Статистика в туризме 7 4 

БД КВ GRT -2212 Государственное регулирование в 

туризме 

5 3 

ПД КВ GH -2304 Гостиничное хозяйство 5 4 

ПД КВ POTB -2305 Планирование и организация 

туристского бизнеса 

5 4 

БД КВ R -2201 Религиоведение 5 3 

БД КВ OAK -2202 Основы антикоррупционной 

культуры 

3 3 

ДМ Pr Производственная практика 6 4 



 

Приложение 5 

Структура программы набора 2015 года, 4курс 

 

Цикл 

дисципли

н 

Код 

дисциплин

ы 

Наименование дисциплины Количество 

кредитов 

Семест

р 

ПД КВ ORD -4309 Организация ресторанного бизнеса 5 7 

ПД КВ GH -4301 Гостиничное хозяйство 5 7 

ПД КВ IT -4302 Инфраструктура туризма  5 7 

БД КВ EA -4208 Экономический анализ 5 7 

БД КВ BPGR -4207 Бизнес план гостиниц и ресторанов 5 7 

ПД КВ 
EOGU -4308 

Экономика и организация 

гостиничных услуг  

5 7 

ДМ Pr Производственная практика 10 8 

ДМ Pd Преддипломная практика 1 8 

ДМ  Государственный экзамен по 

специальности 

4 8 

ДМ  
Написание и защита дипломной 

работы 

8 8 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1А 

Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов): 

(первого года обучения, набор 2018 года) 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Введение в специальность 

Код дисциплиныVSP-1210 

Тип дисциплины 

БД 

Уровень курса/дисциплины 

КВ 

Год обучения 

1 год 

Семестр обучения 

1 семестр 

Количество  кредитов 

3 кредита, по ECTS - 5 

Ф.И.О лектора/профессора 

Жугинисова С.П. 

Цель–формирование у студентов профессиональныхзнанийомировой и отечественнойиндустрийтуризма, а 

такжеобретениенавыковпоосноваморганизациитуристской деятельности.  

Пререквизиты: школьный курс географии. 

Компетенции: 

- знать:организационные основы туристской индустрии, структуру туристской отрасли, особенности правовых и хозяйственных отношений 

между участниками туристской деятельности, понятие, виды и технологии организации деятельности туроператоров, и контрагентов 

туристской деятельности, особенности и состав туристского продукта и его составных элементов, особенности организации туристской 

деятельности в Казахстане во внутреннем, въездном и выездном туризме; 

- уметьпрофессионально пользоваться основными терминами и понятиями, относящимися к туристской деятельности, осуществлять поиск и 

использование информации о состоянии и структуре рынка туристских услуг, пользоваться законодательными актами и нормативными 

документами по правовому регулированию туристской деятельности, использовать потенциал туристских регионов при формировании 



турпродуктов, консультировать туристов по вопросам пользования банковскими, финансовыми услугами, современными информационными 

технологиями, предоставлять информацию о туристско-рекреационных и курортных ресурсах региона, страны назначения, использовать 

информацию о возможностях продвижения туристской организации на рынке туристских услуг, информировать туристов о возможностях 

организации досуга, предоставлять информацию об организации и видах питания туристов, профессионально пользоваться терминами и 

понятиями, принятыми в гостиничной индустрии; 

- иметь навыки: анализа и составления договорноготуроперейтинга и механизмами построения взаимоотношений контрагентами туристской 

деятельности, владеть оперативной информацией о текущем состоянии отдельных участников туристской деятельности в РК и за рубежом, 

навыками разработки и реализации производственных программ и стратегий в туризме. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает мировоззренческие компетенции: владение целостной системой научных знаний 

об окружающем мире, способность ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры; способность к осуществлению просветительской 

и воспитательной деятельности в сфере публичной и частной жизни.  

Содержание курса дисциплины:Особенностьизучаемойдисциплинызаключаетсявтом, чтоонадает комплексноепредставление об основных 

составляющихиндустриитуризма,определяетрольтуризмавжизнисовременногообщества, помогаетосвоитьпонятийныйаппараттуризма и 

получитьпредставлениеосовременном состоянииразвитиямеждународного и национальноготуристскихрынков. 

Рекомендуемая литература: 

1. Географические аспекты развития рекреации и туризма в Восточном Казахстане. Опыт и практика [Текст]: [моногр.]/ А.В. Егорина, А.Н. 

Логиновская; М-во образования и науки РК, Усть-Каменогорский филиал Каз. геогр. о-ва ВКТУ им. Д. Серикбаева.- Усть-Каменогорск 

:Шығыс полиграф, 2016.- 280 с. 

2. Проблемы развития туристского рынка в Республике Казахстан: теория, методология и практика [Текст]: моногр./ О.А. Яновская [и др.]; М-

во образования и науки РК.- Усть-Каменогорск: Берел: Изд-во ВКГУ, 2017.- 173 с. 

3. Основы туризма и краеведения [Текст]: учеб.пособие/ Ж.Т. Токаева; М-во образования и науки РК.- Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ им. С. 

Аманжолова, 2017.- 72 с. 

4. Планирование и организации туристского бизнеса [Текст]: учеб.пособие для вузов / Л.И. Изтелеуова, К.О. Бекишев, Е.А. Шайхыгалиев. - 

Алматы: Альманах, 2017.- 280 с. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Политология- социология 



Код дисциплиныPS-1109 

Тип дисциплины 

ООД 

Уровень курса/дисциплины 

КВ 

Год обучения 

1 год 

Семестр обучения 

1 семестр 

Количество  кредитов 

3 кредита, по ECTS - 5 

Ф.И.О лектора/профессорак 

к.ф.н., доцент Сейтембетов Е.Ж. 

к.ф.н., доцент Шуршитбай Б. 

Жиренова А.Т. 

Цель – формирование у будущего специалиста элементов научного социального мышления и мировоззрения, которые помогут ему 

преодолевать влияние стереотипов и осмысливать сложные явления и процессы современной общественной жизни, помочь ориентироваться 

в политической действительности, выработать у них научный подход к оценке тех или иных социальных и политических событий и явлений, 

вооружить знаниями, необходимыми для творческого решения своих профессиональных проблем, формирования демократической 

политической культуры. 

Пререквизиты: школьные дисциплины «История», «Человек и общество» 

Компетенции: 

В результате изучения дисциплины «Политология-социология» студент должен: 

- знать: теоретические и прикладные основы и закономерности функционирования социально-политических наук, школы и научные 

направления и результаты современных исследований в области социологии и политологии, политическую систему и ее институты; 

- уметь самостоятельно анализировать процессы и явления, происходящие в обществе, корректно и аргументировано формулировать 

свою мысль в устной и письменной форме, использовать усвоенные знания в конкретных ситуациях, динамично использовать 

альтернативные, новые и/или инновационные социологические подходы к решению профессиональных задач; 



- иметь навыки: целостного подхода к анализу, проектированию и прогнозированию проблем современного общества; межличностной 

и межкультурной коммуникации, основанными на толерантности и уважении; методикой проведения социологических исследований; 

способностью к критическому восприятию информации («критическому мышлению»). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие основных компетенций социальной подготовки(личностные, 

межкультурные, гражданскиекомпетенции) позволяют ему во всей полноте участвовать в гражданской жизни, основываясь на знании 

социальных и политических понятий и структур и готовности к активному и демократическому участию; обладает умением жить вместе в 

коллективе, в семье, в социуме, в мире, способен воспитывать в себе принятие и понимание другого человека.  

Содержание курса дисциплины: объект и предмет социологии и политологии; социологическая перспектива и воображение; основные 

этапы развития социологического и политического знания; методология социологического исследования; методы сбора социологической 

информации; общество и социальные взаимодействия; социальные группы, организации и институты; социальное неравенство и социальная 

стратификация; политические системы и режимы современности; государство и гражданское общество; политическое развитие и 

модернизация; политическая культура и идеология; стратегия развития Казахстана до 2050 года. 

Рекомендуемая литература: 

1. Основы политологии [Текст]: учеб.для тех. и проф. образования/ С.З. Раздыков, А.С. Суенова.- 3-е изд., доп. и перераб.- Астана: 

Фолиант, 2017.- 240 

2. Основы социологии и политологии [Текст]: учеб.для сред. проф. образования/ Г.И. Козырев.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: ФОРУМ; 

ИНФРА-М, 2018.- 271 с. 

3. Геополитика современного мира [Текст]: учеб.для акад. бакалавриата/ И.А. Василенко.- 4-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2017.- 320 с. 

4. Социология и политология [Текст]: учеб.для акад. бакалавриата/ В.В. Латышева.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: Юрайт, 2017.- 337 с. 

5. Политология [Текст]: учеб.пособие для вузов/ К.С. Гаджиев.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2017.- 213 с. 

6. Этнополитология [Текст]: учеб.для бакалавров/ В.А. Ачкасов.- 2-е изд., перераб. и доп.- М: Юрайт, 2017.- 495 с. 

7. Основы политической социологии [Текст]: учеб.пособие/ М. Ф. Пузиков; КазНУ им. аль-Фараби.- Алматы: Қазақуниверситетi, 2016.- 346 

с. 

8. Геополитика [Текст]: учеб.для акад. бакалавриата/ Н.В. Лукьянович.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2017.- 319 с. 

9. Әлеуметтану негіздері: [оқулық]/Д.Брихерхов, Р.Уейтс, С.Ортега: Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018.- 464 б.  

10. Әлеуметтану теориясы: [оқулық]/ Д.Ритцер, Д.Степницки: Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018.- 856 б.  

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 



Основы экономики 

ЕС-1215  

Тип дисциплины - ООД 

Уровень курса - КВ 

Год обучения - 1 

Семестр обучения - 2 

Количество кредитов – 2, по ECTS - 3 

Ф.И.О лектора/профессора 

к.э.н., доцент Ситникова Е.С. 

Цель:изучить основные  закономерности экономического развития общества, основы микро-макроэкономики.  

Пререквизиты:микроэкономика социальной сферы и туризма 

Компетенции 

Мировоззренческие: 

 В результате изучения дисциплины «Основы экономики»   студент 

должен знать: 

- понятие рыночного равновесия и уметь использовать метод сравнительной статистики для оценки поведения домохозяйств и фирм под 

влиянием изменений экзогенных переменных в различных рыночных структурах; 

-понимать, как достигается общее равновесие в экономике, уметь объяснить, в чем состоит несовершенство рынка и необходимость 

вмешательства государства; 

 должен уметь: 

- анализировать конкретные ситуации в экономике с позиций микро и макроэкономики; 

- анализировать   поведения домохозяйств и фирм  в различных рыночных структурах; 

-компетентно рассуждать об основных экономических явлениях, отношениях экономической жизни общества в своей стране и за ее 

пределами; 

- владеть навыкамисамостоятельного принятия эффективных решений на основе анализа и оценки экономической ситуации. 



Рекомендуемая литература 

1.Экономическая теория : задачи, схемы, тесты [Текст]: уч. пособие / Ж. Б. Рахметулина; ВКГУ им. С. Аманжолова. - Алматы : Экономика , 

2015. - 300 с. 

2. Баликоев В.З. Общая экономическая теория: Учебник для студентов, обучающихся по эконом.специальностям/ В.З. Баликоев.- М.: Омега-

Л, 2015.- 684с. 

3. Основы экономической теории [Текст]: учеб.для тех. и проф. образования / М. Х. Айдарханов. - 4-е изд., стереотип. - Астана: Фолиант, 

2017. - 432 с. 

4. Гродский В.С. Экономическая теория: Учебник/ В.С. Гродский.- Спб.: Питер, 2015.- 208с. Институциональная экономика [Текст]: 

учеб.для вузов / С. С. Носова. - М.: КНОРУС, 2015. - 216 с. 

5.Экономическая теория [Текст]: учеб.пособие / Л. М. Ахметова, Е. С. Ситникова, А. С. Тюлежанова ; М-во образования и науки РК. - 

Усть-Каменогорск: Берел: Изд-во ВКГУ, 2017. - 196 с. 

6. Основы экономики [Электронный ресурс]: учеб.пособие / Л. М. Ахметова, Е. С. Ситникова, А. С. Тюлежанова ; М-во образования и науки 

РК. - Усть-Каменогорск: [б. и.], 2017. - CD-ROM. 

7. Основы экономической теории [Текст]: учеб.для тех. и проф. образования / М. Х. Айдарханов. - 4-е изд., стереотип. - Астана: Фолиант, 

2017. - 432 с. 

8. Экономикс: [оқулық]/ Н.Г. Мэнкью, М.П. Тейлор: Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018.- 848 б.  

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 

Название курса/дисциплины/юнита 

 

Микроэкономикасоциальной сферы и туризма 

Код дисциплины - MSST- 1219 

Тип дисциплины - БД 

Уровень курса - КВ 

Год обучения - 1 



Семестр обучения - 1 

Количество кредитов – 3, по ECTS - 5 

Ф.И.О лектора/профессора 

к.э.н., доцент Ситникова Е.С. 

Цель:Целью дисциплины «Микроэкономика социальной сферы и туризма» являетсяполучение студентами знаний, необходимых для 

понимания механизма функционирования экономики на уровне домохозяйств, фирм, отраслей, а также для анализа последствий проводимой 

государственной политики.  

Пререквизиты:Знания  в рамках программы средней школы по математике, истории, географии и др., а также истории Казахстана, 

культурологии, умение конспектировать лекции, видеть цель и достигать ее при написании  письменных самостоятельных работ. 

Компетенции 

Мировоззренческие: 

в результате изучения дисциплины «Микроэкономика социальной сферы и туризма»   студент  

должен знать: 

- понятие рыночного равновесия и уметь использовать метод сравнительной статистики для оценки поведения домохозяйств и фирм под 

влиянием изменений экзогенных переменных в различных рыночных структурах; 

- понимать, как достигается общее равновесие в экономике, уметь объяснить, в чем состоит несовершенство рынка и необходимость 

вмешательства государства; 

 должен уметь: 

- анализировать конкретные ситуации в экономике с позиций микроэкономики; 

- использовать метод сравнительной статистики для оценки поведения домохозяйств и фирм под влиянием изменений экзогенных 

переменных в различных рыночных структурах; 

-компетентно рассуждать об основных экономических явлениях, отношениях экономической жизни общества в своей стране и за ее 

пределами; 

- владеть навыкамисамостоятельного принятия эффективных решений на основе анализа и оценки экономической ситуации. 

Коммуникативные: 

Иметь навыки работать в группе, иметь самостоятельную точку зрения. 



Методологическая: 

В результате изучения дисциплины «Микроэкономика социальной сферы и туризма»   студент должен знатьметодологию микроэкономики.  

Рекомендуемая литература 

1. Экономическая теория: задачи, схемы, тесты [Текст]: уч. пособие / Ж. Б. Рахметулина; ВКГУ им. С. Аманжолова. - Алматы : Экономика , 

2015. - 300 с. 

2. Баликоев В.З. Общая экономическая теория: Учебник для студентов, обучающихся по эконом.специальностям/ В.З. Баликоев.- М.: Омега-

Л, 2015.- 684с. 

3. Основы экономической теории [Текст]: учеб.для тех. и проф. образования / М. Х. Айдарханов. - 4-е изд., стереотип. - Астана: Фолиант, 

2017. - 432 с. 

4. Гродский В.С. Экономическая теория: Учебник/ В.С. Гродский.- Спб.: Питер, 2015.- 208с. Институциональная экономика [Текст]: 

учеб.для вузов / С. С. Носова. - М.: КНОРУС, 2015. - 216 с. 

5.Экономическая теория [Текст]: учеб.пособие / Л. М. Ахметова, Е. С. Ситникова, А. С. Тюлежанова ; М-во образования и науки РК. - 

Усть-Каменогорск: Берел: Изд-во ВКГУ, 2017. - 196 с. 

6. Основы экономики [Электронный ресурс]: учеб.пособие / Л. М. Ахметова, Е. С. Ситникова, А. С. Тюлежанова ; М-во образования и науки 

РК. - Усть-Каменогорск: [б. и.], 2017. - CD-ROM. 

7. Основы экономической теории [Текст]: учеб.для тех. и проф. образования / М. Х. Айдарханов. - 4-е изд., стереотип. - Астана: Фолиант, 

2017. - 432 с. 

8. Экономикс: [оқулық]/ Н.Г. Мэнкью, М.П. Тейлор: Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018.- 848 б.  

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 

 

 

 

 



Приложение 2А 

Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов): 

(первого года обучения на базе ТиПО, набор 2018 года) 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Введение в специальность 

Код дисциплиныVSP-1210 

Тип дисциплины 

БД 

Уровень курса/дисциплины 

КВ 

Год обучения 

1 год 

Семестр обучения 

1 семестр 

Количество  кредитов 

3 кредита, по ECTS - 5 

Ф.И.О лектора/профессора 

Жугинисова С.П. 

Цель–формирование у студентов профессиональныхзнанийомировой и отечественнойиндустрийтуризма, а 

такжеобретениенавыковпоосноваморганизациитуристской деятельности.  

Пререквизиты: школьный курс географии. 

Компетенции: 

- знать:организационные основы туристской индустрии, структуру туристской отрасли, особенности правовых и хозяйственных отношений 

между участниками туристской деятельности, понятие, виды и технологии организации деятельности туроператоров, и контрагентов 

туристской деятельности, особенности и состав туристского продукта и его составных элементов, особенности организации туристской 

деятельности в Казахстане во внутреннем, въездном и выездном туризме; 

- уметьпрофессионально пользоваться основными терминами и понятиями, относящимися к туристской деятельности, осуществлять поиск и 

использование информации о состоянии и структуре рынка туристских услуг, пользоваться законодательными актами и нормативными 

документами по правовому регулированию туристской деятельности, использовать потенциал туристских регионов при формировании 



турпродуктов, консультировать туристов по вопросам пользования банковскими, финансовыми услугами, современными информационными 

технологиями, предоставлять информацию о туристско-рекреационных и курортных ресурсах региона, страны назначения, использовать 

информацию о возможностях продвижения туристской организации на рынке туристских услуг, информировать туристов о возможностях 

организации досуга, предоставлять информацию об организации и видах питания туристов, профессионально пользоваться терминами и 

понятиями, принятыми в гостиничной индустрии; 

- иметь навыки: анализа и составления договорноготуроперейтинга и механизмами построения взаимоотношений контрагентами туристской 

деятельности, владеть оперативной информацией о текущем состоянии отдельных участников туристской деятельности в РК и за рубежом, 

навыками разработки и реализации производственных программ и стратегий в туризме. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает мировоззренческие компетенции: владение целостной системой научных знаний 

об окружающем мире, способность ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры; способность к осуществлению просветительской 

и воспитательной деятельности в сфере публичной и частной жизни.  

Содержание курса дисциплины:Особенностьизучаемойдисциплинызаключаетсявтом, чтоонадает комплексноепредставление об основных 

составляющихиндустриитуризма,определяетрольтуризмавжизнисовременногообщества, помогаетосвоитьпонятийныйаппараттуризма и 

получитьпредставлениеосовременном состоянииразвитиямеждународного и национальноготуристскихрынков. 

Рекомендуемая литература: 

1.Акентьева С.И. Организация туристской индустрии, М.: Академия, 2016 

2. Березовая Л.Г. История туризма и гостеприимства, М.: Юрайт, 2016 

3. Географические аспекты развития рекреации и туризма в Восточном Казахстане. Опыт и практика [Текст]: [моногр.] / А. В. Егорина, А. Н. 

Логиновская; М-во образования и науки РК, Усть-Каменогорский филиал Каз. геогр. о-ва ВКТУ им. Д.Серикбаева. - Усть-Каменогорск: 

Шығыс полиграф, 2016. - 280 с. 

4. География туризма Казахстана [Текст]: [моногр.] / С. Р. Ердавлетов ;КазНУ им. аль-Фараби. - 2-е изд., доп. и перераб. - Алматы 

:Қазақуниверситетi, 2015. - 180 с. 

5. Проблемы развития туристского рынка в Республике Казахстан: теория, методология и практика [Текст]: моногр. / О. А. Яновская [и др.]; М-

во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск: Берел: Изд-во ВКГУ, 2017. - 173 с. 

6. Основы туризма и краеведения [Текст]: учеб.пособие/ Ж. Т. Токаева; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ им. 

С. Аманжолова, 2017. - 72 с. 

7.  Планирование и организации туристского бизнеса [Текст]: учеб. пособие для вузов / Л. И. Изтелеуова, К.О. Бекишев, Е. А. Шайхыгалиев. -

Алматы: Альманах, 2017. -280 с. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 



 

Название курса/дисциплины/юнита 

Политология- социология 

Код дисциплиныPS-1109 

Тип дисциплины 

ООД 

Уровень курса/дисциплины 

КВ 

Год обучения 

1 год 

Семестр обучения 

1 семестр 

Количество  кредитов 

3 кредита, по ECTS - 5 

Ф.И.О лектора/профессора 

Жиренова А.Т. 

Цель – формирование у будущего специалиста элементов научного социального мышления и мировоззрения, которые помогут ему 

преодолевать влияние стереотипов и осмысливать сложные явления и процессы современной общественной жизни, помочь ориентироваться 

в политической действительности, выработать у них научный подход к оценке тех или иных социальных и политических событий и явлений, 

вооружить знаниями, необходимыми для творческого решения своих профессиональных проблем, формирования демократической 

политической культуры. 

Пререквизиты: школьные дисциплины «История», «Человек и общество» 

Компетенции: 

В результате изучения дисциплины «Политология-социология» студент должен: 

- знать: теоретические и прикладные основы и закономерности функционирования социально-политических наук, школы и научные 

направления и результаты современных исследований в области социологии и политологии, политическую систему и ее институты; 

- уметь самостоятельно анализировать процессы и явления, происходящие в обществе, корректно и аргументировано формулировать 

свою мысль в устной и письменной форме, использовать усвоенные знания в конкретных ситуациях, динамично использовать 

альтернативные, новые и/или инновационные социологические подходы к решению профессиональных задач; 



- иметь навыки: целостного подхода к анализу, проектированию и прогнозированию проблем современного общества; межличностной 

и межкультурной коммуникации, основанными на толерантности и уважении; методикой проведения социологических исследований; 

способностью к критическому восприятию информации («критическому мышлению»). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие основных компетенций социальной подготовки(личностные, 

межкультурные, гражданскиекомпетенции) позволяют ему во всей полноте участвовать в гражданской жизни, основываясь на знании 

социальных и политических понятий и структур и готовности к активному и демократическому участию; обладает умением жить вместе в 

коллективе, в семье, в социуме, в мире, способен воспитывать в себе принятие и понимание другого человека.  

Содержание курса дисциплины: объект и предмет социологии и политологии; социологическая перспектива и воображение; основные 

этапы развития социологического и политического знания; методология социологического исследования; методы сбора социологической 

информации; общество и социальные взаимодействия; социальные группы, организации и институты; социальное неравенство и социальная 

стратификация; политические системы и режимы современности; государство и гражданское общество; политическое развитие и 

модернизация; политическая культура и идеология; стратегия развития Казахстана до 2050 года. 

Рекомендуемая литература: 

1. Основы политологии [Текст]: учеб.для тех. и проф. образования/ С.З. Раздыков, А.С. Суенова.- 3-е изд., доп. и перераб.- Астана: 

Фолиант, 2017.- 240 

2. Основы социологии и политологии [Текст]: учеб.для сред. проф. образования/ Г.И. Козырев.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: ФОРУМ; 

ИНФРА-М, 2018.- 271 с. 

3. Геополитика современного мира [Текст]: учеб.для акад. бакалавриата/ И.А. Василенко.- 4-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2017.- 320 с. 

4. Социология и политология [Текст]: учеб.для акад. бакалавриата/ В.В. Латышева.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: Юрайт, 2017.- 337 с. 

5. Политология [Текст]: учеб.пособие для вузов/ К.С. Гаджиев.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2017.- 213 с. 

6. Этнополитология [Текст]: учеб.для бакалавров/ В.А. Ачкасов.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2017.- 495 с. 

7. Основы политической социологии [Текст]: учеб.пособие/ М.Ф. Пузиков; КазНУ им. аль-Фараби.- Алматы: Қазақуниверситетi, 2016.- 346 

с. 

8. Геополитика [Текст]: учеб.для акад. бакалавриата/ Н.В. Лукьянович.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2017.- 319 с. 

9. Әлеуметтану негіздері: [оқулық]/Д.Брихерхов, Р.Уейтс, С.Ортега: Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018.- 464 б.  

10. Әлеуметтану теориясы: [оқулық]/ Д.Ритцер, Д.Степницки: Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018.- 856 б.  

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Основы экономики 



ЕС-1215  

Тип дисциплины - ООД 

Уровень курса - КВ 

Год обучения - 1 

Семестр обучения - 2 

Количество кредитов – 2, по ECTS - 3 

Ф.И.О лектора/профессора 

Галяпина Г.В. 

Цель:изучить основные  закономерности экономического развития общества, основы микро-макроэкономики.  

Пререквизиты:микроэкономика социальной сферы и туризма 

Компетенции 

Мировоззренческие: 

 В результате изучения дисциплины «Основы экономики»   студент 

должен знать: 

- понятие рыночного равновесия и уметь использовать метод сравнительной статистики для оценки поведения домохозяйств и фирм под 

влиянием изменений экзогенных переменных в различных рыночных структурах; 

-понимать, как достигается общее равновесие в экономике, уметь объяснить, в чем состоит несовершенство рынка и необходимость 

вмешательства государства; 

 должен уметь: 

- анализировать конкретные ситуации в экономике с позиций микро и макроэкономики; 

- анализировать   поведения домохозяйств и фирм  в различных рыночных структурах; 

-компетентно рассуждать об основных экономических явлениях, отношениях экономической жизни общества в своей стране и за ее 

пределами; 

- владеть навыкамисамостоятельного принятия эффективных решений на основе анализа и оценки экономической ситуации. 

Рекомендуемая литература 



1. Экономическая теория: задачи, схемы, тесты [Текст]: уч. пособие/ Ж.Б. Рахметулина; ВКГУ им. С. Аманжолова.- Алматы: Экономика , 

2015.- 300 с. 

2. Баликоев В.З. Общая экономическая теория: Учебник для студентов, обучающихся по эконом.специальностям/ В.З. Баликоев.- М: Омега-

Л, 2015.- 684с. 

3. Основы экономической теории [Текст]: учеб.для тех. и проф. образования / М.Х. Айдарханов. - 4-е изд., стереотип. - Астана: Фолиант, 

2017.- 432 с. 

4. Гродский В.С. Экономическая теория: Учебник/ В.С. Гродский.- Спб.: Питер, 2015.- 208с. Институциональная экономика [Текст]: 

учеб.для вузов/ С.С. Носова. - М.: КНОРУС, 2015.- 216 с. 

5.Экономическая теория [Текст]: учеб.пособие/ Л.М. Ахметова, Е.С. Ситникова, А.С. Тюлежанова; М-во образования и науки РК.- Усть-

Каменогорск: Берел: Изд-во ВКГУ, 2017.- 196 с. 

6. Основы экономики [Электронный ресурс]: учеб.пособие / Л.М. Ахметова, Е.С. Ситникова, А.С. Тюлежанова; М-во образования и науки 

РК. - Усть-Каменогорск: [б. и.], 2017.- CD-ROM. 

7. Основы экономической теории [Текст]: учеб.для тех. и проф. образования/ М.Х. Айдарханов.- 4-е изд., стереотип.- Астана: Фолиант, 

2017.- 432 с. 

8. Экономикс: [оқулық]/ Н.Г. Мэнкью, М.П. Тейлор: Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018.- 848 б.  

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

Название курса/дисциплины/юнита 

 

Микроэкономикасоциальной сферы и туризма 

Код дисциплины - MSST- 1219 

Тип дисциплины - БД 

Уровень курса - КВ 

Год обучения - 1 

Семестр обучения - 1 



Количество кредитов – 3, по ECTS - 5 

Ф.И.О лектора/профессора 

к.э.н., доцент Ситникова Е.С. 

Цель:Целью дисциплины «Микроэкономика социальной сферы и туризма» являетсяполучение студентами знаний, необходимых для 

понимания механизма функционирования экономики на уровне домохозяйств, фирм, отраслей, а также для анализа последствий проводимой 

государственной политики.  

Пререквизиты:Знания  в рамках программы средней школы по математике, истории, географии и др., а также истории Казахстана, 

культурологии, умение конспектировать лекции, видеть цель и достигать ее при написании  письменных самостоятельных работ. 

Компетенции 

Мировоззренческие: 

в результате изучения дисциплины «Микроэкономика социальной сферы и туризма»   студент  

должен знать: 

- понятие рыночного равновесия и уметь использовать метод сравнительной статистики для оценки поведения домохозяйств и фирм под 

влиянием изменений экзогенных переменных в различных рыночных структурах; 

- понимать, как достигается общее равновесие в экономике, уметь объяснить, в чем состоит несовершенство рынка и необходимость 

вмешательства государства; 

 должен уметь: 

- анализировать конкретные ситуации в экономике с позиций микроэкономики; 

- использовать метод сравнительной статистики для оценки поведения домохозяйств и фирм под влиянием изменений экзогенных 

переменных в различных рыночных структурах; 

-компетентно рассуждать об основных экономических явлениях, отношениях экономической жизни общества в своей стране и за ее 

пределами; 

- владеть навыкамисамостоятельного принятия эффективных решений на основе анализа и оценки экономической ситуации. 

Коммуникативные: 

Иметь навыки работать в группе, иметь самостоятельную точку зрения. 

Методологическая: 



В результате изучения дисциплины «Микроэкономика социальной сферы и туризма»   студент должен знатьметодологию микроэкономики.  

Рекомендуемая литература 

1. Экономическая теория: задачи, схемы, тесты [Текст]: уч. пособие/ Ж.Б. Рахметулина; ВКГУ им. С. Аманжолова.- Алматы: Экономика , 

2015.- 300 с. 

2. Баликоев В.З. Общая экономическая теория: Учебник для студентов, обучающихся по эконом.специальностям/ В.З. Баликоев.- М.: Омега-

Л, 2015.- 684с. 

3. Основы экономической теории [Текст]: учеб.для тех. и проф. образования / М. Х. Айдарханов. - 4-е изд., стереотип. - Астана: Фолиант, 

2017.- 432 с. 

4. Гродский В.С. Экономическая теория: Учебник/ В.С. Гродский.- Спб.: Питер, 2015.- 208с. Институциональная экономика [Текст]: 

учеб.для вузов / С. С. Носова.- М.: КНОРУС, 2015.- 216 с. 

5.Экономическая теория [Текст]: учеб.пособие/ Л. М. Ахметова, Е. С. Ситникова, А. С. Тюлежанова; М-во образования и науки РК.- Усть-

Каменогорск: Берел: Изд-во ВКГУ, 2017.- 196 с. 

6. Основы экономики [Электронный ресурс]: учеб.пособие / Л. М. Ахметова, Е. С. Ситникова, А. С. Тюлежанова ; М-во образования и науки 

РК. - Усть-Каменогорск: [б. и.], 2017. - CD-ROM. 

7. Основы экономической теории [Текст]: учеб.для тех. и проф. образования / М. Х. Айдарханов. - 4-е изд., стереотип. - Астана: Фолиант, 

2017. - 432 с. 

8. Экономикс: [оқулық]/ Н.Г. Мэнкью, М.П. Тейлор: Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018.- 848 б.  

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 

 

Приложение 3А 

Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов): 

(второго года обучения, набор 2017 года) 

 

Название курса/дисциплины/юнита 



Профессиональный казахский (русский) язык 

Код дисциплиныPK(R)Ya -3220 

Тип дисциплины - БД 

Уровень курса/дисциплины - ОК 

Год обучения - 3 год 

Семестр обучения - 5 семестр 

Количество  кредитов- 2 кредита, по ECTS - 3 

Ф.И.О лектора/профессора 

Демченко Л.М. 

  Цель – воспитание уважения к государственному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление 

государственного языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности казахского языка. 

   Пререквизиты:казахский (русский) язык 

Содержание курса дисциплины: содержание курса казахского языка обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

 Компетенции: 

компетенции общей образованности: 

- обладать базовыми знаниями в области казахского языка способствующих формированию высокообразованной интеллектуальной 

личности и широким кругозором и культурной мышления; 

социально-этические компетенции: 

- быть объективным и толерантным к традициям, культуре других народов мира; 

-  быть способным работать в команде, корректно отстаивать свою точку зрения, предлагать новые решения; 

экономическое и организационно-управленческие компетенции: используя полученные знания по профессиональному казахскому 

языку, уметь адекватно ориентироваться в различных ситуациях. 

       Рекомендуемая литература: 

1. Профессиональный русский язык [Текст]: учеб.пособие / Е. А. Журавлева [и др.]. - Алматы: ССК, 2017. - 244 с. 



2. Лексико-грамматические особенности перевода научно-технических терминов с русского на казахский язык [Текст]: [учеб.пособие] / Г. С. 

Умарова, М. С. Кунусова ; М-во образования и науки РК. - Алматы :Бастау, 2018. - 176 с. 

3. Русский язык для экономистов и финансистов в тестах, таблицах, схемах, упражнениях [Текст]: учеб.пособие / В. И. Ермакова. - Алматы: 

Альманах, 2016. - 251 с. 

4. Профессиональный русский язык по специальности "Правоведение" в тестах, таблицах, схемах, упражнениях [Текст]: учеб.пособие / В. И. 

Ермакова. - Алматы: Альманах, 2016. - 423 с. 

5. Қазіргіқазақтілініңсөзжасамы мен морфологиясынанжаттығуларжинағы [Текст]: оқуқұралы / А. Ә. Әлімхан. - Өскемен: С. 

АманжоловатындағыШҚМУ "Берел" баспасы, 2017. - CD-ROM. 

6. Тіл біліміне кіріспе: [оқулық]/ В. Фромкин: Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018.- 604 б. 

7. Кәсіби қазақ тілі [Текст] : оқу-әдістемелік құрал : дефектология мамандығының студенттеріне арналған / А. Ш Жулкубаева. - Өскемен : С. 

Аманжолов атындағы ШҚМУ "Берел" баспасы, 2014. - 114 б. 

8. Кәсіби қазақ тілі [Текст]: оқу құралы: [филология фак. мамандықтарына арналған] / А. А. Амангелді.- Өскемен: С. Аманжолов атындағы 

ШҚМУ "Берел" баспасы, 2015. - 95 бет. 

9. Кәсіби қазақ тілі [Текст]: оқу құралы: [тарих фак. мамандықтарына арналған] / А. А. Амангелді.- Өскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 

"Берел" баспасы, 2015. - 95 б. 

10. Кәсіби қазақ тілі [Электронный ресурс]: оқу құралы / Р. Қ. Нурбекова. - Өскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ "Берел" баспасы, 2017. - 

CD-ROM. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский,казахский. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

История туризма 

Код дисциплиныIT -2212 

Тип дисциплины 

БД 

Уровень курса/дисциплины 

ОК 

Год обучения 

2 год 

Семестр обучения 



3 семестр 

Количество  кредитов 

3 кредита, по ECTS - 5 

Ф.И.О лектора/профессора 

Жугинисова С.П. 

Цель –формирование у студентов системы знаний по                                                       истории развития организованных путешествий 

в мире и Казахстане, понимания на этой основе,  формирования теории развития  современного международного туризма как  глобального 

социального явления, умений использовать полученные исторические и теоретические знания совершенствования отечественной индустрии 

туризма.  

Пререквизиты: введение в специальность, основы туризмологии 

Компетенции: 

- знать:зарождение и развитие туристских обществ в Казахстане, определение туризма, основные этапы его развития, виды и формы 

международной туристской деятельности, роль ООН в формировании и системы мирового туристского движения, основные международные 

конвенции по вопросам туризма; 

- уметь:используя полученные в ходе изучения теоретического материала знания, выделить основные факторы, способствующие развитию 

туризма на разных этапах его становления, общие закономерности развития туристского движения, определять место туризма среди других 

отраслей хозяйства; 

- иметь навыки: оперативной информацией о текущем состоянии отдельных участников туристской деятельности в РК и за рубежом, 

навыками разработки и реализации производственных программ и стратегий в туризме, практическими навыками применения полученных 

знаний и умений. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает мировоззренческие компетенции: владение целостной системой научных знаний об 

окружающем мире, способность ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры; способность к осуществлению просветительской и 

воспитательной деятельности в сфере публичной и частной жизни.  

Содержание курса дисциплины:является одной из главных туристских дисциплин в типовом учебном плане подготовки бакалавров туризма 

в высших учебных заведениях. «История туризма» как научная дисциплина имеет один объект исследования (человек) и один  предмет 

исследования (человека в туристической деятельности).  

Рекомендуемая литература: 

1.Акентьева С.И. Организация туристской индустрии, М.: Академия, 2016 

2. Березовая Л.Г. История туризма и гостеприимства, М.: Юрайт, 2016 



3. Географические аспекты развития рекреации и туризма в Восточном Казахстане. Опыт и практика [Текст]: [моногр.] / А. В. Егорина, А. 

Н. Логиновская; М-во образования и науки РК, Усть-Каменогорский филиал Каз. геогр. о-ва ВКТУ им. Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск: 

Шығыс полиграф, 2016. - 280 с. 

4. География туризма Казахстана [Текст]: [моногр.] / С. Р. Ердавлетов ;КазНУ им. аль-Фараби. - 2-е изд., доп. и перераб. - Алматы 

:Қазақуниверситетi, 2015. - 180 с. 

5. Проблемы развития туристского рынка в Республике Казахстан: теория, методология и практика [Текст]: моногр. / О. А. Яновская [и др.]; 

М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск: Берел: Изд-во ВКГУ, 2017. - 173 с. 

6. Основы туризма и краеведения [Текст]: учеб.пособие/ Ж. Т. Токаева; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ 

им. С. Аманжолова, 2017. - 72 с. 

7. Планирование и организации туристского бизнеса [Текст]: учеб. пособие для вузов / Л. И. Изтелеуова, К.О. Бекишев, Е. А. Шайхыгалиев. -

Алматы: Альманах, 2017. -280 с. 

8. Қазақстан туризмі [Текст]: оқу құралы / С. Р. Ердәулетов [және т. б.]. - Алматы: Бастау, 2015. - 552 б.  

 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Основы туристско-краеведческой работы 

Код дисциплиныOTRK -2213 

Тип дисциплины 

БД 

Уровень курса/дисциплины 

КВ 

Год обучения 

2 год 

Семестр обучения 

3 семестр 



Количество  кредитов 

3 кредита, по ECTS - 5 

Ф.И.О лектора/профессора 

Жугинисова С.П. 

Цель –является освоение будущими менеджерами туристских структур казахстанских туристско-рекреационных (природных и 

историко-культурных) ресурсов для развития внутреннего и международного туризма. 

Пререквизиты: введение в специальность, основы туризмологии 

Компетенции: 

- знать:- основные методы туристско-краеведческой работы, свободно пользоваться основными источниками краеведения, основу 

организации туристско-краеведческой работы, основу использования объектов краеведения так и источников краеведения; 

 

- уметь:работать с такими источниками знаний как историко-архивные документы, мемуары, географические и исторические карты, 

периодическая печать, сопоставлять данные разных источников, готовить сводную информацию по той или иной рекреационной и 

туристско-экскурсионной проблеме, использовать данные краеведческой и музейной информации для развития туристско-экскурсионного 

дела; 

- иметь навыки: анализа информации, подачи краеведческого материала туристам. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает мировоззренческие компетенции: владение целостной системой научных знаний об 

окружающем мире, способность ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры; способность к осуществлению просветительской и 

воспитательной деятельности в сфере публичной и частной жизни.  

Содержание курса дисциплины:Краеведение и туризм – средство познания края, физического и духовного развития, оздоровления, привития 

самостоятельности, трудовых и прикладных навыков. Без достоверной и разнообразной краеведческой информации невозможны 

выполнение экскурсионных разработок и разработки туристских маршрутов. Поэтому, знание основ туристско-краеведческой работы, 

является неотъемлемой частью профессиональной подготовки будущих менеджеров туризма. 

Рекомендуемая литература: 

1.Акентьева С.И. Организация туристской индустрии, М.: Академия, 2016 

2. Березовая Л.Г. История туризма и гостеприимства, М.: Юрайт, 2016 

3. Географические аспекты развития рекреации и туризма в Восточном Казахстане. Опыт и практика [Текст]: [моногр.] / А. В. Егорина, А. 

Н. Логиновская; М-во образования и науки РК, Усть-Каменогорский филиал Каз. геогр. о-ва ВКТУ им. Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск: 

Шығыс полиграф, 2016. - 280 с. 



4. География туризма Казахстана [Текст]: [моногр.] / С. Р. Ердавлетов ;КазНУ им. аль-Фараби. - 2-е изд., доп. и перераб. - Алматы 

:Қазақуниверситетi, 2015. - 180 с. 

5. Проблемы развития туристского рынка в Республике Казахстан: теория, методология и практика [Текст]: моногр. / О. А. Яновская [и др.]; 

М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск: Берел: Изд-во ВКГУ, 2017. - 173 с. 

6. Основы туризма и краеведения [Текст]: учеб.пособие/ Ж. Т. Токаева; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ 

им. С. Аманжолова, 2017. - 72 с. 

7. Планирование и организации туристского бизнеса [Текст]: учеб. пособие для вузов / Л. И. Изтелеуова, К.О. Бекишев, Е. А. Шайхыгалиев. -

Алматы: Альманах, 2017. -280 с. 

8. Қазақстан туризмі [Текст]: оқу құралы / С. Р. Ердәулетов [және т. б.]. - Алматы: Бастау, 2015. - 552 б.  

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

 



Приложение 4А 

Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов): 

(второго года обученияна базе ТиПО, набор 2017 года) 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Профессиональный казахский (русский) язык 

Код дисциплиныPK(R)Ya -2205 

Тип дисциплины - БД 

Уровень курса/дисциплины - ОК 

Год обучения - 2 год 

Семестр обучения - 3 семестр 

Количество  кредитов- 2 кредита, по ECTS - 3 

Ф.И.О лектора/профессора 

Демченко Л.М. 

  Цель – воспитание уважения к государственному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление 

государственного языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности казахского языка. 

   Пререквизиты:казахский (русский) язык 

Содержание курса дисциплины: содержание курса казахского языка обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

 Компетенции: 

компетенции общей образованности: 

- обладать базовыми знаниями в области казахского языка способствующих формированию высокообразованной интеллектуальной 

личности и широким кругозором и культурной мышления; 

социально-этические компетенции: 

- быть объективным и толерантным к традициям, культуре других народов мира; 

-  быть способным работать в команде, корректно отстаивать свою точку зрения, предлагать новые решения; 



экономическое и организационно-управленческие компетенции: используя полученные знания по профессиональному казахскому 

языку, уметь адекватно ориентироваться в различных ситуациях. 

       Рекомендуемая литература: 

1. Профессиональный русский язык [Текст]: учеб.пособие/ Е.А. Журавлева [и др.].- Алматы: ССК, 2017.- 244 с. 

2. Лексико-грамматические особенности перевода научно-технических терминов с русского на казахский язык [Текст]: [учеб.пособие]/ Г.С. 

Умарова, М.С. Кунусова; М-во образования и науки РК.- Алматы: Бастау, 2018.- 176 с. 

3. Русский язык для экономистов и финансистов в тестах, таблицах, схемах, упражнениях [Текст]: учеб.пособие/ В.И. Ермакова.- Алматы: 

Альманах, 2016.- 251 с. 

4. Профессиональный русский язык по специальности "Правоведение" в тестах, таблицах, схемах, упражнениях [Текст]: учеб.пособие / В. И. 

Ермакова.- Алматы: Альманах, 2016.- 423 с. 

5. Қазіргіқазақтілініңсөзжасамы мен морфологиясынанжаттығуларжинағы [Текст]: оқуқұралы/ А.Ә. Әлімхан.- Өскемен: С. 

АманжоловатындағыШҚМУ "Берел" баспасы, 2017.- CD-ROM. 

6. Тіл біліміне кіріспе: [оқулық]/ В. Фромкин: Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018.- 604 б. 

7. Кәсіби қазақ тілі [Текст]: оқу-әдістемелік құрал : дефектология мамандығының студенттеріне арналған/ А.Ш Жулкубаева.- Өскемен: С. 

Аманжолов атындағы ШҚМУ "Берел" баспасы, 2014.- 114 б. 

8. Кәсіби қазақ тілі [Текст]: оқу құралы: [филология фак. мамандықтарына арналған]/ А.А. Амангелді.- Өскемен: С. Аманжолов атындағы 

ШҚМУ "Берел" баспасы, 2015.- 95 б. 

9. Кәсіби қазақ тілі [Текст]: оқу құралы: [тарих фак. мамандықтарына арналған]/ А.А. Амангелді.- Өскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 

"Берел" баспасы, 2015.- 95 б. 

10. Кәсіби қазақ тілі [Электронный ресурс]: оқу құралы/ Р.Қ. Нурбекова.- Өскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ "Берел" баспасы, 2017. - 

CD-ROM. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский,казахский. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Профессионально – ориентированный иностранный язык 

Код дисциплины POIYa -2216 

Тип дисциплины -БД 

Уровень курса/дисциплины -ОК 

Год обучения - 2 год 



Семестр обучения - 3 семестр 

Количество  кредитов- 2 кредита, по ECTS - 3 

Ф.И.О лектора/профессора 

Баяндинова Н.А. 

Цель - Целью  курса является обеспечение практического овладения языком в пределах тех грамматических и лексических тем, 

которые включены в программу и учебник 2 курса. Овладение языковыми средствами предусматривается в процессе формирования речевых 

навыков и умений. 

Пререквизиты: Технический перевод. Устный, двусторонний перевод. Теория и практика перевода. Деловой иностранный язык. 

Художественный перевод. 

Компетенции: 

- в способах обеспечения  постоянного обновления знаний, расширения профессиональных навыков и умений. 

коммуникативные компетенции: 

- быть способным работать в команде, корректно отстаивать свою точку зрения,  предлагать новые решения; 

профессионально-педагогические компетенции: 

- в области научной и научно-педагогической деятельности в образовательных учебных заведениях. 

Рекомендуемая литература: 

1. English File [Электронныйресурс]: Advanced Class Audio CDs: [комплект]/ С. Latham-Koenig, C. Oxenden, J. Lambert.- third edit. - [New York]: 

Oxford University Press. CD 1 - 4: Tracks 1.1-1.43 ; 2.1-2.39 ; 3.1-3.40 ;4.1-4.36. - 2015. - 4 CD-ROM.  

2. English File [Электронныйресурс]: Upper-Intermediate Class Audio CDs: [комплект]/ С. Latham-Koenig, C. Oxenden.- third edit.- [New York]: 

Oxford University Press. CD 1 - 4: Tracks 1.1-1.50 ; 2.1-2.44 ; 3.1-3.49 ; 4.1-4.47. - 2014. - 4 CD-ROM. 

3. English File [Электронныйресурс]: Beginer Class Audio CDs: [комплект]/ С. Latham-Koenig, C. Oxenden.- third edit.- [New York] : Oxford 

University Press. CD 1 - 4: Tracks 1.1-1.97 ; 2.1-2.72 ;3.1-3.66 ;4.1-4.59. - 2015. - 4 CD-ROM. 

4. Пособиепопрактическомупереводусанглийскогоязыканарусский (дляначинающих) [Текст]: учеб.пособиедлятех. ипроф. образования/ В. Ж. 

Сарсекенова.- 3-еизд., стереотип. - Астана: Фолиант, 2017.- 160 с. English File [Текст] : Pre-Intermediate Teacher's Book / C. Latham-Koenig 

[and other]. - [third edit.]. - [New York]: Oxford University Press, [2018].- 279 p. : +CD-ROM. 

5. English File [Текст]: Elementary Teacher's Book / C. Latham-Koenig [and other]. - [third edit.]. - [New York]: Oxford University Press, [2018] 

6. English File [Текст]: Intermediate PlusTeacher's Book/ C. Latham-Koenig [and other]. - [third edit.]. - [New York] : Oxford University Press, [2018]. 

7. English File [Текст]: Upper-Intermediate Teacher's Book/ C. Latham-Koenig [and other]. - [third edit.]. - [New York] : Oxford University Press, 

[2018]. 

8. English File [Текст] :Advaced Teacher's Book/ C. Latham-Koenig [and other]. - [third edit.]. - [New York]: Oxford University Press, [2018]. 

9. English File [Текст]: Pre-Intermediate Teacher's Book / C. Latham-Koenig [and other]. - [third edit.]. - [New York] : Oxford University Press, [2018]. 

10. English File [Текст]: Beginner Teacher's Book / C. Latham-Koenig [and other]. - [third edit.]. - [New York]: Oxford University Press, [2018]. 

11. New Headway [Текст]: Advancede Student's Book/ L. Soars, J. Soars, P. Hancock. - Fourth edit.- [New York]: Oxford University Press, [2017]. 

12. New Headway [Текст]: Advancede Teacher's Book/ L. Soars [and other].- Fourth edit.- [New York]: Oxford University Press, [2017]. 



Методы/формыоценки: рейтинг, экзамен 

Языкобучения: русский,казахский. 

 

Названиекурса/дисциплины/юнита 

Маркетинг в туризме 

Код дисциплины -MT -2215 

Тип дисциплины - БД 

Уровень курса/дисциплины - ОК 

Год обучения - 2 год 

Семестр обучения - 3 семестр 

Количество  кредитов - 4 кредита, по ECTS - 7 

Ф.И.О лектора/профессора 

к.э.н., доцент Койшинова Г.К. 

       Цель изучения дисциплины – является изучение и применение основных концепций и практических приемов современного 

маркетинга в сфере туризма. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  мировоззренческих, общенаучных и профессиональных компетенций. 

В результате изучения дисциплины студентыдолжны: 

знать: 

     -  как определить и сегментировать рынки и каким образом позиционировать товары и услуги, способные удовлетворить потребности 

целевых сегментов; 

     -  как установить цену на производимые услуги, чтобы те выглядели привлекательными и доступными; 

     -  как выбрать маркетинговый канал и управлять им, чтобы донести эти услуги до потребителя; 

     -  как рекламировать и продвигать свои услуги так, чтобы потребитель узнал о них и захотел их приобрести; 

    -  сущность и особенности международного маркетинга; 

    -  теоретические основы туристского маркетинга. 

уметь: 

     - устанавливать цену на производимые услуги; 

 



     - выбирать маркетинговый канал продвижения услуги до потребителя; 

 

-  сегментировать рынки, позиционировать товары и услуги. 

владеть: 

     - навыками формирования и продвижения туристских продуктов и услуг, соответствующих запросам потребителей;  

     - инстументарием анализа внутренней (микросреда) и внешней среды туристского предприятия;  

     - методикой проведения маркетинговых исследований туристского рынка и туристского продукта.  

  Пререквизиты:введение в специальность, основы туризмологии, основы экономической теории;основы туристско-краеведческой 

работы, менеджмент туризма, основы предпринимательской деятельности в туризме, микроэкономика социальной сферы и туризма. 

Содержание курса /дисциплины:устанавливают связь с программами экономики, менеджмента, финансов, логистики туристических 

предприятий и организаций индустрии гостеприимства. Лекционный материал охватывает следующие темы: возникновение и эволюция 

теории и практики маркетинга, сущность и основные понятия маркетинга, основные принципы маркетинга в туризме, комплексные 

исследование туристического рынка, маркетинговый анализ внутренней среды туристического предприятия, методы создания и 

формирование туристического продукта (туроперейтинг), моделирование показателей и управление качеством и конкурентоспособностью 

туристической продукции, организация и управление товародвижением в системе маркетинга предприятия, туроператорская и турагентская 

деятельностьтуристическогопредприятия, организация и управление ценовой политикой туристического предприятия, система 

маркетинговых коммуникаций, особенности рекламирования и стимулирования продаж туристической продукции (туров, услуг), индустрия 

туризма и гостеприимства, индустрия размещения, гостиничные цепи, организация сервиса размещения и питания туристов, их 

социокультурное сопровождение, организация и проведение экскурсий, транспортное обеспечение в туризме, организация туристической 

анимации, информационные технологии в туризме, Интернет-маркетинг в туризме, планирование и контроль маркетинговой деятельности, 

организация маркетинга на туристическом предприятии и оценка эффективности. 

Рекомендуемая литература: 

1. Қазақстан туризмі [Текст]: оқу құралы/ С.Р. Ердәулетов [және т. б.].- Алматы : Бастау, 2015. - 552б.  

2. Туризм маркетингі [Текст]: оқуқұралы/ Ж.Н. Алиева, Е. А. Калимбетов.- Алматы: Қазақуниверситетi, 2016.- 334б. 

3. Экологиялық туризм[Текст]: жоғары оқу орындарына арналған оқулықтар мен оқу құралдары/ Г.Құлманова [және т.б.].- 3-ші 

бас.,туз.,толықт.- Алматы: Нұр-Принт, 2017.- 407б. 

4. Экологический туризм [Текст]: учебник/ Кулманова Г.А. [и др.]; под ред. О. Беркинбая.- 3-е изд., испр. и доп.- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 

421 с. 

5. Менеджер гостиничного хозяйства [Текст]: учеб.пособие для проф. образования/ Р. Т. Алишева.- Астана: Фолиант, 2015.- 288 с. 



6. Географические аспекты развития рекреации и туризма в Восточном Казахстане. Опыт и практика [Текст]: [моногр.]/ А.В. Егорина, А.Н. 

Логиновская; М-во образования и науки РК, Усть-Каменогорский филиал Каз. геогр. о-ва ВКТУ им. Д. Серикбаева.- Усть-Каменогорск: 

Шығыс полиграф, 2016.- 280 с. 

7. Организация питания в туризме [Текст]: учеб.пособие/ А.К. Уварова; М-во образования и науки РК.- Алматы :Бастау, 2015.- 328 с. 

8. География туризма Казахстана [Текст]: [моногр.]/ С.Р. Ердавлетов; КазНУ им. аль-Фараби.- 2-е изд., доп. и перераб.- Алматы: 

Қазақуниверситетi, 2015.- 180 с. 

9. Проблемы развития туристского рынка в Республике Казахстан: теория, методология и практика [Текст]: моногр./ О.А. Яновская [и др.]; М-

во образования и науки РК.- Усть-Каменогорск: Берел: Изд-во ВКГУ, 2017.- 173 с. 

10. Основы туризма и краеведения [Текст]: учеб.пособие/ Ж.Т. Токаева; М-во образования и науки РК.- Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ им. С. 

Аманжолова, 2017.- 72 с. 

11.  Планирование и организации туристского бизнеса [Текст]: учеб.пособие для вузов/ Л.И. Изтелеуова, К.О. Бекишев, Е.А. Шайхыгалиев.- 

Алматы: Альманах, 2017.- 280 с. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

      Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

     Язык обучения: русский,казахский. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

География международного туризма 

Код дисциплины -GMT -2201 

Тип дисциплины - БД 

Уровень курса/дисциплины - ОК 

Год обучения - 2 год 

Семестр обучения - 3 семестр 

Количество  кредитов - 3 кредита, по ECTS - 5 

Ф.И.О лектора/профессора 

Токаева Ж.Т. 

       Цель изучения дисциплины: сформировать представление о неравномерности и территориальных (региональных, страновых) 

особенностях развития международного туризма. 

В результате изучения дисциплины студентыдолжны: 



знать: 

- генезис, эволюцию и механизм функционирования международного туризма;  

- природные и социально-экономические ресурсы туристской деятельности, принципы их рационального использования;  

- методы оценки устойчивого развития международного туризма;  

- мировые туристские центры;  

- основные направления туристских потоков.  

уметь: 

- проводить анализ туристских потоков;  

- анализировать геоэкономику международного туризма отдельных стран и регионов;  

- составлять прогнозы туристских потоков.  

владеть навыками: 

- анализа туристских потоков;  

- анализа геоэкономики международного туризма отдельных стран и регионов;  

- составления прогнозов туристских потоков.  

Пререквизиты:введение в специальность, история туризма, менеджмент туризма, маркетинг туризма, экскурсоведение, менеджмент 

экскурсий, этнографический туризм, статистика в туризме. 

Содержание курса /дисциплины:Международный туризм как одна из форм международных экономических отношений в условиях 

современной глобализации приобретает все большие масштабы. Развитие туризма свидетельствует о его существенном влиянии на 

экономические, культурные и политические межгосударственные контакты. Несмотря на этноконфессиональные различия в составе 

населения, туризм способствует укреплению культурных и духовных связей, выполняя важнейшую миротворческую функцию. Туризм все 

активнее влияет на экономическое и социальное развитие общества.В современной научной литературе рассматриваются две группы 

факторов, влияющих на развитие мирового туристского сектора: экзогенные (вызываемые внешними причинами) и эндогенные 

(вызываемые внутренними причинами).Среди факторов первой группы особое место занимает политический. После первой и второй 

мировых войн мировое сообщество направило основные усилия на поиски согласия и Интеграцию. В системе современного мирового 

хозяйства ни одна отрасль не испытывала такого стремительного подъема и бурного роста, как туризм. Индустрия путешествий развивается 

гораздо быстрее, чем прочие отрасли и страны в целом. Устойчивое развитие туризма обеспечивается знанием географии и страноведения, а 

также их комплексным использованием на практике. 

       Рекомендуемая литература: 

1. Экологический туризм [Текст]: учебник / Кулманова Г. А. [и др.]; под ред. О. Беркинбая. - 3-е изд., испр. и доп. - Алматы :Нур-Принт, 2013. 

- 421 с. 

2. Географические аспекты развития рекреации и туризма в Восточном Казахстане. Опыт и практика [Текст]: [моногр.] / А. В. Егорина, А. Н. 

Логиновская ; М-во образования и науки РК, Усть-Каменогорский филиал Каз. геогр. о-ва ВКТУ им. Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск : 

Шығыс полиграф, 2016. - 280 с. 



3. География туризма Казахстана [Текст]: [моногр.] / С. Р. Ердавлетов; КазНУ им. аль-Фараби. - 2-е изд., доп. и перераб. - Алматы 

:Қазақуниверситетi, 2015. - 180 с. 

4. Проблемы развития туристского рынка в Республике Казахстан: теория, методология и практика [Текст]: моногр. / О. А. Яновская [и др.] ; 

М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск: Берел : Изд-во ВКГУ, 2017. - 173 с. 

5. Основы туризма и краеведения [Текст]: учеб.пособие / Ж. Т. Токаева; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ им. 

С. Аманжолова, 2017. - 72 с. 

6.  Планирование и организации туристского бизнеса [Текст]: учеб.пособие для вузов / Л. И. Изтелеуова, К. О. Бекишев, Е. А. Шайхыгалиев. - 

Алматы: Альманах, 2017. - 280 с. 

7. Қазақстан туризмі [Текст]: оқу құралы / С. Р. Ердәулетов [және т. б.]. - Алматы: Бастау, 2015. - 552 б.  

8. Экологиялық туризм[Текст]: жоғары оқу орындарына арналған оқулықтар мен оқу құралдары / Г.Құлманова [және т.б.]. - 3-ші 

бас.,туз.,толықт. - Алматы: Нұр-Принт, 2017. - 407 б. 

 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

 Язык обучения: казахский. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Экскурсоведение 

Код дисциплины –Eks -2303 

Тип дисциплины - ПД 

Уровень курса/дисциплины - ОК 

Год обучения – 2год 

Семестр обучения - 3 семестр 

Количество  кредитов - 3 кредита, по ECTS - 5 

Ф.И.О лектора/профессора 

Асубаева А.С. 

Цель – дать студентам теоретические знания об экскурсионном методе познания, сформировать навыки подготовки экскурсий и технологий 

их проведения, научить применять эти навыки в своей будущей работе. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

- методику подготовки экскурсий на различные темы;  



- методику проведения различных видов экскурсий;  

- методы организации экскурсионной работы.  

уметь: 

- подбирать и использовать методическую, краеведческую, историческую и другую литературу по теме экскурсии; 

- отбирать и изучать экскурсионные объекты; 

- создавать схемы маршрутов на транспортные и пешеходные экскурсии; 

- составлять индивидуальные тексты и технологические карты для экскурсий на различные темы; 

- отбирать и определять методические приемы показа объектов и рассказа о них, профессионально использовать эти приемы на практике; 

- выполнять функцию экскурсовода в туристско-экскурсионном предприятии (при наличии соответствующей квалификации); 

- пропагандировать экскурсионное дело в Казахстане.  

владеть: 

- методами организации экскурсионной работы; 

- методикой подготовки экскурсий на различные темы; 

- методикой проведения различных видов экскурсий. 

Пререквизиты:микроэкономика социальной сферы и туризма, основы туризмологии, история туризма, основы туристско- 

краеведческой работы, основы предпринимательской деятельности в туризме, менеджмент туризма. 

Содержание курса/ дисциплины:Дисциплина направлена на то, чтобы помочь студентам узнать и изучить проблемы, связанные с 

содержанием и организацией экскурсионного обслуживания туристов и местного населения, сущностью и особенностями экскурсии, как 

педагогического познавательно-воспитательного процесса. Она знакомит учащихся с историей возникновения и развития экскурсионного 

дела в Казахстане, функциями и признаками экскурсии, с ее неразрывно связанными сторонами - рассказом и показом. В ней приводится 

классификация экскурсий и подробно анализируется их широкая тематика. В курсе излагается поэтапный порядок подготовки новой 

экскурсии от определения ее целей и задач до приема (сдачи) и утверждения. Создать хорошую экскурсию, обеспечить ее необходимой 

документацией - это только часть экскурсионной работы. Нужно добиться и верного, методически правильного и безопасного ее 

проведения. Поэтому в дисциплине дается представление об экскурсионном процессе в целом, методических приемах и основных видах 

показа экскурсионных объектов, о рассказе, его особенностях и формах, о технике проведения экскурсии и использования наглядных 

пособий, о вопросах коммуникативного контакта экскурсоводов с группой.  

Рекомендуемая литература: 

1.Қазақстан туризмі [Текст]: оқу құралы/ С. Р. Ердәулетов [және т. б.].- Алматы: Бастау, 2015.- 552 б.  

2.Туризм маркетингі [Текст]: оқу құралы/ Ж. Н. Алиева, Е. А. Калимбетов.- Алматы: Қазақ университетi, 2016.- 334 б. 



3. Экологиялық туризм [Текст]: жоғары оқу орындарына арналған оқулықтар мен оқу құралдары/ Г.Құлманова [және т.б.].- 3-ші 

бас.,туз.,толықт.- Алматы: Нұр-Принт, 2017.- 407 б. 

4. Экскурсиятану [Текст]: оқу құралы/ Ш. Т. Абдреева.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 200 б. 

5. Экологическийтуризм [Текст]: учебник/ Кулманова Г. А. [и др.]; под ред. О. Беркинбая. - 3-е изд., испр. и доп.- Алматы: Нур-Принт, 

2013.- 421 с. 

6. Географические аспекты развития рекреации и туризма в Восточном Казахстане. Опыт и практика [Текст]: [моногр.]/ А. В. Егорина, А. Н. 

Логиновская; М-во образования и науки РК, Усть-Каменогорский филиал Каз. геогр. о-ва ВКТУ им. Д.Серикбаева.- Усть-Каменогорск: 

Шығыс полиграф, 2016.- 280 с. 

7. География туризма Казахстана [Текст]: [моногр.]/ С. Р. Ердавлетов; КазНУ им. аль-Фараби.- 2-е изд., доп. и перераб.- Алматы: 

Қазақуниверситетi, 2015.- 180 с. 

8. Проблемы развития туристского рынка в Республике Казахстан: теория, методология и практика [Текст]: моногр. / О. А. Яновская [и др.]; 

М-во образования и науки РК.- Усть-Каменогорск :Берел: Изд-во ВКГУ, 2017.- 173 с. 

9. Основы туризма и краеведения [Текст]: учеб.пособие/ Ж. Т. Токаева; М-во образования и науки РК.- Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ им. 

С. Аманжолова, 2017.- 72 с. 

10. Планирование и организации туристского бизнеса [Текст]: учеб.пособие для вузов/ Л. И. Изтелеуова, К. О. Бекишев, Е. А. Шайхыгалиев.- 

Алматы: Альманах, 2017.- 280 с. 

 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

 Язык обучения: русский,казахский. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5А 

Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов): 

(четвертого года обучения, набор 2015 года) 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Организация ресторанного бизнеса 

Код дисциплины -ORD -4309 

Тип дисциплины - ПД 

Уровень курса/дисциплины - КВ 

Год обучения - 4 год 

Семестр обучения - 7 семестр 



Количество  кредитов - 3 кредита, по ECTS - 5 

Ф.И.О лектора/профессора 

Жугинисова С.П. 

Цель дисциплины - дать студентам теоретические, технологические и организационно-практические основы организации 

ресторанного дела, сформировать навыки подготовки организации структуры производства предприятий ресторанного хозяйства,процессов 

обслуживания, особенностей обслуживания туристов, научить применять эти навыки в своей будущей работе. 

В результате изучения дисциплины студентыдолжны: 

Знать: 

 историю становления и развития ресторанного дела; 

 обобщенный мировой опыт управления предприятиями ресторанного бизнеса; 

 принципы организации технологического процесса предоставления услуг. 

Уметь: 

 составлять индивидуальные рецептуры на продукцию общественного питания; 

 выполнять функцию менеджера ресторанного дела. 

Владеть навыками: 

- владеть профессиональными навыками организации ресторанного бизнеса; 

- разработать новые и совершенствовать имеющиеся методики организации ресторанного бизнеса с учетом современных требований. 

Пререквизиты: «Введение в специальность», «Основы туристско-краеведческой работы», «Этика в туризме», «Микроэкономика 

социальной сферы и туризма», «Психология туристкой деятельности», «Менеджмент туризма», «Техника и тактика активных видов 

туризма». 

Содержание курса/ дисциплины:Рестораторы в конкурентной борьбе за потребителей используют различные инструменты: 

авторскую, креативную  кухню, фьюжн направления, в последние годы - высококлассную посуду и аксессуары сервировки; современный 

дизайн; музыкальное обслуживание, в том числе шоу-программы, предлагающие услуги сомелье, фумелье, бариста, внедряют различные 

дисконтные программы и др. Услуги учреждений ресторанного хозяйства являются важным элементом обслуживания туристов. Эта сфера в 

комплексе туристических услуг быстро развивается и в будущем может стать важным сектором туристкой деятельности. Сохраняя лучшие 

традиции национальной кухни, заведения ресторанного хозяйства является визитной карточкой гостеприимства каждого города и всего 

Казахстана, популярной формой проведения досуга и общения, признаком престижа и благосостояния. 

Рекомендуемая литература: 



1.Экологический туризм [Текст]: учебник/ Кулманова Г. А. [и др.]; под ред. О. Беркинбая.- 3-е изд., испр. и доп.- Алматы: Нур-Принт, 

2013.- 421 с. 

2. Менеджер гостиничного хозяйства [Текст]: учеб.пособие для проф. образования/ Р. Т. Алишева.- Астана: Фолиант, 2015.- 288 с. 

3. Географические аспекты развития рекреации и туризма в Восточном Казахстане. Опыт и практика [Текст]: [моногр.]/ А. В. Егорина, А. Н. 

Логиновская; М-во образования и науки РК, Усть-Каменогорский филиал Каз. геогр. о-ва ВКТУ им. Д. Серикбаева.- Усть-Каменогорск: 

Шығыс полиграф, 2016.- 280 с. 

4. Организация питания в туризме [Текст]: учеб.пособие/ А. К. Уварова; М-во образования и науки РК.- Алматы: Бастау, 2015.- 328 с. 

5. География туризма Казахстана [Текст]: [моногр.]/ С.Р. Ердавлетов ;КазНУ им. аль-Фараби.- 2-е изд., доп. и перераб.- Алматы: 

Қазақуниверситетi, 2015.- 180 с. 

6. Проблемы развития туристского рынка в Республике Казахстан: теория, методология и практика [Текст]: моногр./ О. А. Яновская [и др.]; 

М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск: Берел: Изд-во ВКГУ, 2017.- 173 с. 

7. Основы туризма и краеведения [Текст]: учеб.пособие/ Ж. Т. Токаева; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ 

им. С. Аманжолова, 2017.- 72 с. 

8.  Планирование и организации туристского бизнеса [Текст]: учеб.пособие для вузов/ Л. И. Изтелеуова, К. О. Бекишев, Е. А. Шайхыгалиев.- 

Алматы: Альманах, 2017.- 280 с. 

9. Экологиялық туризм [Текст]: жоғары оқу орындарына арналған оқулықтар мен оқу құралдары/ Г.Құлманова [және т.б.].- 3-ші 

бас.,туз.,толықт.- Алматы: Нұр-Принт, 2017.- 407 б. 

10. Экскурсиятану [Текст]: оқу құралы/ Ш. Т. Абдреева.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 200 б. 

11. Қазақстан туризмі [Текст]: оқу құралы/ С. Р. Ердәулетов [және т. б.].- Алматы: Бастау, 2015.- 552 б.  

12. Туризм маркетингі [Текст]: оқу құралы/ Ж. Н. Алиева, Е. А. Калимбетов.- Алматы: Қазақ университетi, 2016.- 334 б. 

 

Интернет-источники 

1. Статистическая информация по Республике Казахстан и регионам Комитета по статистике МНЭ Республики Казахстан [Электронный 

ресурс] / Комитет по статистике МНЭ РК. – Астана.- Режим доступа: http://www.stat.kz 

2. Статистическая информация по Восточно-Казахстанской области Департамента статистики по Восточно-Казахстанской области 

[Электронный ресурс] / Департамент статистики по Восточно - Казахстанской области. –Усть-Каменогорск.- Режим доступа: 

http://www.eastonline.kz 

3. www.tourdom.ru Профессиональный туристический портал 

4. www.tonkosti.ru Электронная туристическая энциклопедия 

5. www.tourlib.ru- Туристская библиотека 

http://www.stat.kz/
http://www.eastonline.kz/
http://www.tourdom.ru/
http://www.tonkosti.ru/
http://www.tourlib.ru-/


6. www.turprofi.ru Портал для турагента 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения;казахский 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Экономика и организация гостиничных услуг  

Код дисциплины -EOGU -4308 

Тип дисциплины - ПД 

Уровень курса/дисциплины - КВ 

Год обучения - 4 год 

Семестр обучения - 7 семестр 

Количество  кредитов - 3 кредита, по ECTS - 5 

Ф.И.О лектора/профессора 

Жугинисова С.П. 

Цель изучения дисциплины:дать студентам теоретические, технологические и организационно-практические основы организации 

гостиничного дела, сформировать навыки подготовки организации и структуры производства предприятий гостиничного хозяйства, 

процессов обслуживания, особенностей обслуживания туристов, научить применять эти навыки в своей будущей работе. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- современное состояние и развитие индустрии гостеприимства; 

- историю становления и развития гостиничного дела; 

- обобщенный мировой опыт управления предприятиями гостиничного бизнеса; 

- гостиничные услуги в структуре туристского обслуживания; 

- организацию производственного и технологического процессов в гостинице; 

- технико-экономические показатели деятельности гостиницы. 

Уметь: 

http://www.turprofi.ru/


- рассчитыватьпоказателиэкономическогоэффектаотоказаниягостиничных услуг; 

- приобрести практические навыки по организации гостиничного бизнеса. 

Владеть  навыками: 

- профессиональными навыками организации гостиничного бизнеса; 

- знаниями о роли гостиничного бизнеса в экономике РК; 

- методами организации и управления гостиничным бизнесом; 

- навыками взаимодействия персонала отелей с клиентами и турфирмами; 

- навыками организации и предоставления дополнительных гостиничных услуг. 

Пререквизиты: «Введение в специальность», «Основы туристско-краеведческой работы», «Этика в туризме», «Микроэкономика социальной 

сферы и туризма», «Психология туристкой деятельности», «Менеджмент туризма», «Техника и тактика активных видов туризма». 

Содержание курса/ дисциплины: Одной из важнейших отраслей туристской индустрии является гостиничное хозяйство. Гостиничная 

индустрия специализируется на предоставлении одной из важнейших (наряду с перевозками) туристских услуг – услуги размещения. В ряде 

случаев в гостиничное дело включается и предоставление услуг питания. Тем самым современные гостиничные услуги предстают в форме 

комплексного пакета обслуживания туристов.В связи с этим возникает актуальная проблема подготовки специалистов в области 

гостиничного дела. В нашей стране самой распространенной вузовской специальностью, предполагающей подготовку таких специалистов, 

является специальность 5В090200 «Туризм». Настоящий курс содержит комплекс знаний по направлениям развития гостиничного бизнеса 

во времени и особенностям гостиничной индустрии в Казахстане. Курс раскрывает вопросы экономики и организации гостиничного 

сервиса; комплекс факторов, оказывающих влияние на технологии производства, продвижения данной услуги. 

Рекомендуемая литература: 

1.Экологический туризм [Текст]: учебник/ Кулманова Г. А. [и др.]; под ред. О. Беркинбая.- 3-е изд., испр. и доп. - Алматы: Нур-Принт, 

2013.- 421 с. 

2. Менеджер гостиничного хозяйства [Текст]: учеб.пособие для проф. образования/ Р. Т. Алишева.- Астана: Фолиант, 2015.- 288 с. 

3. Географические аспекты развития рекреации и туризма в Восточном Казахстане. Опыт и практика [Текст]: [моногр.]/ А. В. Егорина, А. Н. 

Логиновская; М-во образования и науки РК, Усть-Каменогорский филиал Каз. геогр. о-ва ВКТУ им. Д. Серикбаева.- Усть-Каменогорск: 

Шығыс полиграф, 2016.- 280 с. 

4. Организация питания в туризме [Текст]: учеб.пособие/ А. К. Уварова; М-во образования и науки РК.- Алматы: Бастау, 2015.- 328 с. 

5. География туризма Казахстана [Текст]: [моногр.]/ С.Р. Ердавлетов ;КазНУ им. аль-Фараби.- 2-е изд., доп. и перераб.- Алматы: 

Қазақуниверситетi, 2015.- 180 с. 



6. Проблемы развития туристского рынка в Республике Казахстан: теория, методология и практика [Текст]: моногр./ О. А. Яновская [и др.]; 

М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск: Берел: Изд-во ВКГУ, 2017.- 173 с. 

7. Основы туризма и краеведения [Текст]: учеб.пособие/ Ж. Т. Токаева; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ 

им. С. Аманжолова, 2017.- 72 с. 

8. Планирование и организации туристского бизнеса [Текст]: учеб.пособие для вузов/ Л. И. Изтелеуова, К. О. Бекишев, Е. А. Шайхыгалиев.- 

Алматы: Альманах, 2017.- 280 с. 

9. Экологиялық туризм [Текст]: жоғары оқу орындарына арналған оқулықтар мен оқу құралдары/ Г.Құлманова [және т.б.].- 3-ші 

бас.,туз.,толықт.- Алматы: Нұр-Принт, 2017.- 407 б. 

10. Экскурсиятану [Текст]: оқу құралы/ Ш. Т. Абдреева.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 200 б. 

11. Қазақстан туризмі [Текст]: оқу құралы/ С. Р. Ердәулетов [және т. б.].- Алматы: Бастау, 2015.- 552 б.  

12. Туризм маркетингі [Текст]: оқу құралы/ Ж. Н. Алиева, Е. А. Калимбетов.- Алматы: Қазақ университетi, 2016.- 334 б. 

 

Интернет-источники: 

1. Статистическая информация по Республике Казахстан и регионам Комитета по статистике МНЭ Республики Казахстан [Электронный 

ресурс] / Комитет по статистике МНЭ РК. – Астана.- Режим доступа: http://www.stat.kz 

2. Статистическая информация по Восточно-Казахстанской области Департамента статистики по Восточно-Казахстанской области 

[Электронный ресурс] / Департамент статистики по Восточно - Казахстанской области. –Усть-Каменогорск.- Режим доступа: 

http://www.eastonline.kz 

3. www.tourdom.ru Профессиональный туристический портал 

4. www.tonkosti.ru Электронная туристическая энциклопедия 

5. www.tourlib.ru- Туристская библиотека 

6. www.turprofi.ru Портал для турагента 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:казахский, русский 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Экономический анализ 

Код дисциплины -EA -4207 

Тип дисциплины - БД 

http://www.stat.kz/
http://www.eastonline.kz/
http://www.tourdom.ru/
http://www.tonkosti.ru/
http://www.tourlib.ru-/
http://www.turprofi.ru/


Уровень курса/дисциплины - КВ 

Год обучения - 4 год 

Семестр обучения - 7 семестр 

Количество  кредитов - 3 кредита, по ECTS - 5 

Ф.И.О лектора/профессора 

к.э.н. Сактаева А.А. 

Цель изучения дисциплины:изучение последствий деятельности всех организаций, определение влияния факторов на ихотклонения, для 

выявления в дальнейшем недостатков и резервов, а также разработка методов,направленных на обновление и увеличение объемов 

производства и реализации, повышенияэффективности и стабильности их работы. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- сущность экономических явлений и процессов, их взаимосвязь и взаимозависимость; 

- уметь детализировать, систематизировать и моделировать экономические процессы; 

- уметь определять влияние факторов, оценивать достигнутые результаты, выявлять резервы 

повышения эффективности функционирования предприятия. 

Уметь: 

- анализировать различные области текущей производственной деятельности; 

- объективно обосновывать принимаемые решения в краткосрочной и долгосрочной 

перспективе; 

- выявлять и оценивать недоиспользованные резервы. 

Владеть навыками: 

- абстрактного и логического мышления; 

- определение приоритетов в условиях ограниченности ресурсов и планирование работы с 

соблюдением жесткого графика. 



Содержание курса/ дисциплины:Экономический анализ как синтез теории экономического анализа, управленческого и финансового 

анализа. Приемы анализа и техника проведения аналитических расчетов. Содержание и методика проведения управленческого анализа, 

финансового анализа. Экономико-математические модели в анализе. 

Рекомендуемая литература: 

1. Финансовый менеджмент [Текст]: учебник для вузов/ Н.И. Берзон, Н.Н. Николашина, Л.А. Тюгай ; под ред. Н.И. Берзона.- М.: Академия, 

2014.- 336 с. 

2. Статистика [Текст]: учебно-лабораторный практикум/ Н.М. Сагындыкова.- Астана: Фолиант, 2015.- 104 с. 

3. Актуальные проблемы финансовой политики субъектов экономической деятельности и эволюции валютно-финансовых систем. 

Финансовый анализ. Финансы. Ценообразование. [Электронный ресурс]/ М-во образования и науки РК; ВКГУ им. С.Аманжолова.- Усть-

Каменогорск: [б. и.], 2014.- CD-ROM. 

4. Экономикалықталдаунегіздері [Текст]: оқуқұралы/ Ж.З. Оралбаева, А.З. Арыстамбаева.- Алматы:Қазақуниверситеті, 2014.- 134 б. 

5. Мәліметтердіталдаужәнеэкономикадағыболжау [Текст]: оқуқұралы/ З.П. Айдынов.- Алматы: Бастау, 2014.- 240 б. 

6. Экономикалықталдау [Текст]: оқулық/ А.Ғ. Қасымова, Г.Ж. Танекеева.- Қарағанды: ЖК "Ақнұрбаспасы", 2016.- 262 б. 

7. Экономикалықталдау [Текст]: оқуқұралы/ Г.Т. Андыбаева, А.К. Канабекова, А.К. Абитова .- Алматы: "LEM" баспасы, 2015.- 296 бет. 

8. Қоғамдықсаясат.Саясат, талдаужәнебаламалар [Текст]: оқулық/ М.Е. Крафт, С.Р. Фурлонг; ҚР білімжәнеғылымминистрлігі [ағылшынтілінен 

ауд. М.Е Баспаковжәнет.б.]. - Алматы: Дәуір, 2017.- 468 б. 

 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения казахский 

 

 



    Ақпараттықпакетттің типтік құрылым  /курстар каталогы   ECTS бойынша 

Экономика және басқару кафедрасы 

5В090200- «Туризм» бакалавры 

Информация 

об институте 

Университет туралыжалпыақпарат 

1. Университеттіңатыжәнемекен-жайы: С. АманжоловатындағыШҚМУ, 9 корпус, 510 

аудитория, экономика жәнебасқару кафедрасы, Крылова, 72көшесі 

2. Академиялық күнтізбе: 4 жылдық оқу түрі (күндізгі бөлім), 3 жылдық білім беру (ТжКБ негізінде күндізгі). 

Для студентовбакалавриата на 2018-2019учебный год 

10 тамыз- 

25 тамыз  

Университетке студенттерді  қабылдау 

30 тамыз  Қазақстан Республикасының Конституциясы күні 

25тамыз- 29 тамыз  Бірінші курс студенттеріне бейімделу аптасы және элективті пәндерге тіркелу  

Күзгі  семестр 

1 қыркүйек Білім күні мен оқу жылының басталуының салтанатты ашылуы, күзгі семестрдің 

басталуы 

8-12 октября Ағымдық бақылау  1 

1 желтоқсан  Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің Күні 

3-7желтоқсан  Ағымдық бақылау  2 

10желтоқсан  – 

28 желтоқсан  

Қысқыемтихансессиясы 

17-18желтоқсан  Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күні 

1-2қаңтар  Жаңа жыл  



31желтоқсан - 

13қаңтар  

Қысқы демалыс  

15апта  Теориялық оқыту 

3 апта  Қысқы  сессия 

2 недели Қысқы демалыс 

Көктемгі семестр 

14қаңтар Көктемгі семестрдің басталуы  

14қаңтар  –  

3маусым  

Тәжірибенің барлық түрі (оқу, өндірістік, диплом алдындағы) 

26 ақпан –  

2 наурыз  

2018-2019 оқу жылына арналған элективті курстардың  презентациясы 

25ақпан- 

1наурыз  

Ағымдық бақылау  1 

4 - 19наурыз  2018-2019 оқу жылына элективті курстарға тіркелу 

8 наурыз Халықаралық әйелдер күні 

21-22наурыз  Наурыз мейрамы 

22-26 сәуір Ағымдық бақылау 2 

29сәуір–  

14 маусым  

Мемлекеттік емтихандар 

1 мамыр  Қазақстан халықтарының бірлігі мерекесі 

2мамыр -4 маусым  Көктемгі емтихан сессиясы 

9 мамыр  Жеңіс күні  



20 мамыр -27 шілде  Жазғы  семестр 

3 маусым  – 13 

шілде  

Диплом  жұмыстарын қорғау 

1 июля – 31 августа Жазғы  каникулдар  

15апта  Теориялық оқыту 

3 апта  Жазғы сессия 

8 недель Жазғы демалыс  

 

3.   ЖОО басшылары:  

Ректор – з.ғ.к., PhD докторы Толеген М.А. 

Стратегиялық даму және ғылыми жұмыстар жөніндегі проректор - Phd докторы Сералин Г.А. 

Оқу- әдістеме жұмыстары жөніндегі проректор   -  б.ғ.д., Мырзағалиева А.Б. 

Тәрбие жұмыстары жөніндегі проректор   -  п.ғ.к., Ровнякова И.В. 

Академиялық саясат және білім беру бағдарламалары басқармасы департаментінің директоры – Стеблецова И.С. 

Оқу үрдісін ұйымдастыру және бақылау басқармасының бастығының м.а.– Сәдірбекова Н.Ә.  

Әдістемелік жұмыс, іс-тәжірибе және жұмысқа орналастыру бөлімінің бастығының м.а.– Рустемова Н.К. 

ЖОО кейінгі білім беру бөлімінің бастығы – Ныкмуканова М.М. 

Сапа менеджменті, мониторинг және болжау бөлімінің бастығы – Алимбекова Н.Б. 

Экономика және құқық факультетінің деканы– Мухамедиева А.Г. 

Экономика және басқару кафедрасы меңгерушісінің м.а.   – Абылайханова Тана Абылайхановна. 

4. ЖОО жалпы сипаттамасы: университет қазіргі уақытта мемлекеттік лицензиядағы білім ісін жүргізу 

құқығына сәйкес орта кәсіби, жоғары және жоғарғы оқу орынынан кейінгі кәсіби мерзімі шектеусіз, жоғарғы оқу 



орынында көпдеңгейлі құрылым шеңберінде мамандықтарды дайындайды:  

- жоғарғы кәсіби білім бойынша 45 мамандық. Сондай-ақ бакалаврда оқу мерзімі  - 4 жыл, сыртай оқу түрінде - 

5 жыл, жоғарғы білім алудың қысқа түрі: жоғарғы білім алғаннан кейін – 2 жыл,  орта кәсіби білім алу базасында – 3 

жыл.  

-  30 мамандықтың магистратурасы. Қазгі уақытта оқу үрдісі 4 факультет 19 кафедрада іске асырылады.  

Бакалаврларды дайындау келесі мамандықтар бойынша жүргізіледі: 5В051000 – Мемлекеттік және жергілікті 

басқару, 5В050600 - Экономика, 5В090200 - Туризм, 5В050700 -Менеджмент, 5В050800 – Есеп және аудит,  5В050900 

- Қаржы. 

Магистранттарды дайындау келесі мамандықтар бойынша жүргізіледі: 6М050600 - Экономика, 6М051000 - 

Мемлекеттік және жергілікті басқару, 6M050900 - Қаржы. Оқу процесінде кафедрадағы оқытушылардың, 

аспиранттардың, магистранттар мен студенттердің барлық бағыттағы материалдары белсенді түрде қолданылады. 

ҒЗЖ, СҒЗЖ нәтижелері оқу процесіне енгізілген. 

5. «Экономика және басқару»  кафедрасы келесі мамандықтар бойынша мамандар дайындайды: 

Бакалавриат 

5В050600 - «Экономика»  

5В050700 - «Менеджмент» 

5В090200 - «Туризм» 

 5В051000 – «Мемлекеттік және жергілікті басқару» 

Магистратура 

6M050600 - «Экономика» 

6М051000- Мемлекеттік және жергілікті басқару 

Ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша оқу ұзақтығы  - 2 жыл, бейіндік бағыт бойынша – 1 жыл. Магистр дәрежесін 

алған түлектер, ғылыми жұмысқа бейін білдірген және дайындықтың жоғары деңгейін көрсеткен  магистранттар, 

ғылыми дайындыққтарын мамандық бойынша PhD докторантурасында жалғастыра алады.    

5. Ұсынылатын оқу бағдарламаларының тізімі (оқу ақысын қоса алғанда): 

Бакалавриат: 5В090200 - «Туризм». Оқу ақысы: күндізгі оқу жылына 342 900 теңге. 



6.Бағдарламаға  қабылдау және түсутәртібі (ережелер) 

Студенттер академиялық мобильділігін қамтамасыз ету мақсатында  , белгілі бір пәндерді бас басқа оқу 

орындарында,соның ішінде  шетелде білім алуына болады. Сонымен қатар білім беру ұйымының басшысы басқа 

білім беру ұйымдарында оқуға болатын кредиттер санының жоғарғы шегін анықтайды. Жеке пәндерді оқыған 

жағдайда  Қазақстан Республикасының білім беру ұйымдары арасында,және басқа білім беру арасында  екі жақты 

келісім жасалады. 

Студент пән бойынша басқа  білім беру ұйымында аралық біліктілікті тапсырғаннан кейін басқа білім беру 

ұйымдарында жеке пәндерді оқыған жағдайда оқытылушы деканатқа  емтихан бағалау тізімдемесін(немесе 

транскрипт) яғни, пән бойынша қорытынды баға мен меңгерген кредиттерін көрсетеді .  

Студенттің өтінішінде  арнайы үлгі түрінде жіберуші университеттің атауы мен толық мекен-жайы, 

факультеттің / бөлімнің және университеттің академиялық ұтқырлық бағдарламаларының үйлестірушісінің аты-

жөні, сондай-ақ студенттің жеке мәліметтері (аты, әкесінің аты, туған күні, мекен-жайы, байланыс мәліметтері) 

көрсетіледі. 

Өтініште  студенттердің ұтқырлық бағдарламаларына қатысуға ынтасы  туралы, шет елде оқуға тілдік деңгейі 

дәрежесі  , жұмыс тәжірибесіне және шетелдегі бұрынғы білімі туралы ақпараты, шетелде  оқуға грант ала  алу 

мүмкіндігіне қатысты ақпараттар туралы ақпарат береді.  

Академиялық ұтқырлық бағдарламалары бойынша оқыту туралы келісім академиялық ұтқырлық бағдарламасы 

бойынша студентті оқыту үдерісін реттейтін негізгі құжат болып табылады және арнайы үлгі түрінде ағылшын 

тілінде толтырылады.Егер қабылдаушы мекеме академиялық ұтқырлық бағдарламасына қатысу туралы оң шешім 

қабылдаса, келісім үш жақты тәртіппен қабылданады: қабылдаушы мекеме, студент және жіберуші университет. 

Оқубағдарлам

аларытуралыа

қпарат 

(курстаркатало

гы) 

1. Оқу бағдарламаларының жалпы сипаттамасы 

• Берілетін дәреже / біліктілік: 

Бакалавр  «қызмет саласындағы бакалавр » 5В090200 - Туризм мамандығы бойынша бойынша 

 Білім беру бағдарламасын табысты меңгерген түлектер ары қарай  магистратурада оқуға дайындалған. 

• Оқу(қадамдары) деңгейлері: 

Білім алудың  жоғары білімнің келесі кезеңінде (магистратура) жалғастыруларына болады. 

• Бағдарламаға түсуге қойылатын талаптар:  

Бағдарламаға қабылдау Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарына қабылдаудың стандартты 



ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады. 5В090200 - Туризм мамандығына түсу үшін «География» курсы бойынша 

профильді пәндерді таңдау керек. 

- 2,3,4 курстарда - академиялық ұтқырлықты жүзеге асыру кезінде оқу бағдарламасының айырмашылығы 

ескеріледі, ол міндетті компоненттің бес пәнінен аспауы тиіс. 

Білім беру және кәсіби мақсаттары: бағдарламалар / үздіксіз білім алу мүмкіндіктері: 

-қоғамның әлеуметтік-экономикалық даму заңдарын білу негізінде әлеуметтік-гуманитарлық білім беруді 

қамтамасыз ету,Қазақстантарихы, қазіргізаманғыақпараттықтехнологиялар, мемлекеттіктіл, шет тілдері және 

орыстілдеріұлтаралықбілім беру құралыретінде; 

-терең білімді қамтамасыз ету, экономикалық, жалпыбасқарушылық, өндірістік - экономикалық сипатта болу; 

- әлеуметтік-экономикалық, экономикалық-саяси, кәсіби сипаттағы терең теориялық білімді қамтамасыз ету. 

Кредиттер  көрсетілген бағдарламақұрылымы: 

Структура программы набора 2018, 2017, 2015 года (приложение  №1,2,3,4,5). 

 Итоговые экзамены 

Қабылдау бағдарламасыныңқұрылымы 2018, 2017, 2015 жж. (№ 1,2,3,4,5 қосымша). 

• Қорытындыемтихандар 

Әрпәнбойыншаемтиханауызшанемесежазбашатүрдеемтихантапсырылады емтихан билетері немесе тестілеу. 

В 8-ом семестре провидится защита дипломной работы и Государственный экзамен по специальности.  

8 семестрде диплом жұмысын  қорғау және мамандық бойынша Мемлекеттік емтихан тапсыру  қарастырылған. 

Дипломдық жұмыс шеңберінде әзірленген жоба студенттің 8-семестр немесе 12-ші триместр соңында 

мемлекеттік аттестациялық комиссия отырысында ашық түрде қорғалады. 

 Әр пән бойынша оқытушылардың тегі, аты, әкесінің аты: 

 Ситникова Е.С. Э. Ғ. к, «Экономика және басқару  кафедрасының доценті» «Әлеуметтік сала мен туризмнің 

микроэкономикасы», «Экономика негіздері» пәндері бойынша курстар оқиды. 

2) Койшинова Г.К. э.ғ.к., «Экономика және басқару» кафедрасының доценті, «Туризмнің маркетингі», «Туристік 

бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру» пәндері бойынша курстар оқиды. 

3) Дячук М.И. з.ғ.к., «Азаматтық құқық және азаматтық іс жүргізу» кафедрасының доценті, «Құқық негіздері» 

пәні бойынша курстар оқиды. 

4) Шайханова Н.К. э.ғ.к.,  «Қаржы және есеп» кафедрасының доценті,  «Салық және салық салу» пәні бойынша 

курстар оқиды. 



5) Жайлаубаева Г.М. «Экономика және басқару» кафедрасының аға оқытушысы« Қонақ үйлер мен 

мейрамханалар бизнес жоспарлары» пәні бойынша курстар оқиды.  

6) Жаманбаева Л.К. т.ғ.к., «Қазақстан тарихы әлеуметтік-гуманитарлық пәндер»кафедрасының доценті  

«Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы» пәні бойынша курс оқиды.  

7) Казбекова А.Т«Қазақстан тарихы әлеуметтік-гуманитарлық пәндер» кафедрасының аға оқытушысы 

«Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы» пәні бойынша курстар оқиды 

8) Жугинисова С.П. «Экономика және басқару» кафедрасының аға оқытушысы, Туризм магистрі «Мамандыққа 

кіріспе», «Туризм тарихы», «Туристік - өлкетану жұмысының негіздері», «Мейрамхана бизнесі ұйыдастыру», 

«Қонақүй және мейрамхананың бизнес жоспары», «Экономика қонақ үй қызметтерін ұйымдастыру » Жугинисова 

С.П. Экономика және менеджмент кафедрасының аға оқытушысы, Туризм магистрі «Мамандыққа кіріспе», «Туризм 

тарихы», «Туризмнің негіздері және жергілікті өлкетану», «Мейрамхана бизнесі ұйымы», «Қонақ үйлер мен 

мейрамханалар бизнес жоспары», «Қонақүй қызметінің экономикасы мен ұйымдастырылуы» пәндері бойынша 

курстар оқиды. 

9) Қайсарова А.С. «Экология және география» кафедрасының аға оқытушысы «Халықаралық туризм 

географиясы» пәні бойынша курстар оқиды. 

10) Шуршитбай Б.«Қазақстан тарихы және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер» кафедрасының аға оқытушысы, 

«Саясаттану-әлеуметтану» пәні бойынша курстар оқиды. 

11) Әлімхан М. «Компьютерлік модельдеу және ақпараттық технологиялар» кафедрасының аға оқытушысы «Туризм 

және қонақ үй индустриясы саласындағы ақпараттық технологиялар» пәні бойынша курстар оқиды. 

12) Демченко Л.Н« Қазақ, орыс филологиясы және журналистика »кафедрасының доценті « Қазақ (орыс) тілі 

»,« Кәсіби қазақ (орыс) тілі »пәні  бойынша курстар оқиды. 

13) Ларионова И.Ю. аға оқытушы «Шетел тілі», «Кәсіби бағдарланған шетел тілі»бойынша курстар оқиды. 

14) Сактаева А.А.  э.ғ. к, «Экономика және басқару»кафедрасының аға оқытушысы «Экономикалық талдау», 

«Кәсіпорын экономикасы» пәндері бойынша курстар оқиды.  

15) Токаева Ж.Т. «Экология және география» кафедрасының аға оқытушысы «Қазақстан туризмінің 

географиясы» пәні бойынша курстар оқиды. 

16) Карменова М.А. «Компьютерлік моделдеу және ақпараттық технологиялар» кафедрасының аға оқытушысы 

«Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)» пәні бойынша курстар оқиды. 

17) Сапанова А.М. «Қазақ тілі, орыс филологиясы және журналистика» кафедрасының аға оқытушысы «Қазақ 



(орыс) тілі», «Кәсіби қазақ (орыс) тілі» пәндері бойынша курстар оқиды. 

18) Ногайбаева Г.К. «Экономика және басқару»  кафедрасының аға оқытушысы «Туризмология  негіздері», 

«Туризмнің белсенді түрлерінің техникасы  және тактикасы» пәндері бойынша курстар оқиды. 

19) Галяпина Г.В. «Экономика және басқару»  кафедрасының аға оқытушысы «Экономика негіздері» пәні 

бойынша курстар оқиды. 

20) Жиренова А.Т. «Қазақстан тарихы және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер» кафедрасының аға оқытушысы 

«Саясаттану-әлеуметтану» пәні бойынша курстар оқиды. 

21) Асубаева А.С. «Экономика және басқару» кафедрасының аға оқытушысы «Мамандыққа кіріспе», 

«Экскурсиятану », «Туризм статистикасы», «Қонақүй бизнесіндегі жарнамалық-ақпараттық қызмет» 

22) Полторжицкая Г.И. Қазақ тілі, орыс филологиясы және журналистика» кафедрасының аға оқытушысы 

«Орыс тілі», «Кәсіби қазақ (орыс) тілі» пәндері бойынша курстар оқиды. 

23) Ахметова Л.М. старший преподаватель  кафедры «Экономика және басқару» кафедрасының аға 

оқытушысы «Әлеуметтік сала мен туризмнің микроэкономикасы», «Экономика негіздері» пәндері бойынша курстар 

оқиды. 

24) Сейтембетов Е.Ж. «Қазақстан тарихы және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер»  кафедрасының доценті 

«Саясаттану әлеуметтануы» пәні бойынша курстар оқиды. Қазақстан тарихы және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер 

кафедрасының доценті «Саясаттану әлеуметтануы» пәні бойынша курстар оқиды. 

25) Жириндинова К.Р. «Қазақстан тарихы және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер» кафедрасының аға 

оқытушысы «Қазақстанның қазіргі заман тарихы» пәндері бойынша курстар оқиды. 

26) Садыкова С.Т «Қазақ тілі, орыс филологиясы және журналистика» кафедрасының аға оқытушысы «Қазақ 

тілі» пәні бойынша курстар оқиды. 

 

27) Шошак М. «Компьютерлік моделдеу және ақпараттық технологиялар» кафедрасының аға оқытушысы 

«Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)» пәні бойынша курстар оқиды. 

 

 Жеке пәндердің сипаттамасы (курстар, юниттер):Қосымша 1А, 2А, 3А, 4А, 5А 



 3. Студенттерге қосымша ақпарат 

 - Тұру / орналастыру -  1789 адамға арналған ыңғайлы студенттер үйі. Оқушыларға жұмысқа орналасуға және 

демалуына дайындалу үшін қандай жағдайларда «Кітапхана», «Оқу залы» және «Интернет-кафе» қарастырылған. 

- Азық-түлік - уақытылы және жоғары сапалы тағамды 150 орындық оқу корпусындағы асхана қамтамасыз 

етеді. 

- Медициналық қызметтер - медпунктте жүзеге медицина университеті студенттері (БЭК және GPS 

талаптарына сай), алғашқы медициналық көмек көрсету, жүргізілген медициналық тексерулер, алдын алу шаралары. 

қалалық аурухананың денсаулық сақтау студенттері мен оқытушылары туралы келісім бар №1 Өскемен (нотариалды 

куәландырылған көшірмесі dop.soglasheniya қоса тіркелген). «Дөңгелек үстелдер» тұрақты түрде өткізілді - қаладағы 

«Денсаулық орталығы» қызметкерлерінің кездесуі Университет студенттерімен. 

денсаулық орталығының мектеп ғимараттары мен жатақханалар басшысының санитарлық жай-күйін бақылау, 

осы жағдай қамтамасыз ету үшін жауапты жүзеге асыратын тиісті объектілердің коменданттары болып табылады. 

- Студенттік кеңсе - жастар және мәдениет орталығы, және студенттік жастар топтары бойынша комитеті 

бұрын біріктіреді университеттің құрылымдық бөлімшесі болып табылады, Жастар саясаты, орталығы: ХДП «Нұр 

Отан» Қазақстан студенттерінің «Жас Отан», Республикалық жастар ұйымының филиалы «Альянс жастар қанаты «,» 

Куран «полициясының студенттік жасағы, студенттік жастар еңбек жасақтары. 

-Оқыту жағдайлары - 

Интерактивті жабдықталған кабинеттер - 1 

Мультимедиялық зал - 1 

Зертханалар - 4 

Шеберханалар  - 1 

Спорт залдары - 1 

Жүзу зертханасы - 1 

Оқу залы - 1 

Студенттік бірлестіктер. 

- «Құран» полициясының көмекшісі 



- ВКГУ пікірталас клубы; 

- Студенттік заң клиникасы; 

- «Әлем» хореографиялық студиясы; 

- фольклорлық қазақ ансамблі; 

- студенттік театр; 

- факультеттерінің КТК  командалары; 

- жанрлық шығарма шығармашылық бірлестігі; 

- Жас ақындардың шығармашылық «ЖасҚалам»бірлестігі.  

 



Қосымша 1 

 

2018 жылғы қабылдау  бағдарламасының құрылымы, 1 курс 

 

Пәндер 

циклі 

Пәннің коды Пән атауы Несие 

саны 

ECTS 

Семестр 

ООД ОК K(R)Ya-11102 Қазақ  (орыс) тілі  10 1,2 

ООД ОК IYa-11101 Шет тілі  10 1,2 

ООД ОК IKT-1103  Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын тілінде) 

 

5 

 

2 

ООД КВ OE - 1106 Экономика негіздері 3 2 

ООД ОК SIK-1107 Қазақстанның қазіргі тарихы 5 1ГЭ 

ООД КВ OP-1108 Құқық негіздері 3 2 

ООД КВ PS-1109 Саясаттану-әлеуметтану 5 1 

БД КВ VSP-1210 Мамандыққа кіріспе 5 1 

БД ОК OT- 1211 Туризмнің негіздері 5 2 

БД КВ MSST- 1219 Әлеуметтік саланың және туризмнің 

микроэкономикасы 

5 1 

ПД ОК TTAVT- 1320 Туризмнің белсенді түрлерінің 

техникасы және тактикасы 

5 2 

ДМ UP Оқу практикасы 2 2 

 

 

 

 

 

 



Қосымша 2 

2018 жылғы қабылдау  бағдарламасының құрылымы, 1 курс ТжКб 

  

Пәндер 

циклі 

Пәннің коды Пән атауы Несие саны 

ECTS 

Семест

р 

ООД ОК K(R)Ya-11102 Қазақ  (орыс) тілі 10 1,2 

ООД ОК IYa-11101 Шет тілі 10 1,2 

ООД ОК IKT-1103  Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын тілінде) 

 

5 

 

2 

ООД КВ OP-1106 Құқық негіздері 3 2 

ООД КВ OE - 1107 Экономика негіздері 3 1 

ООД КВ PS-1108 Саясаттану-әлеуметтану 5 1 

ООД ОК SIK-1109 Қазақстанның қазіргі тарихы 5 2ГЭ 

БД ОК IT -1210 Туризмнің тарихы 5 1 

БД КВ OTRK -1211 Туристік -өлкетану жұмыс  негіздері  5 1 

БД КВ BUT -1212 Туризмдегі бухгалтерлік есеп  5 2 

БД ОК MT -1213 Туризм менеджменті   5 2 

БД КВ OPDT -1214 Туризмдегі кәсіпкерлік қызметтің 

негіздері 

7 2 

БД КВ MSST -1217 Әлеуметтік саланың және туризмнің 

микроэкономикасы 

5 1 

ПД ОК TTAVT -1318 Туризмнің белсенді түрлерінің 

техникасы және тактикасы 

5 2 

БД КВ VSP-1204 Мамандыққа кіріспе 5 1 

БД ОК OT- 1211 Туризмнің негіздері  5 2 

ДМ UP Оқу практикасы 2 2 

ДМ Pr Өндірістік практика 2 2 

 

 



Қосымша 3 

2017жылғы қабылдау  бағдарламасының құрылымы,2 курс 

 

Пәндер 

циклі 

Пәннің коды Пән атауы Несие саны 

ECTS 

Семест

р 

ООД ОК Fil -2104 Философия 5 4 

БД ОК PK(R)Ya -2205 Кәсіби қазақ (орыс) тілі 3 4 

БД ОК IT -2212 Туризмнің тарихы 5 3 

БД КВ OTRK -2213 Туристік -өлкетану жұмыс  негіздері 5 3 

БД КВ BUT -2214 Туризмдегі бухгалтерлік есеп 5 3 

БД ОК MT -2215 Туризм менеджменті   5 4 

БД КВ OPDT -2216 Туризмдегі кәсіпкерлік қызметтің 

негіздері 

7 3 

БД КВ ITSTGH -2208 Туризм және қонақ үй бизнесі 

саласындағы ақпараттық 

технологиялар 

5 4 

БД КВ ST -2209 Туризмдегі статистика 7 4 

БД КВ GRT -2210 Туризм саласындағы мемлекеттік 

реттеу 

5 3 

БД КВ R -2201 Дінтану 5 4 

БД КВ OAK -2202 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

күрестің негіздері 

3 3 

ДМ Pr 
Өндірістік практика 

 

6 4 

 

 

 

 

 



 

Қосымша 4 

2017жылғы қабылдау бағдарламасының құрылымы,2курс ТжКБ негізінде 

 

Пәндер 

циклі 

Пәннің коды Пән атауы Несие саны 

ECTS 

Семест

р 

ООД ОК Fil -2104 Философия 5 4 

БД ОК PK(R)Ya -2205 Кәсіби қазақ (орыс) тілі 3 3 

БД ОК MT -2215 Туризм маркетингі 7 3 

БД ОК POIYa -2216 Кәсіби-бағытталған шетел тілі 3 3 

БД ОК GMT -2201 Халықаралық туризм географиясы 5 3 

БД КВ ET -2202 Этнографиялық туризм 5 3 

ПД ОК Eks -2303 Экскурсиятану  3 3 

БД КВ EP -2206 Кәсіпорын экономикасы 7 3 

БД КВ EA -2207 Экономикалық талдау 7 4 

БД КВ BPGR -2208 Қонақ үйлер мен мейрамханалар 

үшін бизнес-жоспар 

7 4 

БД КВ NT -2209 Туризмдегі салық салу 5 4 

БД КВ ITSTGH -2210 Туризм және қонақ үй бизнесі 

саласындағы ақпараттық 

технологиялар 

5 4 

БД КВ ST -2211 Туризмдегі статистика 7 4 

БД КВ GRT -2212 Туризм саласындағы мемлекеттік 

реттеу 

5 3 

ПД КВ GH -2304 Қонақүй шаруашылығын  басқару 5 4 

ПД КВ POTB -2305 Туристік бизнесті жоспарлау және 

ұйымдастыру 

5 4 

БД КВ R -2201 Дінтану 5 3 

БД КВ OAK -2202 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

күрестің негіздері 

3 3 

ДМ Pr Өндірістік практика 6 4 



 

Қосымша 5 

2015жылғы қабылдау бағдарламасының құрылымы, 4курс 

 

Пәндер 

циклі 

Пәннің коды Пән атауы Несие саны 

 

Семестр 

ПД КВ ORD -4309 Мейрамхана бизнесін ұйымдастыру  5 7 

ПД КВ GH -4301 Қонақүй шаруашылығы 5 7 

ПД КВ IT -4302 Туризм инфрақұрылымы 5 7 

БД КВ EA -4208 Экономикалық талдау 5 7 

БД КВ 
BPGR -4207 

Қонақүй және мейрамхананың 

бизнес жоспары 

5 7 

ПД КВ 
EOGU -4308 

Қонақүй қызметінің экономикасы 

мен ұйымдастырылуы  

5 7 

ДМ Pr Өндірістік іс-тәжірибе  10 8 

ДМ Pd Диплом алдындағы іс-тәжірибе 1 8 

ДМ  Мамандық бойынша мемлекеттік 

емтихан  

4 8 

ДМ  
Дипломдық жұмысты жазу және 

қорғау 

8 8 

 

 

 

 

 



Қосымша  1А 

Жеке пәндердің сипаттамасы (курстар, юниттер): 

(бірінші оқу жылы, 2018 жылғы қабылдау) 

Курс атауы  / пән / юнита  атауы 

Мамандыққа кіріспе 

Пән VSP-1210 коды 

Пәннің түрі 

БД 

Курс / пән деңгейі 

КВ 

Оқу жылы  

1 жыл  

Оқу семестрі 

1 семестр 

Кредиттер саны  

3кредитен ,ECTS - 5 

Дәріскер / профессордың Т.А.Ж. 

Жугинисова С.П. 

Пәннің мақсаты: студенттерге «туризм» ұғымы туралы олардың кәсіби білім алу пәні, адамның қоғамдық қызметінің бір түрі, 

олардың кәсіби білім алу пәні және болашақтағы еңбек ететін саласы ретінде жүйелі түсінік беру.  

Пререквизиты: мектептің   география курсы. 

  

Құзыреттілік: 

- білу керек ::туристік индустрияның ұйымдық негіздерін , туризм индустриясының құрылымын, туристік қызмет қатысушыларына 

құқықтық және экономикалық қатынастардың ерекшеліктерін, туроператорлардың қызметін ұйымдастырудың түрлері мен 

технологияларын, туристік қызметтің серіктестері, туристік өнімнің ерекшеліктері мен құрамы, оның құрамдас элементтерін, Қазақстанда 

ішкі, кіру  және шығу  туризмінің ерекшеліктерін   ; 



-Меңгеруі керек:  туристік қызмет қатысты және туристік қызмет көрсету нарығының жай-күйі және құрамы туралы ақпаратты 

пайдалануды, туристік ақпараттар легін  пайдалану мен ,саяхатшыларға үшін, туристік өнімдерді қалыптастыруға туристік аймақтардың 

әлеуетін пайдалануды , туристік қызметті құқықтық реттеу бойынша заңдар мен ережелерді пайдалана алуды , туристергеаймақтың 

банктерінің  ,қаржылық қызметтер туралы , курорттық  туристік және рекреациялық ресурстар туралы ақпаратты беруге технологияларды 

қолдана алуды  , қажетті ел бойынша туристік қызметті  пайдалану мен  ұйымдастыру туралы кеңес бере алуды және туристік жабдықтау 

түрлерін, ақпаратты ұсынуды , демалыс мүмкіндіктері туралы келушілерді хабарлауды, туристік қызметтер нарығында туристік ұйымының 

ілгерілету мүмкіндіктері туралы ақпаратты пайдаланып ақпаратты ұсынуды , демалыс мүмкіндіктері туралы келушілерді хабарлай отырып, 

туристік қызметтер нарығында туристік ұйымының ілгерілету мүмкіндіктері туралы ақпаратты пайдалануды ;қонақжайлылық 

индустриясыда қабылданған терминдер мен ұғымдарды кәсіби пайдалана алуды, 

-Дағдылануы керек:  

Дағдылануы керек:  

туроперейтингктік келісім-шартты  талдау және әзірлеу және туристік қызметпен айналысатын контрагенттер арасындағы қарым-қатынас 

жасау механизмдерін , ҚР және шет елдердегі туристік қызметтің жеке қатысушыларының ағымдағы мәртебесі туралы жедел ақпарат алуға, 

туризмдегі өндірістік бағдарламалар мен стратегияларды әзірлеу және енгізу дағдыларына. 

Пәнді меңгеру нәтижесінде студент дүниетанымдық  құзыреттіліктерін меңгереді: қоршаған әлем туралы ғылыми білімнің 

интегралдық жүйесін игеру, болмыстың , өмірдің , мәдениеттің  құндылықтарына бағдарлау қабілетіне ;қоғамдық  және жеке өмір 

салаларында білім беру және тәрбиелей алу  қызметін жүзеге асыруға қабілеттілігіі. 

Пәннің мазмұны: Пәннің ерекшелігі - бұл туризм индустриясының негізгі компоненттерін толық түсіну, қазіргі қоғамның өміріндегі 

туризмнің рөлін айқындайды, туризмнің тұжырымдамалық аппаратын түсінуге көмектеседі және халықаралық және ұлттық туристік 

нарықтар дамуының қазіргі жай-күйін түсінуге көмектеседі. 

Ұсынылатын әдебиет: 

5. Акентьева С.И. Организация туристской индустрии, М.: Академия, 2014 

6. Березовая Л.Г. История туризма и гостеприимства, М.: Юрайт, 2014 

7. Быстров С.А. Организация туристской деятельности, М.: Форум, 2014 

8. Зорин И.В. Менеджмент туризма. Туризм как вид деятельности, М.: РМАТ, 2010 

9. Косолапов А.Б. Технология и организация туроператорской и турагентской деятельности.М.:  Кнорус, 2011. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, практикалық. 

Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан. 

 

Оқу тілі: орыс, қазақ. 



 

Курс атиауы  / пән / юнита  атауы 

Саясаттану- Әлеуметтану 

ПәнPS-1109коды 

Пәннің түрі 

ООД 

Курс / пән деңгейі 

КВ 

Оқу жылы  

1 жыл 

Оқу семестрі 

1 семестр 

Кредиттер саны  

3 кредиттен, ECTS - 5 

Дәріскер / профессордың Т.А.Ж. 

к.ф.н., доцент Сейтембетов Е.Ж. 

к.ф.н., доцент Шуршитбай Б. 

Жиренова А.Т. 

Пәннің мақсаты – болашақ маманға ғылыми әлеуметтік ойлау элементтерін қалыптастыру, стереотиптердің әсерін жеңуге және қазіргі 

заманғы қоғамдық өмірдің күрделі құбылыстарын және процестерін түсінуге көмектеседі, оларға саяси шындыққа бағыт беруге көмектеседі, 

әртүрлі әлеуметтік-саяси оқиғалар мен құбылыстарды бағалауға ғылыми тұрғыдан көмектеседі, өздерінің кәсіби мәселелерін 

шығармашылықпен шешу, демократиялық саяси мәдениетті қалыптастыру үшін қажетті біліммен қамтамасыз ету. 

Пререквизиттер: мектептің «Тарих», «Адам және қоғам»пәндері. 

Құзыреттілік: 

«Саясаттану-әлеуметтану» пәнін оқу нәтижесінде студент: 

 



- білу керек: әлеуметтану және саясаттану, саяси жүйе және оның институттары саласындағы әлеуметтік-саяси ғылымдардың, 

мектептердің және ғылыми бағыттардың теориялық және қолданбалы негіздері мен қазіргі зерттеулерінің нәтижелерін; 

- Меңгеруі керек:қоғамдағы процестер мен құбылыстарды өз бетінше талдай білуді, өз идеяларын ауызша және жазбаша түрде дұрыс 

және негізді тұжырымдай алуды , белгілі бір жағдайларда алынған білімді пайдалануды, кәсіби проблемаларды шешуге баламалы, жаңа 

және / немесе инновациялық әлеуметтанулық тәсілдерді динамикалық пайдалануды; 

- Дағдылануы керек:заманауи қоғамның проблемаларын талдауға, жобалау және болжаудың тұтас тәсіліне; төзімділік пен құрметке 

негізделген тұлғааралық және мәдениетаралық қарым-қатынас; социологиялық зерттеулер жүргізу әдістері мени ақпаратты сыни түрде 

қабылдау қабілетіне («сыни ойлау»). 

Пәндерді оқу процесі қоғамдық және саяси тұжырымдамалар мен құрылымдар туралы білімге негізделген және белсенді және 

демократиялық қатысуға дайындыққа негізделген азаматтық өмірге толық қатысуға мүмкіндік беретін әлеуметтік оқытудың (жеке, 

мәдениетаралық, азаматтық құзыреттер) негізгі құзыреттерін қалыптастыруға және дамытуға бағытталған; топта, отбасында, қоғамда, 

әлемде бірге өмір сүруге мүмкіндігі бар, басқа адамның қабылдауын және түсінігін өздігінен үйретеді.  

Пәннің мазмұны: әлеуметтану және саясаттану пәні және пәні; әлеуметтiк перспектива және қиял; әлеуметтiк-саяси бiлiмдi дамытудың 

негiзгi кезеңдерi; әлеуметтанулық зерттеу әдіснамасы; әлеуметтiк ақпарат жинау әдiстерi; қоғам және әлеуметтік өзара әрекеттесу; 

әлеуметтік топтар, ұйымдар мен мекемелер; әлеуметтік теңсіздік және әлеуметтік стратификация; біздің заманымыздың саяси жүйелері мен 

режимдері; мемлекет және азаматтық қоғам; саяси даму және жаңғырту; саяси мәдениет пен идеология; Қазақстанның 2050 жылға дейінгі 

даму стратегиясы. 

Ұсынылатын әдебиет: 

1. Анисимова Н. М. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб.пособие / Н. М. Анисимова, Г. С. Сатбаева, Г. А. Нусипова.- Алматы: 

Экономика, 2013.- 496с. 

2. Лобачев А. И. Безопасность жизнедеятельности: учебник / А. И. Лобачев.- 2-е изд.- М.: Юрайт, 2009.- 367с. 

3. Каракеян В. И. Безопасность жизнедеятельности: учеб.пособие / В. И. Каракеян, И. М. Никулина.- М.: Юрайт, 2009.- 370с. 

4. Балабас Л. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник / Л. Балабас, Ж. Аманжолов.- Астана: Фолиант, 2008.- 232с. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, практикалық. 

Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан. 

Оқу тілі: орыс, қазақ. 

 

Курс атиауы  / пән / юнита  атауы 

Экономика негіздері 

ПәнЕС-1215 коды 



Пәннің түрі - ООД 

Курс /пән  деңгейі - КВ 

Оқу жылы - 1 жыл 

Оқу семестрі - 2 семестр 

Кредиттер саны - 2 кредиттен, ECTS - 3 

Дәріскер / профессордың Т.А.Ж. 

э.ғ.к., доцент Ситникова Е.С. 

Пәннің мақсаты:қоғамның экономикалық дамуының негізгі заңдарын, микро макроэкономиканың негіздерін зерделеу.  

Пререквизиттер:Әлеуметтік сала мен туризмнің микроэкономикасы 

Құзыреттілік 

Әлемдік болжам: 

 «Экономика негіздері» пәнін оқу нәтижесінде студент: 

білу керек: 

- нарықтық тепе-теңдік тұжырымдамасын және әртүрлі нарықтық құрылымдардағы экзогендік айнымалы өзгерістердің әсерінен үй 

шаруашылықтары мен фирмалардың мінез-құлқын бағалау үшін салыстырмалы статистикалық әдісті қолдана білу; 

-экономикадағы жалпы тепе-теңдіктің қалай қол жеткізілгенін түсіну, нарықтың жетілмегені мен мемлекеттің араласу қажеттілігін 

түсіндіруге; 

Меңгеруі керек: 

- экономикадағы нақты жағдайларды микро және макроэкономика ұстанымдарынан талдауды; 

- әртүрлі нарықтық құрылымдардағы үй шаруашылықтары мен фирмалардың мінез-құлқын талдауды; 

-негізгі экономикалық құбылыстарды, қоғамның экономикалық өмірінің елдегі және шетелдегі қарым-қатынастарын білуді; 

- экономикалық жағдайды талдауға және бағалауға негізделген тиімді шешімдерді өз бетімен жасау дағдыларын меңгеруге.  

Ұсынылатын әдебиет: 

1. Балашов А.И. Экономическая теория: Учебник./А.И. Балашов и др.- М.:ЮНИТИ,2015.-527с. 

2. Баликоев В.З. Общая экономическая теория: Учебник для студентов, обучающихся по эконом.специальностям/ В.З. Баликоев.- М.: Омега-

Л, 2013.- 684с. 

3. Бурганов Р.А. Экономическая теория: Учебник/ Р.А. Бурганов.- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013.- 416с. 



4. Гродский В.С. Экономическая теория: Учебник/ В.С. Гродский.-Спб.: Питер, 2013.- 208с. 

       5. Малахов Р.Г.Экономическая теория/ Р.Г. Малахов.- М.: Рид Групп, 2012.-248с. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, практикалық. 

Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан. 

Оқу тілі: орыс, қазақ. 

Курс атиауы  / пән / юнита  атауы 

Әлеуметтік сала мен туризмнің микроэкономикасы 

ПәнMSST- 1219коды 

Пәннің түрі - БД 

Курс / тәртіп деңгейі - КВ 

Оқу жылы - 1 жыл 

Оқу семестрі - 1 семестр 

Кредиттер саны - 3 кредиттен, ECTS - 5 

Дәріскер / профессордың Т.А.Ж. 

э.ғ.к.., доцент Ситникова Е.С. 

Пәннің мақсаты:экономиканың жұмыс істеу механизмін үй шаруашылықтары, фирмалар, салалар деңгейінде түсіну үшін қажетті білім алу, 

сондай-ақ мемлекеттік саясаттың салдарын талдау. 

Пререквизиттер:Орта мектептің математика, тарих, география және т.б. сияқты білім беру бағдарламалары, сондай-ақ Қазақстан тарихы, 

мәдениеттану, лекция оқып білу, мақсатқа қол жеткізу және жазбаша жұмыс жасау кезінде оған қол жеткізу. 

Құзыреттілік 

Әлемдік болжам: 

«Әлеуметтік сала мен туризмнің микроэкономикасы» студент пәнін оқу нәтижесінде студент: 

білу керек: 

- нарықтық тепе-теңдік тұжырымдамасы және әртүрлі нарықтық құрылымдардағы экзогендік айнымалы өзгерістердің әсерінен үй 

шаруашылықтары мен фирмалардың мінез-құлқын бағалау үшін салыстырмалы статистикалық әдісті қолдануға; 

- экономикадағы жалпы тепе-теңдіктің қалай қол жеткізілгенін түсіну, нарықтың жетілмегені мен мемлекеттің араласу қажеттілігін 

түсіндіруге; 



Меңгеруі керек: 

- экономикадағы нақты жағдайларды микроэкономика тұрғысынан талдау; 

- әртүрлі нарықтық құрылымдардағы экзогендік айнымалы өзгерістердің әсерінен үй шаруашылықтары мен фирмалардың мінез-құлқын 

бағалау үшін салыстырмалы статистикалық әдісті қолдануға; 

-Негізгі экономикалық құбылыстарды, қоғамның экономикалық өмірінің елдегі және шетелдегі қарым-қатынастарын білу; 

- экономикалық жағдайды талдауға және бағалауға негізделген тиімді шешімдерді өз бетімен жасау дағдыларын меңгерген. 

Коммуникативтік: 

Топта жұмыс істеу дағдысын меңгеру, өз көзқарасын білу. 

Әдістемелік: 

«Әлеуметтік сала мен туризмнің микроэкономикасы» пәнін оқу нәтижесінде студент микроэкономиканың әдіснамасын білуі керек.  

Ұсынылатын әдебиет: 

1. Гальперин В. М. Микроэкономика (комплект из 2 книг) / В.М. Гальперин, С.М.Игнатьев, В.И. Моргунов. - М.: Экономическая школа, 

2016. - 864 c. 

2. Земляков Д.Н. Микроэкономика / Д.Н. Земляков. - Москва: Наука, 2017. - 144 c. 

3. Котерова Н. П. Микроэкономика / Н.П. Котерова. - М.: Академия, 2017. - 208 c. 

4. Киреев, Алексей Международная микроэкономика. Учебник / Алексей Киреев. - М.: Международные отношения, 2017. - 712 c. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, практикалық. 

Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан. 

Оқу тілі: орыс, қазақ. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



Қосымша 2А 

Жеке пәндердің сипаттамасы (курстар, юниттер): 

(бірінші оқу жылыТжКБ негізінде, 2018 жылғы қабылдау) 

 

 

Курс атиауы  / пән / юнита  атауы 

Мамандыққа кіріспе  

ПәнVSP-1210коды 

Пәннің түрі - БД 

Курс / тәртіп деңгейі - КВ 

Оқу жылы - 1 жыл 

Оқу семестрі - 1 семестр 

Кредиттер саны - 3 кредиттен, ECTS - 5 

Дәріскер / профессордың Т.А.Ж. 

Жугинисова С.П. 

Пәннің мақсаты: –студенттердің әлемдік және отандық туризм салаларының кәсіби білімін қалыптастыру, сондай-ақ туристік 

қызметті ұйымдастыру негіздерінде дағдыларды игеру. 

Пререквизиттер:мектептің география курсы. 

Құзыреттілік: 

- білу керек:Туризм индустриясының ұйымдық құрылымы, туризм индустриясының құрылымы, туристік қызметтің 

қатысушылары арасындағы құқықтық және экономикалық қатынастардың ерекшеліктері, туроператорларды ұйымдастырудың түрлері мен 

технологиялары, туристік қызметтің контрагенттері, туристік өнімнің ерекшеліктері мен құрамы, оның құрамдас элементтері, ішкі, кіріс 

және шығыс туризмі; 

- Меңгеруі керек туризммен байланысты негізгі терминдер мен ұғымдарды кәсіби түрде пайдаланады, туристік қызметтер нарығының 

мәртебесі мен құрылымы туралы ақпаратты іздеу және пайдалану, туристік қызметті құқықтық реттеу туралы нормативтік актілер мен 

нормативтік құжаттарды қолдану, туристік өнімдерді қалыптастырудағы туристік аймақтардың әлеуетін пайдалану, туристерді пайдалану 

мәселелері бойынша кеңес беру банк қызметі, қаржы қызметтері, заманауи ақпараттық технологиялар,туристік-рекреациялық және туристік-

курорттық ресурстар туралы ақпаратпен қамтамасыз ету, туристік қызметтер нарығында туристік ұйымды насихаттау мүмкіндіктері туралы 

ақпаратты пайдалану, туристерді бос уақытты өткізу туралы хабардар ету, туристерге арналған тамақтанудың ұйымдастырылуы мен түрлері 

туралы ақпарат беру, терминдер мен ұғымдар қолдану. қонақүй өнеркәсібі; 



- Дағдылануы керек: келісімшарттық туризмді талдау және туристік қызметтің әріптестерімен қарым-қатынас жасау механизмдерін жасау, 

Қазақстандағы және шетелдегі туристік қызметтің жеке қатысушыларының ағымдағы мәртебесі туралы жедел ақпарат алуға, туризм 

саласындағы өндірістік бағдарламалар мен стратегияларды әзірлеу мен іске асыру дағдыларына ие болу.  

Пәндерді меңгеру нәтижесінде студент дүниетанымның құзыреттіліктерін меңгереді: қоршаған әлем туралы ғылыми білімнің интегралдық 

жүйесін игеру, бар болу, өмір, мәдениет құндылықтарына бағдарлау қабілеті; мемлекеттік және жеке өмір салаларында білім беру және білім 

беру қызметін жүзеге асыруға қабілетті. 

Пәннің мазмұны:Пәннің ерекшелігі - бұл туризм индустриясының негізгі компоненттерін толық түсіну, қазіргі қоғамның өміріндегі 

туризмнің рөлін айқындайды, туризмнің тұжырымдамалық аппаратын түсінуге көмектеседі және халықаралық және ұлттық туристік 

нарықты дамытудың қазіргі жағдайын түсінуге көмектеседі. 

Ұсынылатын әдебиет: 

10. Акентьева С.И. Организация туристской индустрии, М.: Академия, 2014 

11. Березовая Л.Г. История туризма и гостеприимства, М.: Юрайт, 2014 

12. Быстров С.А. Организация туристской деятельности, М.: Форум, 2014 

13. Зорин И.В. Менеджмент туризма. Туризм как вид деятельности, М.: РМАТ, 2010 

14. Косолапов А.Б. Технология и организация  туроператорской и турагентской деятельности.М.:  Кнорус, 2011. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, практикалық. 

Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан. 

Оқу тілі: орыс, қазақ. 

Курс атауы  / пән / юнита  атауы 

Саясаттану- Әлеуметтану 

ПәнPS-1109коды 

Пәннің түрі - ООД 

Курс / тәртіп деңгейі - КВ 

Оқу жылы - 1 жыл 

Оқу семестрі - 1 семестр 

Кредиттер саны - 3 кредиттен, ECTS - 5 

Дәріскер / профессордың Т.А.Ж. 

Жиренова А.Т. 

Пәннің мақсаты - болашақ маманға ғылыми әлеуметтік ойлау элементтерін қалыптастыру, стереотиптердің әсерін жеңуге және қазіргі 

заманғы қоғамдық өмірдің күрделі құбылыстарын және процестерін түсінуге көмектеседі, оларға саяси шындыққа бағыт беруге көмектеседі, 

әртүрлі әлеуметтік-саяси оқиғалар мен құбылыстарды бағалауға ғылыми тұрғыдан көмектеседі, Кәсіби проблемаларын шығармашылық 



шешуге, демократиялық саяси мәдениетті қалыптастыруға қажетті біліммен қаруландырады. 

Пререквизиттер:мектептің«Тарих», «Адам және қоғам»пәндері. 

Құзыреттілік: 

«Саясаттану-әлеуметтану» пәнін оқу нәтижесінде студент: 

білу керек:әлеуметтану және саясаттану, саяси жүйе және оның институттары саласындағы әлеуметтік-саяси ғылымдардың, мектептердің 

және ғылыми бағыттардың теориялық және қолданбалы негіздері мен қазіргі зерттеулерінің нәтижелерін; 

Меңгеруі керек: қоғамда кездесетін үрдістер мен құбылыстарды өздігінен талдауға, өз идеяларын ауызша және жазбаша түрде дұрыс және 

негізді тұжырымдауға, белгілі бір жағдайларда алынған білімді қолдана отырып, кәсіби проблемаларды шешуге баламалы, жаңа және / 

немесе инновациялық әлеуметтанулық тәсілдерді динамикалық түрде пайдалану; 

Дағдылануы керек: заманауи қоғамның проблемаларын талдау, жобалау және болжаудың тұтас тәсілі; төзімділік пен құрметке негізделген 

тұлғааралық және мәдениетаралық қарым-қатынас; социологиялық зерттеулер жүргізу әдістері; ақпаратты сыни түрде қабылдау қабілеті 

(«сыни ойлау»). 

Пәндерді оқу процесі қоғамдық және саяси тұжырымдамалар мен құрылымдар туралы білімге негізделген және белсенді және 

демократиялық қатысуға дайындыққа негізделген азаматтық өмірге толық қатысуға мүмкіндік беретін әлеуметтік оқытудың (жеке, 

мәдениетаралық, азаматтық құзыреттер) негізгі құзыреттерін қалыптастыруға және дамытуға бағытталған; топта, отбасында, қоғамда, 

әлемде бірге өмір сүруге мүмкіндігі бар, басқа адамның қабылдауын және түсінігін өздігінен үйрете алады. 

Пәннің мазмұны:әлеуметтану және саясаттану пәні және пәні; әлеуметтiк перспектива және қиял; әлеуметтiк-саяси бiлiмдi дамытудың 

негiзгi кезеңдерi; әлеуметтанулық зерттеу әдіснамасы; әлеуметтiк ақпарат жинау әдiстерi; қоғам және әлеуметтік өзара әрекеттесу; 

әлеуметтік топтар, ұйымдар мен мекемелер; әлеуметтік теңсіздік және әлеуметтік стратификация; біздің заманымыздың саяси жүйелері мен 

режимдері; мемлекет және азаматтық қоғам; саяси даму және жаңғырту; саяси мәдениет пен идеология; Қазақстанның 2050 жылға дейінгі 

даму стратегиясы. 

Ұсынылатын әдебиет: 

5. Анисимова Н. М. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб.пособие / Н. М. Анисимова, Г. С. Сатбаева, Г. А. Нусипова.- Алматы: 

Экономика, 2013.- 496с. 

6. Лобачев А. И. Безопасность жизнедеятельности: учебник / А. И. Лобачев.- 2-е изд.- М.: Юрайт, 2009.- 367с. 

7. Каракеян В. И. Безопасность жизнедеятельности: учеб.пособие / В. И. Каракеян, И. М. Никулина.- М.: Юрайт, 2009.- 370с. 

8. Балабас Л. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник / Л. Балабас, Ж. Аманжолов.- Астана: Фолиант, 2008.- 232с. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, практикалық. 

Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан. 

Оқу тілі: орыс, қазақ. 



 

Курс атиауы  / пән / юнита  атауы 

Экономика негіздері 

ПәнЕС-1215 коды 

Пәннің түрі - ООД 

Курс / тәртіп деңгейі - КВ 

Оқу жылы - 1 жыл 

Оқу семестрі - 2 семестр 

Кредиттер саны - 2 кредиттен, ECTS - 3 

Дәріскер / профессордың Т.А.Ж. 

Галяпина Г.В. 

Пәннің мақсаты:қоғамның экономикалық дамуының негізгі заңдарын, микро макроэкономиканың негіздерін зерделеу. 

Пререквизиттер:Әлеуметтік сала мен туризмнің микроэкономикасы 

Құзыреттілік 

Әлемдік болжам:   

«Экономика негіздері» пәнін оқу нәтижесінде студент: 

Білу керек: 

- нарықтық тепе-теңдік тұжырымдамасын және әртүрлі нарықтық құрылымдардағы экзогендік айнымалы өзгерістердің әсерінен үй 

шаруашылықтары мен фирмалардың мінез-құлқын бағалау үшін салыстырмалы статистикалық әдісті қолдана білуді; 

- экономикадағы жалпы тепе-теңдіктің қалай қол жеткізілгенін түсіну, нарықтың жетілмегені мен мемлекеттік араласудың қажеттілігін 

түсіндіруге; 

Меңгеруі керек: 

- микро және макроэкономика тұрғысынан экономикадағы нақты жағдайларды талдауды ; 

- әр түрлі нарықтық құрылымдардағы үй шаруашылықтары мен фирмалардың мінез-құлқын талдай алуды ; 

- негізгі экономикалық құбылыстарды, қоғамның экономикалық өмірінің елдегі және шетелдегі қарым-қатынастарын білу; 

- экономикалық жағдайды талдауға және бағалауға негізделген тиімді шешімдерді өз бетімен жасау дағдыларын меңгеруді.  

Ұсынылатын әдебиет: 

1. Балашов А.И. Экономическая теория: Учебник./А.И. Балашов и др.- М.:ЮНИТИ,2015.-527с. 

2. Баликоев В.З. Общая экономическая теория: Учебник для студентов, обучающихся по эконом.специальностям/ В.З. Баликоев.- М.: Омега-

Л, 2013.- 684с. 



3. Бурганов Р.А. Экономическая теория: Учебник/ Р.А. Бурганов.- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013.- 416с. 

4. Гродский В.С. Экономическая теория: Учебник/ В.С. Гродский.-Спб.: Питер, 2013.- 208с. 

       5. Малахов Р.Г.Экономическая теория/ Р.Г. Малахов.- М.: Рид Групп, 2012.-248с. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, практикалық. 

Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан. 

Оқу тілі: орыс, қазақ. 

Курс атиауы  / пән / юнита  атауы 

Әлеуметтік сала мен туризмнің микроэкономикасы 

ПәнMSST- 1219коды 

Пәннің түрі - БД 

Курс / тәртіп деңгейі - КВ 

Оқу жылы - 1 жыл 

Оқу семестрі - 1 семестр 

Кредиттер саны - 3 кредиттен, ECTS - 5 

Дәріскер / профессордың Т.А.Ж. 

э.ғ.к., доцент Ситникова Е.С. 

Пәннің мақсаты:«Әлеуметтік сала мен туризмнің микроэкономикасы» пәнінің мақсаты студенттерді экономиканың жұмыс істеу 

механизмін үй шаруашылықтары, фирмалар, салалар деңгейінде түсіну үшін қажетті білімдермен қамтамасыз ету, сондай-ақ жүзеге 

асырылатын мемлекеттік саясаттың салдарын талдау. 

Пререквизиттер: Орта мектептің математикасы, тарих, география және т.б. сияқты білім беру бағдарламалары, сондай-ақ Қазақстан 

тарихы, мәдениеттану, лекцияныжаза бәлу, жазбаша жұмыс жасау кезінде оған мақсатқа қол жеткізу .  

Құзыреттілік 

Әлемдік болжамдылық: 

«Әлеуметтік сала мен туризмнің микроэкономикасы» студент пәнін оқу нәтижесінде студент: 

Білу керек: 



- нарықтық тепе-теңдік тұжырымдамасы және әртүрлі нарықтық құрылымдардағы экзогендік айнымалы өзгерістердің әсерінен үй 

шаруашылықтары мен фирмалардың мінез-құлқын бағалау үшін салыстырмалы статистикалық әдісті қолдануды ; 

- экономикадағы жалпы тепе-теңдіктің қалай қол жеткізілгенін түсіну, нарықтың жетілмегені мен мемлекеттің араласу қажеттілігін 

түсіндіруді; 

Меңгеруі керек: 

- экономикадағы нақты жағдайларды микроэкономика тұрғысынан талдау; 

- әртүрлі нарықтық құрылымдардағы экзогендік айнымалы өзгерістердің әсерінен үй шаруашылықтары мен фирмалардың мінез-құлқын 

бағалау үшін салыстырмалы статистикалық әдісті қолдануға; 

-Негізгі экономикалық құбылыстарды, қоғамның экономикалық өмірінің елдегі және шетелдегі қарым-қатынастарын білу; 

- экономикалық жағдайды талдауға және бағалауға негізделген тиімді шешімдерді өз бетімен жасау дағдыларын меңгерген. 

Коммуникативтік: 

Топта жұмыс істеу дағдысын меңгеру, өз көзқарасын білу. 

Әдістемелік: 

«Әлеуметтік сала мен туризмнің микроэкономикасы» пәнін оқу нәтижесінде студент микроэкономиканың әдіснамасын білуі керек. 

Ұсынылатын әдебиет: 

1. Гальперин В. М. Микроэкономика (комплект из 2 книг) / В.М. Гальперин, С.М.Игнатьев, В.И. Моргунов. - М.: Экономическая школа, 

2016. - 864 c. 

2. Земляков Д.Н. Микроэкономика / Д.Н. Земляков. - Москва: Наука, 2017. - 144 c. 

3. Котерова Н. П. Микроэкономика / Н.П. Котерова. - М.: Академия, 2017. - 208 c. 

4. Киреев, Алексей Международная микроэкономика. Учебник / Алексей Киреев. - М.: Международные отношения, 2017. - 712 c. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, практикалық. 

Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан. 

Оқу тілі: орыс, қазақ.Қосымша 3А 

Жеке пәндердің сипаттамасы (курстар, юниттер): 

(екінші оқу жылы, 2017 жылғы қабылдау) 

 

Курс атауы  / пән / юнита  атауы 

Кәсіби қазақ (орыс) тілі 



ПәнPK(R)Ya -3220коды 

Пәннің түрі - БД 

Курс / тәртіп деңгейі - ОК 

Оқу жылы - 3 жыл 

Оқу семестрі - 5 семестр 

Кредиттер саны - 2 кредиттен, ECTS - 3 

Дәріскер / профессордың Т.А.Ж. 

Демченко Л.М. 

Пәннің мақсаты:мемлекеттік тілді құрметтеуге, мәдени құбылыс ретінде саналы қарым-қатынасқа; мемлекеттік тілді қарым-

қатынастың негізгі құралы ретінде, адам қызметінің түрлі салаларында білім алу құралы ретінде , қоғамда қабылданған моральдық-этикалық 

нормаларды меңгеру құралы реніде қалыптастыру ;  

қазақ тілінің эстетикалық құндылығына қалыптастыру. 

Пререквизиттер:қазақ (орыс) тілі 

Пәннің мазмұны:қазақ тілінің курстың мазмұны коммуникативтік, тілдік және лингвистикалық (лингвистикалық) және мәдени 

құзыреттілікті қалыптастыру мен дамытуды қамтамасыз ететін құзыреттілік тәсілінің негізінде мүмкін болатын мета-пәндік және объективті 

оқыту мақсаттарына қол жеткізу бойынша оқу процесінің жалпы бағытына байланысты. 

Құзыреттілік: 

жалпы білім берудің құзыреттілігі: 

- жоғары білімді интеллектуалды тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін қазақ тілінің саласындағы негізгі білімдерге ие болу; 

әлеуметтік-этикалық құзыреттілік: 

- әлемнің басқа халықтарының дәстүрлері мен мәдениетіне объективті және толерантты болуға; 

- командада жұмыс істей білу, өз көзқарасын дұрыс қорғау, жаңа шешімдерді ұсынуға; 

- экономикалық және ұйымдастырушылық-басқарушылық құзыреттілік: алған білімдерін кәсіби қазақ тілінде қолдану, әртүрлі жағдайларда 

дұрыс қорытынды шығаруға. 

Ұсынылатын әдебиет: 

1.Голуб, И.Б. Грамматическая стилистика современного русского языка / И.Б. Голуб. - М.: Высшая школа, 2014. - 208 c. 

2. Жестерева, Е. В. Русский язык : учебное пособие / Е. В. Жестерева, Е. И. Стерина. – М. : Вузовский учебник, 2011 

3. Хусаинова М.Ж., Жылқыбаева А.Ш., Сапанова А.М. «Қазақ тілі» оқу-әдістемелік құрал. Өскемен, ШҚМУ баспасы, 2010 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, практикалық. 



Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан. 

Оқу тілі: орыс, қазақ. 

Курс атауы / пән / юнита атауы 

Туризмнің тарихы 

Пән IT -2212 коды 

Пәннің түрі - БД 

Курс / тәртіп деңгейі - ОК 

Оқу жылы - 2 жыл 

Оқу семестрі - 3 семестр 

Кредиттер саны - 3 кредиттен, ECTS - 5 

Дәріскер / профессордың Т.А.Ж. 

Жугинисова С.П. 

Пәннің мақсаты:әлемдегі және Қазақстандағы ұйымдастырылған туризмді дамыту тарихында студенттердің білім жүйесін қалыптастыру, 

осы негізде түсіну, әлемдік әлеуметтік құбылыс ретінде заманауи халықаралық туризмді дамыту теориясын қалыптастыру, отандық туризм 

индустриясын жетілдіру бойынша алынған тарихи және теориялық білімдерін пайдалану мүмкіндігі. 

Пререквизиттер:Мамандыққа кіріспе,Туризмология негіздері. 

Құзыреттілік: 

Білу керек:Қазақстанның туристік қоғамдарының пайда болуы мен дамуын, туризмнің анықтамасы, оның дамуының негізгі кезеңдері, 

халықаралық туристік қызмет түрлері мен түрлерін, әлемдік туристік қозғалыстың қалыптасуы мен жүйесіндегі БҰҰ рөлін, туризм бойынша 

негізгі халықаралық конвенцияларды; 

Меңгеруі керек:теориялық материалды зерделеу барысында алынған білімдерді пайдалана отырып, туризмнің дамуының әртүрлі 

кезеңдерінде туризмді дамытуға ықпал ететін негізгі факторларды анықтау, туристік қозғалыстың жалпы даму заңдылықтарын анықтау, 

туризмнің экономиканың басқа салалары арасындағы орнын анықтау; 

Дағдылануы керек:Қазақстандағы және шетелдегі туристік қызметтің жеке қатысушыларының ағымдағы мәртебесі туралы жедел ақпарат, 

туризмдегі өндірістік бағдарламалар мен стратегияларды әзірлеу және енгізу дағдылары және алынған білімдер мен дағдыларды қолданудың 

практикалық дағдылары. 



Пәндерді меңгеру нәтижесінде студент дүниетанымдық  құзыреттіліктерін меңгереді: қоршаған әлем туралы ғылыми білімнің интегралдық 

жүйесін игеру, бар болуын , өмір, мәдениет құндылықтарына бағдарлау қабілетін; мемлекеттік және жеке өмір салаларында білім беру және 

білім беру қызметін жүзеге асыруға қабілеттілігіне . 

Пәннің мазмұны:жоғары оқу орындарында туризм бакалаврларын даярлаудың типтік оқу жоспарындағы негізгі туристік пәндердің бірі  

болып табылады. «Туризмнің тарихы» ғылыми пән ретінде зерттеудің бір нысаны (адам) және бір зерттеу нысаны  (туристік қызметтегі 

адам) бар. 

Ұсынылатын әдебиет: 

1. Ердавлетов, С. Р. История туризма. Развитие и научное изучение: учебное пособие / С. Р. Ердавлетов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Алматы: 

Қазақуниверситеті, 2015 

2. История российского туризма (XIX -XX вв.): учебное пособие/ А.А. Иванов. - М.: Высщее образование, 2016  

3. История туризма: учебник / коллектив авторов; отв. ред. и сост. Ю. С. Путрик. — М.: Федеральное агентство по туризму, 2014 

4. История туризма и гостеприимства: учебник для академического бакалавриата / Л. Г. Березовая. — М.: Издательство Юрайт, 2016 

5. Соколова М.В.: История туризма. - М.: Академия, 2010 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, практикалық. 

Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан. 

Оқу тілі: орыс, қазақ. 

Курс атауы / пән / юнита атауы 

Туристік - өлкетану жұмысының негіздері 

Пән OTRK -2213коды 

Пәннің түрі - БД 

Курс / тәртіп деңгейі - КВ 

Оқу жылы - 2 жыл 

Оқу семестрі - 3 семестр 

Кредиттер саны - 3 кредиттен, ECTS - 5 

Дәріскер / профессордың Т.А.Ж. 

Жугинисова С.П. 



Пәннің мақсаты: болашақ менеджерлердіы отандық және халықаралық туризмді дамытуға арналған туристік-рекреациялық (табиғи және 

тарихи-мәдени) ресурстардың туристік құрылымдарынаоқыту. 

Пререквизиттер: Мамандыққа кіріспе, Туризмология негіздері 

Құзыреттілік: 

білу керек:туризмнің және жергілікті өлкетанудың негізгі әдістерін, жергілікті өлкетанудың негізгі көздерін еркін пайдалану, туристік және 

жергілікті өлкетануды ұйымдастыру негіздерін, жергілікті өлкетану объектілерін және жергілікті өлкетану көздерін пайдалану негіздерін; 

Меңгеруі керек: тарихи және мұрағаттық құжаттар, мемориалдар, географиялық және тарихи карталар, мерзімді басылымдар сияқты білім 

көздерімен жұмыс жасау, түрлі көздерден деректерді салыстыру, рекреациялық және туристік-экскурсиялық мәселе бойынша жиынтық 

ақпаратты дайындау, туристік- экскурсиялық бизнес; 

Дағдылануы керек: ақпараттың талдауы, туристерге жергілікті материалдардың тұсаукесері. 

Пәндерді меңгеру нәтижесінде студент дүниетанымның құзыреттіліктерін меңгереді: қоршаған әлем туралы ғылыми білімнің интегралдық 

жүйесін игеру, бар болу, өмір, мәдениет құндылықтарына бағдарлау қабілеті; мемлекеттік және жеке өмір салаларында білім беру және білім 

беру қызметін жүзеге асыруға қабілетті. 

Пәннің мазмұны:Жергілікті зерттеулер мен туризм аймақты тану, физикалық және рухани даму, емдеу, тәуелсіздік, еңбек және қолданбалы 

дағдыларды қалыптастыру болып табылады. Жергілікті тарихтың сенімді және әртүрлі ақпараты болмаса, экскурсия жүргізіп, туристік 

бағыттарды дамыту мүмкін емес. Сондықтан туризмнің негіздерін және жергілікті тарихты білу болашақ туризм менеджерлері үшін кәсіби 

дайындықтың ажырамас бөлігі болып табылады. 

Ұсынылатын әдебиет: 

1. Абишева З.М. Основы туристско - краеведческой работы. Алматы, 2016 

2. Вуколов В.Н. Основы туристско - краеведческой работы. Алматы, 2015 

3. Березовая Л.Г. История туризма и гостеприимства, М.: Юрайт, 2014 

4. Быстров С.А. Организация туристской деятельности, М.: Форум, 2014 

5. Зорин И.В. Туризм как вид деятельности, М.: РМАТ, 2014 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, практикалық. 

Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан. 

Оқу тілі: орыс, қазақ. 

 

 



Қосымша 4А 

Жеке пәндердің сипаттамасы (курстар, юниттер): 

(екінші оқу жылыТжКБ негізінде, 2017 жылғы қабылдау) 

 

 

Курс атиауы  / пән / юнита  атауы 

Кәсіби қазақ (орыс) тілі 

ПәнPK(R)Ya -2205 коды 

Пәннің түрі - БД 

Курс / тәртіп деңгейі – ОК 

Оқу жылы - 2 жыл 

Оқу семестрі - 3 семестр 

Кредиттер саны - 2 кредиттен, ECTS - 3 

Дәріскер / профессордың Т.А.Ж. 

Демченко Л.М. 

Пәннің мақсаты:мемлекеттік тілді құрметтеуге, мәдени құбылыс пннсаналы қарым-қатынас құралы ретінде; мемлекеттік тілді қарым-

қатынастың негізгі құралы ретінде, адам қызметінің түрлі салаларында білім алу құралы, қоғамда қабылданған моральдық-этикалық 

нормаларды меңгеру құралы мен  қазақ тілінің эстетикалық құндылығы туралы хабардар болу. 

Пререквизиттер:қазақ (орыс) тілі 

Пәннің мазмұны:қазақ тілінің курстың мазмұны коммуникативтік, тілдік және лингвистикалық (лингвистикалық) және мәдени 

құзыреттілікті дамытуды қамтамасыз ететін құзыреттілік тәсілінің негізінде мүмкін болатын мета-пәндік және объективті оқыту 

мақсаттарына қол жеткізу бойынша оқу процесінің жалпы бағытына байланысты қалыптастырудың жолдары. 

Құзыреттілік: 

жалпы білім берудің құзыреттілігі: 

- жоғары білімді интеллектуалды тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін қазақ тілінің базалық білімдерін, кең ауқымды және мәдени ойлауды 

дамыту; 

әлеуметтік-этикалық құзыреттілік: 

- әлемнің басқа халықтарының дәстүрлері мен мәдениетіне объективті және толерантты болуға; 

- командада жұмыс істей білу, өз көзқарасын дұрыс қорғау, жаңа шешімдерді ұсыну; 

- экономикалық және ұйымдастырушылық-басқарушылық құзыреттілік: алынған білімді кәсіби қазақ тілінде қолдану, әртүрлі жағдайларда 

тиімді шарлау. 

Ұсынылатын әдебиет: 

 1.Голуб, И.Б. Грамматическая стилистика современного русского языка / И.Б. Голуб. - М.: Высшая школа, 2014. - 208 c. 



2. Жестерева, Е. В. Русский язык : учебное пособие / Е. В. Жестерева, Е. И. Стерина. – М. : Вузовский учебник, 2011 

3. Хусаинова М.Ж., Жылқыбаева А.Ш., Сапанова А.М. «Қазақ тілі» оқу-әдістемелік құрал. Өскемен, ШҚМУ баспасы, 2010 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, практикалық. 

Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан. 

Оқу тілі: орыс, қазақ. 

Курс атауы / пән / юнита атауы 

Кәсіби-бағытталған шетел тілі 

Пән POIYa -2216коды 

Пәннің түрі - БД 

Курс / тәртіп деңгейі - ОК 

Оқу жылы - 2 жыл 

Оқу семестрі - 3 семестр 

Кредиттер саны - 2 кредиттен, ECTS - 3 

Дәріскер / профессордың Т.А.Ж. 

Баяндинова Н.А. 

Пәннің мақсаты:Курстың мақсаты - оқу бағдарламасына енгізілген грамматикалық және лексикалық тақырыптар бойынша практикалық тіл 

меңгеруін қамтамасыз ету және 2-ші жылдық оқу құралы. Тіл ресурстарын меңгеру сөйлеу дағдылары мен қабілеттерін қалыптастыру 

барысында қамтамасыз етудуді оқыту. 

Пререквизиттер:Техникалық аударма. Ауызша, екі жақты аударма. Аударма теориясы мен практикасы. Іскерлік шет тілі. Көркем аударма. 

Құзыреттілік: 

- білімді үнемі жаңартып, кәсіби дағдылар мен қабілеттерін кеңейту жолында. 

коммуникативті құзыреттілік: 

- командада жұмыс істей білу, өз көзқарасын дұрыс қорғау, жаңа шешімдерді ұсыну; 

кәсіби және педагогикалық құзыреттілік: 

- білім беру мекемелерінде ғылыми және ғылыми-педагогикалық қызмет саласында. 



Ұсынылатын әдебиет: 

1. Бонк, Н. А. Учебник английского языка : [в 2 ч.]. / Н. А. Бонк, Г. А. Котий, Н. А. Лукьянова. – М. : ДЕКОНТ+ : ГИС, 2012. 

2. Дроздова, Т. Ю.   Englishgrammar :reference&practice : with a separatekeyvol. : учеб.пособие для учащихся кл. с углубл. изучением англ. яз. 

и студентов неяз. вузов / Т. Ю. Дроздова, А. И. Берестова, В. Г. Маилова. – Изд. 11-е, испр. – СПб. : Антология, 2012. – 464 с. 

Дополнительнаялитература: 

3. Практический курс английского языка : [учеб.для вузов] : 1 курс / [В. Д. Аракин и др.] под ред. В. Д. Аракина. – 6-е изд., доп. и испр. – М. 

: ВЛАДОС, 2012. – 536 с. – (Учебник для вузов). 

4. Афанасьева, И. В. Английский язык в вузе: инновационные технологии обучения : учебно-методическое пособие / И. В. Афанасьева. - М. : 

МПГУ, 2013. – 130 с. 

5. «English Grammar in Use», Raymond Murphy. CambridgeUniversityPress, 1988 

6. Т.И. Арбекова, «Я хочу, и буду знать английский», М., 1993, 505 с. 

7. Ruth Gairns, Stuart Redman, Natural English, Oxford, 2005 

 

Бағалауәдісі/нысаны: рейтинг, емтихан. 

Оқутілі: орыс, қазақ 

 

Курсатауы / пән / юнитаатауы 

Туризммаркетингі 

ПәнMT -2215 коды 

Пәнніңтүрі - БД 

Курс / тәртіпдеңгейі - ОК 

Оқужылы - 2жыл 

Оқу семестрі - 3 семестр 

Кредиттер саны - 4 кредиттен, ECTS - 7 

Дәріскер / профессордың Т.А.Ж. 

э.ғ.к., доцент Койшинова Г.К. 

Пәннің мақсаты:туризм саласындағы заманауи маркетингтің негізгі ұғымдары мен практикалық әдістерін зерттеу және қолдану болып 

табылады. 



Пәнді оқыту процесі дүниетанымдық, жалпы ғылыми және кәсіби құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған. 

Пәндді оқу нәтижесінде студенттер: 

білу керек: 

- нарықтарды анықтау және бөлу және мақсатты сегменттердің қажеттіліктерін қанағаттандыра алатын өнімдер мен қызметтерді қалай  

орналастыру керектігін; 

- Қызмет көрсетудің бағасын белгілеу, олар тартымды және қолжетімді болып көрсетуді; 

      - Маркетинг арнасын қалай таңдауға және оны тұтынушыға беру үшін басқаруды; 

      - тұтынушы өздері туралы біліп, оларды сатып алғысы келсе, өз қызметтерін қалай жарнамалауға және көтермелеуді; 

     - халықаралық маркетингтің мәні мен ерекшеліктерін; 

     - Туристік маркетингтің теориялық негіздерін. 

Меңгеруі керек: 

- қызметтердің бағасын айқындауды; 

 

      - Тұтынушыға қызметті алға жылжыту үшін маркетингтік арнаны таңдау; 

- сегменттер базарлары, өнімдер мен қызметтердің орнын. 

Дағдылануы керек:  

- тұтынушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыратын туристік өнімдер мен қызметтерді қалыптастыру және ілгерілету дағдыларын; 

      - Ішкі (микроэкономикалық) және туристік кәсіпорынның сыртқы ортасына фокустық талдауды; 

      - туристік нарық пен туристік өнімнің маркетингтік зерттеулерін жүргізу әдістемесі.  

Пререквизиттер:Мамандыққа кіріспе, Туризмология негіздері,экономикалық теорияның негізі ,Туристік - өлкетану жұмысының 

негіздері,Туризм менеджменті,Туризмнің кәсіпкерлік қызметінің негіздері, Әлеуметтік сала мен туризмнің микроэкономикасы. 

Пәннің мазмұны:қонақжайлық индустриясының экономика, менеджмент, қаржы, логистика, туризм кәсіпорындар мен ұйымдардың 

бағдарламалармен байланыс орнату. тегі және эволюциясы маркетинг теориясы мен практикасы, мәні және негізгі маркетингтік ұғымдар, 

туризм маркетингтің негізгі принциптері, туристік нарықтың кешенді зерттеу, туристік кәсіпорынның ішкі ортасын маркетингтік талдау, 



құру және туристік өнімнің (turopereyting) қалыптастыру әдістері, модельдеу параметрлері: Дәріс материалы келесі бөлімдерді қамтиды мен 

сапасын және туризм өнімнің бәсекеге қабілеттілігін, ұйымдастыру және маркетинг тауартану басқару жүйесін басқару дейін riyatiya, 

туроператор және туристік компаниялардың құпиялылық саясаты саяхат агенттіктердің deyatelnostturisticheskogo кәсіпорын, ұйымдастыру 

және басқару, маркетингтік коммуникациялар жүйесі, әсіресе жарнамалық және туристік өнімдерін сату жылжыту (экскурсиялар, 

қызметтер), туризм және қонақжайлылық, тұру өнеркәсіп, қонақ тізбектерінің, қызмет төсек ұйымдастыру және таңғы тұрғын өнеркәсібі , 

олардың әлеуметтік-мәдени қолдау, экскурсиялар ұйымдастыру, туризм көлік қызметі, туристік ақпарат ұйымдастыру Екінші анимация, 

ақпараттық технологиялар, туризм, туризм, жоспарлау және маркетинг қызметін, туристік кәсіпорынның маркетингтік ұйымдастыру және 

тиімділігін бағалау бақылау Интернет маркетинг. 

Ұсынылатын әдебиет: 

Негізгі әдебиет: 

1) Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм / Ф. Котлер. - М.: Юнити, 2013. - 787 c. 

2) Запесоцкий А. С. Стратегический маркетинг в туризме. Теория и практика; -  2012. - 352 c. 

3) Морозов Ю.В. Основы маркетинга: Учебное пособие, 8-е изд.(изд:8) / Ю.В. Морозов. - М.: ИТК Дашков и К, 2016. - 148 c. 

Қосымша әдебиет: 

1) Абабков Ю.Н. Маркетинг в туризме: Учебник / Ю.Н. Абабков, М.Ю. Абабкова, И.Г. Филиппова; Под ред. проф. Е.И. Багданова. - М.: 

ИНФРА-М, 2012. - 214 c. 

2) Безрутченко Ю.В. Маркетинг в социально-культурном сервисе и туризме: Учебное пособие / Ю.В. Безрутченко. - М.: Дашков и К, 2013. - 

232 c. 

3) Дурович А.П. Маркетинг в туризме: Учебное пособие / А.П. Дурович. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2012. - 316 c. 

4) Сарафанова, Е.В. Маркетинг в туризме: Учебное пособие / Е.В. Сарафанова, А.В. Яцук. - М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2012. - 240 c. 

 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, практикалық. 

Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан. 

Оқу тілі: орыс, қазақ 

Курс атауы / пән / юнита атауы 

Халықаралық туризм географиясы 

Пән GMT -2201коды 

Пәннің түрі - БД 



Курс / тәртіп деңгейі - ОК 

Оқу жылы - 2 жыл 

Оқу семестрі - 3 семестр 

Кредиттер саны - 3 кредиттен, ECTS - 5 

Дәріскер / профессордың Т.А.Ж. 

Токаева Ж.Т. 

Пәннің мақсаты:халықаралық туризмді дамытудың аумақтық (өңірлік, елдік) ерекшеліктерінің біртектілігі мен идеясын қалыптастыру. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

білу керек: 

- халықаралық туризмнің генезисі, эволюциясы және жұмыс істеу механизмін; 

- туризмнің табиғи және әлеуметтік-экономикалық ресурстары, оларды ұтымды пайдалану принциптері; 

- халықаралық туризмнің орнықты дамуын бағалау әдістері; 

- Әлемдік туристік орталықтарды; 

- туристік ағындардың негізгі бағыттарын. 

Меңгеруі керек: 

- туристік ағындарды талдауды; 

- жекелеген елдер мен аймақтардың халықаралық туризмінің геоэкономикасын талдауды; 

- туристік ағындарды болжауды. 

Дағдылануы керек: 

- туристік ағындарды талдауды; 

- жекелеген елдер мен аймақтардың халықаралық туризмінің геоэкономикасын талдауды; 

- туристік ағындарды болжауды. 



Пререквизиттер:Мамандыққа кіріспе, Туризм тарихы,Туризм менеджменті, Туризм маркетингі,Экскурсиятану, Экскурсия менеджменті, 

Этнографиялық туризм, Туризм статистикасы. 

Пәннің мазмұны:қазіргі заманғы жаһандану жағдайында экономикалық қатынастардың нысаны ретінде Халықаралық туризм неғұрлым 

таралған болып табылады. Туризмнің дамуы оның экономикалық, мәдени және саяси мемлекетаралық байланыстарына айтарлықтай әсерін 

дәлелдейді. Халықтың этникалық-діни құрамы айырмашылықтарға қарамастан, туризм маңызды бітімгершілік функциясын жүзеге асырады, 

мәдени және рухани байланыстардың ықпал етеді. Туризм саласынң   әлемнің дамуына әсер ететін факторлардың екі топбын ,  қоғамның 

экономикалық және әлеуметтік дамуын,  заманауи ғылыми әдебиет мәмілелерді әсерін: (ішкі факторлар туындаған) экзогендік (сыртқы 

себептердің туындауын ) және эндогенді, атап айтқанда, бірінші топ факторларды ішінде бағаның өсімі бұл саяси орын. Бірінші және екінші 

дүниежүзілік соғыс әлемдік қоғамдық  үйлесім мен интеграция іздеу  мен өзінің күш-жігерін бағыттау, қазіргі заманғы әлемдік экономика 

жүйесінде, ешқандай өнеркәсіпсіз  туризм сияқты саланың тез өсуіне және қарқынды өсуі. Туризм индустриясы басқа салалар мен елдерге 

қарағанда әлдеқайда жылдам дамып келеді. Тұрақты туризмді дамыту география және географиялық  білім, сондай-ақ іс жүзінде олардың 

кешенді пайдалану арқылы қамтамасыз етілуі. 

Ұсынылатын әдебиет: 

1. ConciseTravelandTourismGeographyinEnglish / Краткая география туризма и путешествий на английском языке. - М.: Советский 

спорт, 2013. - 248 c. 

2. Александрова, А.Ю. Международный туризм / А.Ю. Александрова. - М.: Аспект пресс, 2014. - 470 c. 

3. Щербакова, С. А. Международный туризм. Экономика и география / С.А. Щербакова. - М.: Финансы и статистика, 2017. - 144 c. 

4. Филиппова, И. Г. География туризма / И.Г. Филиппова, В.Л. Погодина, Е.А. Лукьянов. - М.: Бизнес-пресса, 2014. - 266 c. 

5. Окладникова, Е. А. Международный туризм. География туристских ресурсов мира / Е.А. Окладникова. - М.: Учитель и ученик, Омега-

Л, 2016. - 384 c. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, практикалық. 

Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан. 

Оқу тілі: орыс, қазақ. 

Курс атиауы / пән / юнита атауы 

Экскурсиятану 

Пән Eks -2303коды 

Пәннің түрі - ПД 

Курс / тәртіп деңгейі - ОК 

Оқу жылы - 2 жыл 



Оқу семестрі - 3 семестр 

Кредиттер саны - 3 кредиттен, ECTS - 5 

Дәріскер / профессордың Т.А.Ж. 

Асубаева А.С. 

Пәннің мақсаты:экскурсиялық таным әдісітемесі  туралы студенттерге теориялық білімдерді  беру, экскурсиялар мен оларды өткізу 

технологиясын дайындау дағдыларын қалыптастыру және болашақта осы дағдыларды қолдануға үйрету. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

білу керек: 

- әртүрлі тақырып бойынша экскурсиялар дайындау әдістерін; 

- әртүрлі экскурсия түрлерін жүргізу әдістемесін; 

- экскурсиялық жұмыстарды ұйымдастыру әдістерін. 

Меңгеруі керек: 

- экскурсия тақырыбы бойынша әдістемелік, жергілікті тарихты, тарихи және басқа әдебиеттерді таңдау және пайдалануды; 

- экскурсия объектілерін таңдау және зерттеуді; 

- көліктік және жаяу экскурсияға арналған маршруттар схемаларын жасауды; 

- түрлі тақырыптарға экскурсияға арналған жеке мәтіндер мен технологиялық карталарды құрастыруды; 

- объектілерді көрсетудің және оларға әңгімелесудің әдістемелік әдістерін таңдау және анықтау, осы әдістерді практикада кәсіби түрде 

пайдалану; 

- туристік-экскурсиялық кәсіпорында бағыттаушы функциясын орындау (тиісті біліктілік бар болса); 

- Қазақстанда экскурсияны насихаттау. 

Дағдылануы керек: 

- экскурсиялық жұмыстарды ұйымдастыру әдістеріне; 

- әртүрлі тақырыптарға экскурсия жасау әдістеріне; 



- әртүрлі экскурсия түрлерін жүргізу әдістеріне. 

Пререквизиттер:Әлеуметтік сала мен туризмнің микроэкономикасы, Туризмология негіздері,Туризм тарих, Туристік - өлкетану жұмысының 

негіздері, Туризмнің кәсіпкерлік қызметінің негіздері, Туризм менеджменті,  

Пәннің мазмұны:Пән студенттер ақпараттық оқу-тәрбие процесі ретінде экскурсиялық туристерге қызмет көрсету және жергілікті халықтың, 

сипаты мен тур сипаттамаларының мазмұны мен ұйымдастыруға байланысты мәселелерді және зерттеп білу үшін көмектесуге бағытталған. 

Ол өзінің тығыз байланысты тараппен, Қазақстанда туристік  бизнес тарихы мен дамуын, ір түрлі экскурсиялардың  функциялары мен 

мүмкіндіктерін студенттерге таныстырады., Ол экскурсиялардың жіктелуін және олардың кең тақырыптарын егжей-тегжейлі талдайды. 

Әрине қабылдау (депозиттік) оның мақсаттары мен міндеттерін анықтау және бекіту, жаңа тур дайындау үшін кезең-кезеңмен тәртібін 

белгілейді, оның қажетті құжаттаманы қамтамасыз ету үшін, жақсы тур жасау - осы экскурсия жұмыстың бір бөлігі ғана болып табылады. 

Оны дұрыс, әдіснамалық түрде дұрыс және қауіпсіз жүргізу керек. Сондықтан, пән бойынша ол тур идеясын бүкіл процесін, әдістемелерді 

және экскурсиялық тарихы  объектілерді көрсету , оның сипаттамалары мен экскурсанта  мен  гидтер тобының  коммуникативтік байланыс 

мәселелері бойынша көрнекі құралдар қолдану мен  нысандарын негізгі түрлерін береді. 

Ұсынылатын әдебиет: 

Негізгі әдебиет: 

1. Емельянов Б.В. Экскурсоведение. - М.: Советский спорт, 2010.- 214 с.  

2. Лютерович О.Г., Ягофаров Г.Ф.. Экскурсионная деятельность в Республике Казахстан. - Алматы: Изд «Servicepress», 2016.-301с.  

3. Курило Л.В., Е.В. Смирнова Основы экскурсионной деятельности. - М.: Советский спорт, 2012. - 206 с.  

4. И.С. Барчуков, Ю.Б. Башин Экскурсионная деятельность в индустрии гостеприимства - М.: ИНФА - М, 2011  

5. Матюхина Ю. А., Мигунова Е.Ю. Экскурсионная деятельность - М.: Альфа - 2011-202 с.  

Нормативтік әдебиет: 

1. ГОСТ №28681 1-95 Туристско-экскурсионные услуги. - Алматы, 2013 

2. Профессиональные стандарты туристской отрасли РК. - Астана, 2012 «Квалификационные требования к туристской деятельности» 

Постановление Правительства РК № 179 от 07.02 2000 г.  

3. Закон «О туристской деятельности в РК». - Алматы, 2012.- С. 34.  

Қосымшаәдебиет:  

1. Скобелыдина А.С., Шарухин А.П. Технология и организация экскурсионных услуг - М.: «Академия» 2010  

2. Хуусконен Н.М., Глушанок Т.М. Практика экскурсионной деятельности. С- ПТ: изд. «Невский фонд», 2008  

3. Экскурсоведение. - Минск.: Изд-во БГЭУ, 2004. -333 с.  

 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, практикалық. 

Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан. 



Оқу тілі: орыс, қазақ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қосымша 5А 

Жеке пәндердің сипаттамасы (курстар, юниттер): 

(төртінші оқу жылы, 2015 жылғы қабылдау) 

 

Курс атауы / пән / юнита атауы 

Мейрамхана бизнесін ұйымдастыру 

Пән ORD -4309коды 

Пәннің түрі - ПД 

Курс / тәртіп деңгейі - КВ 

Оқу жылы - 4 жыл 

Оқу семестрі - 7 семестр 

Кредиттер саны - 3 кредиттен, ECTS - 5 

Дәріскер / профессордың Т.А.Ж. 

Жугинисова С.П. 



Пәннің мақсаты:мейрамхана бизнесін ұйымдастырудың теориялық, технологиялық және ұйымдастырушылық және практикалық негіздерін 

студенттерге беру, мейрамхана бизнесі кәсіпорындарының өндірісін ұйымдастыру мен құрылымын дайындау, қызмет көрсету процестері, 

туристік қызметтің сипаттамаларын қалыптастыру және болашақта осы дағдыларды қолдануға үйрету.  

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

Білу керек: 

-мейрамхана бизнесін құру және дамыту тарихын; 

- мейрамхана бизнесі кәсіпорындарын басқарудағы жалпылама әлемдік тәжірибені; 

- қызметтерді ұсынудың технологиялық процесін ұйымдастыру принциптерін. 

Меңгеруі керек: 

-тамақтану өнімдеріне жеке рецепт жасауды; 

- мейрамхана менеджерінің қызметін атқаруды; 

Дағдылануы керек: 

- мейрамхана бизнесін ұйымдастыруда кәсіби дағдыларды меңгеруді; 

- заманауи талаптарды ескере отырып, мейрамхана бизнесін ұйымдастырудың жаңа әдістерін жетілдіру және қолданыстағы әдістерін 

жетілдіруді. 

Пререквизиттер:«Туризмнің негіздері», «Туризм этикасы», «Әлеуметтік сала мен туризмнің микроэкономикасы», «Туристік қызметтің 

психологиясы», «Туризмді басқару», «Белсенді туризмнің әдістері мен тактикасы». 

Пәннің мазмұны:Тұтынушыларға арналған конкурстағы мейрамханашылар әр түрлі құралдарды пайдаланады: авторлық, шығармашылық 

тағамдар, біріктіру бағыттары, соңғы жылдары - жоғары сапалы ыдыс-аяқтар мен қызмет көрсететін аксессуарлар; қазіргі заманғы дизайн; 

музыкалық қызметтер, соның ішінде шоу-бағдарламалар, сомельлер, фумельлер, бариста қызметтері, түрлі жеңілдіктер бағдарламаларын 

енгізу және т.б. Мейрамханалар қызметі туристерге қызмет көрсетудің маңызды элементі болып табылады. Бұл сала туристік қызметтер 

кешенінде қарқынды дамып келеді және болашақта ол туристік қызметтің маңызды секторына айналуы мүмкін. Ұлттық тағамдар мен 

мейрамханалардың үздік дәстүрлерін сақтау - әрбір қала мен бүкіл Қазақстанның қонақжайлылығы, демалыс пен қарым-қатынастың 

танымал түрі, беделінің және өркендеуінің белгісі. 

Ұсынылатын әдебиет: 

Негізгі әдебиет: 



1. Современное состояние ресторанного бизнеса: учеб.пособие/ Н.С. Родионова,  Е.В.  Субботина, Н.Ю. Агеева: Воронеж.гос. ун- т.- Воронеж: 

ВГУИТ, 2013 

2. Экономика ресторанного бизнеса: учебное пособие/ М.А. Горенбуров, М.М. Хайкин.- М.: Изд. Центр «Академия», 2012 

3. Быстров С.А. Экономика и организация ресторанного бизнеса: Учебное пособие - М.: Центр учебной литературы, 2012 

4. Безупречный сервис: книга о том, как привлечь и удержать гостей, - для официантов, менеджеров и владельцев ресторанов: Учебное 

пособие.- М.: ЗАО "Изд. дом "Ресторанные ведомости", 2012 

5. Федцов В.Г. Культура ресторанного сервиса: Учебно-практическое пособие. / В.Г. Федцов.- М.: Дашков и К., 2012 

6. Велединский В.Г. Сервисная деятельность: Учебник. / В.Г. Велединский.- М.: КНОРУС, 2012 

Дополнительная литература: 

1. Гукова О.Н. Организация предприятий сервиса: Практикум / О.Н. Гукова, А.М. Петрова.- М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010 

2. Волкова, И.В. Ресторанное дело. Самая полная энциклопедия от Люсьена Оливье до Аркадия Новикова: Учебное пособие. / И.В. Волкова.- 

М.: Астрель; Русь-Олимп, 2009 

Интернет-ресурстар: 

7. Статистическая информация по Республике Казахстан и регионам Комитета по статистике МНЭ Республики Казахстан [Электронный 

ресурс] / Комитет по статистике МНЭ РК. – Астана.- Режим доступа: http://www.stat.kz 

8. Статистическая информация по Восточно-Казахстанской области Департамента статистики по Восточно-Казахстанской области 

[Электронный ресурс] / Департамент статистики по Восточно - Казахстанской области. –Усть-Каменогорск.- Режим доступа: 

http://www.eastonline.kz 

9. www.tourdom.ru Профессиональный туристический портал 

10. www.tonkosti.ru Электронная туристическая энциклопедия 

11. www.tourlib.ru- Туристская библиотека 

12. www.turprofi.ru Портал для турагента 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, практикалық. 

Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан. 

Оқу тілі: орыс, қазақ. 

Курс атауы / пән / юнита атауы 

Қонақүй қызметінің экономикасы мен ұйымдастырылуы 

Пән EOGU -4308коды 

Пәннің түрі - ПД 

Курс / тәртіп деңгейі - КВ 

http://www.stat.kz/
http://www.eastonline.kz/
http://www.tourdom.ru/
http://www.tonkosti.ru/
http://www.tourlib.ru-/
http://www.turprofi.ru/


Оқу жылы – 4 жыл 

Оқу семестрі - 7 семестр 

Кредиттер саны - 3 кредиттен, ECTS - 5 

Дәріскер / профессордың Т.А.Ж. 

Жугинисова С.П. 

Пәннің мақсаты:қонақ үй бизнесін ұйымдастырудың теориялық, технологиялық және ұйымдастырушылық және практикалық негіздерін 

студенттерге ұсыну, қонақ үй бизнесі өндірісін ұйымдастыру мен құрылымын дайындау, қызмет көрсету процестері, туристік қызмет 

сипаттамаларын қалыптастыру дағдыларын қалыптастыру және болашақта осы дағдыларды қолдануға үйрету.  

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

Білу керек: 

- қонақжайлылық индустриясының қазіргі жағдайы мен дамуын; 

- қонақ үй бизнесін қалыптастыру және дамыту тарихын; 

- қонақ үй бизнесі кәсіпорындарын басқарудағы жалпылама әлемдік тәжірибе; 

- туристік қызметтер құрылымында қонақ үй қызметтерін; 

- қонақ үйдегі өндірістік және технологиялық процестерді ұйымдастыруды; 

- қонақүйдің техникалық-экономикалық көрсеткіштерін. 

Меңгеруі керек: 

- үй шаруашылығы қызметтерін көрсетудің экономикалық тиімділігінің көрсеткіштерін есептеу; 

- қонақ үй бизнесін ұйымдастыруда практикалық дағдыларды меңгеру. 

Дағдылануы керек: 

- қонақ үй бизнесін ұйымдастырудағы кәсіби дағдыларды; 

- Қазақстан Республикасының экономикасында қонақ үй бизнесі рөлін білуге; 

- қонақ үй бизнесін ұйымдастыру және басқару әдістеріне; 



- қонақ үй персоналының клиенттермен және туристік агенттіктермен өзара әрекет ету дағдыларына; 

- қосымша қонақ үй қызметтерін ұйымдастыру мен ұсыну дағдыларына. 

Пререквизиттер:«Туризмнің негіздері», «Туризмдегі этикасы», «Әлеуметтік сала мен туризмнің микроэкономикасы», «Туристік қызметтің 

психологиясы», «Туризмді басқару», «Белсенді туризмнің әдістері мен тактикасы». 

Пәннің мазмұны:Туристік саланың ең маңызды салаларының бірі - қонақүй өнеркәсібі. Қонақ үй индустриясы ең маңызды (көлікпен бірге) 

туристік қызметтерді - тұрғын үймен қамтамасыз етуге маманданған. Кейбір жағдайларда қонақүй бизнесіне тамақ өнімдерін ұсыну кіреді. 

Осылайша, заманауи қонақ үй қызметтері туристерге арналған пакет түрінде ұсынылған, сондықтан қонақ үй бизнесі саласында мамандарды 

даярлаудың өзекті мәселесі бар. Біздің елімізде 5В090200 «Туризм» мамандығы осындай мамандарды даярлауды көздейтін кең таралған 

университеттік мамандық болып табылады. Бұл курста қонақ үй бизнесін уақытында дамыту және Қазақстандағы қонақ үй индустриясының 

ерекшеліктері туралы білім жинағы бар. Курс экономика және қонақ үй қызметтерін ұйымдастыру мәселелерін көрсетеді; өндіріс 

технологиясына әсер ететін факторлардың жиынтығы, осы қызметті насихаттау. 

 

Ұсынылатын әдебиет: 

Негізгі әдебиет: 

1. Сорокина А. В. Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах. - М.: Альфа- М : ИНФРА-М, 2013 

2. Кнышова Е.Н. Менеджмент гостеприимства: учебное пособие.- М. форум: ИНФРА-М, 2014 

3. Кучеренко В. Л. Менеджмент безопасности гостиничного предприятия: - СПб.: Троицкий мост, 2013 

4. Кусков А.С. Гостиничное дело: учебное пособие [для студ. вузов] / А. С. Кусков. - М.: Дашков и К*, 2010  

5. Сальска М.П., Пандяк.И.Г. Гостиничный бизнес: теория и практика: Учебное пособие - М.: Центр учебной литературы, 2009 

6. Кабушкин Н.И. Управление гостиницами и ресторанами: Учебное пособие. / Н.И Кабушкин.- Минск: БРЭУ, 2009 

7. Корнеев Н.В. Технология гостиничного сервиса: Учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / Н.В. Корнеев, Ю.В. Корнеева, 

И.А. Емелина.- М.: ИЦ "Академия", 2011 

Қосымша әдебиет: 

1. Арбузова Н.Ю. Технология и организация гостиничных услуг: учеб.пособие для студ. вузов / Н.Ю. Арбузова. – М.: Академия, 2009 

2. Асанова И.М. Деятельность службы приема и размещения: учебник для студ. вузов, обуч. по направлению «Туризм» / И.М. Асанова, А.А. 

Жуков. – М.: Академия, 2011 

3. Тимохина Т.Л. Организация приема и обслуживания туристов: учеб.пособие для студентов вузов / Т.Л. Тимохина. – 3-е изд., перераб. и доп. 

– М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010  

4. Джум Т.А. Организация гостиничного хозяйства: учеб.пособие для студентов вузов / Т.А. Джум, Н.И. Денисова. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 

2011  



5. Скобкин С.С. Практика сервиса в индустрии гостеприимства и туризма: учеб.пособие для студентов вузов / С.С. Скобкин. – М.: Магистр, 

2011 

6. Стригунова Д.П. Правовые основы гостиничного и туристского бизнеса: учеб.пособие [для студентов вузов] / Д.П. Стригунова. – М.: 

КНОРУС, 2012   

Интернет көздері: 

7. Статистическая информация по Республике Казахстан и регионам Комитета по статистике МНЭ Республики Казахстан [Электронный 

ресурс] / Комитет по статистике МНЭ РК. – Астана.- Режим доступа: http://www.stat.kz 

8. Статистическая информация по Восточно-Казахстанской области Департамента статистики по Восточно-Казахстанской области 

[Электронный ресурс] / Департамент статистики по Восточно - Казахстанской области. –Усть-Каменогорск.- Режим доступа: 

http://www.eastonline.kz 

9. www.tourdom.ru Профессиональный туристический портал 

10. www.tonkosti.ru Электронная туристическая энциклопедия 

11. www.tourlib.ru- Туристская библиотека 

12. www.turprofi.ru Портал для турагента 

 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, практикалық. 

Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан. 

Оқу тілі: орыс, қазақ. 

Курс атауы / пән / юнита атауы 

Экономикалық талдау 

Пән EA -4207коды 

Пәннің түрі - БД 

Курс / тәртіп деңгейі - КВ 

Оқу жылы - 4жыл 

Оқу семестрі - 7 семестр 

Кредиттер саны - 3 кредиттен, ECTS - 5 

Дәріскер / профессордың Т.А.Ж. 

http://www.stat.kz/
http://www.eastonline.kz/
http://www.tourdom.ru/
http://www.tonkosti.ru/
http://www.tourlib.ru-/
http://www.turprofi.ru/


э.ғ.к.. Сактаева А.А. 

Пәннің мақсаты:барлық ұйымдардың қызметінің салдарын зерттеу, факторларды әсерін анықтау, одан әрі кемшіліктер мен қорларды 

анықтау және өндірістің көлемін арттыру және арттыру, олардың жұмысының тиімділігі мен тұрақтылығын арттыруға бағытталған әдістерді 

әзірлеу. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

Білу керек:- экономикалық құбылыстар мен процестердің мәні, олардың өзара байланысы және өзара тәуелділігін; 

- экономикалық процестерді егжей-тегжейлі көрсету, жүйелеу және модельдеуді; 

- факторлардың әсерін анықтау, қол жеткізілген нәтижелерді бағалау, қорларды анықтау 

кәсіпорын қызметінің тиімділігін арттыруды. 

Меңгеруі керек: 

- қазіргі өндірістік қызметтің түрлі салаларын талдау; 

- қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді шешімдерді объективті негіздеу 

мерзімі; 

- Құзылмаған қорларды анықтау және бағалау. 

Дағдылануы керек: 

- дерексіз және логикалық ойлауға; 

ресурстық шектеулерде басымдықтарды орнату және жоспарлау 

қатаң кестені сақтауға. 

Пәннің мазмұны:Экономикалық талдау экономикалық талдау, басқару және қаржылық талдау теориясының синтезі ретінде ұсыну. Талдау 

әдістері және аналитикалық есептеулерді орындау әдістері. Басқарушылық талдауды жүргізудің мазмұны мен әдістемесі, қаржылық талдау. 

Талдаудағы экономикалық-математикалық модельдері. 

Ұсынылатын әдебиет: 

1. Экономический анализ. Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 160 c  

2. Экономический анализ. - М.: Юрайт, 2016. - 548 c. 

3. Вахрушина, М. А. Управленческий анализ / М.А. Вахрушина. - М.:Омега-Л, 2018.- 400c. 



4. Иванов, И. Н. Экономический анализ деятельности предприятия. Учебник / И.Н. Иванов. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 352 c. 

5. Сперанский, А. А. Экономический анализ. Краткий курс / А.А. Сперанский, Е.А. Пахомчик. - М.: Окей-книга, 2015. - 192 c. 

6. Казакова, Р.П. Теория экономического анализа / Р.П. Казакова. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 665 c. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, практикалық. 

Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан. 

Оқу тілі: орыс, қазақ. 

 

 

 



Typical structure  

information package/course catalogue 

 at ECTS 

Department of economy and management 

Baccalaureate 5В090200 - «Tourism» 

 

Informatio

n 

 about the 

University 

General information about the University 

1. Name and address of the University: EKSU name's S. Amanzholov, building 9, auditorium No. 510, Department of economy and 

management, Krylov str., 72 

2. Academic calendar: 4 years of training (full-time training), 3 years of training (based on TVET). 

For undergraduate students for the 2018-2019 academic year 

August 10 - 25 Admission of students to the University 

August 30 Constitution Day Of The Republic Of Kazakhstan 

August 25-29 Adaptation week for 1st year students and registration for elective courses 

Autumn semester 

September Kurban ait 

September 1 Knowledge day and the opening ceremony of the school year, the beginning of the autumn semester 

October 9-13 Midterm control 1 

December 1 Day Of The First President Of The Republic Of Kazakhstan 

December Midterm control 2 

December Winter examination session 

December Independence day of the Republic of Kazakhstan 



January 1-2 New year 

January 7 Christmas 

December 30 - 

January 14 

Winter vacation 

15 weeks Theoretical training 

3  weeks Winter session 

2  weeks Winter vacation 

Spring semester 

January 15 The beginning of the spring semester 

January 15 –  

June 4 

All types (educational, industrial, pre-diploma) of practice 

February 26 –  

March 2 

Presentation of elective courses for the 2019-2020 academic year 

February 26  - 

March 2 

Midterm control 1 

March 5 - 20  Registration for elective courses 2019-2020 academic year 

March 8 International women day 

March 21-23 Nauryz 

23-27 апреля Midterm control 2 

April 30 - June 15 State examination 

May 1 Holiday of unity of the people of Kazakhstan 

May 2 - June 4 Spring examination session 



May 7 The Defender of the Fatherland day in Kazakhstan 

May 9 Victory day 

May 9 – July 28 Summer semester 

June 4 – July 14  Thesis defense 

July 2 – August 31 Summer vacation 

15 weeks Theoretical training 

3  weeks Spring session 

8  weeks Summer vacation 

3. University management 

Rector - Doctor of law -Tolegen M.А. 

Vice-rector for educational and methodical work - Myrzagalieva A.B. 

Vice-rector for educational work-  Rovnyakova I.V. 

Head of the Department of Methodical Work, Practice and Employment – Steblecova I.S. 

Head of the Department of Organization and Control of the Educational Process –Sadyrbekova N.A. 

Head of quality management, monitoring and forecasting Department- Alimbekova N.B. 

Dean of the faculty of Economics and law-Mukhamedieva A. G. 

     Acting head of Department of Economics and management – Abylajhanova T.A. 

4. General characteristics of the university  

At present, the University provides training within the framework of a multi-level structure of higher education in accordance with 

the state license for the right to conduct educational activities in the fields of secondary professional, higher and postgraduate professional 

education without limitation of validity:  

- on 49 specialties of higher professional education. At the same time, the period of training in the bachelor's degree is 4 years, 

obtaining higher education in a shortened form: on the basis of higher education - 2 years, on the basis of secondary vocational education – 

3 years.  



34 master's degree programs. 

The University introduced a credit system of education: from 2003-04 academic year - for students of economic specialties; from 

2004-05 academic year-for students of the 1st year of all specialties of higher education.  

Currently, the educational process is carried out at 4 faculties by 22 departments. 

The faculty of Economy and Law provides training in 6 bachelor's and 4 master's degree programs. Bachelors are trained in the 

following specialties: 5B051000 - State and local administration, 5B050600 - Economy, 5B090200 - Tourism, 5B050700 - Management, 

5B050800 - Accounting and auditing, 5B050900 - Finance. 

Training of master students in 3 specialties: 6M050600 - Economy, 6M051000 - State and local administration, 6M050900 - Finance. In 

the educational process is actively used materials in all areas of research teachers, applicants, undergraduates and students of the 

Department. The results of research implemented in the educational process. 

5. The list of offered training programs (including the cost of training): 

Bachelor's degree: 5B090200 - "Tourism". Tuition: full-time education 342 900 tenge per year. 

6. Procedure (rules) of admission and admission to the program 

To ensure academic mobility, students study certain subjects in other educational institutions, including abroad. At the same time, the 

head of the educational organization determines the upper limit of the number of loans for study in other educational institutions.  In the 

case of studying certain subjects in educational institutions of the Republic of Kazakhstan between educational organizations is a bilateral 

agreement.  

In the case of the study of certain disciplines in other educational institutions after passing the intermediate certification in the 

discipline of the student is the Dean's office (Department) of the organization of education examination sheet (or transcript) with the 

assessment of the exam, the final assessment of the discipline and the number of credits. 

In the application of the student, in the form of a special sample, indicate the name and full address of the sending University, 

surname, name, patronymic of the coordinator of academic mobility programs of the faculty/Department and the University, as well as 

personal information of the student (surname, name, patronymic, date of birth, address of residence, contact details).  

The application provides information on the motivation of students to participate in mobility programs, information on the level of 

qualification in the language of study abroad, experience and previous training abroad, a note on the possibility of obtaining a grant for 

studying abroad. 

The agreement on academic mobility programs is the main document regulating the process of student's education under the 

academic mobility program and is filled in in English in the form of a special sample. 



In case of positive decision the receiving institution on the student's participation in the program of academic mobility agreement 

shall be signed in a tripartite manner: the host University, students and the sending institution. 

Informatio

n 

about 

training 

programs 

(Course 

Catalog) 

1. General characteristics of training programs 

Degrees/qualifications awarded: 

Bachelor in Servise 5B090200-Tourism 

Graduates who have successfully mastered the educational program are prepared to study in the magistracy.  

Levels (steps) of education: 

You can continue your education at the next stage of higher education - master's degree. 

Requirements for admission to the program: 

Admission to the program is carried out in accordance with the standard rules of admission to higher education institutions o f the Republic 

of Kazakhstan. For admission to the specialty 5B090200 - " Tourism" you must choose the discipline of the profile of the school 

course"Geography".  

 - at 2,3,4 courses-in the implementation of academic mobility takes into account the difference in the curriculum, which should not exceed 

five disciplines of the mandatory component. 

Educational and professional goals: programs / opportunity to continue learning: 

- provision of social and humanitarian education on the basis of knowledge of the laws of social and economic development of society, the 

history of Kazakhstan, modern information technologies, the state language, foreign and Russian languages as a means of international 

education; 

- provision of in-depth knowledge of economic, General management, production and economic nature;  

- providing deep theoretical knowledge of socio-economic, economic, political and professional character. 

Programme structure with credits: 

The structure of the program set the 2018, 2017, 2016 (Annex No. 1, 2, 3). 

Final exam 

For each discipline, the exam is taken-in oral or written form, in the form of examination tickets or testing. 

In the 8th semester, the defense of the thesis and the state exam in the specialty are provided.  

      The developed project in the framework of the thesis is publicly defended by the student at the meet ing of the state certification 



Commission at the end of the 8th semester or 12th trimester. 

Full name of lecturers in the disciplines of the program: 

1) Sitnikova E. S., Ph. D., associate Professor teaches courses in the discipline "Microeconomics of social sphere and tourism". 

2) Koishinova G.K., Ph. D., associate Professor gives courses in the subjects "Marketing of tourism", "Planning and organization of 

tourist business". 

3) Dyachuk M.I. Ph. D., associate professor of the department of "Civil Law and Civil Procedure" reads courses on the discipline 

"Fundamentals of Law". 

4) Shaykhanova N.K. Ph. D., Associate Professor of the Department "Finance and Accounting" reads courses on the discipline 

"Taxes and Taxation". 

5) Zhailaubaeva G.M. the senior lecturer of the Department of Economics and Management reads the courses on the discipline 

Business Plans for Hotels and Restaurants. 

6) Zhamanbaeva L.K. Ph. D., Associate Professor of the Department of History of Kazakhstan and Socio-Humanitarian Disciplines, 

reads the course on the discipline "Contemporary History of Kazakhstan". 

7) Kazbekova A.T.- senior lecturer of the department "History of Kazakhstan and Social and Humanitarian Disciplines" reads courses 

on the discipline "Contemporary History of Kazakhstan". 

8) Zhuginisova S.P. Senior Lecturer of the Department of Economics and Management, Master of Tourism reads courses on the 

disciplines "Introduction to Specialty", "History of Tourism", "Fundamentals of Tourism and Local Lore Studies", "Restaurant Business 

Organization", "Business Plan for Hotels and Restaurants", "Economics and the organization of hotel services ».  

9) Kaisarova A.S. the senior teacher of the department of "Ecology and Geography" reads courses on the discipline "Geography of 

international tourism". 

10) Shurshtbybai B. Senior Lecturer of the Department of History of Kazakhstan and Socio-Humanitarian Disciplines, reads courses 

in the discipline "Political Science-Sociology". 

11) Әлімхан М. senior lecturer of the chair "Computer Modeling and Information Technologies" reads courses on discipline 

"Information technologies in the sphere of tourism and hotel industry". 

12) Demchenko L. N. associate Professor of the Department of "Kazakh, Russian Philology and journalism", reads courses in the 

disciplines "Russian", "Professional Kazakh (Russian) language". 

13) Larionova I.Yu., senior lecturer, teaches courses in the disciplines of "Foreign language", "Professionally-oriented foreign 



language». 

14) Saktaeva A.A. PhD in Economics, senior lecturer teaches a course on discipline "Management". 

15) Tokaeva Zh.T. the senior lecturer of "Ecology and Geography" reads courses on the discipline "Geography of Tourism of 

Kazakhstan". 

16) Karmenova M. A. senior lecturer of the Department "Computer modeling and information technology" reads courses on the 

subject "Information and communication technologies (by English)". 

17) Sapanova A.M. the senior teacher of the department of "Kazakh, Russian philology and journalism" reads courses on the 

disciplines "Kazakh (Russian) language", "Professional Kazakh (Russian) language". 

18) Nogaybaeva G.K. the senior lecturer of the Department of Economics and Management reads courses on the disciplines 

"Fundamentals of Tourismology", "Techniques and tactics of active types of tourism". 

19) Galyapina G.V. the senior lecturer of the Department of Economics and Management reads courses on the discipline 

"Fundamentals of Economics". 

20) Zhirenova A. T. senior teacher of chair "History of Kazakhstan and socio - humanitarian disciplines" courses in the disciplines 

"Political Science - Sociology", "Philosophy". 

21) Asubaeva AS Senior lecturer of the Department of Economics and Management "reads courses on the disciplines" Introduction to 

specialty "," Excursion "," Statistics in Tourism "," Advertising and information activities in the hotel business". 

22) Poltorzhitskaya G.I. the senior teacher of the department of "Kazakh, Russian philology and journalism" reads courses on the 

disciplines "Russian language", "Professional Kazakh (Russian) language". 

23) Akhmetova L.M. the senior lecturer of the Department of Economics and Management reads courses on the subjects 

"Microeconomics of social sphere and tourism", "Fundamentals of Economics". 

24) Seitimbetov E.J. associate Professor of the Department "History of Kazakhstan and socio - humanitarian disciplines" courses in 

the disciplines "Political Science - sociology." 

25) Girindinova K.R. - senior teacher of the Department "History of Kazakhstan and socio - humanitarian disciplines", teaches a 

course on the subject «The modern history of Kazakhstan». 

26) Sadykova S.T. senior lecturer of the Department of "Kazakh, Russian Philology and journalism" reads courses in the disciplines 

of "Kazakh language", "Professional Kazakh (Russian) language". 

27) Shoshak M. Senior lecturer of the chair "Computer Modeling and Information Technologies" reads courses in the discipline 

"Information and Communication Technologies (in English)."  



 2. Description of individual disciplines (courses, units): 

Annex 1A, 2A, 3A 

 3. Additional information for students 

 - Accommodation/ accommodation - Comfortable House students of 1789 places'.  Which provides conditions for preparation for 

classes and leisure students –"Library", "Reading room" and "Internet cafe".  

- Food - Timely and high-quality food is provided by the work of the dining room in the educational building, 150 seats. 

- Health services - Medical care of students of the University is carried out in the medical center (meets the requirements of SES and 

GPS), where first aid is provided, medical examinations, preventive measures are carried out. There is a contract on medical care of 

students and teaching staff with the city hospital №1 Ust-Kamenogorsk (notarized copy of the additional agreement is attached). "Round 

tables" – meetings of employees of the city "health Center" with students of the University are regularly held.  

Control of the sanitary condition of educational buildings and dormitories is carried out by the head of the health center, the 

responsibility for maintaining these conditions are the commandants of the relevant facilities. 

- Student office - The youth policy center, which is a structural unit of the University, which combines the previously established 

Committee on Youth Affairs and the Center of Culture, as well as student youth associations: the youth wing of the NDP "Nur Otan" "Zhas 

Otan", a branch of the Republican youth organization "Alliance of students of Kazakhstan", the student police assistance team "Kyran", 

student youth labor groups. 

- Learning environment –  

Rooms with interactive equipment – 1 

Multimedia room - 1 

Laboratories – 4 

Workshops - 1 

Gym - 1 

Swimming laboratory - 1 

Reading room - 1 

Student association: 

- - student's groups of assistance of police "Kyran»  

- - VKG debate club;  

- - student law clinic; 



- - choreographic Studio " Alem»; 

- - the Kazakh folklore ensemble; 

- - student theatre; 

- - KVN teams of faculties; 

- - creative Association of genre songs; 

- creative Association of young poets "Zhas Kalam". 



Annex 1 

 

The structure of the program set in 2018, 1 course 

 

Cycle of 

discipline

s 

Code of 

discipline 

Name of discipline Number 

of credits 

at ECTS 

Semester 

GES MC K(R)Ya-11102 Kazakh (Russian) Language  10 1,2 

GES MC IYa-11101 Foreign language 10 1,2 

GES MC IKT-1103  Information and communication 

technologies  (by English language ) 

 

5 

 

2 

GES CC OE - 1106 The Basics of the Economics 3 2 

GES MC SIK-1107 The modern history of Kazakhstan 5 1SE 

GES CC OP-1108 Bases of law Bases of law 3 2 

GES CC PS-1109 Political science-sociology 5 1 

BD CC VSP-1210 Introduction to speciality 5 1 

BD MC OT- 1211 Fundamentals of tourism science 5 2 

BD CC MSST- 1219 Microeconomics of social spheres and 

tourism 

5 1 

PD MC 
TTAVT- 1320 Techniques and tactics active kinds of 

tourism 

5 2 

МР UP Educational practice 2 2 

 

 

 

 

 



 

Annex 2 

Program structure recruitment of 2018, 1st year on the basis of Supposedly 

  

Cycle of 

disciplines 

Code of 

discipline 

Name of discipline Number of 

credits 

at ECTS 

Semeste

r 

GES MC K(R)Ya-11102 Kazakh (Russian) Language 10 1,2 

GES MC IYa-11101 Foreign language 10 1,2 

GES MC IKT-1103  Information and communication 

technologies (in English language) 

 

5 

 

2 

GES CC OP-1106 Bases of law 3 2 

GES CC OE - 1107 The Basics of the Economics 3 1 

GES CC PS-1108 Political science-sociology 5 1 

GES MC SIK-1109 The modern history of Kazakhstan 5 2ГЭ 

BD MC  IT -1210 The history of tourism 5 1 

BD CC OTRK -1211 Bases of tourist local history work 5 1 

BD CC BUT -1212 Book keeping in tourism 5 2 

BD MC MT -1213 Management of tourism 5 2 

BD CC OPDT -1214 Bases of entrepreneurship in tourism 7 2 

BD CC MSST -1217 Microeconomics of social spheres and 

tourism 

5 1 

PD MC TTAVT -1318 Techniques and tactics active kinds of 

tourism 

5 2 

BD CC VSP-1204 Introduction to speciality 5 1 

BD MC OT- 1211 Fundamentals of tourism science 5 2 

MP UP Educational practice 2 2 

MP Pr Field practice 2 2 

 

 



 

Annex 3 

The structure of the program set in 2017, 2 course 

Cycle of 

disciplines 

Code of 

discipline 

Name of discipline Number of 

credits 

at ECTS 

Semeste

r 

ООД MC Fil -2104 Philosophy 5 4 

BD MC PK(R)Ya -2205 Professional Kazakh (Russian) 

Language 

3 4 

BD MC IT -2212 The history of tourism 5 3 

BD CC OTRK -2213 Bases of tourist local history work 5 3 

BD CC BUT -2214 Book keeping in tourism 5 3 

BD MC MT -2215 Management of tourism 5 4 

BD CC OPDT -2216 Bases of entrepreneurship in tourism 7 3 

BD CC ITSTGH -2208 Information technologies in tourism and 

hotel industry 

5 4 

BD CC ST -2209 Statistics in Tourism 7 4 

BD CC GRT -2210 State regulation in tourism 5 3 

BD CC R -2201 Religion studies 5 4 

BD CC OAK -2202 Bases of anticorruption culture 3 3 

MP Pr Field practice 6 4 

 

 

 

 

 

 

 



Annex 4 

Program structure recruitment of 2017, 2st year on the basis of Supposedly 

 

Cycle of 

disciplines 

Code of 

discipline 

Name of discipline Number of 

credits 

at ECTS 

Semeste

r 

ООД ОК Fil -2104 Philosophy 5 4 

БД ОК PK(R)Ya -2205 Professional Kazakh (Russian) 

Language 

3 3 

БД ОК MT -2215 Marketing of tourism 7 3 

БД ОК POIYa -2216 Professionally-oriented foreign 

language 

3 3 

БД ОК GMT -2201 The geography of international tourism 5 3 

БД КВ ET -2202 Ethnographic tourism 5 3 

ПД ОК Eks -2303 Excursion 3 3 

БД КВ EP -2206 Economy of Enterprises 7 3 

БД КВ EA -2207 Economic Analysis 7 4 

БД КВ BPGR -2208 Business-plan of hotels and restaurants 7 4 

БД КВ NT -2209 Taxation in Tourism 5 4 

БД КВ ITSTGH -2210 Information technologies in tourism and 

hotel industry 

5 4 

БД КВ ST -2211 Statistics in Tourism 7 4 

БД КВ GRT -2212 State regulation in tourism 5 3 

ПД КВ GH -2304 Hotel industry 5 4 

ПД КВ POTB -2305 Planning and organization of tourist 

business 

5 4 

БД КВ R -2201 Religion studies 5 3 

БД КВ OAK -2202 Bases of anticorruption culture 3 3 

MP Pr Field practice 6 4 

 

 



Annex 5 

The structure of the program set in 2015, 4 course 

 

Cycle of 

disciplines 

Code of 

discipline 

Name of discipline Number of 

credits 

at ECTS 

Semeste

r 

PD CC ORD -4309 Organization of restaurant business 5 7 

PD CC GH -4301 Hotel industry 5 7 

PD CC IT -4302 Tourism infrastructure 5 7 

BD CC EA -4208 Economic Analysis 5 7 

BD CC BPGR -4207 Business-plan of hotels and restaurants  5 7 

PD CC 
EOGU -4308 

Economics and organization of hotel 

services 

5 7 

MP Pr Field practice 10 8 

MP Pd Pre-diploma practice 1 8 

MFE  State examination in the specialty 4 8 

MFE 

 

Writing and defense of the thesis 

(project) Writing and defense of the 

thesis (project) 

8 8 

 



Annex 1А 

 

Description of individual disciplines( courses, units): 

(first year of study, enrollment 2018) 

 

Course/discipline/unit name 

Introduction to speciality Introduction to speciality  

Discipline code VSP-1210 

Type of discipline - BD   

Course/discipline level - CC  

Year of study - 1 year 

Semester of study - 1 semester 

Number of credits -3 , ECTS - 5 

Name of lecturer/Professor 

Zhuginisova S.P. Senior Lecturer of the Department of Economics and Management  

The goal is to develop students ' ability to see the diversity of forms of human communities, their focus on a deep, comprehensive study of 

cultural forms and processes.  

Prerequisites: school geography course. 

Competences: 

- know: the organizational foundations of the tourism industry, the structure of the tourism industry, the specific features of legal and economic relations 

between the participants in tourism activities, the concept, types and technologies of organizing the activities of tour operators, and counterparts of 

tourism activities, the features and composition of the tourist product and its constituent elements, in Kazakhstan in domestic, inbound and outbound 

tourism; 

- to be able to use the basic terms and concepts related to tourism professionally, to search and use information on the status and structure of the tourism 

services market, to use legislative acts and normative documents on the legal regulation of tourism activities, to use the potential of tourist regions in 

the formation of tourist products, to advise tourists on issues use of banking, financial services, modern information technologies, provide information 



on tourist and recreational and resort resources of the region, the country of destination, use information on the possibilities of promoting the tourist 

organization in the tourist services market, inform tourists about leisure activities, provide information about the organization and types of food for 

tourists, use terms and concepts adopted in the hospitality industry; 

- have the skills of: analyzing and drafting a negotiated tour -reperting and the mechanisms for building counterparty relationships with tourism 

activities, owning operational information about the current status of individual participants in tourism activities in Kazakhstan and abroad, developing 

and implementing production programs and strategies in tourism. 

As a result of mastering the discipline, the student masteres the world outlook competencies: mastering an integral system of scientific 

knowledge about the surrounding world, the ability to orient oneself in the values of being, life, culture; ability to carry out educational and educational 

activities in the field of public and private life. 

The content of the discipline course: The peculiarity of the discipline being studied is that it provides a comprehensive understanding of the 

main components of the tourism industry, determines the nature of tourism in the modern society, helps to understand the conceptual apparatus of 

tourism and get an idea of the current state of development of international and national tourist markets. 

Recommended reading: 

15. Географические аспекты развития рекреации и туризма в Восточном Казахстане. Опыт и практика [Текст]: [моногр.]/ А.В. Егорина, А.Н. 

Логиновская; М-во образования и науки РК, Усть-Каменогорский филиал Каз. геогр. о-ва ВКТУ им. Д. Серикбаева.- Усть-Каменогорск : 

Шығыс полиграф, 2016.- 280 с. 

16. Проблемы развития туристского рынка в Республике Казахстан: теория, методология и практика [Текст]: моногр./ О.А. Яновская [и др.]; М-

во образования и науки РК.- Усть-Каменогорск: Берел: Изд-во ВКГУ, 2017.- 173 с. 

17. Основы туризма и краеведения [Текст]: учеб. пособие/ Ж.Т. Токаева; М-во образования и науки РК.- Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ им. С. 

Аманжолова, 2017.- 72 с. 

Планирование и организации туристского бизнеса [Текст]: учеб. пособие для вузов / Л.И. Изтелеуова, К.О. Бекишев, Е.А. 

Шайхыгалиев. - Алматы: АльманахTeaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Kazakh, Russian. 

 

Course/discipline/unit name 

Political science - sociology 

Discipline code  PS-1109 

Type of discipline - GES 

Course/discipline leve - CC 



Year of study - 1 year 

Semester of study - 1 semester 

Number of credits - 3, ECTS - 5 

Name of lecturer/Professor 

Ph.D., associate Professor Seitimbetov Ermek Zhakenovich  

Ph.D., associate Professor Sunsetby Beibitgul  

Zhirenova A. T. senior teacher of chair "History of Kazakhstan and socio - humanitarian disciplines" 

 

The aim is to form the elements of scientific social thinking and worldview of the future specialist, which will help him to overcome the 

influence of stereotypes and comprehend the complex phenomena and processes of modern social life, to help Orient in political reality, to develop 

their scientific approach to the assessment of certain social and political events and phenomena, to equip with the knowledge necessary for the creative 

solution of their professional problems, the formation of a democratic political culture. 

Prerequisites: school subjects "History of Kazakhstan", "World history» 

Competences: 

As a result of the study of the discipline "political Science-sociology" student should: 

- to know: theoretical and applied bases and regularities of functioning of social and political Sciences, schools and scientific directions and 

results of modern researches in the field of sociology and political science, political system and its institutes; 

- to be able to independently analyze processes and phenomena occurring in the society, correctly and reasonably formulate their thoughts in 

oral and written form, to use the acquired knowledge in specific situations, to dynamically use alternative, new and / or innovative sociological 

approaches to solving professional problems; 

- have skills: a holistic approach to analysis, planning and forecasting problems of modern society; interpersonal and intercultural 

communication based on tolerance and respect; methodology of sociological research; ability to critical perception of information ("critical thinking"). 

The process of studying the discipline is aimed at the formation and development of the basic competencies of social training (personal, 

intercultural, civic competence) allow him to fully participate in civil life, based on the knowledge of social and political concepts and structures and 

readiness for active and democratic participation; has the ability to live together in a team, in the family, in society, in the world, is able to educate the 

acceptance and understanding of another person.  



Course content subjects: the object and subject of sociology and political Sciences; the sociological perspective and imagination; the main 

stages of development of sociological and political knowledge; methodology of sociological research; methods of collecting sociological information; 

society and social interaction; social groups, organizations and institutions; social inequality and social stratification; political systems and regimes of 

modern times, the state and civil society; political development and modernization; political culture and ideology; strategy of development of 

Kazakhstan till 2050. 

Recommended reading: 

9. Основы политологии [Текст]: учеб. для тех. и проф. образования/ С.З. Раздыков, А.С. Суенова.- 3-е изд., доп. и перераб.- Астана: 

Фолиант, 2017.- 240 

10. Основы социологии и политологии [Текст]: учеб. для сред. проф. образования/ Г.И. Козырев.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: ФОРУМ; 

ИНФРА-М, 2018.- 271 с. 

11. Геополитика современного мира [Текст]: учеб. для акад. бакалавриата/ И.А. Василенко.- 4-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2017.- 320 

с. 

12. Социология и политология [Текст]: учеб. для акад. бакалавриата/ В.В. Латышева.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: Юрайт, 2017.- 337 с. 

13. Политология [Текст]: учеб. пособие для вузов/ К.С. Гаджиев.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2017.- 213 с. 

14. Этнополитология [Текст]: учеб. для бакалавров/ В.А. Ачкасов.- 2-е изд., перераб. и доп.- М: Юрайт, 2017.- 495 с. 

15. Основы политической социологии [Текст]: учеб. пособие/ М. Ф. Пузиков; КазНУ им. аль-Фараби.- Алматы: Қазақ университетi, 2016.- 

346 с. 

16. Геополитика [Текст]: учеб. для акад. бакалавриата/ Н.В. Лукьянович.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2017.- 319 с. 

17. Әлеуметтану негіздері: [оқулық]/Д.Брихерхов, Р.Уейтс, С.Ортега: Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018.- 464 б.  

18. Әлеуметтану теориясы: [оқулық]/ Д.Ритцер, Д.Степницки: Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018.- 856 б.  

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Kazakh, Russian. 

 

Type of discipline Course/discipline/unit name 

The Basics of the Economics  

Discipline code  EC-1215  

Type of discipline - - GES  

Course level - CC 

Year of study - 1 



Semester of study - 2 

Number of credits 2, ECTS - 3 

Name of lecturer/Professor 

Ph.D., Sitnikova Elena Stanislavovna 

Zhakibaev Laura Begimbetova 

Purpose: to study the basic laws of economic development of society, the basics of micro-macroeconomics.  

Prerequisites: Microeconomics of social spheres and tourism 

 as a result of studying the discipline " The Basics of the Economics" student  

Competences 

Worldview (perception and understanding of economic reality): 

 

must know.: 

- the concept of market equilibrium and patterns of behavior of households and firms under the influence of changes in exogenous variables in 

various market structures; 

- to understand how the General balance in the economy is achieved, to be able to explain what the imperfection of the market and the need for 

state intervention is; 

 must be able: 

- analyze specific economic situations from the standpoint of microeconomics and macroeconomics; 

- analyze the behavior of households and firms in different market structures; 

- competent to talk about the main economic phenomena, the relationship of economic life of society in the country and abroad; 

- to have the skills of self - effective decision-making based on the analysis and assessment of the economic situation.  

Course content: Basic concepts and methods of economic theory. The main types of economic systems, forms of public economy, the General 

characteristics of the market economy, the basics of the theory of supply and demand, business, its main types and forms, the foundations of the theory 

of individual reproduction, costs and income of the enterprise, the markets of factors of production and the formation of factor incomes, the national 



economy as a system, the main macroeconomic indicators, unemployment and inflation as manifestations of economic instability, macroeconomic 

equilibrium, economic growth, fiscal and monetary policy.      

Recommended reading: 

1. Экономическая теория : задачи, схемы, тесты [Текст]: уч. пособие / Ж. Б. Рахметулина; ВКГУ им. С. Аманжолова. - Алматы : Экономика , 

2015. - 300 с. 

2. Баликоев В.З. Общая экономическая теория: Учебник для студентов, обучающихся по эконом.специальностям/ В.З. Баликоев.- М.: Омега-

Л, 2015.- 684с. 

3. Основы экономической теории [Текст]: учеб. для тех. и проф. образования / М. Х. Айдарханов. - 4-е изд., стереотип. - Астана: Фолиант, 

2017. - 432 с. 

4. Гродский В.С. Экономическая теория: Учебник/ В.С. Гродский.- Спб.: Питер, 2015.- 208с. Институциональная экономика [Текст]: учеб. 

для вузов / С. С. Носова. - М.: КНОРУС, 2015. - 216 с. 

5. Экономическая теория [Текст]: учеб. пособие / Л. М. Ахметова, Е. С. Ситникова, А. С. Тюлежанова ; М-во образования и науки РК. - Усть-

Каменогорск: Берел: Изд-во ВКГУ, 2017. - 196 с. 

6. Основы экономики [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. М. Ахметова, Е. С. Ситникова, А. С. Тюлежанова ; М-во образования и науки 

РК. - Усть-Каменогорск: [б. и.], 2017. - CD-ROM. 

7. Основы экономической теории [Текст]: учеб. для тех. и проф. образования / М. Х. Айдарханов. - 4-е изд., стереотип. - Астана: Фолиант, 

2017. - 432 с. 

8. Экономикс: [оқулық]/ Н.Г. Мэнкью, М.П. Тейлор: Ұлттық аударма бюросы. Қоғам қоры, 2018.- 848 б. 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Kazakh, Russian. 

 

 

Course/discipline/unit name 

Microeconomics of social spheres and tourism  

Course code - MSST- 1219 

Type of discipline - BD  



Course level - CC 

Year of study - 1 

Semester of study – 1 

Number of credits - 3, ECTS – 5 

Name of lecturer/Professor 

Ph.D., Sitnikova Elena Stanislavovna 

Zhakibaev Laura Begimbetova 

Purpose: the purpose of discipline "Microeconomics of the social sphere and tourism" is to get students the knowledge necessary to understand the 

mechanism of functioning of economy at the level of households, firms, industries, as well as to analyse the impact of State policy. 

Pre-requisites: Knowledge within the programme of secondary school mathematics, history, geography, etc., as well as the history of Kazakhstan, 

culture. 

Competences 

Ideological: 

as a result of studying the discipline "Microeconomics" student  

must know.: 

- the concept of market equilibrium and patterns of behavior of households and firms under the influence of changes in exogenous variables in 

various market structures; 

- to understand how the General balance in the economy is achieved, to be able to explain what the imperfection of the market and the need for 

state intervention is; 

 must be able: 

- to analyze the specific situation in the economy from the standpoint of microeconomics; 

- use comparative analysis methods to assess the behavior of households and firms under the influence of changes in exogenous variables in 

different market structures; 

- competent to talk about the main economic phenomena, the relationship of economic life of society in the country and abroad; 



- to have the skills of self - effective decision-making based on the analysis and assessment of the economic situation.  

Communicative: 

have the skills to work in a group, to have an independent point of view. 

Methodological:  

as a result of studying the discipline " "Microeconomics" student must know the methodology of microeconomics.  

Course content: Basic concepts and methods of microeconomics. Fundamentals of supply and demand theory. Elasticity of supply and demand. 

The impact of taxes. Consumer behavior. The production technology of production Costs. Behavior of a competitive firm. Monopoly and monopsony. 

Monopolistic competition and oligopoly. Factor of production markets. Public goods and externalities. 

Recommended reading: 

1. Экономическая теория: задачи, схемы, тесты [Текст]: уч. пособие / Ж. Б. Рахметулина; ВКГУ им. С. Аманжолова. - Алматы : Экономика , 

2015. - 300 с. 

2. Баликоев В.З. Общая экономическая теория: Учебник для студентов, обучающихся по эконом.специальностям/ В.З. Баликоев.- М.: Омега-

Л, 2015.- 684с. 

3. Основы экономической теории [Текст]: учеб. для тех. и проф. образования / М. Х. Айдарханов. - 4-е изд., стереотип. - Астана: Фолиант, 

2017. - 432 с. 

4. Гродский В.С. Экономическая теория: Учебник/ В.С. Гродский.- Спб.: Питер, 2015.- 208с. Институциональная экономика [Текст]: учеб. 

для вузов / С. С. Носова. - М.: КНОРУС, 2015. - 216 с. 

5. Экономическая теория [Текст]: учеб. пособие / Л. М. Ахметова, Е. С. Ситникова, А. С. Тюлежанова ; М-во образования и науки РК. - Усть-

Каменогорск: Берел: Изд-во ВКГУ, 2017. - 196 с. 

6. Основы экономики [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. М. Ахметова, Е. С. Ситникова, А. С. Тюлежанова ; М-во образования и науки 

РК. - Усть-Каменогорск: [б. и.], 2017. - CD-ROM. 

7. Основы экономической теории [Текст]: учеб. для тех. и проф. образования / М. Х. Айдарханов. - 4-е изд., стереотип. - Астана: Фолиант, 

2017. - 432 с. 

8. Экономикс: [оқулық]/ Н.Г. Мэнкью, М.П. Тейлор: Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018.- 848 б.  

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Kazakh, Russian. 



Annex 2А 

 

Description of individual disciplines( courses, units): 

(Program structure recruitment of 2018, 1st year on the basis of Supposedly) 

 

Course/discipline/unit name 

Introduction to speciality Introduction to speciality  

Discipline code VSP-1210 

Type of discipline - BD   

Course/discipline level - CC  

Year of study - 1 year 

Semester of study - 1 semester 

Number of credits -3 , ECTS - 5 

Name of lecturer/Professor 

Zhuginisova S.P. Senior Lecturer of the Department of Economics and Management  

The goal is to develop students ' ability to see the diversity of forms of human communities, their focus on a deep, comprehensive study of 

cultural forms and processes.  

Prerequisites: school geography course. 

Competences: 

- know: the organizational foundations of the tourism industry, the structure of the tourism industry, the specific features of legal and economic relations 

between the participants in tourism activities, the concept, types and technologies of organizing the activities of tour operators, and counterparts of 

tourism activities, the features and composition of the tourist product and its constituent elements, in Kazakhstan in domestic, inbound and outbound 

tourism; 

- to be able to use the basic terms and concepts related to tourism professionally, to search and use information on the status and structure of the tourism 

services market, to use legislative acts and normative documents on the legal regulation of tourism activities, to use the potential of tourist regions in 



the formation of tourist products, to advise tourists on issues use of banking, financial services, modern information technologies, provide information 

on tourist and recreational and resort resources of the region, the country of destination, use information on the possibilit ies of promoting the tourist 

organization in the tourist services market, inform tourists about leisure activities, provide information about the organization and types of food for 

tourists, use terms and concepts adopted in the hospitality industry; 

- have the skills of: analyzing and drafting a negotiated tour -reperting and the mechanisms for building counterparty relationships with tourism 

activities, owning operational information about the current status of individual participants in tourism activities in Kazakhstan and abroad, developing 

and implementing production programs and strategies in tourism. 

As a result of mastering the discipline, the student masteres the world outlook competencies: mastering an integral system of scientific 

knowledge about the surrounding world, the ability to orient oneself in the values of being, life, culture; ability to carry out educational and educational 

activities in the field of public and private life. 

The content of the discipline course: The peculiarity of the discipline being studied is that it provides a comprehensive understanding of the 

main components of the tourism industry, determines the nature of tourism in the modern society, helps to understand the conceptual apparatus of 

tourism and get an idea of the current state of development of international and national tourist markets. 

Recommended reading: 

1. Акентьева С.И. Организация туристской индустрии, М.: Академия, 2016 

13. Березовая Л.Г. История туризма и гостеприимства, М.: Юрайт, 2016 

14. Географические аспекты развития рекреации и туризма в Восточном Казахстане. Опыт и практика [Текст]: [моногр.] / А. В. Егорина, А. Н. 

Логиновская; М-во образования и науки РК, Усть-Каменогорский филиал Каз. геогр. о-ва ВКТУ им. Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск: 

Шығыс полиграф, 2016. - 280 с. 

15. География туризма Казахстана [Текст]: [моногр.] / С. Р. Ердавлетов ; КазНУ им. аль-Фараби. - 2-е изд., доп. и перераб. - Алматы : Қазақ 

университетi, 2015. - 180 с. 

16. Проблемы развития туристского рынка в Республике Казахстан: теория, методология и практика [Текст]: моногр. / О. А. Яновская [и др.]; М-

во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск: Берел: Изд-во ВКГУ, 2017. - 173 с. 

17. Основы туризма и краеведения [Текст]: учеб. пособие/ Ж. Т. Токаева; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ им. 

С. Аманжолова, 2017. - 72 с. 

18.  Планирование и организации туристского бизнеса [Текст]: учеб. пособие для вузов / Л. И. Изтелеуова, К.О. Бекишев, Е. А. Шайхыгалиев. -

Алматы: Альманах, 2017. -280 с. 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Kazakh, Russian. 

 

 



Course/discipline/unit name 

Political science - sociology 

Discipline code  PS-1109 

Type of discipline - GES 

Course/discipline leve - CC 

Year of study - 1 year 

Semester of study - 1 semester 

Number of credits - 3, ECTS - 5 

Name of lecturer/Professor 

Ph.D., associate Professor Seitimbetov Ermek Zhakenovich  

Ph.D., associate Professor Sunsetby Beibitgul  

Zhirenova A. T. senior teacher of chair "History of Kazakhstan and socio - humanitarian disciplines" 

 

The aim is to form the elements of scientific social thinking and worldview of the future specialist, which will help him to overcome the 

influence of stereotypes and comprehend the complex phenomena and processes of modern social life, to help Orient in political reality, to develop 

their scientific approach to the assessment of certain social and political events and phenomena, to equip with the knowledge necessary for the creative 

solution of their professional problems, the formation of a democratic political culture. 

Prerequisites: school subjects "History of Kazakhstan", "World history» 

Competences: 

As a result of the study of the discipline "political Science-sociology" student should: 

- to know: theoretical and applied bases and regularities of functioning of social and political Sciences, schools and scientific directions and 

results of modern researches in the field of sociology and political science, political system and its institutes; 

- to be able to independently analyze processes and phenomena occurring in the society, correctly and reasonably formulate their thoughts in 

oral and written form, to use the acquired knowledge in specific situations, to dynamically use alternative, new and / or innovative sociological 

approaches to solving professional problems; 



- have skills: a holistic approach to analysis, planning and forecasting problems of modern society; interpersonal and intercultural 

communication based on tolerance and respect; methodology of sociological research; ability to critical perception of information ("critical thinking"). 

The process of studying the discipline is aimed at the formation and development of the basic competencies of social training (personal, 

intercultural, civic competence) allow him to fully participate in civil life, based on the knowledge of social and political concepts and structures and 

readiness for active and democratic participation; has the ability to live together in a team, in the family, in society, in the world, is able to educate the 

acceptance and understanding of another person.  

Course content subjects: the object and subject of sociology and political Sciences; the sociological perspective and imagination; the main 

stages of development of sociological and political knowledge; methodology of sociological research; methods of collecting sociological information; 

society and social interaction; social groups, organizations and institutions; social inequality and social stratification; political systems and regimes of 

modern times, the state and civil society; political development and modernization; political culture and ideology; strategy of development of 

Kazakhstan till 2050. 

Recommended reading: 

1.Основы политологии [Текст]: учеб. для тех. и проф. образования/ С.З. Раздыков, А.С. Суенова.- 3-е изд., доп. и перераб.- Астана: Фолиант, 

2017.- 240 

2.Основы социологии и политологии [Текст]: учеб. для сред. проф. образования/ Г.И. Козырев.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: ФОРУМ; 

ИНФРА-М, 2018.- 271 с. 

3.Геополитика современного мира [Текст]: учеб. для акад. бакалавриата/ И.А. Василенко.- 4-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2017.- 320 с. 

4.Социология и политология [Текст]: учеб. для акад. бакалавриата/ В.В. Латышева.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: Юрайт, 2017.- 337 с. 

5.Политология [Текст]: учеб. пособие для вузов/ К.С. Гаджиев.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2017.- 213 с. 

6.Этнополитология [Текст]: учеб. для бакалавров/ В.А. Ачкасов.- 2-е изд., перераб. и доп.- М: Юрайт, 2017.- 495 с. 

7.Основы политической социологии [Текст]: учеб. пособие/ М. Ф. Пузиков; КазНУ им. аль-Фараби.- Алматы: Қазақ университетi, 2016.- 346 

с. 

8.Геополитика [Текст]: учеб. для акад. бакалавриата/ Н.В. Лукьянович.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2017.- 319 с. 

9.Әлеуметтану негіздері: [оқулық]/Д.Брихерхов, Р.Уейтс, С.Ортега: Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018.- 464 б.  

10.Әлеуметтану теориясы: [оқулық]/ Д.Ритцер, Д.Степницки: Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018.- 856 б.  

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 



Language of study: Kazakh, Russian. 

 

Type of discipline Course/discipline/unit name 

The Basics of the Economics  

Discipline code  EC-1215  

Type of discipline - GES  

Course level - CC 

Year of study - 1 

Semester of study - 2 

Number of credits 2, ECTS - 3 

Name of lecturer/Professor 

Ph.D., Sitnikova Elena Stanislavovna 

Zhakibaev Laura Begimbetova 

Purpose: to study the basic laws of economic development of society, the basics of micro-macroeconomics.  

Prerequisites: Microeconomics of social spheres and tourism 

 as a result of studying the discipline " The Basics of the Economics" student  

Competences 

Worldview (perception and understanding of economic reality): 

 

must know.: 

- the concept of market equilibrium and patterns of behavior of households and firms under the influence of changes in exogenous variables in 

various market structures; 

- to understand how the General balance in the economy is achieved, to be able to explain what the imperfection of the market and the need for 

state intervention is; 



 must be able: 

- analyze specific economic situations from the standpoint of microeconomics and macroeconomics; 

- analyze the behavior of households and firms in different market structures; 

- competent to talk about the main economic phenomena, the relationship of economic life of society in the country and abroad; 

- to have the skills of self - effective decision-making based on the analysis and assessment of the economic situation.  

Course content: Basic concepts and methods of economic theory. The main types of economic systems, forms of public economy, the General 

characteristics of the market economy, the basics of the theory of supply and demand, business, its main types and forms, the foundations of the theory 

of individual reproduction, costs and income of the enterprise, the markets of factors of production and the formation of factor incomes, the national 

economy as a system, the main macroeconomic indicators, unemployment and inflation as manifestations of economic instability, macroeconomic 

equilibrium, economic growth, fiscal and monetary policy.      

Recommended reading: 

1. Экономическая теория : задачи, схемы, тесты [Текст]: уч. пособие / Ж. Б. Рахметулина; ВКГУ им. С. Аманжолова. - Алматы : Экономика , 

2015. - 300 с. 

2. Баликоев В.З. Общая экономическая теория: Учебник для студентов, обучающихся по эконом.специальностям/ В.З. Баликоев.- М.: Омега-

Л, 2015.- 684с. 

3. Основы экономической теории [Текст]: учеб. для тех. и проф. образования / М. Х. Айдарханов. - 4-е изд., стереотип. - Астана: Фолиант, 

2017. - 432 с. 

4. Гродский В.С. Экономическая теория: Учебник/ В.С. Гродский.- Спб.: Питер, 2015.- 208с. Институциональная экономика [Текст]: учеб. 

для вузов / С. С. Носова. - М.: КНОРУС, 2015. - 216 с. 

5. Экономическая теория [Текст]: учеб. пособие / Л. М. Ахметова, Е. С. Ситникова, А. С. Тюлежанова ; М-во образования и науки РК. - Усть-

Каменогорск: Берел: Изд-во ВКГУ, 2017. - 196 с. 

6. Основы экономики [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. М. Ахметова, Е. С. Ситникова, А. С. Тюлежанова ; М-во образования и науки 

РК. - Усть-Каменогорск: [б. и.], 2017. - CD-ROM. 

7. Основы экономической теории [Текст]: учеб. для тех. и проф. образования / М. Х. Айдарханов. - 4-е изд., стереотип. - Астана: Фолиант, 

2017. - 432 с. 

8. Экономикс: [оқулық]/ Н.Г. Мэнкью, М.П. Тейлор: Ұлттық аударма бюросы. Қоғам қоры, 2018.- 848 б. 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 



Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Kazakh, Russian. 

 

 

 

Course/discipline/unit name 

Microeconomics of social spheres and tourism  

Course code - MSST- 1219 

Type of discipline - BD  

Course level - CC 

Year of study - 1 

Semester of study – 1 

Number of credits - 3, ECTS – 5 

Name of lecturer/Professor 

Ph.D., Sitnikova Elena Stanislavovna 

Zhakibaev Laura Begimbetova 

Purpose: the purpose of discipline "Microeconomics of the social sphere and tourism" is to get students the knowledge necessary to understand the 

mechanism of functioning of economy at the level of households, firms, industries, as well as to analyse the impact of State policy. 

Pre-requisites: Knowledge within the programme of secondary school mathematics, history, geography, etc., as well as the history of Kazakhstan, 

culture. 

Competences 

Ideological: 

as a result of studying the discipline "Microeconomics" student  

must know.: 



- the concept of market equilibrium and patterns of behavior of households and firms under the influence of changes in exogenous variables in 

various market structures; 

- to understand how the General balance in the economy is achieved, to be able to explain what the imperfection of the market and the need for 

state intervention is; 

 must be able: 

- to analyze the specific situation in the economy from the standpoint of microeconomics; 

- use comparative analysis methods to assess the behavior of households and firms under the influence of changes in exogenous variables in 

different market structures; 

- competent to talk about the main economic phenomena, the relationship of economic life of society in the country and abroad; 

- to have the skills of self - effective decision-making based on the analysis and assessment of the economic situation.  

Communicative: 

have the skills to work in a group, to have an independent point of view. 

Methodological:  

as a result of studying the discipline " "Microeconomics" student must know the methodology of microeconomics.  

Course content: Basic concepts and methods of microeconomics. Fundamentals of supply and demand theory. Elasticity of supply and demand. 

The impact of taxes. Consumer behavior. The production technology of production Costs. Behavior of a competitive firm. Monopoly and monopsony. 

Monopolistic competition and oligopoly. Factor of production markets. Public goods and externalities. 

Recommended reading: 

1. Экономическая теория: задачи, схемы, тесты [Текст]: уч. пособие / Ж. Б. Рахметулина; ВКГУ им. С. Аманжолова. - Алматы : Экономика , 

2015. - 300 с. 

2. Баликоев В.З. Общая экономическая теория: Учебник для студентов, обучающихся по эконом.специальностям/ В.З. Баликоев.- М.: Омега-

Л, 2015.- 684с. 

3. Основы экономической теории [Текст]: учеб. для тех. и проф. образования / М. Х. Айдарханов. - 4-е изд., стереотип. - Астана: Фолиант, 

2017. - 432 с. 

4. Гродский В.С. Экономическая теория: Учебник/ В.С. Гродский.- Спб.: Питер, 2015.- 208с. Институциональная экономика [Текст]: учеб. 

для вузов / С. С. Носова. - М.: КНОРУС, 2015. - 216 с. 



5. Экономическая теория [Текст]: учеб. пособие / Л. М. Ахметова, Е. С. Ситникова, А. С. Тюлежанова ; М-во образования и науки РК. - Усть-

Каменогорск: Берел: Изд-во ВКГУ, 2017. - 196 с. 

6. Основы экономики [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. М. Ахметова, Е. С. Ситникова, А. С. Тюлежанова ; М-во образования и науки 

РК. - Усть-Каменогорск: [б. и.], 2017. - CD-ROM. 

7. Основы экономической теории [Текст]: учеб. для тех. и проф. образования / М. Х. Айдарханов. - 4-е изд., стереотип. - Астана: Фолиант, 

2017. - 432 с. 

8. Экономикс: [оқулық]/ Н.Г. Мэнкью, М.П. Тейлор: Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018.- 848 б.  

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Kazakh, Russian. 



Annex 3А 

The structure of the program set in 2017, 2 course 

 

Course/discipline/unit name 

Professional Kazakh (Russian) language  

Discipline code PK(R) Ya -3220 

Type of discipline - BD 

Course / discipline level - MC 

Year of study - 3 year 

Semester of study - 5 semester 

The number of credits - 2, ECTS - 3 

Name of lecturer/Professor 

Ibrayeva Mira Kunapianovna 

Demchenko Larisa Nikolaevna 

The purpose is to foster respect for the state language, conscious attitude to it as a cultural phenomenon; understanding of the state language as 

the main means of communication, means of obtaining knowledge in different spheres of human activity, means of mastering moral and ethical norms 

adopted in society; awareness of the aesthetic value of the Kazakh language. 

Prerequisites: knowledge of the structure of the language; the ability to work with a dictionary. 

The content of the course of discipline: the content of the course of the Kazakh language is due to the General focus of the educational process 

to achieve metasubject and subject-specific learning objectives, which is possible on the basis of competence-based approach, which ensures the 

formation and development of communicative, linguistic and linguistic (linguistic) and cultural competence. 

 Competences: 

competence of General education: 

- to have basic knowledge in the field of the Kazakh language contributing to the formation of highly educated intellectual personality and a 

broad Outlook and cultural thinking; 



social and ethical competences: 

- to be objective and tolerant to the traditions and culture of other Nations of the world; 

- to be able to work in a team, to correctly defend their point of view, to offer new solutions;  

economic, organizational and managerial competences: using the acquired knowledge of the professional Kazakh language, to be able to 

adequately navigate in different situations. 

Recommended reading: 

11. Профессиональный русский язык [Текст]: учеб. пособие / Е. А. Журавлева [и др.]. - Алматы: ССК, 2017. - 244 с. 

12. Лексико-грамматические особенности перевода научно-технических терминов с русского на казахский язык [Текст]: [учеб. пособие] / Г. С. 

Умарова, М. С. Кунусова ; М-во образования и науки РК. - Алматы : Бастау, 2018. - 176 с. 

13. Русский язык для экономистов и финансистов в тестах, таблицах, схемах, упражнениях [Текст]: учеб. пособие / В. И. Ермакова. - Алматы: 

Альманах, 2016. - 251 с. 

14. Профессиональный русский язык по специальности "Правоведение" в тестах, таблицах, схемах, упражнениях [Текст]: учеб. пособие / В. И. 

Ермакова. - Алматы: Альманах, 2016. - 423 с. 

15. Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы мен морфологиясынан жаттығулар жинағы [Текст]: оқу құралы / А. Ә. Әлімхан. - Өскемен: С. Аманжолов 

атындағы ШҚМУ "Берел" баспасы, 2017. - CD-ROM. 

16. Тіл біліміне кіріспе: [оқулық]/ В. Фромкин: Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018.- 604 б. 

17. Кәсіби қазақ тілі [Текст] : оқу-әдістемелік құрал : дефектология мамандығының студенттеріне арналған / А. Ш Жулкубаева. - Өскемен : С. 

Аманжолов атындағы ШҚМУ "Берел" баспасы, 2014. - 114 б. 

18. Кәсіби қазақ тілі [Текст]: оқу құралы: [филология фак. мамандықтарына арналған] / А. А. Амангелді.- Өскемен: С. Аманжолов атындағы 

ШҚМУ "Берел" баспасы, 2015. - 95 бет. 

19. Кәсіби қазақ тілі [Текст]: оқу құралы: [тарих фак. мамандықтарына арналған] / А. А. Амангелді.- Өскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 

"Берел" баспасы, 2015. - 95 б. 

20. Кәсіби қазақ тілі [Электронный ресурс]: оқу құралы / Р. Қ. Нурбекова. - Өскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ "Берел" баспасы, 2017. - 

CD-ROM. 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Kazakh, Russian. 

 

Course/discipline/unit name 

The history of tourism  

Discipline code IT -2212 



Type of discipline - BD 

Course / discipline level - MC 

Year of study - 2 year 

Semester of study - 3 semester 

The number of credits - 3, ECTS - 5 

Name of lecturer/Professor 

Zhuginisova S.P. Senior Lecturer of the Department of Economics and Management  

The goal is the formation of students ' knowledge on the history of the development of organized travels to the world's understanding of the formation 

of the theory of development of modern international tourism as a globally the social phenomenon, abilities to use the historical and theoretical 

knowledge to improve domestic tourism industry. 

Prerequisites: Introduction to the field, Fundamentals of turizmologiya 

Competences: 

competence of General education: 

- know: the origin and development of tourist companies in Kazakhstan, the definition of tourism, the main stages of its evolution, types and forms of 

international tourist activity, the UN role in the formation and system of world tourist traffic, the main international Convention on tourism; 

social and ethical competences: 

- know how to: using the obtained during studying theoretical material knowledge, identify the key factors that contribute to tourism 

development at various stages of its formation, General regularities in the development of tourist traffic, to determine the place of tourism among other 

sectors of the economy 

have skills: operational information about the current state of the individual participants of tourist activities in the Republic of Kazakhstan and abroad, 

skills development and implementation of industrial policies and strategies in tourism, practical application of acquired knowledge and skills. 

Recommended reading: 

. Акентьева С.И. Организация туристской индустрии, М.: Академия, 2016 

2. Березовая Л.Г. История туризма и гостеприимства, М.: Юрайт, 2016 



3. Географические аспекты развития рекреации и туризма в Восточном Казахстане. Опыт и практика [Текст]: [моногр.] / А. В. Егорина, А. Н. 

Логиновская; М-во образования и науки РК, Усть-Каменогорский филиал Каз. геогр. о-ва ВКТУ им. Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск: 

Шығыс полиграф, 2016. - 280 с. 

4. География туризма Казахстана [Текст]: [моногр.] / С. Р. Ердавлетов ; КазНУ им. аль-Фараби. - 2-е изд., доп. и перераб. - Алматы : Қазақ 

университетi, 2015. - 180 с. 

5. Проблемы развития туристского рынка в Республике Казахстан: теория, методология и практика [Текст]: моногр. / О. А. Яновская [и др.]; 

М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск: Берел: Изд-во ВКГУ, 2017. - 173 с. 

6. Основы туризма и краеведения [Текст]: учеб. пособие/ Ж. Т. Токаева; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ 

им. С. Аманжолова, 2017. - 72 с. 

7. Планирование и организации туристского бизнеса [Текст]: учеб. пособие для вузов / Л. И. Изтелеуова, К.О. Бекишев, Е. А. Шайхыгалиев. -

Алматы: Альманах, 2017. -280 с. 

8. Қазақстан туризмі [Текст]: оқу құралы / С. Р. Ердәулетов [және т. б.]. - Алматы: Бастау, 2015. - 552 б.  

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Kazakh, Russian. 

 

Course/discipline/unit name 

Bases of tourist local history work  

Discipline code OTRK -2213 

Type of discipline - BD 

Course / discipline level - CC 

Year of study - 2 year 

Semester of study - 3 semester 

The number of credits - 3, ECTS - 5 

Name of lecturer/Professor 

Zhuginisova S.P. Senior Lecturer of the Department of Economics and Management  



The goal is mastering the future managers of tourist structures of Kazakhstan tourist-and-recreational (natural and cultural) resources for the 

development of domestic and international tourism. 

Prerequisites: Introduction to the field, Fundamentals of turizmologiya 

Competences: 

-know:-basic methods of regional tourist work freely use the primary sources of local history, the tourist and ethnographic work, basis of use of objects 

of local history and local lore sources; 

-be able to work with such knowledge sources as historical and archival documents, memoirs, geographical and historical maps, periodical press, 

compare data from different sources, prepare a summary for whatever recreational and tourist-excursion problem, use data and study of local lore 

museum of information for the development of tourist-excursion; 

have skills: operational information about the current state of the individual participants of tourist activities in the Republic of Kazakhstan and abroad, 

skills development and implementation of industrial policies and strategies in tourism, practical application of acquired knowledge and skills. 

Recommended reading: 

. Акентьева С.И. Организация туристской индустрии, М.: Академия, 2016 

2. Березовая Л.Г. История туризма и гостеприимства, М.: Юрайт, 2016 

3. Географические аспекты развития рекреации и туризма в Восточном Казахстане. Опыт и практика [Текст]: [моногр.] / А. В. Егорина, А. Н. 

Логиновская; М-во образования и науки РК, Усть-Каменогорский филиал Каз. геогр. о-ва ВКТУ им. Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск: 

Шығыс полиграф, 2016. - 280 с. 

4. География туризма Казахстана [Текст]: [моногр.] / С. Р. Ердавлетов ; КазНУ им. аль-Фараби. - 2-е изд., доп. и перераб. - Алматы : Қазақ 

университетi, 2015. - 180 с. 

5. Проблемы развития туристского рынка в Республике Казахстан: теория, методология и практика [Текст]: моногр. / О. А. Яновская [и др.]; 

М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск: Берел: Изд-во ВКГУ, 2017. - 173 с. 

6. Основы туризма и краеведения [Текст]: учеб. пособие/ Ж. Т. Токаева; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ 

им. С. Аманжолова, 2017. - 72 с. 

7. Планирование и организации туристского бизнеса [Текст]: учеб. пособие для вузов / Л. И. Изтелеуова, К.О. Бекишев, Е. А. Шайхыгалиев. -

Алматы: Альманах, 2017. -280 с. 

8. Қазақстан туризмі [Текст]: оқу құралы / С. Р. Ердәулетов [және т. б.]. - Алматы: Бастау, 2015. - 552 б.  

Teaching methods: verbal, visual, practical. 



Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Kazakh, Russian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annex 4А 

Program structure recruitment of 2017, 2st year on the basis of Supposedly 

 

Course/discipline/unit name 

Professional Kazakh (Russian) language  

Discipline code PK(R) Ya -2205 

Type of discipline - BD 

Course / discipline level - MC 

Year of study - 2 year 

Semester of study - 3 semester 

The number of credits - 2, ECTS - 3 

Name of lecturer/Professor 

Ibrayeva Mira Kunapianovna 

Demchenko Larisa Nikolaevna 

The purpose is to foster respect for the state language, conscious attitude to it as a cultural phenomenon; understanding of the state language as 

the main means of communication, means of obtaining knowledge in different spheres of human activity, means of mastering moral and ethical norms 

adopted in society; awareness of the aesthetic value of the Kazakh language. 

Prerequisites: knowledge of the structure of the language; the ability to work with a dictionary. 

The content of the course of discipline: the content of the course of the Kazakh language is due to the General focus of the educational process 

to achieve metasubject and subject-specific learning objectives, which is possible on the basis of competence-based approach, which ensures the 

formation and development of communicative, linguistic and linguistic (linguistic) and cultural competence. 

 Competences: 

competence of General education: 

- to have basic knowledge in the field of the Kazakh language contributing to the formation of highly educated intellectual personality and a 

broad Outlook and cultural thinking; 



social and ethical competences: 

- to be objective and tolerant to the traditions and culture of other Nations of the world; 

- to be able to work in a team, to correctly defend their point of view, to offer new solutions;  

economic, organizational and managerial competences: using the acquired knowledge of the professional Kazakh language, to be able to 

adequately navigate in different situations. 

Recommended reading: 

1.Профессиональный русский язык [Текст]: учеб. пособие / Е. А. Журавлева [и др.]. - Алматы: ССК, 2017. - 244 с. 

2.Лексико-грамматические особенности перевода научно-технических терминов с русского на казахский язык [Текст]: [учеб. пособие] / Г. С. 

Умарова, М. С. Кунусова ; М-во образования и науки РК. - Алматы : Бастау, 2018. - 176 с. 

3.Русский язык для экономистов и финансистов в тестах, таблицах, схемах, упражнениях [Текст]: учеб. пособие / В. И. Ермакова. - Алматы: 

Альманах, 2016. - 251 с. 

4.Профессиональный русский язык по специальности "Правоведение" в тестах, таблицах, схемах, упражнениях [Текст]: учеб. пособие / В. И. 

Ермакова. - Алматы: Альманах, 2016. - 423 с. 

5.Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы мен морфологиясынан жаттығулар жинағы [Текст]: оқу құралы / А. Ә. Әлімхан. - Өскемен: С. Аманжолов 

атындағы ШҚМУ "Берел" баспасы, 2017. - CD-ROM. 

6.Тіл біліміне кіріспе: [оқулық]/ В. Фромкин: Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018.- 604 б. 

7.Кәсіби қазақ тілі [Текст] : оқу-әдістемелік құрал : дефектология мамандығының студенттеріне арналған / А. Ш Жулкубаева. - Өскемен : С. 

Аманжолов атындағы ШҚМУ "Берел" баспасы, 2014. - 114 б. 

8.Кәсіби қазақ тілі [Текст]: оқу құралы: [филология фак. мамандықтарына арналған] / А. А. Амангелді.- Өскемен: С. Аманжолов атындағы 

ШҚМУ "Берел" баспасы, 2015. - 95 бет. 

9.Кәсіби қазақ тілі [Текст]: оқу құралы: [тарих фак. мамандықтарына арналған] / А. А. Амангелді.- Өскемен: С. Аманжолов атындағы 

ШҚМУ "Берел" баспасы, 2015. - 95 б. 

10.Кәсіби қазақ тілі [Электронный ресурс]: оқу құралы / Р. Қ. Нурбекова. - Өскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ "Берел" баспасы, 2017. 

- CD-ROM. 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Kazakh, Russian. 

 

Course/discipline/unit name 

Professionally – oriented foreign language 

Discipline code POIYa - 2216 

Type of discipline - BD 



Course / discipline level - MC  

Year of study - 2 year 

Semester of study - 3 semester 

The number of credits - 2 credits, ECTS - 3 

Name of lecturer/Professor 

Abdrakhmanova Tolkyn Muratbekovna 

The purpose of the course is to provide practical mastery of a professional foreign language within those grammatical and lexical topics that are 

included in the program and the textbook of the 2nd course. Language acquisition is envisaged in the process of formation of speech skills and abilities. 

    Prerequisites: Foreign language-knowledge of the structure of the language; ability to work with a dictionary. 

Competences: 

- in ways to ensure constant updating of knowledge, expansion of professional language skills; 

communicative competences: 

- to be able to work in a team, to correctly defend their point of view, to offer new solutions; 

professional competence: 

- in the field of using a foreign language in professional activities. 

Recommended reading: 

13. English File [Электронный ресурс]: Advanced Class Audio CDs: [комплект]/ С. Latham-Koenig, C. Oxenden, J. Lambert.- third edit. - [New York]: 

Oxford University Press. CD 1 - 4: Tracks 1.1-1.43 ; 2.1-2.39 ; 3.1-3.40 ;4.1-4.36. - 2015. - 4 CD-ROM.  

14. English File [Электронный ресурс]: Upper-Intermediate Class Audio CDs: [комплект]/ С. Latham-Koenig, C. Oxenden.- third edit.- [New York]: 

Oxford University Press. CD 1 - 4: Tracks 1.1-1.50 ; 2.1-2.44 ; 3.1-3.49 ; 4.1-4.47. - 2014. - 4 CD-ROM. 

15. English File [Электронный ресурс]: Beginer Class Audio CDs: [комплект]/ С. Latham-Koenig, C. Oxenden.- third edit.- [New York] : Oxford 

University Press. CD 1 - 4: Tracks 1.1-1.97 ; 2.1-2.72 ;3.1-3.66 ;4.1-4.59. - 2015. - 4 CD-ROM. 

16. Пособие по практическому переводу с английского языка на русский (для начинающих) [Текст]: учеб. пособие для тех. и проф. образования/ 

В. Ж. Сарсекенова.- 3-е изд., стереотип. - Астана: Фолиант, 2017.- 160 с. English File [Текст] : Pre-Intermediate Teacher's Book / C. Latham-

Koenig [and other]. - [third edit.]. - [New York]: Oxford University Press, [2018].- 279 p. : +CD-ROM. 

17. English File [Текст]: Elementary Teacher's Book / C. Latham-Koenig [and other]. - [third edit.]. - [New York]: Oxford University Press, [2018] 

18. English File [Текст]: Intermediate PlusTeacher's Book/ C. Latham-Koenig [and other]. - [third edit.]. - [New York] : Oxford University Press, [2018]. 

19. English File [Текст]: Upper-Intermediate Teacher's Book/ C. Latham-Koenig [and other]. - [third edit.]. - [New York] : Oxford University Press, 

[2018]. 

20. English File [Текст] : Advaced Teacher's Book/ C. Latham-Koenig [and other]. - [third edit.]. - [New York]: Oxford University Press, [2018]. 



21. English File [Текст]: Pre-Intermediate Teacher's Book / C. Latham-Koenig [and other]. - [third edit.]. - [New York] : Oxford University Press, [2018]. 

22. English File [Текст]: Beginner Teacher's Book / C. Latham-Koenig [and other]. - [third edit.]. - [New York]: Oxford University Press, [2018]. 

23. New Headway [Текст]: Advancede Student's Book/ L. Soars, J. Soars, P. Hancock. - Fourth edit.- [New York]: Oxford University Press, [2017]. 

24. New Headway [Текст]: Advancede Teacher's Book/ L. Soars [and other].- Fourth edit.- [New York]: Oxford University Press, [2017]. 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Kazakh, Russian. 

 

Course/discipline/unit name 

Marketing of tourism  

Course code- MT -2215 

Type of discipline - BD 

Course / discipline level - MC 

Year of study - 2 year 

Semester of study - 3 semester 

Number of credits - 4 credits, ECTS-7 

Name of lecturer/Professor 

Koishinova G.K., Ph. D., associate Professor  

The aim of the discipline is the study and application of key concepts and practices of modern marketing in tourism. 

The process of studying the discipline is aimed at the formation of worldview, General scientific and professional competencies. 

As a result of the study of the discipline, students should: 

know: 

- how to identify and segment markets and how to position products and services that can meet the needs of target segments; 

- how to set the price for the produced services to make them look attractive and affordable; 

- how to choose a marketing channel and manage it to bring these services to the consumer; 

know: 



- how to advertise and promote your services so that the consumer knew about them and wanted to buy them; 

- the nature and features of international marketing; 

- theoretical foundations of tourism marketing. 

own: 

- skills of formation and promotion of tourism products and services that meet the needs of consumers;  

 - tools for analysis of the internal (micro) and external environment of the tourist enterprise;  

 - methodology of marketing research of the tourism market and tourism product. 

Prerequisites: Introduction to speciality; Fundamentals of tourism science, Bases of tourist local history work. 

Course content: establish links with the programs of economy, management, Finance, logistics, tourism enterprises and organizations of the hospitality 

industry. The lecture material covers the following topics: the emergence and evolution of the theory and practice of marketing, the essence and basic 

concepts of marketing, the basic principles of marketing in tourism, a comprehensive study of the tourism market, marketing analysis of the internal 

environment of the tourist enterprise, methods of creating and forming a tourist product (tour operator), modeling indicators and management of 

quality and competitiveness of tourism products, organization and management of goods movement in the marketing system of the enterprise, tour 

operator and travel agent activity of the tourist enterprise, organization and management of the price policy of the tourist enterprise, system of 

marketing communications, features of advertizing and stimulation of sales of tourist production (tours, services), the industry of tourism and 

hospitality, the industry of placement, hotel chains, the organization of service of placement and food of tourists, their social and cultural maintenance, 

the organization and carrying out of excursions, transport providing in tourism, the organization of tourist animation, information technologies in 

tourism, Internet marketing in tourism, planning and control of marketing activities, organization of marketing at the tourist enterprise and evaluation 

of efficiency. 

 

Recommended reading: 

12. Қазақстан туризмі [Текст]: оқу құралы/ С.Р. Ердәулетов [және т. б.].- Алматы : Бастау, 2015. - 552б.  

13. Туризм маркетингі [Текст]: оқу құралы/ Ж.Н. Алиева, Е. А. Калимбетов.- Алматы: Қазақ университетi, 2016.- 334б. 

14. Экологиялық туризм [Текст]: жоғары оқу орындарына арналған оқулықтар мен оқу құралдары/ Г.Құлманова [және т.б.].- 3-ші 

бас.,туз.,толықт.- Алматы: Нұр-Принт, 2017.- 407б. 

15. Экологический туризм [Текст]: учебник/ Кулманова Г.А. [и др.]; под ред. О. Беркинбая.- 3-е изд., испр. и доп.- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 

421 с. 

16. Менеджер гостиничного хозяйства [Текст]: учеб. пособие для проф. образования/ Р. Т. Алишева.- Астана: Фолиант, 2015.- 288 с. 



17. Географические аспекты развития рекреации и туризма в Восточном Казахстане. Опыт и практика [Текст]: [моногр.]/ А.В. Егорина, А.Н. 

Логиновская; М-во образования и науки РК, Усть-Каменогорский филиал Каз. геогр. о-ва ВКТУ им. Д. Серикбаева.- Усть-Каменогорск: 

Шығыс полиграф, 2016.- 280 с. 

18. Организация питания в туризме [Текст]: учеб. пособие/ А.К. Уварова; М-во образования и науки РК.- Алматы : Бастау, 2015.- 328 с. 

19. География туризма Казахстана [Текст]: [моногр.]/ С.Р. Ердавлетов; КазНУ им. аль-Фараби.- 2-е изд., доп. и перераб.- Алматы: Қазақ 

университетi, 2015.- 180 с. 

20. Проблемы развития туристского рынка в Республике Казахстан: теория, методология и практика [Текст]: моногр./ О.А. Яновская [и др.]; М-

во образования и науки РК.- Усть-Каменогорск: Берел: Изд-во ВКГУ, 2017.- 173 с. 

21. Основы туризма и краеведения [Текст]: учеб. пособие/ Ж.Т. Токаева; М-во образования и науки РК.- Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ им. С. 

Аманжолова, 2017.- 72 с. 

22.  Планирование и организации туристского бизнеса [Текст]: учеб. пособие для вузов/ Л.И. Изтелеуова, К.О. Бекишев, Е.А. Шайхыгалиев.- 

Алматы: Альманах, 2017.- 280 с. 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Kazakh, Russian. 

 

Course/discipline/unit name 

The geography of international tourism  

Course code - GMT -2201 

Type of discipline - BD 

Course / discipline level - MC  

Year of study - 2 year 

Semester of study - 3 semester 

The number of credits - 3 credits, ECTS - 5 

Name of lecturer/Professor 

Tokaeva Zh.T. the senior lecturer of "Ecology and Geography" Tokaeva Zh.T. the senior lecturer of "Ecology and Geography" 

The purpose of the discipline: to form an idea of the uneven and territorial (regional, country) features of the development of international tourism. 



Knowledge and skills in the field of state regulation of the economy are an important professional competence of the specialist of state and local 

government. 

As a result of the study of the discipline, students should: 

know: 

- Genesis, evolution and functioning of international tourism;  

- natural and socio-economic resources of tourism activities, the principles of their rational use;  

- methods for assessing the sustainable development of international tourism;  

- world tourist centers;  

- the main directions of tourist flows. 

know: 

- to analyze tourist flows;  

- analyze the geo-Economics of international tourism of individual countries and regions;  

- to make forecasts of tourist flows. 

possess skills:  

- analysis of tourist flows;  

- analysis of geo-Economics of international tourism of individual countries and regions;  

- forecasting of tourist flows. 

Prerequisites: Introduction to speciality; The history of tourism, Management of tourism, Marketing of tourism, Ethnographic tourism. 

International tourism as a form of international economic relations in the context of modern globalization is becoming increasingly widespread. The 

development of tourism testifies to its significant impact on economic, cultural and political interstate contacts. Despite the ethnic and religious 

differences in the composition of the population, tourism contributes to the strengthening of cultural and spiritual ties, performing an important 

peacekeeping function. Tourism is increasingly affecting the economic and social development of society.In modern scientific literature, two groups of 

factors affecting the development of the world tourism sector are considered: exogenous (caused by external causes) and endogenous (caused by 

internal causes).Among the factors of the first group, a special place is political. After the first and second world wars, the world community focused 

its efforts on the search for harmony and Integration. In the system of the modern world economy, no industry has experienced such a rapid rise and 



rapid growth as tourism. The travel industry is developing much faster than other industries and countries as a whole. Sustainable development of 

tourism is ensured by knowledge of geography and country studies, as well as their integrated use in practice.  

Recommended reading: 

13. Экологический туризм [Текст]: учебник / Кулманова Г. А. [и др.]; под ред. О. Беркинбая. - 3-е изд., испр. и доп. - Алматы : Нур-Принт, 2013. 

- 421 с. 

14. Географические аспекты развития рекреации и туризма в Восточном Казахстане. Опыт и практика [Текст]: [моногр.] / А. В. Егорина, А. Н. 

Логиновская ; М-во образования и науки РК, Усть-Каменогорский филиал Каз. геогр. о-ва ВКТУ им. Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск : 

Шығыс полиграф, 2016. - 280 с. 

15. География туризма Казахстана [Текст]: [моногр.] / С. Р. Ердавлетов; КазНУ им. аль-Фараби. - 2-е изд., доп. и перераб. - Алматы : Қазақ 

университетi, 2015. - 180 с. 

16. Проблемы развития туристского рынка в Республике Казахстан: теория, методология и практика [Текст]: моногр. / О. А. Яновская [и др.] ; 

М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск: Берел : Изд-во ВКГУ, 2017. - 173 с. 

17. Основы туризма и краеведения [Текст]: учеб. пособие / Ж. Т. Токаева; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ им. 

С. Аманжолова, 2017. - 72 с. 

18.  Планирование и организации туристского бизнеса [Текст]: учеб. пособие для вузов / Л. И. Изтелеуова, К. О. Бекишев, Е. А. Шайхыгалиев. - 

Алматы: Альманах, 2017. - 280 с. 

19. Қазақстан туризмі [Текст]: оқу құралы / С. Р. Ердәулетов [және т. б.]. - Алматы: Бастау, 2015. - 552 б.  

20. Экологиялық туризм [Текст]: жоғары оқу орындарына арналған оқулықтар мен оқу құралдары / Г.Құлманова [және т.б.]. - 3-ші 

бас.,туз.,толықт. - Алматы: Нұр-Принт, 2017. - 407 б. 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Kazakh, Russian. 

 

Course/discipline/unit name 

Excursion  

Course code - Eks -2303 

Type of discipline - PD 

Course / discipline level – MC 

Year of study - 2 year 

Semester of study - 3 semester 



Number of credits - 3 credits, ECTS -5 

Name of lecturer/Professor 

Asubaeva AS Senior lecturer of the Department of Economics and Management  

The purpose is to give students theoretical knowledge about the excursion method of knowledge, to form skills of preparation of excursions and 

technologies of their carrying out, to teach to apply these skills in the future work. 

As a result of the study of the discipline, students should: 

know:  

- method of preparation of excursions on a variety of topics;  

- methods of conducting various types of tours;  

- methods of organization of excursion work. 

know: 

- to select and use methodical, local lore, historical and other literature on the theme of the tour; 

- to select and study excursion objects; 

- to create a scheme of routes for travel and walking tours; 

- to make the individual texts and routing to take on a variety of topics; 

- to select and determine teaching methods of displaying objects and stories about them, professionals use these techniques in practice; 

- perform the function of a guide in the tourist and excursion company (if you have the appropriate qualifications); 

- to promote excursion business in Kazakhstan. 

own: 

- methods of organization of excursion work; 

- training tours on a variety of topics; 

- methods of conducting various types of excursions. 



Prerequisites: Microeconomics of social spheres and tourism, Fundamentals of tourism science, The history of tourism, Bases of tourist local history 

work, Management of tourism. 

Course content: the discipline aims to help students learn and study the problems associated with the content and organization of excursion services for 

tourists and the local population, the essence and characteristics of the tour as a pedagogical educational process. It introduces students to the history 

and development of the excursion business in Kazakhstan, the functions and features of the tour, with its inextricably linked parties - the story and the 

show. It provides a classification of excursions and analyzes in detail their broad themes. The course outlines a step-by-step procedure for preparing a 

new tour from the definition of its goals and objectives to the reception (delivery) and approval. Create a good tour, provide it with the necessary 

documentation-this is only part of the tour work. It is necessary to achieve and correct, methodically correct and safe its carrying out. Therefore, the 

discipline gives an idea of the excursion process as a whole, methodological techniques and the main types of display of excursion objects, the story, 

its features and forms, the technique of the tour and the use of visual AIDS, the issues of communicative contact of guides with the group. 

 

 Recommended reading: 

1.Қазақстан туризмі [Текст]: оқу құралы/ С. Р. Ердәулетов [және т. б.].- Алматы: Бастау, 2015.- 552 б.  

2.Туризм маркетингі [Текст]: оқу құралы/ Ж. Н. Алиева, Е. А. Калимбетов.- Алматы: Қазақ университетi, 2016.- 334 б. 

3. Экологиялық туризм [Текст]: жоғары оқу орындарына арналған оқулықтар мен оқу құралдары/ Г.Құлманова [және т.б.].- 3-ші 

бас.,туз.,толықт.- Алматы: Нұр-Принт, 2017.- 407 б. 

4. Экскурсиятану [Текст]: оқу құралы/ Ш. Т. Абдреева.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 200 б. 

5. Экологический туризм [Текст]: учебник/ Кулманова Г. А. [и др.]; под ред. О. Беркинбая. - 3-е изд., испр. и доп.- Алматы: Нур-Принт, 

2013.- 421 с. 

6. Географические аспекты развития рекреации и туризма в Восточном Казахстане. Опыт и практика [Текст]: [моногр.]/ А. В. Егорина, А. Н. 

Логиновская; М-во образования и науки РК, Усть-Каменогорский филиал Каз. геогр. о-ва ВКТУ им. Д. Серикбаева.- Усть-Каменогорск: 

Шығыс полиграф, 2016.- 280 с. 

7. География туризма Казахстана [Текст]: [моногр.]/ С. Р. Ердавлетов; КазНУ им. аль-Фараби.- 2-е изд., доп. и перераб.- Алматы: Қазақ 

университетi, 2015.- 180 с. 

8. Проблемы развития туристского рынка в Республике Казахстан: теория, методология и практика [Текст]: моногр. / О. А. Яновская [и др.]; 

М-во образования и науки РК.- Усть-Каменогорск : Берел: Изд-во ВКГУ, 2017.- 173 с. 

9. Основы туризма и краеведения [Текст]: учеб. пособие/ Ж. Т. Токаева; М-во образования и науки РК.- Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ им. 

С. Аманжолова, 2017.- 72 с. 



10. Планирование и организации туристского бизнеса [Текст]: учеб. пособие для вузов/ Л. И. Изтелеуова, К. О. Бекишев, Е. А. 

Шайхыгалиев.- Алматы: Альманах, 2017.- 280 с. 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Kazakh, Russian. 

 

 

 

 

Annex 5A 

The structure of the program set in 2015, 4 course 

 

Course/discipline/unit name 

Organization of restaurant business 

Discipline code - ORD -4309 

Type of discipline - PD 

Course / discipline level - CC 

Year of study - 4 year 

Semester of study - 7 semester 

Number of credits - 3 credits, ECTS -5 

Name of lecturer/Professor 

Zhuginisova S.P. Senior Lecturer of the Department of Economics and Management  

     The purpose of the discipline-to give students the theoretical, technological, organizational and practical basis for the organization of restaurant 

business, to form the skills of preparation of the organization of the structure of production of enterprises of restaurant management,service processes, 

features of tourist service, to teach how to apply these skills in their future work. 

As a result of the study of the discipline the student must: 

know: 



-history of formation and development of restaurant business; 

-generalized world experience in restaurant business management; 

- principles of organization of technological process of service provision. 

know:  

- to make the individual recipes for the production of public catering; 

- to perform the function of the Manager of the restaurant business. 

have the skills: 

- possess professional skills in the organization of the restaurant business; 

- develop new and improve existing methods of organization of the restaurant business, taking into account modern requirements. 

Prerequisites of the course: Microeconomics of social spheres and tourism, Techniques and tactics active kinds of tourism, Management of 

tourism, Introduction to speciality.  

To be competent: in the use of methods of research of the state, development of the structure and interrelations of social phenomena, their 

statistical modeling.  

Prerequisites of the course: Restaurateurs in the competitive struggle for consumers to use different tools: original, creative cuisine, fusion direction, in 

recent years, high - quality tableware and serving accessories; modern design; musical services, including show programs, offering services of a 

sommelier, female, Barista, introducing various discount programs and other Services of institutions of restaurant economy is an important element of 

tourist services. This sphere in the complex of tourist services is developing rapidly and in the future may become an important sector of tourism 

activity. Keeping the best traditions of national cuisine, restaurant facilities is a hallmark of hospitality of each city and the whole of Kazakhstan, a 

popular form of leisure and communication, a sign of prestige and well-being. 

Recommended reading: 

1 Экологический туризм [Текст]: учебник/ Кулманова Г. А. [и др.]; под ред. О. Беркинбая.- 3-е изд., испр. и доп.- Алматы: Нур-Принт, 2013.- 

421 с. 

2. Менеджер гостиничного хозяйства [Текст]: учеб. пособие для проф. образования/ Р. Т. Алишева.- Астана: Фолиант, 2015.- 288 с. 

3. Географические аспекты развития рекреации и туризма в Восточном Казахстане. Опыт и практика [Текст]: [моногр.]/ А. В. Егорина, А. Н. 

Логиновская; М-во образования и науки РК, Усть-Каменогорский филиал Каз. геогр. о-ва ВКТУ им. Д. Серикбаева.- Усть-Каменогорск: 

Шығыс полиграф, 2016.- 280 с. 



4. Организация питания в туризме [Текст]: учеб. пособие/ А. К. Уварова; М-во образования и науки РК.- Алматы: Бастау, 2015.- 328 с. 

5. География туризма Казахстана [Текст]: [моногр.]/ С.Р. Ердавлетов ; КазНУ им. аль-Фараби.- 2-е изд., доп. и перераб.- Алматы: Қазақ 

университетi, 2015.- 180 с. 

6. Проблемы развития туристского рынка в Республике Казахстан: теория, методология и практика [Текст]: моногр./ О. А. Яновская [и др.]; 

М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск: Берел: Изд-во ВКГУ, 2017.- 173 с. 

7. Основы туризма и краеведения [Текст]: учеб. пособие/ Ж. Т. Токаева; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ 

им. С. Аманжолова, 2017.- 72 с. 

19.  Планирование и организации туристского бизнеса [Текст]: учеб. пособие для вузов/ Л. И. Изтелеуова, К. О. Бекишев, Е. А. Шайхыгалиев.- 

Алматы: Альманах, 2017.- 280 с. 

20. Экологиялық туризм [Текст]: жоғары оқу орындарына арналған оқулықтар мен оқу құралдары/ Г.Құлманова [және т.б.].- 3-ші 

бас.,туз.,толықт.- Алматы: Нұр-Принт, 2017.- 407 б. 

21. Экскурсиятану [Текст]: оқу құралы/ Ш. Т. Абдреева.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 200 б. 

22. Қазақстан туризмі [Текст]: оқу құралы/ С. Р. Ердәулетов [және т. б.].- Алматы: Бастау, 2015.- 552 б.  

23. Туризм маркетингі [Текст]: оқу құралы/ Ж. Н. Алиева, Е. А. Калимбетов.- Алматы: Қазақ университетi, 2016.- 334 б. 

 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Kazakh. 

 

Course/discipline/unit name 

Economics and organization of hotel services  

Course code – EOGU -4308 

Type of discipline - PD 

Course / discipline level - CC 

Year of study - 4 year 

Semester of study - 7 semester 

The number of credits - 3 credits, ECTS - 5 



Name of lecturer/Professor 

Zhuginisova S.P. Senior Lecturer of the Department of Economics and Management  

        The purpose of the discipline: to give students the theoretical, technological, organizational and practical basis for the organization of hotel 

business, to form the skills of preparation of the organization and structure of production of hotel enterprises, service processes, features of tourist 

services, to teach how to apply these skills in their future work. 

As a result of the study of the discipline, students should: 

Students who have completed the study of this discipline, as a result should: 

know:  

- current state and development of the hospitality industry; 

- history of formation and development of hotel business; 

- consolidated international experience of management of enterprises of hotel business; 

- hotel services in the structure of tourist services; 

- organization of production and technological processes in the hotel; 

- technical and economic indicators of the hotel. 

own:  

- professional skills of hotel business organization; 

- knowledge of the role of the hotel business in the economy of Kazakhstan; 

- methods of organization and management of the hotel business; 

- skills of interaction of hotel staff with clients and travel agencies; 

- skills of organization and provision of additional hotel services. 

 

Prerequisites of the discipline: Microeconomics of social spheres and tourism, Techniques and tactics active kinds of tourism, Management of tourism, 

Introduction to speciality. 



Course content: One of the most important sectors of the tourism industry is the hotel industry. The hotel industry specializes in providing one of the 

most important (along with transportation) tourist services – accommodation services. In some cases, the hotel business includes the provision of food 

services. Thus, modern hotel services appear in the form of a comprehensive package of tourist services.In this regard, there is an urgent problem of 

training specialists in the field of hotel business. In our country, the most common University specialty, involving the training of such specialists, is the 

specialty 5B090200 "Tourism". This course contains a set of knowledge on the directions of development of the hotel business in time and features of 

the hotel industry in Kazakhstan. The course reveals the issues of Economics and organization of hotel service; a set of factors that affect the 

production technology, promotion of this service. 

Recommended reading: 

1. Экологический туризм [Текст]: учебник/ Кулманова Г. А. [и др.]; под ред. О. Беркинбая.- 3-е изд., испр. и доп. - Алматы: Нур-Принт, 

2013.- 421 с. 

2. Менеджер гостиничного хозяйства [Текст]: учеб. пособие для проф. образования/ Р. Т. Алишева.- Астана: Фолиант, 2015.- 288 с. 

3. Географические аспекты развития рекреации и туризма в Восточном Казахстане. Опыт и практика [Текст]: [моногр.]/ А. В. Егорина, А. Н. 

Логиновская; М-во образования и науки РК, Усть-Каменогорский филиал Каз. геогр. о-ва ВКТУ им. Д. Серикбаева.- Усть-Каменогорск: 

Шығыс полиграф, 2016.- 280 с. 

4. Организация питания в туризме [Текст]: учеб. пособие/ А. К. Уварова; М-во образования и науки РК.- Алматы: Бастау, 2015.- 328 с. 

5. География туризма Казахстана [Текст]: [моногр.]/ С.Р. Ердавлетов ; КазНУ им. аль-Фараби.- 2-е изд., доп. и перераб.- Алматы: Қазақ 

университетi, 2015.- 180 с. 

6. Проблемы развития туристского рынка в Республике Казахстан: теория, методология и практика [Текст]: моногр./ О. А. Яновская [и др.]; 

М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск: Берел: Изд-во ВКГУ, 2017.- 173 с. 

7. Основы туризма и краеведения [Текст]: учеб. пособие/ Ж. Т. Токаева; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ 

им. С. Аманжолова, 2017.- 72 с. 

8. Планирование и организации туристского бизнеса [Текст]: учеб. пособие для вузов/ Л. И. Изтелеуова, К. О. Бекишев, Е. А. Шайхыгалиев.- 

Алматы: Альманах, 2017.- 280 с. 

9. Экологиялық туризм [Текст]: жоғары оқу орындарына арналған оқулықтар мен оқу құралдары/ Г.Құлманова [және т.б.].- 3-ші 

бас.,туз.,толықт.- Алматы: Нұр-Принт, 2017.- 407 б. 

10. Экскурсиятану [Текст]: оқу құралы/ Ш. Т. Абдреева.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 200 б. 

11. Қазақстан туризмі [Текст]: оқу құралы/ С. Р. Ердәулетов [және т. б.].- Алматы: Бастау, 2015.- 552 б.  

12. Туризм маркетингі [Текст]: оқу құралы/ Ж. Н. Алиева, Е. А. Калимбетов.- Алматы: Қазақ университетi, 2016.- 334 б. 



Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Kazakh. 

 

Course/discipline/unit name 

Economic Analysis  

Discipline code- BPGR -4207 

Type of discipline - BD 

Course / discipline level - CC 

Year of study - 4 years 

Semester of study - 7 semester 

Number of credits  - 3 credits, ECTS -5 

Name of lecturer/Professor 

Saktaeva A.A. PhD in Economics  

        The purpose of the discipline: the study of the consequences of all organizations, determining the impact of factors on ikhotkloneniya to identify 

further shortcomings and reserves, as well as the development of methods aimed at updating and increasing production and sales,increase the 

efficiency and stability of their work. 

As a result of the study of the discipline, students should: 

Know: 

- the essence of economic phenomena and processes, their interrelation and interdependence; 

- to be able to detail, systematize and model economic processes; 

- to be able to determine the impact of factors, to assess the results achieved, to identify reserves 

improving the efficiency of the enterprise. 

Know: 

- analyze different areas of current production activities; 



- objectively justify decisions in the short and long term 

prospect; 

- identify and assess underutilized reserves. 

Possess skills: 

- abstract and logical thinking; 

- prioritization in resource-limited settings and planning of work with 

compliance with strict schedule. 

Prerequisites: Microeconomics of social spheres and tourism, Techniques and tactics active kinds of tourism, Management of tourism, 

Introduction to speciality. 

Course content: Economic analysis as a synthesis of the theory of economic analysis, management and financial analysis. Methods of analysis and 

technique of analytical calculations. Content and methods of management analysis, financial analysis. Economic and mathematical models in the 

analysis. 

Recommended reading: 

9. Финансовый менеджмент [Текст]: учебник для вузов/ Н.И. Берзон, Н.Н. Николашина, Л.А. Тюгай ; под ред. Н.И. Берзона.- М.: Академия, 

2014.- 336 с. 

10. Статистика [Текст]: учебно-лабораторный практикум/ Н.М. Сагындыкова.- Астана: Фолиант, 2015.- 104 с. 

11. Актуальные проблемы финансовой политики субъектов экономической деятельности и эволюции валютно-финансовых систем. Финансовый 

анализ. Финансы. Ценообразование. [Электронный ресурс]/ М-во образования и науки РК; ВКГУ им. С. Аманжолова.- Усть-Каменогорск: [б. 

и.], 2014.- CD-ROM. 

12. Экономикалық талдау негіздері [Текст]: оқу құралы/ Ж.З. Оралбаева, А.З. Арыстамбаева.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 134 б. 

13. Мәліметтерді талдау және экономикадағы болжау [Текст]: оқу құралы/ З.П. Айдынов.- Алматы: Бастау, 2014.- 240 б. 

14. Экономикалық талдау [Текст]: оқулық/ А.Ғ. Қасымова, Г.Ж. Танекеева.- Қарағанды: ЖК "Ақнұр баспасы", 2016.- 262 б. 

15. Экономикалық талдау [Текст]: оқу құралы/ Г.Т. Андыбаева, А.К. Канабекова, А.К. Абитова .- Алматы: "LEM" баспасы, 2015.- 296 бет. 

16. Қоғамдық саясат.Саясат, талдау және баламалар [Текст]: оқулық/ М.Е. Крафт, С.Р. Фурлонг; ҚР білім және ғылым министрлігі [ағылшын 

тілінен ауд. М.Е Баспаков және т.б.]. - Алматы: Дәуір, 2017.- 468 б. 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Kazakh. 

 



МОДУЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 

5В090200-ТУРИЗМ 

 

Название модуля и шифр Коммуникативный 1, Kom1 

Ответственный за модуль Сапанова А.М., к.п.н. Капышева Г.К. 

Тип модуля  ООбМ 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю 22,5 

Количество кредитов 15/26 

Форма обучения Очная 

Семестр 1,2 

Количество обучающихся Мин – 5, макс – 10. 

Пререквизиты модуля Казахский (русский) язык (базовый школьный уровень). Иностранный язык (базовый школьный уровень 

А1-2 по следующим языковым аспектам: фонетика, орфография, лексика, грамматика). Информатика - 

школьный курс. 

Содержание модуля Фонетические, орфографические, лексические, грамматические нормы казахского (русского), 

иностранного языков. Лексический и терминологический минимум по специальности. Перевод текстов по 

специальности в соответствии с языковыми нормами.  Предмет, объекты и составные части информатики. 

Языки как способы описания объектов и процессов. Компьютерные технологии обработки информации. 

Основы работы пользователя в операционной среде персонального компьютера. Основы использования 

прикладных программ общего назначения: текстовых редакторов, электронных таблиц, систем 

управления базами данных (СУБД), графических редакторов, пакеты стандартных программ офисного 

назначения. Специализированные профессионально ориентированные программные средства. Основы 

защиты информации. Информационная безопасность и ее составляющие Защита от 

несанкционированного вмешательства в информационные процессы. 

Результаты обучения В результате изучения модуля студент должен знать особенности слухового восприятия разговорной речи 

и произношение звуков казахского (русского), иностранного языков; обучение применению различных 

коммуникативно-языковых структур для решения различнызх задач, возникающих в профессиональном 

общении; обучение выделению коммуникативно-языковых структур на несколько групп и выполнению 

коммуникативных заданий.  

Студент должен уметь воспринимать на слух сообщения бытового, информационного и 

профессионального характера; приобрести навыки развития коммуникативных средств присущих 

отдельным небольшим стилям; развитие навыков и умения чтения и слушания, приобщение к 

составлению различных научных текстов. модели словообразования.  

Достижение уровня В2 в соответствии с общеевропейскими компетенциями владения иностранным 



языком. 

Студент должен знать основные понятия теории информации и информатики; принципы работы и 

организации устройств персонального компьютера; 

уметь использовать современные программные средства для решения экономических задач. 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнение требований и заданий учебной программы и силлабуса дисциплин, входящих в модуль, с 

получением рейтингов на уровне не менее 50 баллов, успешная сдача  экзамена. 

Продолжительность модуля два семестра 

Литература 1.Профессиональный русский язык [Текст]: учеб. пособие/ Е. А. Журавлева [и др.].- Алматы: ССК, 2017.- 

244 с. 

2. Лексико-грамматические особенности перевода научно-технических терминов с русского на казахский 

язык [Текст]: [учеб. пособие]/ Г. С. Умарова, М. С. Кунусова; М-во образования и науки РК.- Алматы: 

Бастау, 2018.- 176 с. 

3. Русский язык для экономистов и финансистов в тестах, таблицах, схемах, упражнениях [Текст]: учеб. 

пособие/ В. И. Ермакова. - Алматы : Альманах, 2016.- 251 с. 

4. Профессиональный русский язык по специальности "Правоведение" в тестах, таблицах, схемах, 

упражнениях [Текст]: учеб. пособие/ В. И. Ермакова.- Алматы: Альманах, 2016.- 423 с. 

5. Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы мен морфологиясынан жаттығулар жинағы [Текст]: оқу құралы/ А. Ә. 

Әлімхан.- Өскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ "Берел" баспасы, 2017.- CD-ROM. 

6. Тіл біліміне кіріспе: [оқулық]/ В. Фромкин: Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018.- 604 б.  

7. Кәсіби қазақ тілі [Текст]: оқу-әдістемелік құрал/ С.Т. Садықова, Б.А. Қырықбаева.- Өскемен: С. 

Аманжолов атындағы ШҚМУ "Берел" баспасы, 2016.- 111 б. 

8. English File [Электронный ресурс] : Advanced Class Audio CDs : [комплект] / С. Latham-Koenig, C. 

Oxenden, J. Lambert. - third edit. - [New York] : Oxford University Press. CD 1 - 4 : Tracks 1.1-1.43 ; 2.1-2.39 ; 

3.1-3.40 ;4.1-4.36. - 2015. - 4 CD-ROM.  

9. English File [Электронный ресурс] : Upper-Intermediate Class Audio CDs : [комплект] / С. Latham-Koenig, 

C. Oxenden. - third edit. - [New York] : Oxford University Press. CD 1 - 4 : Tracks 1.1-1.50 ; 2.1-2.44 ; 3.1-3.49 ; 

4.1-4.47. - 2014. - 4 CD-ROM. 

10. English File [Электронный ресурс] : Beginer Class Audio CDs : [комплект] / С. Latham-Koenig, C. 

Oxenden. - third edit. - [New York] : Oxford University Press. CD 1 - 4 : Tracks 1.1-1.97 ; 2.1-2.72 ;3.1-3.66 

;4.1-4.59. - 2015. - 4 CD-ROM. 

11. Пособие по практическому переводу с английского языка на русский (для начинающих) [Текст] : учеб. 

пособие для тех. и проф. образования / В. Ж. Сарсекенова. - 3-е изд., стереотип. - Астана : Фолиант, 2017. - 

160 с.  

12. English File [Текст] : Pre-Intermediate Teacher's Book / C. Latham-Koenig [and other]. - [third edit.]. - [New 



York] : Oxford University Press, [2018]. - CD-ROM. 

13. English File [Текст] : Elementary Teacher's Book / C. Latham-Koenig [and other]. - [third edit.]. - [New 

York] : Oxford University Press, [2018] 

14. English File [Текст] : Intermediate PlusTeacher's Book / C. Latham-Koenig [and other]. - [third edit.]. - [New 

York] : Oxford University Press, [2018]. 

15. English File [Текст] : Upper-Intermediate Teacher's Book / C. Latham-Koenig [and other]. - [third edit.]. - 

[New York] : Oxford University Press, [2018]. 

16. English File [Текст] : Advaced Teacher's Book / C. Latham-Koenig [and other]. - [third edit.]. - [New York] : 

Oxford University Press, [2018]. 

17. English File [Текст] : Pre-Intermediate Teacher's Book / C. Latham-Koenig [and other]. - [third edit.]. - [New 

York] : Oxford University Press, [2018]. 

18. English File [Текст] : Beginner Teacher's Book / C. Latham-Koenig [and other]. - [third edit.]. - [New York] : 

Oxford University Press, [2018]. 

19. New Headway [Текст] : Advancede Student's Book / L. Soars, J. Soars, P. Hancock. - Fourth edit. - [New 

York] : Oxford University Press, [2017]. 

20. New Headway [Текст] : Advancede Teacher's Book / L. Soars [and other]. - Fourth edit. - [New York] : 

Oxford University Press, [2017]. 

21. Информатиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі [Текст]: оқу құралы/ С.Е. Алдешов, Л.Қ. 

Жайдақбаева.-Алматы: Эверо, 2016.-132 б. 

22. Информатиканың теориялық негіздері [Текст]: оқу құралы/ Т. Қойбағарова.- Алматы:Эверо, 2016.- 388 

б. 

23. Информатика [Текст]: оқу құралы/ Е.А. Нысанов, П.А. Қожабекова.- Алматы: Эверо, 2016.- 204 б. 

Дата обновления  

 

 

Название модуля и шифр Мировоззренческий, Mir 

Ответственный за модуль ст. преподаватель Жиренова А.Т., к.фил.н. Сейтембетов Е.Ж., Сапанова А.М. 

Тип модуля  ООбМ  

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 7,5 

Количество кредитов 5/9 

Форма обучения очная 

Семестр 4 

Количество обучающихся Мин – 5, макс – 10. 

Пререквизиты модуля Қазақ тілі (АІ, А2 деңгейі) , Человек и общество – школьный курс, Культурология, Политология – 



социология, Современная история Казахстана, Основы экономики. 

Содержание модуля Предмет и функции философии. Предмет философии и его историческая динамика. Многообразие 

определений предмета философии и главных тем философских размышлений. Философия и 

мировоззрение. Культурно-исторические предпосылки философии. Философия в ее историческом 

«измерении». Исторические этапы развития философии. Феномен философии в казахской культуре. 

Влияние философских идей и учений казахских мыслителей на становление национального 

самосознания казахского народа. Философия XX в. – начала XXI в. Современная философия как 

динамичная совокупность идей, концепций, учений. Фундаментальные понятия и принципы 

философии. Философские проблемы модернизации казахстанского общества. Предпосылки и 

духовные основания обретения независимости, ее духовно-культурный аспект, формирование 

национальной идеи. Содержание обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе 

компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Результаты обучения В результате освоения модуля студент должен 

Знать: историю философии,  представителей философской мысли и основные философские идеи, 

проблемы изучения человека,  основные категории научной картины мира, роль науки в 

современной жизни, социальные аспекты развития общества, основные концепции исторического 

развития, проблемы массовой культуры, глобальные проблемы, основные факты и события истории 

Казахстана, ее основных периодов. 

Уметь: самостоятельно анализировать и оценивать те или иные мировоззренческие и этические 

позиции окружающих людей, общества в целом, государств и политических режимов, 

философски мыслить, думать и постоянно развивать свой ум,  анализировать философские и 

научные представления о природе человека и общества, понимать связь между философским 

учением о познании и науками, которые он изучает, критически анализировать источники 

информации, систематизировать полученные знания, четко формулировать свои доводы и 

доказательства, правильно подборать критерии анализа исторической действительности, 

прогнозирования и моделирования политических ситуаций. 

Иметь навыки: теоретического мышления, теоретически образованного специалиста 

ориентирующегося в современном состоянии глобальных проблем, обладать навыками 

теоретических и прикладных исследований 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения кредитов Выполнение требований и заданий учебной программы и силлабуса дисциплин, входящих в модуль, 

с получением рейтингов на уровне не менее 50 баллов, успешная сдача  экзамена 

Продолжительность модуля 4 семестр 



Литература 1.Философия [Текст]: оқу құралы/ Ж.Қ. Мейір, Б.Ә. Оразалиев.- Астана: Фолиант, 2014.- 280 б. 

2. Діни философия [Текст]: оқу құралы/ Н.Ж. Байтенова [және т. б.].- Алматы: Қазақ университетi, 

2017.- 228 б. 

3. Философияның қысқаша тарихы: Сократтан Дерридаға дейін [Текст]: [оқулық]/ Д.Джонстон.- 

Астана: Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018.- 216 б. 

4. Батыс философиясының жаңа тарихы. Антика философиясы [Текст]: [оқулық]/ Э. Кенни.- Астана: 

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры.- Т.1.- 2018.- 408 б.  

5. Батыс философиясының жаңа тарихы. Антика философиясы [Текст]: [оқулық]/ Э. Кенни.- Астана: 

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры.- Т.2.- 2018.- 400 б.  

6. Философияның таңдаулы 25 кітабы [Текст]: [оқулық] / Р.Хесс.- Астана: Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018.- 360 б. 

7. Философия негіздері [Текст]: оқулық: ҚР білім және ғылым министрлігі техникалық және кәсіптік 

білім беру ұйымдарына ұсынады/ Г.Ә. Кактаева.- 3-бас., толық., өңд.- Астана: Фолиант, 2018.- 216 б. 

Дата обновления  

 

Название модуля и шифр Социально- политический, SP 

Ответственный за модуль К.эн. Ситникова Е.С., к.э.н. Болгауов Т.А., к.ю.н. Дячук М.И., к.ф.н. Сейтембетов Е.Ж., 

ст.преподаватели Дюсембаева С.Д., Жиренова А.Т., Казбекова А.К. 

Тип модуля  ООбМ 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 15 

Количество кредитов 10/17 

Форма обучения очная 

Семестр 1, 2 

Количество обучающихся Мин – 5, макс – 10. 

Пререквизиты модуля История Казахстана – школьный курс, Основы права – школьный курс, Человек и общество – 

школьный курс 

Содержание модуля Этногенез казахов.  Казахское ханство. Присоединение Казахстана к России, Народно-

освободительная борьба казахов в конце XVIII – середине XIX вв., Казахстан в составе Российской 

империи (вторая половина XIX – начало ХХ вв.), Общественное движение в Казахстане начала ХХ 

в., Казахстан в 1917 – 1920 гг. Социально-экономические преобразования в 20-30-е гг. ХХ в., 

Общественно-политическая и культурная жизнь в 20-30-е гг., Казахстан в период Великой 

Отечественной войны, Казахстан в послевоенные годы, Казахстан в 1965 – 1991 гг. Независимый 



Казахстан. Общество, социальные институты и взаимодействия. Социальные группы и общности. 

Личность в системе социального взаимодействия (социализация личности). Социальное 

неравенство и социальная мобильность. Социальная структура и социальная стратификация. Роль и 

значение политологии в формировании гражданственности, личности будущего специалиста. 

Основные этапы развития политической мысли. Политика как общественное явление, ее природа, 

виды, возможности, границы и перспективы. Особенности современного мирового политического 

процесса. Национально-государственные интересы Казахстана в новой геополитической 

конфигурации мира. Основные приоритеты внешней политики, внешнеполитические инициативы 

Казахстана в обеспечении безопасности и устойчивого развития в Центрально-Азиатском регионе и 

в мире. Основные понятия о праве и правовых явлениях, источники права, правоотношение, 

правонарушение и юридическая ответственность; теория государства и права, основы 

конституционного права, основы гражданского права, основы административного права, основы 

трудового права и права социального обеспечения, основы уголовного права, основы семейного 

права, основы финансового права, основы налогового права, основы страхового права, основы 

экологического права. 

Результаты обучения В результате освоения модуля студент должен 

Знать: основные положения правового государства; видовые характеристики различных отраслей 

права; 

Уметь:уметь найти и изучать основную и дополнительную литературу;анализировать и применять 

при решении определенных правовых вопросов Конституцию РК и другие нормативно-правовые 

акты РК и нормы международного права; дать объективную оценку происходящим 

государственно-правовым преобразованиям в Казахстане. 

Иметь навыки: подготовки и реализации социального исследования, анализировать социальную, 

политическую, правовую  информацию из различных источников. 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения кредитов Выполнение требований и заданий учебной программы и силлабуса дисциплин, входящих в 

модуль, с получением рейтингов на уровне не менее 50 баллов, успешная сдача  экзамена. 

Продолжительность модуля два семестра 

Литература 1. Қазіргі Қазақстан тарихы [Текст]: оқу құралы/ Т.М. Әминов.- Алматы: Бастау, 2017.- 472 б. 

2. Современная история Казахстана [Текст]: [учеб. пособие]/ Т.М. Аминов; М-во образования и 

науки РК.- Алматы: Бастау, 2017.- 456 с.  

Дата обновления  

 

 

Название модуля и шифр Вводный курс, BK 



Ответственный за модуль ст.преподаватели Жугинисова С.П., Асубаева А.С., Ордабаева М.А. 

Тип модуля  ООбМ 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 9 

Количество кредитов 6/10 

Форма обучения очная 

Семестр 1, 2 

Количество обучающихся Мин – 5, макс – 10. 

Пререквизиты модуля Школьный курс географии 

Содержание модуля Дать системное изложение основных положений, определений и дефиниций, раскрывающих 

содержание, характер, тенденций, основополагающие принципы развития феномена 

международного сообщества XX века – туризма - туристского комплекса, туристского движения, 

туристской деятельности и туристского рынка. 

Результаты обучения В результате освоения модуля студент должен 

Знать:  

- основу туризма, его мировых, национальных и региональных особенностей и закономерностей, 

его философию и технологию;  

- систем управления и продаж явится той устойчивой базой, способной подчинить туристский 

бум логике регулирования. 

Уметь:  

 строить линейные регрессионные модели по реальным  экономическим данным; 

 оценивать параметры моделей, проверять достоверность линейной зависимости; 

Иметь навыки: 

- анализа перспектив туризма в рамках бизнеса туров и транстуров; 

- статистического анализа позволяющие проанализировать современное состояние туристского 

рынка. 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения кредитов Выполнение требований и заданий учебной программы и силлабуса дисциплин, входящих в 

модуль, с получением рейтингов на уровне не менее 50 баллов, успешная сдача  экзамена. 

Продолжительность модуля два семестра 

Литература 1. Экологический туризм [Текст]: учебник/ Кулманова Г. А. [и др.]; под ред. О. Беркинбая.- 3-е 

изд., испр. и доп. - Алматы: Нур-Принт, 2013.- 421 с. 

2. Менеджер гостиничного хозяйства [Текст]: учеб. пособие для проф. образования/ Р. Т. 

Алишева.- Астана: Фолиант, 2015.- 288 с. 



3. Географические аспекты развития рекреации и туризма в Восточном Казахстане. Опыт и 

практика [Текст]: [моногр.]/ А. В. Егорина, А. Н. Логиновская; М-во образования и науки РК, 

Усть-Каменогорский филиал Каз. геогр. о-ва ВКТУ им. Д. Серикбаева.- Усть-Каменогорск: 

Шығыс полиграф, 2016.- 280 с. 

4. Организация питания в туризме [Текст]: учеб. пособие/ А. К. Уварова; М-во образования и 

науки РК.- Алматы: Бастау, 2015.- 328 с. 

5. География туризма Казахстана [Текст]: [моногр.]/ С.Р. Ердавлетов ; КазНУ им. аль-Фараби.- 2-е 

изд., доп. и перераб.- Алматы: Қазақ университетi, 2015.- 180 с. 

6. Проблемы развития туристского рынка в Республике Казахстан: теория, методология и 

практика [Текст]: моногр./ О. А. Яновская [и др.]; М-во образования и науки РК. - Усть-

Каменогорск: Берел: Изд-во ВКГУ, 2017.- 173 с. 

7. Основы туризма и краеведения [Текст]: учеб. пособие/ Ж. Т. Токаева; М-во образования и 

науки РК. - Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ им. С. Аманжолова, 2017.- 72 с. 

8. Планирование и организации туристского бизнеса [Текст]: учеб. пособие для вузов/ Л. И. 

Изтелеуова, К. О. Бекишев, Е. А. Шайхыгалиев.- Алматы: Альманах, 2017.- 280 с. 

9. Экологиялық туризм [Текст]: жоғары оқу орындарына арналған оқулықтар мен оқу құралдары/ 

Г.Құлманова [және т.б.].- 3-ші бас.,туз.,толықт.- Алматы: Нұр-Принт, 2017.- 407 б. 

10. Экскурсиятану [Текст]: оқу құралы/ Ш. Т. Абдреева.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 200 

б. 

11. Қазақстан туризмі [Текст]: оқу құралы/ С. Р. Ердәулетов [және т. б.].- Алматы: Бастау, 2015.- 

552 б.  

12. Туризм маркетингі [Текст]: оқу құралы/ Ж. Н. Алиева, Е. А. Калимбетов.- Алматы: Қазақ 

университетi, 2016.- 334 б. 

Дата обновления  

 

 

 

Название модуля и шифр История развития туризма, IRT 

Ответственный за модуль к.э.н. Койшинова Г.К., Жугинисова С.П. 

Тип модуля  ООМ  

Уровень модуля бакалавр 

Количество часов в неделю 9 

Количество кредитов 6/10 

Форма обучения очная 



Семестр 3 

Количество обучающихся Мин – 5, макс – 10. 

Пререквизиты модуля Введение в специальность, основы туризмологии 

Содержание модуля Целью изучения дисциплины является освоение будущими менеджерами туристских структур 

казахстанских туристско-рекреационных (природных и историко-культурных) ресурсов для развития 

внутреннего и международного туризма. Сформировать у студентов систему знаний по                                                       

истории развития организованных путешествий в мире и Казахстане, понимания на этой основе,  

формирования теории развития  современного международного туризма как  глобального 

социального явления, умений использовать полученные исторические и теоретические знания 

совершенствования отечественной индустрии туризма. 

Результаты обучения В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные методы туристско-краеведческой работы; 

- свободно пользоваться основными источниками краеведения; 

- основу организации туристско-краеведческой работы; 

- основу использования объектов краеведения так и источников краеведения. 

Уметь:  

- работать с такими источниками знаний как историко-архивные документы, мемуары, 

географические и исторические карты, периодическая печать; 

- сопоставлять данные разных источников, готовить сводную информацию по той или иной 

рекреационной и туристско-экскурсионной проблеме; 

- использовать данные краеведческой и музейной информации для развития туристско-

экскурсионного дела. 

Владеть: 

- навыками анализа информации; 

- навыками подачи краеведческого материала туристам. 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения кредитов Выполнение требований и заданий учебной программы и силлабуса дисциплин, входящих в модуль, 

с получением рейтингов на уровне не менее 50 баллов, успешная сдача  экзамена. 

Продолжительность модуля 3 семестр 

Литература 1. Экологический туризм [Текст]: учебник/ Кулманова Г. А. [и др.]; под ред. О. Беркинбая.- 3-е изд., 

испр. и доп. - Алматы: Нур-Принт, 2013.- 421 с. 

2. Менеджер гостиничного хозяйства [Текст]: учеб. пособие для проф. образования/ Р. Т. Алишева.- 

Астана: Фолиант, 2015.- 288 с. 

3. Географические аспекты развития рекреации и туризма в Восточном Казахстане. Опыт и практика 



[Текст]: [моногр.]/ А. В. Егорина, А. Н. Логиновская; М-во образования и науки РК, Усть-

Каменогорский филиал Каз. геогр. о-ва ВКТУ им. Д. Серикбаева.- Усть-Каменогорск: Шығыс 

полиграф, 2016.- 280 с. 

4. Организация питания в туризме [Текст]: учеб. пособие/ А. К. Уварова; М-во образования и науки 

РК.- Алматы: Бастау, 2015.- 328 с. 

5. География туризма Казахстана [Текст]: [моногр.]/ С.Р. Ердавлетов ; КазНУ им. аль-Фараби.- 2-е 

изд., доп. и перераб.- Алматы: Қазақ университетi, 2015.- 180 с. 

6. Проблемы развития туристского рынка в Республике Казахстан: теория, методология и практика 

[Текст]: моногр./ О. А. Яновская [и др.]; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск: Берел: 

Изд-во ВКГУ, 2017.- 173 с. 

7. Основы туризма и краеведения [Текст]: учеб. пособие/ Ж. Т. Токаева; М-во образования и науки 

РК. - Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ им. С. Аманжолова, 2017.- 72 с. 

8. Планирование и организации туристского бизнеса [Текст]: учеб. пособие для вузов/ Л. И. 

Изтелеуова, К. О. Бекишев, Е. А. Шайхыгалиев.- Алматы: Альманах, 2017.- 280 с. 

9. Экологиялық туризм [Текст]: жоғары оқу орындарына арналған оқулықтар мен оқу құралдары/ 

Г.Құлманова [және т.б.].- 3-ші бас.,туз.,толықт.- Алматы: Нұр-Принт, 2017.- 407 б. 

10. Экскурсиятану [Текст]: оқу құралы/ Ш. Т. Абдреева.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 200 б. 

11. Қазақстан туризмі [Текст]: оқу құралы/ С. Р. Ердәулетов [және т. б.].- Алматы: Бастау, 2015.- 552 

б.  

12. Туризм маркетингі [Текст]: оқу құралы/ Ж. Н. Алиева, Е. А. Калимбетов.- Алматы: Қазақ 

университетi, 2016.- 334 б. 

Дата обновления  

 

 

Название модуля и шифр Управление туризма, UT 

Ответственный за модуль к.э.н. Койшинова Г.К., к.э.н. Апышева А.А. 

Тип модуля  ОМС  

Уровень модуля бакалавр 

Количество часов в неделю 15 

Количество кредитов 10/17 

Форма обучения очная 

Семестр 3, 4 

Количество обучающихся Мин – 5, макс – 10. 

Пререквизиты модуля Основы экономики, введение в специальность, основы туризмологии 



Содержание модуля Основные этапы развития менеджмента. Основные школы и концепции менеджмента. Особенности 

туризма как объекта управления. Система и структура управления туризмом. Функции и принципы 

менеджмента туризма. Методы менеджмента. Содержание и виды управленческих решений. 

Управление персоналом туристской фирмы. Сущность, содержание, основные понятия маркетинга в 

туризме. Концепции маркетинга. Система туристского маркетинга. Содержание и направления 

маркетинговых исследований. Исследование среды маркетинга туристского предприятия. 

Сегментация рынка и позиционирование 

Результаты обучения В результате освоения модуля студент должен 

Знать:  

историю развития менеджмента 

сущность функции управления и основ менеджмента, как науки 

планирование основных  направлений развития производства и управления 

основы бухгалтерского учета в туризме 

Уметь:   

управлять конфликтами и стрессом 

создавать организационные структуры и системы управления производством 

организовывать и проводить деловые совещания и переговоры 

Иметь навыки: 

исследования экономических проблем 

самообучения современным методам исследования 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения кредитов Выполнение требований и заданий учебной программы и силлабуса дисциплин, входящих в модуль, 

с получением рейтингов на уровне не менее 50 баллов, успешная сдача  экзамена. 

Продолжительность модуля два семестра 

Литература 1. Экологический туризм [Текст]: учебник/ Кулманова Г. А. [и др.]; под ред. О. Беркинбая.- 3-е изд., 

испр. и доп. - Алматы: Нур-Принт, 2013.- 421 с. 

2. Менеджер гостиничного хозяйства [Текст]: учеб. пособие для проф. образования/ Р. Т. Алишева.- 

Астана: Фолиант, 2015.- 288 с. 

3. Географические аспекты развития рекреации и туризма в Восточном Казахстане. Опыт и практика 

[Текст]: [моногр.]/ А. В. Егорина, А. Н. Логиновская; М-во образования и науки РК, Усть-

Каменогорский филиал Каз. геогр. о-ва ВКТУ им. Д. Серикбаева.- Усть-Каменогорск: Шығыс 

полиграф, 2016.- 280 с. 

4. Организация питания в туризме [Текст]: учеб. пособие/ А. К. Уварова; М-во образования и науки 

РК.- Алматы: Бастау, 2015.- 328 с. 

5. География туризма Казахстана [Текст]: [моногр.]/ С.Р. Ердавлетов ; КазНУ им. аль-Фараби.- 2-е 



изд., доп. и перераб.- Алматы: Қазақ университетi, 2015.- 180 с. 

6. Проблемы развития туристского рынка в Республике Казахстан: теория, методология и практика 

[Текст]: моногр./ О. А. Яновская [и др.]; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск: Берел: 

Изд-во ВКГУ, 2017.- 173 с. 

7. Основы туризма и краеведения [Текст]: учеб. пособие/ Ж. Т. Токаева; М-во образования и науки 

РК. - Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ им. С. Аманжолова, 2017.- 72 с. 

8. Планирование и организации туристского бизнеса [Текст]: учеб. пособие для вузов/ Л. И. 

Изтелеуова, К. О. Бекишев, Е. А. Шайхыгалиев.- Алматы: Альманах, 2017.- 280 с. 

9. Экологиялық туризм [Текст]: жоғары оқу орындарына арналған оқулықтар мен оқу құралдары/ 

Г.Құлманова [және т.б.].- 3-ші бас.,туз.,толықт.- Алматы: Нұр-Принт, 2017.- 407 б. 

10. Экскурсиятану [Текст]: оқу құралы/ Ш. Т. Абдреева.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 200 б. 

11. Қазақстан туризмі [Текст]: оқу құралы/ С. Р. Ердәулетов [және т. б.].- Алматы: Бастау, 2015.- 552 

б.  

12. Туризм маркетингі [Текст]: оқу құралы/ Ж. Н. Алиева, Е. А. Калимбетов.- Алматы: Қазақ 

университетi, 2016.- 334 б. 

Дата обновления  

 

 

Название модуля и шифр Профессионально-коммуникативный 

Ответственный за модуль к.э.н. Койшинова Г.К., к.п.н. Капышева Г.К. 

Тип модуля  ООбМ 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 9 

Количество кредитов 6/10 

Форма обучения очная 

Семестр 5, 6 

Количество обучающихся Мин – 5, макс – 10. 

Пререквизиты модуля Основы экономики, введение в специальность, основы туризмологии, иностранный язык, уровни 

А1, А2 

Содержание модуля Содержание обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 

метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного 

подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Изучение и применение 

основных концепций и практических приемов современного маркетинга в сфере туризма. 

Результаты обучения В результате освоения модуля студент должен 



Знать: грамотная речь (в том числе четкость, правильность), письменная речь, знание ораторских 

приемов, знание личностных особенностей и типичных проблем людей, с которыми предстоит 

общаться, теоретические основы туристского маркетинга. 

Уметь: умение соблюдать этику и этикет общения, умение проявить индивидуальный подход к 

собеседнику и т.д., умение организовывать и вести переговоры, иные деловые встречи, умение 

анализировать внешние сигналы (телодвижения, мимика, интонации), умение проникнуться 

интересами другого человека. 

Иметь навыки: владение той или иной лексикой, владение коммуникативными тактиками, владение 

коммуникативными стратегиями, способность гасить конфликты в зародыше, 

неконфликтогенность,  владение навыками активного слушания,  

- владение ораторским искусством, рекламировать и продвигать свои услуги так, чтобы 

потребитель узнал о них и захотел их приобрести (туристские услуги). 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения кредитов Выполнение требований и заданий учебной программы и силлабуса дисциплин, входящих в 

модуль, с получением рейтингов на уровне не менее 50 баллов, успешная сдача  экзамена. 

Продолжительность модуля 2 семестра 

Литература 1. Экологический туризм [Текст]: учебник/ Кулманова Г. А. [и др.]; под ред. О. Беркинбая.- 3-е изд., 

испр. и доп. - Алматы: Нур-Принт, 2013.- 421 с. 

2. Менеджер гостиничного хозяйства [Текст]: учеб. пособие для проф. образования/ Р. Т. Алишева.- 

Астана: Фолиант, 2015.- 288 с. 

3. Географические аспекты развития рекреации и туризма в Восточном Казахстане. Опыт и 

практика [Текст]: [моногр.]/ А. В. Егорина, А. Н. Логиновская; М-во образования и науки РК, Усть-

Каменогорский филиал Каз. геогр. о-ва ВКТУ им. Д. Серикбаева.- Усть-Каменогорск: Шығыс 

полиграф, 2016.- 280 с. 

4. Организация питания в туризме [Текст]: учеб. пособие/ А. К. Уварова; М-во образования и науки 

РК.- Алматы: Бастау, 2015.- 328 с. 

5. География туризма Казахстана [Текст]: [моногр.]/ С.Р. Ердавлетов ; КазНУ им. аль-Фараби.- 2-е 

изд., доп. и перераб.- Алматы: Қазақ университетi, 2015.- 180 с. 

6. Проблемы развития туристского рынка в Республике Казахстан: теория, методология и практика 

[Текст]: моногр./ О. А. Яновская [и др.]; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск: Берел: 

Изд-во ВКГУ, 2017.- 173 с. 

7. Основы туризма и краеведения [Текст]: учеб. пособие/ Ж. Т. Токаева; М-во образования и науки 

РК. - Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ им. С. Аманжолова, 2017.- 72 с. 

8. Планирование и организации туристского бизнеса [Текст]: учеб. пособие для вузов/ Л. И. 

Изтелеуова, К. О. Бекишев, Е. А. Шайхыгалиев.- Алматы: Альманах, 2017.- 280 с. 



9. Экологиялық туризм [Текст]: жоғары оқу орындарына арналған оқулықтар мен оқу құралдары/ 

Г.Құлманова [және т.б.].- 3-ші бас.,туз.,толықт.- Алматы: Нұр-Принт, 2017.- 407 б. 

10. Экскурсиятану [Текст]: оқу құралы/ Ш. Т. Абдреева.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 200 б. 

11. Қазақстан туризмі [Текст]: оқу құралы/ С. Р. Ердәулетов [және т. б.].- Алматы: Бастау, 2015.- 

552 б.  

12. Туризм маркетингі [Текст]: оқу құралы/ Ж. Н. Алиева, Е. А. Калимбетов.- Алматы: Қазақ 

университетi, 2016.- 334 б. 

13. English File [Электронный ресурс] : Advanced Class Audio CDs : [комплект] / С. Latham-Koenig, 

C. Oxenden, J. Lambert. - third edit. - [New York] : Oxford University Press. CD 1 - 4 : Tracks 1.1-1.43 ; 

2.1-2.39 ; 3.1-3.40 ;4.1-4.36. - 2015. - 4 CD-ROM.  

14. English File [Электронный ресурс] : Upper-Intermediate Class Audio CDs : [комплект] / С. Latham-

Koenig, C. Oxenden. - third edit. - [New York] : Oxford University Press. CD 1 - 4 : Tracks 1.1-1.50 ; 2.1-

2.44 ; 3.1-3.49 ; 4.1-4.47. - 2014. - 4 CD-ROM. 

15. English File [Электронный ресурс] : Beginer Class Audio CDs : [комплект] / С. Latham-Koenig, C. 

Oxenden. - third edit. - [New York] : Oxford University Press. CD 1 - 4 : Tracks 1.1-1.97 ; 2.1-2.72 ;3.1-

3.66 ;4.1-4.59. - 2015. - 4 CD-ROM. 

16. Пособие по практическому переводу с английского языка на русский (для начинающих) [Текст] 

: учеб. пособие для тех. и проф. образования / В. Ж. Сарсекенова. - 3-е изд., стереотип. - Астана : 

Фолиант, 2017. - 160 с. English File [Текст] : Pre-Intermediate Teacher's Book / C. Latham-Koenig [and 

other]. - [third edit.]. - [New York] : Oxford University Press, [2018]. - 279 p. : +CD-ROM. 

17. English File [Текст] : Elementary Teacher's Book / C. Latham-Koenig [and other]. - [third edit.]. - 

[New York] : Oxford University Press, [2018] 

18. English File [Текст] : Intermediate PlusTeacher's Book / C. Latham-Koenig [and other]. - [third edit.]. 

- [New York] : Oxford University Press, [2018]. 

19. English File [Текст] : Upper-Intermediate Teacher's Book / C. Latham-Koenig [and other]. - [third 

edit.]. - [New York] : Oxford University Press, [2018]. 

20. English File [Текст] : Advaced Teacher's Book / C. Latham-Koenig [and other]. - [third edit.]. - [New 

York] : Oxford University Press, [2018]. 

21. English File [Текст] : Pre-Intermediate Teacher's Book / C. Latham-Koenig [and other]. - [third edit.]. 

- [New York] : Oxford University Press, [2018]. 

22. English File [Текст] : Beginner Teacher's Book / C. Latham-Koenig [and other]. - [third edit.]. - [New 

York] : Oxford University Press, [2018]. 

23. New Headway [Текст] : Advancede Student's Book / L. Soars, J. Soars, P. Hancock. - Fourth edit. - 

[New York] : Oxford University Press, [2017]. 

24. New Headway [Текст] : Advancede Teacher's Book / L. Soars [and other]. - Fourth edit. - [New York] 



: Oxford University Press, [2017]. 

Дата обновления  

 

 

Название модуля и шифр Профессионально- экономический 

Ответственный за модуль к.э.н. Койшинова Г.К., к.э.н. Ситникова Е.С., Жугинисова С.П. 

 

Тип модуля  ООбМ 

Уровень модуля бакалавр 

Количество часов в неделю 9 

Количество кредитов 6/10 

Форма обучения очная 

Семестр 1, 2 

Количество обучающихся Мин – 5, макс – 10. 

Пререквизиты модуля Школьный курс географии 

Содержание модуля Целью модуля является подготовка менеджеров туристско-экскурсионных структур к планированию 

и осуществлению туров по территории Республики Казахстан с активными способами путешествий. 

Результаты обучения В результате освоения модуля студент должен 

Знать: как осуществлять квалифицированный подбор обслуживающего персонала для несложных 

туристских путешествий и восхождений. 

Уметь: составлять оптимальные варианты программ активных путешествий для реализации их в 

качестве самостоятельного туристского продукта. 

Иметь навыки: по организации и совершенствованию деятельности обслуживающего персонала 

(носильщиков, коноводов, кухонных работников, переводчиков, гидов-проводников и т.п.) для 

несложных путешествий в разных видах туризма, осуществлять контроль за их деятельностью. 

Форма итогового 

контроля 

экзамен 

Условия для получения кредитов Выполнение требований и заданий учебной программы и силлабуса дисциплин, входящих в модуль, с 

получением рейтингов на уровне не менее 50 баллов, успешная сдача  экзамена. 

Продолжительность модуля два семестра 

Литература 1. Экологический туризм [Текст]: учебник/ Кулманова Г. А. [и др.]; под ред. О. Беркинбая.- 3-е изд., 

испр. и доп. - Алматы: Нур-Принт, 2013.- 421 с. 

2. Менеджер гостиничного хозяйства [Текст]: учеб. пособие для проф. образования/ Р. Т. Алишева.- 

Астана: Фолиант, 2015.- 288 с. 



3. Географические аспекты развития рекреации и туризма в Восточном Казахстане. Опыт и практика 

[Текст]: [моногр.]/ А. В. Егорина, А. Н. Логиновская; М-во образования и науки РК, Усть-

Каменогорский филиал Каз. геогр. о-ва ВКТУ им. Д. Серикбаева.- Усть-Каменогорск: Шығыс 

полиграф, 2016.- 280 с. 

4. Организация питания в туризме [Текст]: учеб. пособие/ А. К. Уварова; М-во образования и науки 

РК.- Алматы: Бастау, 2015.- 328 с. 

5. География туризма Казахстана [Текст]: [моногр.]/ С.Р. Ердавлетов ; КазНУ им. аль-Фараби.- 2-е 

изд., доп. и перераб.- Алматы: Қазақ университетi, 2015.- 180 с. 

6. Проблемы развития туристского рынка в Республике Казахстан: теория, методология и практика 

[Текст]: моногр./ О. А. Яновская [и др.]; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск: Берел: 

Изд-во ВКГУ, 2017.- 173с. 

7. Основы туризма и краеведения [Текст]: учеб. пособие/ Ж. Т. Токаева; М-во образования и науки РК. 

- Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ им. С. Аманжолова, 2017.- 72 с. 

8. Планирование и организации туристского бизнеса [Текст]: учеб. пособие для вузов/ Л. И. 

Изтелеуова, К. О. Бекишев, Е. А. Шайхыгалиев.- Алматы: Альманах, 2017.- 280 с. 

9. Экологиялық туризм [Текст]: жоғары оқу орындарына арналған оқулықтар мен оқу құралдары/ 

Г.Құлманова [және т.б.].- 3-ші бас.,туз.,толықт.- Алматы: Нұр-Принт, 2017.- 407 б. 

10. Экскурсиятану [Текст]: оқу құралы/ Ш. Т. Абдреева.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 200 б. 

11. Қазақстан туризмі [Текст]: оқу құралы/ С. Р. Ердәулетов [және т. б.].- Алматы: Бастау, 2015.- 552 б.  

12. Туризм маркетингі [Текст]: оқу құралы/ Ж. Н. Алиева, Е. А. Калимбетов.- Алматы: Қазақ 

университетi, 2016.- 334 б. 

Дата обновления  

 

Название модуля и шифр Организация туристско- экскурсионного дела, OTED 

Ответственный за модуль к.э.н. Койшинова Г.К., Асубаева А.С., Токаева Ж.Т. 

Тип модуля  ОМС  

Уровень модуля бакалавр 

Количество часов в неделю 12 

Количество кредитов 8/14 

Форма обучения очная 

Семестр 5, 6 

Количество обучающихся Мин – 5, макс – 10. 

Пререквизиты модуля Ведение в специальность, техника и тактика активных видов туризма, основы туризмологии. 



Содержание модуля Определение географии туризма. Изучение схемы «Классификация международного туризма». Виды 

и формы международного туризма. Туристские формальности: паспортные, визовые, валютные, 

таможенные, медицинский контроль. Основные факторы, определяющие туристский спрос и 

развитие международного туризма. Туризм как разновидность внешнеэкономических связей, как 

специфическая форма внешней торговли.Особенности международного туризма. Туристский спрос и 

его характерные черты. Потребительский выбор в туризме. География рекреационного туризма. 

География делового туризма. География религиозного туризма. География лечебного туризма. 

Результаты обучения В результате освоения модуля студент должен 

Знать:  знание сущностей основных моделей и концепции географии. 

Уметь: оперировать основными понятиями рекреационной географии. 

Иметь навыки: владения методикой проведения исследований в любой из областей рекреационной 

географии. 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения кредитов Выполнение требований и заданий учебной программы и силлабуса дисциплин, входящих в модуль, 

с получением рейтингов на уровне не менее 50 баллов, успешная сдача  экзамена. 

Продолжительность модуля два семестра 

Литература 1. Экологический туризм [Текст]: учебник/ Кулманова Г. А. [и др.]; под ред. О. Беркинбая.- 3-е изд., 

испр. и доп. - Алматы: Нур-Принт, 2013.- 421 с. 

2. Менеджер гостиничного хозяйства [Текст]: учеб. пособие для проф. образования/ Р. Т. Алишева.- 

Астана: Фолиант, 2015.- 288 с. 

3. Географические аспекты развития рекреации и туризма в Восточном Казахстане. Опыт и практика 

[Текст]: [моногр.]/ А. В. Егорина, А. Н. Логиновская; М-во образования и науки РК, Усть-

Каменогорский филиал Каз. геогр. о-ва ВКТУ им. Д. Серикбаева.- Усть-Каменогорск: Шығыс 

полиграф, 2016.- 280 с. 

4. Организация питания в туризме [Текст]: учеб. пособие/ А. К. Уварова; М-во образования и науки 

РК.- Алматы: Бастау, 2015.- 328 с. 

5. География туризма Казахстана [Текст]: [моногр.]/ С.Р. Ердавлетов ; КазНУ им. аль-Фараби.- 2-е 

изд., доп. и перераб.- Алматы: Қазақ университетi, 2015.- 180 с. 

6. Проблемы развития туристского рынка в Республике Казахстан: теория, методология и практика 

[Текст]: моногр./ О. А. Яновская [и др.]; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск: Берел: 

Изд-во ВКГУ, 2017.- 173с. 

7. Основы туризма и краеведения [Текст]: учеб. пособие/ Ж. Т. Токаева; М-во образования и науки 

РК. - Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ им. С. Аманжолова, 2017.- 72 с. 

8. Планирование и организации туристского бизнеса [Текст]: учеб. пособие для вузов/ Л. И. 

Изтелеуова, К. О. Бекишев, Е. А. Шайхыгалиев.- Алматы: Альманах, 2017.- 280 с. 



9. Экологиялық туризм [Текст]: жоғары оқу орындарына арналған оқулықтар мен оқу құралдары/ 

Г.Құлманова [және т.б.].- 3-ші бас.,туз.,толықт.- Алматы: Нұр-Принт, 2017.- 407 б. 

10. Экскурсиятану [Текст]: оқу құралы/ Ш. Т. Абдреева.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 200 б. 

11. Қазақстан туризмі [Текст]: оқу құралы/ С. Р. Ердәулетов [және т. б.].- Алматы: Бастау, 2015.- 552 

б.  

12. Туризм маркетингі [Текст]: оқу құралы/ Ж. Н. Алиева, Е. А. Калимбетов.- Алматы: Қазақ 

университетi, 2016.- 334 б. 

Дата обновления  

 

 

Название модуля и шифр Экономика туризма 

Ответственный за модуль к.э.н. Сактаева А.А., к.э.н. Койшинова Г.К. 

Тип модуля  ОМС  

Уровень модуля бакалавр 

Количество часов в неделю 22,5 

Количество кредитов 15/26 

Форма обучения очная 

Семестр 5, 6 

Количество обучающихся Мин – 5, макс – 10. 

Пререквизиты модуля Основы экономики, введение в специальность, основы туризмологии, история туризма. 

Содержание модуля Данный модуль выступает научной базой принятия управленческих решений в бизнесе. 

Для обоснования принятых решений необходимо выявлять и прогнозировать существую-

щие и потенциальные проблемы, производственные и финансовые риски, определять 

воздействие принимаемых решений на уровень рисков и доходов субъекта 

хозяйствования. Квалифицированный специалист экономического профиля должен 

хорошо владеть современными методами экономических исследований, мастерством 

системного комплексного микроэкономического анализа.  

Результаты обучения В результате освоения модуля студент должен 

Знать:  

 совокупность статистических методов исследования, принципы и способы их 



применения в практической деятельности на макро – и микроуровнях;  

  систему экономических показателей, характеризующих обеспеченность ресурсами и 

эффективность их использования на уровне страны, хозяйствующих субъектов;  

Уметь: 

 оценить закономерности развития социально- экономических явлений на макро- и 

микроуровнях;  

 проанализировать количественные и качественные взаимосвязи социально-

экономических процессов;  

 сформулировать на основе полученных расчетов обоснованные выводы и рекомендации 

для практического использования;    

Иметь навыки: 

  использования различных статистических методов в экономических исследованиях 

 организации выборочного наблюдения,  построения групп,  обработки рядов динамики,  

расчета различных индексов,  корреляционно - регрессивного анализа на различных 

уровнях 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения кредитов Выполнение требований и заданий учебной программы и силлабуса дисциплин, 

входящих в модуль, с получением рейтингов на уровне не менее 50 баллов, успешная 

сдача  экзамена. 

Продолжительность модуля два семестра 

Литература 1. Экологический туризм [Текст]: учебник/ Кулманова Г. А. [и др.]; под ред. О. 

Беркинбая.- 3-е изд., испр. и доп. - Алматы: Нур-Принт, 2013.- 421 с. 

2. Менеджер гостиничного хозяйства [Текст]: учеб. пособие для проф. образования/ Р. Т. 

Алишева.- Астана: Фолиант, 2015.- 288 с. 

3. Географические аспекты развития рекреации и туризма в Восточном Казахстане. Опыт 

и практика [Текст]: [моногр.]/ А. В. Егорина, А. Н. Логиновская; М-во образования и 

науки РК, Усть-Каменогорский филиал Каз. геогр. о-ва ВКТУ им. Д. Серикбаева.- Усть-

Каменогорск: Шығыс полиграф, 2016.- 280 с. 

4. Организация питания в туризме [Текст]: учеб. пособие/ А. К. Уварова; М-во 

образования и науки РК.- Алматы: Бастау, 2015.- 328 с. 

5. География туризма Казахстана [Текст]: [моногр.]/ С.Р. Ердавлетов ; КазНУ им. аль-

Фараби.- 2-е изд., доп. и перераб.- Алматы: Қазақ университетi, 2015.- 180 с. 

6. Проблемы развития туристского рынка в Республике Казахстан: теория, методология и 

практика [Текст]: моногр./ О. А. Яновская [и др.]; М-во образования и науки РК. - Усть-

Каменогорск: Берел: Изд-во ВКГУ, 2017.- 173с. 



7. Основы туризма и краеведения [Текст]: учеб. пособие/ Ж. Т. Токаева; М-во 

образования и науки РК. - Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ им. С. Аманжолова, 2017.- 72 

с. 

8. Планирование и организации туристского бизнеса [Текст]: учеб. пособие для вузов/ Л. 

И. Изтелеуова, К. О. Бекишев, Е. А. Шайхыгалиев.- Алматы: Альманах, 2017.- 280 с. 

9. Экологиялық туризм [Текст]: жоғары оқу орындарына арналған оқулықтар мен оқу 

құралдары/ Г.Құлманова [және т.б.].- 3-ші бас.,туз.,толықт.- Алматы: Нұр-Принт, 2017.- 

407 б. 

10. Экскурсиятану [Текст]: оқу құралы/ Ш. Т. Абдреева.- Алматы: Қазақ университеті, 

2016.- 200 б. 

11. Қазақстан туризмі [Текст]: оқу құралы/ С. Р. Ердәулетов [және т. б.].- Алматы: Бастау, 

2015.- 552 б.  

12. Туризм маркетингі [Текст]: оқу құралы/ Ж. Н. Алиева, Е. А. Калимбетов.- Алматы: 

Қазақ университетi, 2016.- 334 б. 

13. Экономикалық талдау негіздері [Текст]: оқу құралы/ Ж.З. Оралбаева, А.З. 

Арыстамбаева.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 134 б. 

14. Мәліметтерді талдау және экономикадағы болжау [Текст]: оқу құралы/ З.П. Айдынов.- 

Алматы: Бастау, 2014.- 240 б. 

15. Экономикалық талдау [Текст]: оқулық/ А.Ғ. Қасымова, Г.Ж. Танекеева.- Қарағанды: 

ЖК "Ақнұр баспасы", 2016.- 262 б. 

16. Экономикалық талдау [Текст]: оқу құралы/ Г.Т. Андыбаева, А.К. Канабекова, А.К. 

Абитова .- Алматы: "LEM" баспасы, 2015.- 296 бет. 

Дата обновления  

 

 

Название модуля и шифр Информационно-управленческий 

Ответственный за модуль К.э.н. Мухамедиева А.Г., Галяпина Г.В. 

Тип модуля  ОМС  

Уровень модуля бакалавр 

Количество часов в неделю 15 

Количество кредитов 10/17 

Форма обучения очная 

Семестр 3, 4 

Количество обучающихся Мин – 5, макс – 10. 

Пререквизиты модуля Основы экономики, микроэкономика социальной сферы и туризма, введение в специальность, 



основы туризмологии. 

Содержание модуля Данный модуль выступает научной базой принятия управленческих решений в бизнесе. Для 

обоснования принятых решений необходимо выявлять и прогнозировать существующие и 

потенциальные проблемы, производственные и финансовые риски, определять воздействие 

принимаемых решений на уровень рисков и доходов субъекта хозяйствования. 

Квалифицированный специалист экономического профиля должен хорошо владеть 

современными методами экономических исследований, мастерством системного 

комплексного микроэкономического анализа.  

Результаты обучения В результате освоения модуля студент должен 

Знать:  

 совокупность статистических методов исследования, принципы и способы их применения в 

практической деятельности на макро – и микроуровнях;  

  систему экономических показателей, характеризующих обеспеченность ресурсами и 

эффективность их использования на уровне страны, хозяйствующих субъектов;  

Уметь: 

 оценить закономерности развития социально- экономических явлений на макро- и 

микроуровнях;  

 проанализировать количественные и качественные взаимосвязи социально-экономических 

процессов;  

 сформулировать на основе полученных расчетов обоснованные выводы и рекомендации для 

практического использования;    

Иметь навыки: 

  использования различных статистических методов в экономических исследованиях 

 организации выборочного наблюдения,  построения групп,  обработки рядов динамики,  

расчета различных индексов,  корреляционно - регрессивного анализа на различных уровнях 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения кредитов Выполнение требований и заданий учебной программы и силлабуса дисциплин, входящих в 

модуль, с получением рейтингов на уровне не менее 50 баллов, успешная сдача  экзамена. 

Продолжительность модуля два семестра 

Литература 1.Экономикалық талдау негіздері [Текст]: оқу құралы/ Ж.З. Оралбаева, А.З. Арыстамбаева.- 

Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 134 б. 

Мәліметтерді талдау және экономикадағы болжау [Текст]: оқу құралы/ З.П. Айдынов.- 

Алматы: Бастау, 2014.- 240 б. 

2.Экономикалық талдау [Текст]: оқулық/ А.Ғ. Қасымова, Г.Ж. Танекеева.- Қарағанды: ЖК 

"Ақнұр баспасы", 2016.- 262 б. 



3.Экономикалық талдау [Текст]: оқу құралы/ Г.Т. Андыбаева, А.К. Канабекова, А.К. Абитова 

.- Алматы: "LEM" баспасы, 2015.- 296 бет. 

4. Статистика [Текст]: учебно-лабораторный практикум/ Н.М. Сагындыкова.- Астана: 

Фолиант, 2015.- 104 с. 

5. Статистика [Текст]: учебно-лабораторный практикум/ Н.М. Сагындыкова.- Астана: 

Фолиант, 2015.- 104 с. 

6. Экологический туризм [Текст]: учебник/ Кулманова Г. А. [и др.]; под ред. О. Беркинбая.- 3-

е изд., испр. и доп. - Алматы: Нур-Принт, 2013.- 421 с. 

7. Менеджер гостиничного хозяйства [Текст]: учеб. пособие для проф. образования/ Р. Т. 

Алишева.- Астана: Фолиант, 2015.- 288 с. 

8. Географические аспекты развития рекреации и туризма в Восточном Казахстане. Опыт и 

практика [Текст]: [моногр.]/ А. В. Егорина, А. Н. Логиновская; М-во образования и науки РК, 

Усть-Каменогорский филиал Каз. геогр. о-ва ВКТУ им. Д. Серикбаева.- Усть-Каменогорск: 

Шығыс полиграф, 2016.- 280 с. 

9. Организация питания в туризме [Текст]: учеб. пособие/ А. К. Уварова; М-во образования и 

науки РК.- Алматы: Бастау, 2015.- 328 с. 

10. География туризма Казахстана [Текст]: [моногр.]/ С.Р. Ердавлетов ; КазНУ им. аль-

Фараби.- 2-е изд., доп. и перераб.- Алматы: Қазақ университетi, 2015.- 180 с. 

11. Проблемы развития туристского рынка в Республике Казахстан: теория, методология и 

практика [Текст]: моногр./ О. А. Яновская [и др.]; М-во образования и науки РК. - Усть-

Каменогорск: Берел: Изд-во ВКГУ, 2017.- 173с. 

12. Основы туризма и краеведения [Текст]: учеб. пособие/ Ж. Т. Токаева; М-во образования и 

науки РК. - Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ им. С. Аманжолова, 2017.- 72 с. 

13. Планирование и организации туристского бизнеса [Текст]: учеб. пособие для вузов/ Л. И. 

Изтелеуова, К. О. Бекишев, Е. А. Шайхыгалиев.- Алматы: Альманах, 2017.- 280 с. 

14. Экологиялық туризм [Текст]: жоғары оқу орындарына арналған оқулықтар мен оқу 

құралдары/ Г.Құлманова [және т.б.].- 3-ші бас.,туз.,толықт.- Алматы: Нұр-Принт, 2017.- 407 б. 

15. Экскурсиятану [Текст]: оқу құралы/ Ш. Т. Абдреева.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 

200 б. 

16. Қазақстан туризмі [Текст]: оқу құралы/ С. Р. Ердәулетов [және т. б.].- Алматы: Бастау, 

2015.- 552 б.  

17. Туризм маркетингі [Текст]: оқу құралы/ Ж. Н. Алиева, Е. А. Калимбетов.- Алматы: Қазақ 

университетi, 2016.- 334 б. 

Дата обновления  

 



Название модуля и шифр Организация туристского бизнеса, ОТВ 

Ответственный за модуль к.э.н. Сактаева А.А., к.э.н. Койшинова Г.К., Жугинисова С.П. 

Тип модуля  МВОС 

Уровень модуля бакалавр 

Количество часов в неделю 13,5 

Количество кредитов 9/15 

Форма обучения очная 

Семестр 5, 6 

Количество обучающихся Мин – 5, макс – 10. 

Пререквизиты модуля Основы экономики, микроэкономика социальной сферы и туризма, введение в 

специальность, основы туризмологии. 

Содержание модуля  Цель модуля дать студентам теоретические, технологические и организационно-

практические основы организации ресторанного дела,  сформировать навыки 

подготовки  организации и структуры производства предприятий ресторанного 

хозяйства, процессов обслуживания, особенностей обслуживания туристов, научить 

применять эти навыки в своей будущей работе, дать студентам теоретические, 

технологические и организационно-практические основы организации гостиничного 

дела, сформировать навыки подготовки организации и структуры производства 

предприятий гостиничного хозяйства, процессов обслуживания, особенностей 

обслуживания туристов, научить применять эти навыки в своей будущей работе. 

Результаты обучения В результате освоения модуля студент должен 

Знать: современное состояние и развитие индустрии гостеприимства, историю 

становления и развития гостиничного дела и ресторанного бизнеса, обобщенный 

мировой опыт управления предприятиями гостиничного бизнеса, гостиничные услуги в 

структуре туристского обслуживания, организацию производственного и 

технологического процессов в гостинице; технико-экономические показатели 

деятельности гостиниц и ресторанов. 

Уметь: : оперировать основными понятиями рекреационной географии. 

Иметь навыки: владения методикой проведения исследований в любой из областей 

рекреационной географии. 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения кредитов Выполнение требований и заданий учебной программы и силлабуса дисциплин, 

входящих в модуль, с получением рейтингов на уровне не менее 50 баллов, успешная 

сдача  экзамена. 

Продолжительность модуля 1 семестр 



Литература 1. Экологический туризм [Текст]: учебник/ Кулманова Г. А. [и др.]; под ред. О. 

Беркинбая.- 3-е изд., испр. и доп. - Алматы: Нур-Принт, 2013.- 421 с. 

2. Менеджер гостиничного хозяйства [Текст]: учеб. пособие для проф. образования/ Р. Т. 

Алишева.- Астана: Фолиант, 2015.- 288 с. 

3. Географические аспекты развития рекреации и туризма в Восточном Казахстане. 

Опыт и практика [Текст]: [моногр.]/ А. В. Егорина, А. Н. Логиновская; М-во 

образования и науки РК, Усть-Каменогорский филиал Каз. геогр. о-ва ВКТУ им. Д. 

Серикбаева.- Усть-Каменогорск: Шығыс полиграф, 2016.- 280 с. 

4. Организация питания в туризме [Текст]: учеб. пособие/ А. К. Уварова; М-во 

образования и науки РК.- Алматы: Бастау, 2015.- 328 с. 

5. География туризма Казахстана [Текст]: [моногр.]/ С.Р. Ердавлетов ; КазНУ им. аль-

Фараби.- 2-е изд., доп. и перераб.- Алматы: Қазақ университетi, 2015.- 180 с. 

6. Проблемы развития туристского рынка в Республике Казахстан: теория, методология 

и практика [Текст]: моногр./ О. А. Яновская [и др.]; М-во образования и науки РК. - 

Усть-Каменогорск: Берел: Изд-во ВКГУ, 2017.- 173с. 

7. Основы туризма и краеведения [Текст]: учеб. пособие/ Ж. Т. Токаева; М-во 

образования и науки РК. - Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ им. С. Аманжолова, 2017.- 

72 с. 

8. Планирование и организации туристского бизнеса [Текст]: учеб. пособие для вузов/ Л. 

И. Изтелеуова, К. О. Бекишев, Е. А. Шайхыгалиев.- Алматы: Альманах, 2017.- 280 с. 

9. Экологиялық туризм [Текст]: жоғары оқу орындарына арналған оқулықтар мен оқу 

құралдары/ Г.Құлманова [және т.б.].- 3-ші бас.,туз.,толықт.- Алматы: Нұр-Принт, 2017.- 

407 б. 

10. Экскурсиятану [Текст]: оқу құралы/ Ш. Т. Абдреева.- Алматы: Қазақ университеті, 

2016.- 200 б. 

11. Қазақстан туризмі [Текст]: оқу құралы/ С. Р. Ердәулетов [және т. б.].- Алматы: 

Бастау, 2015.- 552 б.  

12. Туризм маркетингі [Текст]: оқу құралы/ Ж. Н. Алиева, Е. А. Калимбетов.- Алматы: 

Қазақ университетi, 2016.- 334 б. 

Дата обновления  

 

Название модуля и шифр Менеджмент туризма, МТ 

Ответственный за модуль к.э.н. Сактаева А.А., к.э.н. Койшинова Г.К., Жугинисова С.П. 

Тип модуля  МВОС 

Уровень модуля бакалавр 



Количество часов в неделю 9 

Количество кредитов 6/10 

Форма обучения очная 

Семестр 7 

Количество обучающихся Мин – 5, макс – 10. 

Пререквизиты модуля Основы экономики, микроэкономика социальной сферы и туризма, введение в специальность, 

основы туризмологии, экономика и организация гостиничных услуг. 

Содержание модуля Цель модуля дать студентам теоретические, технологические и организационно-практические 

основы организации гостиничного дела, сформировать навыки подготовки организации и 

структуры производства предприятий гостиничного хозяйства, процессов обслуживания, 

особенностей обслуживания туристов, научить применять эти навыки в своей будущей работе. 

Результаты обучения В результате освоения модуля студент должен 

Знать: 

- современное состояние и развитие индустрии гостеприимства; 

- историю становления и развития гостиничного дела; 

- обобщенный мировой опыт управления предприятиями гостиничного бизнеса; 

- гостиничные услуги в структуре туристского обслуживания; 

- организацию производственного и технологического процессов в гостинице; 

- технико-экономические показатели деятельности гостиницы. 

Уметь: :  

- самостоятельно владеть терминологией гостиничного обслуживания;             

 - рассчитывать показатели экономического эффекта от оказания гостиничных услуг; 

- приобрести практические навыки по организации гостиничного бизнеса. 

Иметь навыки:  

- профессиональными навыками организации гостиничного бизнеса; 

- знаниями о роли гостиничного бизнеса в экономике РК; 

- методами организации и управления гостиничным бизнесом; 

- навыками взаимодействия персонала отелей с клиентами и турфирмами; 

- навыками организации и предоставления дополнительных гостиничных услуг. 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения кредитов Выполнение требований и заданий учебной программы и силлабуса дисциплин, входящих в 

модуль, с получением рейтингов на уровне не менее 50 баллов, успешная сдача  экзамена. 

Продолжительность модуля 7 семестр 

Литература 1. Экологический туризм [Текст]: учебник/ Кулманова Г. А. [и др.]; под ред. О. Беркинбая.- 3-е 



изд., испр. и доп. - Алматы: Нур-Принт, 2013.- 421 с. 

2. Менеджер гостиничного хозяйства [Текст]: учеб. пособие для проф. образования/ Р. Т. 

Алишева.- Астана: Фолиант, 2015.- 288 с. 

3. Географические аспекты развития рекреации и туризма в Восточном Казахстане. Опыт и 

практика [Текст]: [моногр.]/ А. В. Егорина, А. Н. Логиновская; М-во образования и науки РК, 

Усть-Каменогорский филиал Каз. геогр. о-ва ВКТУ им. Д. Серикбаева.- Усть-Каменогорск: 

Шығыс полиграф, 2016.- 280 с. 

4. Организация питания в туризме [Текст]: учеб. пособие/ А. К. Уварова; М-во образования и 

науки РК.- Алматы: Бастау, 2015.- 328 с. 

5. География туризма Казахстана [Текст]: [моногр.]/ С.Р. Ердавлетов ; КазНУ им. аль-Фараби.- 

2-е изд., доп. и перераб.- Алматы: Қазақ университетi, 2015.- 180 с. 

6. Проблемы развития туристского рынка в Республике Казахстан: теория, методология и 

практика [Текст]: моногр./ О. А. Яновская [и др.]; М-во образования и науки РК. - Усть-

Каменогорск: Берел: Изд-во ВКГУ, 2017.- 173с. 

7. Основы туризма и краеведения [Текст]: учеб. пособие/ Ж. Т. Токаева; М-во образования и 

науки РК. - Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ им. С. Аманжолова, 2017.- 72 с. 

8. Планирование и организации туристского бизнеса [Текст]: учеб. пособие для вузов/ Л. И. 

Изтелеуова, К. О. Бекишев, Е. А. Шайхыгалиев.- Алматы: Альманах, 2017.- 280 с. 

9. Экологиялық туризм [Текст]: жоғары оқу орындарына арналған оқулықтар мен оқу 

құралдары/ Г.Құлманова [және т.б.].- 3-ші бас.,туз.,толықт.- Алматы: Нұр-Принт, 2017.- 407 б. 

10. Экскурсиятану [Текст]: оқу құралы/ Ш. Т. Абдреева.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 

200 б. 

11. Қазақстан туризмі [Текст]: оқу құралы/ С. Р. Ердәулетов [және т. б.].- Алматы: Бастау, 

2015.- 552 б.  

12. Туризм маркетингі [Текст]: оқу құралы/ Ж. Н. Алиева, Е. А. Калимбетов.- Алматы: Қазақ 

университетi, 2016.- 334 б. 

Дата обновления  

 

Название модуля и шифр Экскурсионно-географический 

Ответственный за модуль к.э.н Койшинова Г.К., к.э.н Сактаева А.А. 

Тип модуля  МВОС  

Уровень модуля бакалавр 

Количество часов в неделю 9 

Количество кредитов 6/10 

Форма обучения очная 



Семестр 7 

Количество обучающихся Мин – 5, макс – 10. 

Пререквизиты модуля Основы экономики, микроэкономика социальной сферы и туризма, введение в специальность, 

основы туризмологии, экономика и организация гостиничных услуг, менеджмент туризма, 

маркетинг туризма. 

Содержание модуля Цель модуля дать студентам теоретические знания об экскурсионном методе познания, 

сформировать навыки подготовки экскурсий и технологий их проведения, научить применять 

эти навыки в своей будущей работе. 

Результаты обучения В результате освоения модуля студент должен 

Знать: 

- методику подготовки экскурсий на различные темы; 

- методику проведения различных видов экскурсий; 

- методы организации экскурсионной работы. 

Уметь: :  

- подбирать и использовать методическую, краеведческую, историческую и другую литературу 

по теме экскурсии; 

- создавать схемы маршрутов на транспортные и пешеходные экскурсии;  

- выполнять функцию экскурсовода в туристско-экскурсионном предприятии (при наличии 

соответствующей квалификации). 

Иметь навыки:  

- пропагандировать экскурсионное дело в Казахстане. 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения кредитов Выполнение требований и заданий учебной программы и силлабуса дисциплин, входящих в 

модуль, с получением рейтингов на уровне не менее 50 баллов, успешная сдача  экзамена. 

Продолжительность модуля 7 семестр 

Литература 1. Экологический туризм [Текст]: учебник/ Кулманова Г. А. [и др.]; под ред. О. Беркинбая.- 3-е 

изд., испр. и доп. - Алматы: Нур-Принт, 2013.- 421 с. 

2. Менеджер гостиничного хозяйства [Текст]: учеб. пособие для проф. образования/ Р. Т. 

Алишева.- Астана: Фолиант, 2015.- 288 с. 

3. Географические аспекты развития рекреации и туризма в Восточном Казахстане. Опыт и 

практика [Текст]: [моногр.]/ А. В. Егорина, А. Н. Логиновская; М-во образования и науки РК, 

Усть-Каменогорский филиал Каз. геогр. о-ва ВКТУ им. Д. Серикбаева.- Усть-Каменогорск: 

Шығыс полиграф, 2016.- 280 с. 

4. Организация питания в туризме [Текст]: учеб. пособие/ А. К. Уварова; М-во образования и 

науки РК.- Алматы: Бастау, 2015.- 328 с. 



5. География туризма Казахстана [Текст]: [моногр.]/ С.Р. Ердавлетов ; КазНУ им. аль-Фараби.- 2-

е изд., доп. и перераб.- Алматы: Қазақ университетi, 2015.- 180 с. 

6. Проблемы развития туристского рынка в Республике Казахстан: теория, методология и 

практика [Текст]: моногр./ О. А. Яновская [и др.]; М-во образования и науки РК. - Усть-

Каменогорск: Берел: Изд-во ВКГУ, 2017.- 173с. 

7. Основы туризма и краеведения [Текст]: учеб. пособие/ Ж. Т. Токаева; М-во образования и 

науки РК. - Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ им. С. Аманжолова, 2017.- 72 с. 

8. Планирование и организации туристского бизнеса [Текст]: учеб. пособие для вузов/ Л. И. 

Изтелеуова, К. О. Бекишев, Е. А. Шайхыгалиев.- Алматы: Альманах, 2017.- 280 с. 

9. Экологиялық туризм [Текст]: жоғары оқу орындарына арналған оқулықтар мен оқу 

құралдары/ Г.Құлманова [және т.б.].- 3-ші бас.,туз.,толықт.- Алматы: Нұр-Принт, 2017.- 407 б. 

10. Экскурсиятану [Текст]: оқу құралы/ Ш. Т. Абдреева.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 200 

б. 

11. Қазақстан туризмі [Текст]: оқу құралы/ С. Р. Ердәулетов [және т. б.].- Алматы: Бастау, 2015.- 

552 б.  

12. Туризм маркетингі [Текст]: оқу құралы/ Ж. Н. Алиева, Е. А. Калимбетов.- Алматы: Қазақ 

университетi, 2016.- 334 б. 

Дата обновления  

 

Название модуля и шифр Информационно-коммуникативный 1 

Ответственный за модуль К.п.н. Капышева Г.К., Жунусова Г.Т. 

Тип модуля  МВОС  

Уровень модуля бакалавр 

Количество часов в неделю 9 

Количество кредитов 6/10 

Форма обучения очная 

Семестр 7 

Количество обучающихся Мин – 5, макс – 10. 

Пререквизиты модуля Основы экономики, микроэкономика социальной сферы и туризма, введение в 

специальность, основы туризмологии, экономика и организация гостиничных услуг, 

менеджмент туризма, маркетинг туризма. 

Содержание модуля Цель модуля формирование возможностей в овладении китайской речью, а также 

ознакомить с основными понятиями рекламной деятельности; ознакомить с информацией о 

рекламной деятельности и сформировать навыки использования их в практике туристского 

бизнеса; ознакомить с практикой рекламной деятельности, их социальной и экономической 



эффективностью. 

Результаты обучения В результате освоения модуля студент должен 

Знать: 

- знание грамотной речи  (в том числе четкость, правильность), письменной речи; 

- особенности рекламы в сфере туризма;  

- основные понятия рекламной деятельности. 

Уметь: 

- использовать методы распространения рекламной информации в туристском бизнесе;  

- умение проявить индивидуальный подход к собеседнику и т.д. 

- умение организовывать и вести переговоры, иные деловые встречи. 

Иметь навыки: 

- использования информационной сети как средство рекламы; 

-владения коммуникативными тактиками;  

-владения коммуникативными стратегиями.  

- Быть компетентным: в владении китайским языком в международном сотрудничестве. 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения кредитов Выполнение требований и заданий учебной программы и силлабуса дисциплин, входящих в 

модуль, с получением рейтингов на уровне не менее 50 баллов, успешная сдача  экзамена. 

Продолжительность модуля 7 семестр 

Литература 1.Практический курс китайского языка [Текст]: учеб. для вузов: в 2 т./ [авт. А. Ф. 

Кондрашевский, М. В. Румянцева, М. Г. Фролова]. - Изд. 12-е., испр.- М.: ВКН. Т. 1/ [отв. 

ред. А. Ф. Кондрашевский].- 2017.- 769 с. + CD-ROM.  

2.Практический курс китайского языка [Текст]: учеб. для вузов: в 2 т./ [авт. А. Ф. 

Кондрашевский, М. В. Румянцева, М. Г. Фролова]. - Изд. 12-е., испр.- М.: ВКН. Т. 2/ [отв. 

ред. А. Ф. Кондрашевский].- 2017.- 751 с. + CD-ROM.  

Дата обновления  

 

Название модуля и шифр Духовно-нравственный, DN 

Ответственный за модуль к.ф.н. Сейтембетов Е., к.ю.н. Сабитова А.А. 

Тип модуля  МВВК 

Уровень модуля бакалавр 

Количество часов в неделю 7,5 

Количество кредитов 5/8 

Форма обучения очная 



Семестр 3, 4 

Количество обучающихся Мин – 5, макс – 10. 

Пререквизиты модуля Основы права, политология- социология 

Содержание модуля Понятие антикоррупционной культуры, механизмы совершенствования социально-

экономических отношений как условия для формирования антикоррупционной культуры,  

правовое противодействие развитию коррупции в Республике Казахстан; реформы 

государственного управления, направленные на противодействие коррупции,  особенности 

формирования антикоррупционной культуры в различных социальных группах, особенности 

морально-этической ответственности за коррупционные деяния в различных сферах, 

религиозные нормы и ценности как принципы антикоррупционной культуры общества, 

психологические особенности природы коррупционного поведения. Предмет и структура 

религиоведения, религиозно-теологические определения религии, история религии, 

происхождение религии. 

Результаты обучения В результате изучения модуля студент должен знать основные определения 

антикоррупционной культуры, международное и национальное законодательство, 

регулирующее противодействие коррупции, основные подходы к формированию 

антикоррупционной культуры в различных социальных группах, меры ответственности за 

коррупционные правонарушения в различных сферах; теоретические основы 

религиоведческой науки, основные религиозные картины мира, системы ценностей, этические 

нормы мировых религий и их значение для развития и совершенствования общества, в т. ч. в 

Казахстане; принципы межконфессионального согласия в Казахстане. 

Уметь применять полученные знания в анализе, в деятельности органов государственного 

управления по формированию антикоррупционной культуры общества в части правового и 

социального противодействия коррупции и борьбе с ней как с социальным явлением; 

использовать религиоведческий подход к осмыслению конкретной ситуации в повседневной 

жизни и в профессиональной деятельности; самостоятельно и коллективно осмысливать 

вопросы, касающиеся религиозной жизни в современном обществе. 

Владеть навыками распознавать коррупцию как элемент социально-политической жизни 

общества в международном и национальном контексте, анализом деятельности органов 

государственной власти, политических и общественных организаций в сфере 

противодействия коррупции и принимать в ней участие, навыками формирования 

антикоррупционной культуры в различных социальных средах. Иметь навыки анализа 

информации о религии из различных источников. 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения кредитов Выполнение требований и заданий учебной программы и силлабуса дисциплин, входящих в 



модуль, с получением рейтингов на уровне не менее 50 баллов, успешная сдача  экзамена. 

Продолжительность модуля два семестра 

Литература 1. Закон Республики Казахстан от 2 июля 1998 года «О борьбе с коррупцией» 

2. Указ Президента Республики Казахстан от 20 апреля 2000 года № 377  «О мерах по 

совершенствованию системы борьбы с преступностью и коррупцией» 

3. Указ Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 года №858   «О Концепции 

правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года» 

Дата обновления  

 

Название модуля Профессиональная практика РР 

Ответственный за модуль Абылайханова Т.А., Сактаева А.А. 

Тип модуля Модули практик 

Уровень модуля Бакалавриат  

Количество часов в неделю 8 

Количество кредитов 12/22 

Форма обучения Дневная, вечерняя с применением ДОТ 

Семестр 2,4,6,8 

Количество обучающихся Мин – 5, макс – 10. 

Содержание  Формирование профессиональных умений и навыков. На основе теоретических знаний, 

получаемых в университете, в ходе профессиональной практики студент формирует и 

совершенствует умения и навыки, которые позволят ему работать в системе 

государственного управления, финансово-экономических структурах, бизнес -

структурах. 

Результаты обучения Владение методикой анализа процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности; 

владение методикой анализа и интерпретация полученных результатов, показателей, 

характеризующих социально-экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне; 

владение методикой анализа и оценки социально-экономической результативности и 

эффективности процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности; владение методикой научно-практического 

исследования в области профессиональной деятельности. 

Форма итогового контроля Отчет 

Условия для получения кредитов Выполнение программы практики, представление по установленной форме отчета и 

дневника практики. Защита отчета по результатам практики. 



Продолжительность модуля четыре семестра 

Литература 1. Правила организации и проведения профессиональной практики и правила 

определения организаций в качестве баз практик,  утвержденных приказом Министра 

образования и науки Республики Казахстан  «29»  января 2016 г. №107; 

Дата обновления  

 

 

Название модуля Дополнительные модули ДМ 

Ответственный за модуль Сафонова А.И. 

Тип модуля Обязательные модули по специальности 

Уровень модуля Бакалавриат  

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 8/14 

Форма обучения Дневная 

Семестр 1,2,3,4,5,6,7 

Количество обучающихся Мин – 5, макс – 10. 

Содержание  Овладение разнообразными двигательными действиями и развитие основных 

физических качеств, формирование специальных систематизированных знаний, 

интересов, мотиваций, способствующих выработке у студентов потребности в 

постоянном физическом совершенствовании и самовоспитании. 

Результаты обучения В результате изучения модуля студент должен: 

- понимать социальную роль физической культуры в развитии личности и подготовки её 

к профессиональной деятельности;  

-знать научно-биологические и практические основы физической культуры и здорового 

образа жизни;  

- овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья;  

- приобрести навыки общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии;  

- приобрести опыт творческого использования физкультурно-спортивной деятельности 

для достижения жизненных и профессиональных целей 

Форма итогового контроля Дифференцированный зачет 

Условия для получения кредитов Выполнение практических и других предусмотренных силлабусом  заданий в течение 

семестра с получением  рейтингов на уровне не менее 50 баллов, успешная сдача 



дифференцированного зачета. 

Продолжительность модуля 6 семестров 

Литература 1. Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта. Учебное пособие для 

студентов ВУЗов.- Изд-во «Академия».- М., 2016.- 480с.. 

 2.Сакун Э. Построение учебного процесса по физическому воспитанию 

студентов.Учебное посбие.- Изд-во Дашков и К, 2008.-М.-208с. 

3.Давыдов О.Ю., Чермит К.Д., Дворкин Л.С. Физическое воспитание студентов.- Изд-во 

«Феникс», 2016 .- 700с. 

Дата обновления  

 

 

Название модуля Итоговая государственная аттестация МИГА 

Ответственный за модуль Абылайханова Т.А. 

Тип модуля Обязательные модули по специальности 

Уровень модуля Бакалавриат  

Количество часов в неделю 9 

Количество кредитов 3/12 

Форма обучения Дневная 

Семестр 8 

Количество обучающихся Мин – 5, макс – 10. 

Содержание  Оценка уровня теоретической подготовки по специальности; оценка способностей практического 

применения  приобретенных в процессе обучения знаний, умений и навыков в соответствии с 

квалификационными требованиями  

Результаты обучения Государственная аттестация 

Форма итогового контроля Государственный экзамен, защита дипломной работы 

Условия для получения 

кредитов 

Положительная оценка на экзамене и успешная защита дипломной (выпускной) работы 

Продолжительность модуля один семестр 

Литература 1. Программа государственного экзамена по специальности 

2. Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности 

5В090200- Туризм 

Дата обновления  

 

 

 



МОДУЛЬДІК АНЫҚТАМА 

5В090200-ТУРИЗМ 

 

Модуль атауы және шифры Коммуникативтік 1, Ком1 

Модульге жауапты Сапанова А.М., т.ғ.к. Капышева Г.К. 

Модуль түрі ООбМ 

Модуль деңгейі бакалавриат 

Аптасына сағаттар саны 22,5 

Кредиттер саны 15/26 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 1,2 

Студенттер саны Ең аз - 5, макс. - 10. 

Модульдің пререквизиттері Қазақ (орыс) тілі(негізгі мектеп деңгейі). Шетел тілі (A1-2 базалық деңгейдегі келесі тілдік 

аспектілер: фонетика, емле, сөздік, грамматика). Информатика - мектеп курсы. 

Модуль мазмұны Қазақ (орыс), шетел тілдерінің фонетикалық, емле, лексикалық, грамматикалық нормалары. 

Мамандық бойынша лексика-терминологиялық минимум. Мамандық бойынша мәтіндерді тілдік 

нормаларға сәйкес аудару. Информатика пәні, пәндері және компоненттері. Тілдер объектілер 

мен процестерді сипаттау әдісі ретінде. Ақпаратты өңдеудің компьютерлік технологиялары. 

Дербес компьютердің жұмыс істеу ортасында пайдаланушы жұмысының негіздері. Жалпы 

мақсаттағы қосымшаларды қолданудың негіздері: мәтін редакторлары, электрондық кестелер, 

дерекқорды басқару жүйелері (ДҚБЖ), графикалық редакторлар, кеңсе пайдалану үшін 

стандартты бағдарламалар пакеттері. Кәсіби бағытталған бағдарланған бағдарламалық 

қамтамасыз ету. Ақпараттық қауіпсіздіктің негіздері. Ақпараттық қауіпсіздік және оның 

компоненттері Ақпараттық процестерде рұқсат етілмеген кедергілерден қорғау. 

Оқу нәтижелері Модульді оқып-үйрену нәтижесінде студент ауызекі тілдің есту қабілетінің ерекшеліктерін және 

қазақ (орыс), шет тілдерінің дыбыстарын білуі керек; кәсіби қарым-қатынаста туындайтын 

әртүрлі мәселелерді шешу үшін түрлі коммуникативтік және лингвистикалық құрылымдарды 

пайдалануда оқыту; коммуникативті және лингвистикалық құрылымдарды бірнеше топқа бөлу 

және коммуникативтік тапсырмаларды орындау. 

Студент күнделікті, ақпараттық және кәсіби сипаттағы құлақ түріндегі хабарларды тыңдай 

алады; жеке шағын стильдерге тән коммуникациялық құралдарды дамыту дағдыларын меңгеру; 

оқу және тыңдау дағдылары мен дағдыларын дамыту, түрлі ғылыми мәтіндерді жинақтаумен 

танысу. сөзді қалыптастыру модельдері. 

Шет тілін білудің жалпы еуропалық құзыреттілігіне сәйкес B2 деңгейіне қол жеткізу.  

Студент ақпараттық теория мен информатиканың негізгі ұғымдарын білуі керек; Дербес 



компьютерлік құрылғыларды пайдалану және ұйымдастыру принциптері; 

экономикалық проблемаларды шешу үшін заманауи бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдануға 

болады. 

Қорытынды бақылау нысаны емтихан 

Қарыз алу 

шарттары 

Модульге енгізілген оқу жоспарының және пәндердің силлабустарының талаптары мен 

міндеттерін орындау, 50 баллдан кем емес деңгейде емтиханды сәтті тапсыру. 

Модульдің ұзақтығы Екі семестр 

Әдебиет Сейілхан А.Қ., Советова З.С. Кәсіби қазақ тілі: қазақ тілі пәнінің оқытушыларына арналған оқу 

құралы - Өскемен, ШҚМТУ, 2013. 

Бектуров Ш. Қазақ тілі для начинающих, Алматы, 2010 

Ахмедьяров К.К., Жаркынбекова Ш.К.Русский язык. Учебное пособие для студентов казахских 

отделений университетов (бакалавриат) – Алматы, Қазақ университеті, 2008. Семенова С.Д. 

Лекции по грамматике английского языка. МУ по англ. яз. , 2010 

Семенова С.Д. Mastering English Grammar: МУ к практ. зан., , 2010 

Голубых И.В., Колесникова Т.А., Семенова С.Д., Рулева Я.С English Text Bank, 2008 

Essential Grammar in Use. Murphy R. 2010 

Understanding and Using English Grammar, 2010 

8. Симонович С.В. Общая информатика. - СПб.: «Питер»., 2008. - 428 с. 

9. Грошев А.С. Информатика: учебник для вузов. Архангельск: Изд-во Арханг. гос. техн. 

университета, 2010. - 468 с. 

10. Информатика. Базовый курс: Учебник для вузов. 3-е изд. Стандарт третьего поколения. Ред. 

С.В. Симонович. СПб., «Питер»., 2012.- 640 с. 

11. Макарова Н. В., Волков В. Б. Информатика: Учебник для вузов. Стандарт третьего 

поколения, Питер, 2013.-576 с. 

Жаңарту күні  

 

 

Модуль атауы және шифры Әлемдік көзқарас, Мир 

Модульге жауапты Арт. оқытушы Жиренова А.Т., к.фил.н. Сейтембетов Е.Ж., Сапанова А.М. 

Модуль түрі ООбМ 

Модуль деңгейі бакалавриат 

Аптасына сағаттар саны 7,5 

Кредиттер саны 5/9 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 4 



Студенттер саны Ең аз – 5, макс – 10. 

Модульдің пререквизиттері Қазақ тілі (АІ, А2 деңгейі) , Адам және қоғам - мектеп курсы, мәдениеттану, саясаттану - 

әлеуметтану, Қазақстанның қазіргі заман тарихы, экономика негіздері. 

Модуль мазмұны Философияның пәні мен қызметі. Философия пәні және оның тарихи динамикасы. философия 

және философиялық рефлексия басты тақырыптардың субъектісінің анықтамаларының 

эстрадалық. Философия және әлемдік көзқарас. Философияның мәдени және тарихи 

алғышарттары. Философия оның тарихи «өлшемі». Философияның дамуының тарихи 

кезеңдері. Қазақ мәдениетіндегі философия феномені. философиялық идеялар мен қазақ 

халқының ұлттық сана қалыптастыру бойынша ілімдерінің қазақ ойшылдарының ықпалы. ХХ 

ғасырдың философиясы. - XXI ғасырдың басы. Қазіргі философия идеялар, ұғымдар, ілімдер 

динамикалық жиынтығы. Философияның негізгі ұғымдары мен принциптері. Қазақстан 

қоғамын жаңғыртудың философиялық мәселелері. Фонды мен тәуелсіздігі мен оның рухани 

және мәдени өлшемі, ұлттық идея қалыптастыру рухани негіздері. metasubject және пәндік 

оқыту мақсатына жету үшін білім беру процесінің жалпы мақсаттарына байланысты Мазмұны, 

ол, коммуникативтік тілдік және тілдік (лингвистикалық) және мәдени зерттеулер дағдыларын 

қалыптастыру және дамыту мүмкіндік береді құзыреттілік тәсіл негізінде мүмкін болады. 

Оқу нәтижелері Модульді меңгеру нәтижесінде студент міндетті 

Біл: философия тарихы, философиялық ойдың өкілдері және негізгі философиялық идеялар, 

адамның зерттеу мәселелерін, әлемнің ғылыми Суреттің басты санаттарын, қазіргі заманғы 

өмір ғылымның рөлін, қоғам дамуының әлеуметтік аспектілері, тарихи дамуының негізгі 

тұжырымдамасын, танымал мәдениет, жаһандық қауіп-қатерлерге, негізгі фактілер мен 

оқиғалар мәселесін Қазақстан тарихы, оның негізгі кезеңдері. 

істей білуі керек: дербес талдау және бағалау, олардың айналасында адамдар мен тұтастай 

қоғамның сол немесе өзге де философиялық және этикалық ұстанымын, мемлекеттер мен саяси 

режимдер, 

олардың дәлелдер мен айғақтар тұжырымдау, алған білімдерін жүйелеу, ойлауға және үздіксіз 

сіздің ақыл дамыту, адам және әлеуметтік сипаттағы философиялық және ғылыми түсінігін 

талдау, ол оқып жатқан білім және ғылым философиялық теориясы, арасындағы байланысты 

түсіну үшін, сыни ақпарат көздерін талдау философиялық ой, саяси жағдайлар тарихи шындық, 

болжау және модельдеу дұрыс podborat критерийлері талдау. 

теориялық ойлау, жаһандық проблемаларды қазіргі күйінде теориялық білімді маман бағдар, 

теориялық дағдыларын бар және қолданбалы зерттеулер: дағдыларын болуы 

Қорытынды бақылау нысаны емтихан 

Қарыз алу шарттары Модульге енгізілген оқу жоспарының және пәндердің оқу жоспарының талаптары мен 

тапсырмаларын орындау, кем дегенде 50 баллдық рейтингтерді алу, емтиханды сәтті тапсыру 



Модульдің ұзақтығы 4 семестр 

Әдебиет 1. Мырзалы С. Философия. – Алматы: Бастау, 2008. – 354 с 

2. Спиркин, А Г. Философия: Учебник / А. Г. Спиркин. - 2-е изд. - М.: Гардарики, 2005. - 735 с. 

3. Калмыков В.И. Философия. – Минск, 2008. – 431 с. 

Жаңарту күні  

 

 

 

Модуль атауы және шифры Әлеуметтік-саяси,  SP 

Модульге жауапты э.ғ.к. Ситникова Е.С., э.ғ.к. Болгауов Т.А., к.ю.н. Дячук М.И., к.ф.н. Сейтембетов Е.Ж., Арт. 

оқытушы Дюсембаева С.Д., Жиренова А.Т., Казбекова А.К. 

Модуль түрі ООбМ 

Модуль деңгейі бакалавриат 

Аптасына сағаттар саны 15 

Кредиттер саны 10/17 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 1, 2 

Студенттер саны Ең аз – 5, макс – 10. 

Модульдің пререквизиттері Қазақстан тарихы - мектеп курсы, құқық негіздері - мектеп курсы, адам және қоғам - мектеп 

курсы 

Модуль мазмұны Қазақтардың этогенезі. Қазақ хандығы. Қазақстанның Ресейге қосылу, XVIII соңында 

қазақтардың ұлт-азаттық күрес -. XIX ғасырдың орта, Ресей империясы құрамындағы Қазақстан 

(ХІХ ғасырдың екінші жартысы -. ХХ ғғ), Қазақстанда әлеуметтік қозғалысы Жиырмасыншы 

ғасырдың басында, Қазақстан 1917 жылы -. 1920 . 20-30-шы жылдардағы әлеуметтік-

экономикалық өзгерістер. .. 1991 - 1965 жылы ХХ ғасырдың, Ұлы Отан соғысы кезінде 20-30-шы 

жылдары, Қазақстанда, әлеуметтік, саяси және мәдени өмірі мен Қазақстан, Қазақстанда 

соғыстан кейінгі жыл. Тәуелсіз Қазақстан. Қоғам, әлеуметтік институттар және өзара әрекеттесу. 

Әлеуметтік топтар мен қауымдастықтар. Әлеуметтік өзара әрекеттесу жүйесіндегі тұлғалар 

(жеке адамды әлеуметтендіру). Әлеуметтік теңсіздік және әлеуметтік мобильділік. Әлеуметтік 

құрылым және әлеуметтік стратификация. Саяси ғылымның азаматтықты қалыптастырудағы 

рөлі мен болашағы, болашақ маманның тұлғасы. Саяси ой дамуының негізгі кезеңдері. 

әлеуметтік құбылыс ретінде Саясат, оның табиғаты, түрлері, мүмкіндіктері, лимиттер мен 

келешегі. Қазіргі заманғы әлемдік саяси процестің ерекшеліктері. Әлемнің жаңа геосаяси 

конфигурациясындағы Қазақстанның ұлттық-мемлекеттік мүдделері. Орталық Азия өңіріндегі 

және әлемдегі қауіпсіздік пен тұрақты дамуды қамтамасыз етудегі Қазақстанның сыртқы саяси 



және сыртқы саяси бастамаларын негізгі басымдықтары. заң және құқықтық құбылыстар туралы 

негізгі ұғымдар, құқық, құқықтық қарым-қатынас, құқық бұзушылық және заңды жауапкершілік 

көздері; Мемлекет және құқық теориясы, конституциялық құқық негіздері, азаматтық құқық 

негіздері, әкімшілік құқық негіздері, еңбек заңнамасы және әлеуметтік қамсыздандыру заң 

негіздері, қылмыстық құқық негіздері, отбасылық құқық негіздері, қаржылық құқық негіздері, 

салық құқық негіздері, сақтандыру заң негіздері, экологиялық құқық негіздері.  

Оқу нәтижелері Модульді меңгеру нәтижесінде студент міндетті 

Біліңдер: заңның негізгі ережелері; әртүрлі құқық салаларының ерекшеліктері; 

Мүмкіндік: белгілі бір құқықтық мәселелерді шешуде негізгі және қосымша әдебиеттерді табуға 

және оқуға, Қазақстан Республикасының Конституциясын және Қазақстан Республикасының 

өзге де нормативтік құқықтық актілерін және халықаралық құқық нормаларын талдап, 

қолдануға; Қазақстанда жүргізіліп жатқан мемлекеттік-құқықтық реформаларға объективті баға 

беру. 

Дағдылары бар: әлеуметтік зерттеулерді дайындау және жүзеге асыру, түрлі көздерден 

әлеуметтік, саяси, құқықтық ақпаратты талдау. 

Қорытынды бақылау нысаны емтихан 

Қарыз алу шарттары Модульге енгізілген оқу жоспарының және пәндердің силлабустарының талаптары мен 

міндеттерін орындау, 50 баллдан кем емес деңгейде емтиханды сәтті тапсыру. 

Модульдің ұзақтығы екі семестр 

Әдебиет 1. Панковская Г.И., Фоминых В.В. История Казахстана. Конспекты лекций. – Усть-Каменогорск, 

2009 

2. Панковская Г.И., Фоминых В.В. История Казахстана. Методические указания для 

практических занятий. - Усть-Каменогорск, 2006 

3. Панковская Г.И., Фоминых В.В. История Казахстана. Рабочая учебная программа 

государственного экзамена для студентов всех специальностей и форм обучения. – Усть-

Каменогорск, 2008 

4. Кравченко А.И. Социология: учебник для вузов. – М., 2011. 

5. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология. – М., 2010. 

6. Конституция Республики Казахстан. – Алматы, 2012. 

7. Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии: Учебник. – М., 

2007. 

8. Политология / Под ред. М.Н.Марченко. – М., 2006. 

Жаңарту күні  

 

 



Модуль атауы және шифры Кіріспе курс, KК 

Модульге жауапты Арт. оқытушы Жугинисова С.П., Асубаева А.С., Ордабаева М.А. 

Модуль түрі ООбМ 

Модуль деңгейі бакалавриат 

Аптасына сағаттар саны 9 

Кредиттер саны 6/10 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 1, 2 

Студенттер саны Ең аз – 5, макс – 10. 

Модульдің пререквизиттері Мектеп география курсы 

Модуль мазмұны ХХ ғасырдың халықаралық қоғамдастығының құбылысын - туризм - туристік кешенді, туристік 

қозғалысты, туристік белсенділікті және туристік нарықтың мазмұнын, табиғатын, үрдістерін, негізгі 

даму қағидаттарын ашатын негізгі ережелерді, анықтамалар мен анықтамаларды жүйелі түрде келтіріңіз.  

Оқу нәтижелері Модульді меңгеру нәтижесінде студент міндетті 

Біліңдер: 

- Туризмнің негізі, оның әлемдік, ұлттық және аймақтық ерекшеліктері мен құрылымдары, оның 

философиясы мен технологиялары; 

- менеджмент және сату жүйелері туристік буманы реттеудің логикасына бағындыруға қабілетті тұрақты 

база болады. 

Мүмкін болыңыз: 

- нақты экономикалық деректерге негізделген сызықтық регрессиялық модельдер құру; 

Үлгілердің параметрлерін бағалау, сызықтық тәуелділіктің сенімділігін тексеру; 

Білу дағдылары: 

- экскурсиялар мен транзит объектілері бойынша туризмді дамыту перспективаларын талдау; 

- - туристік нарықтың ағымдағы жағдайын талдауға мүмкіндік беретін статистикалық талдау.  

Қорытынды бақылау нысаны емтихан 

Қарыз алу шарттары Модульге енгізілген оқу жоспарының және пәндердің силлабустарының талаптары мен міндеттерін 

орындау, 50 баллдан кем емес деңгейде емтиханды сәтті тапсыру. 

Модульдің ұзақтығы екі семестр 

Әдебиет 1. Акентьева С.И. Организация туристской индустрии, М.: Академия, 2014 

2. Березовая Л.Г. История туризма и гостеприимства, М.: Юрайт, 2014 

3. Быстров С.А. Организация туристской деятельности, М.: Форум, 2014 

4. Зорин И.В. Менеджмент туризма. Туризм как вид деятельности, М.: РМАТ, 2010 



5. Косолапов А.Б. Технология и организация  туроператорской и турагентской деятельности.М.:  

Кнорус, 2011. 

6. Ильина Е.И. Туроперейтинг: Стратегия и финансы. М.: Финансы и статистика, 2009. 

7. Биржаков М.Б. Введение в туризм: Издание 9-е, переработанное и дополненное. – СПб.: 

«Издательский дом Герда», 2010. 

Жаңарту күні  

 

 

 

Модуль атауы және шифры Туризмді дамыту тарихы, ТДТ 

Модульге жауапты э.ғ.к. Койшинова Г.К., Жугинисова С.П. 

Модуль түрі ООМ 

Модуль деңгейі бакалавр 

Аптасына сағаттар саны 9 

Кредиттер саны 6/10 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 3 

Студенттер саны Ең аз – 5, макс – 10. 

Модульдің пререквизиттері Мамандыққа кіріспе, туризмология негіздері 

Модуль мазмұны Пәннің мақсаты - отандық және халықаралық туризмді дамыту үшін қазақстандық туристік-

рекреациялық (табиғи және тарихи-мәдени) ресурстардың болашақ менеджерлерінің дамуы. 

Әлемде және Қазақстанда ұйымдастырылған саяхаттың даму тарихы туралы білім жүйесін 

қалыптастыру, осы негізде түсіну, заманауи халықаралық туризмді дамыту теориясын жаһандық 

әлеуметтік құбылыс ретінде қалыптастыру, отандық туризм индустриясын жетілдіру бойынша 

алған тарихи және теориялық білімдерін пайдалану мүмкіндігі. 

Оқу нәтижелері Пәндерді оқу нәтижесінде студент: 

Біліңдер: 

- туризм және жергілікті өлкетанудың негізгі әдістері; 

- жергілікті тарихтың негізгі көздерін еркін пайдалану; 

- туризм және жергілікті тарихты ұйымдастырудың негізі; 

- жергілікті тарихты және жергілікті тарих көздерін пайдаланудың негізі. 

Мүмкін болыңыз: 

- тарихи мұрағаттық құжаттар, естеліктер, географиялық және тарихи карталар, мерзімді 

басылымдар сияқты білім көздерімен жұмыс жасау; 



- әр түрлі көздердің деректерін салыстыру, рекреациялық және туристік-экскурсиялық мәселе 

бойынша қысқаша ақпаратты дайындау; 

- туристік және экскурсиялық бизнесті дамыту үшін жергілікті тарих пен мұражай туралы 

мәліметтерді пайдалану. 

Өзі: 

- ақпараттық талдау дағдылары; 

- туристерге жергілікті материалдарды таныстыру дағдылары. 

Қорытынды бақылау нысаны емтихан 

Қарыз алу шарттары Модульге енгізілген оқу жоспарының және пәндердің силлабустарының талаптары мен міндеттерін 

орындау, 50 баллдан кем емес деңгейде емтиханды сәтті тапсыру. 

Модульдің ұзақтығы 3 семестр 

Әдебиет 1. 1. Абишева З.М. Основы туристско - краеведческой работы. Алматы, 2007 

2. 2. Вуколов В.Н. Основы туристско - краеведческой работы. Алматы, 2005 

3. Березовая Л.Г. История туризма и гостеприимства, М.: Юрайт, 2014 

4. Быстров С.А. Организация туристской деятельности, М.: Форум, 2014 

5.  Зорин И.В. Туризм как вид деятельности, М.: РМАТ, 2010 

Жаңарту күні  

 

 

Модуль атауы және шифры Туризм басқармасы, TБ 

Модульге жауапты э.ғ.к. Койшинова Г.К., к.э.н. Апышева А.А. 

Модуль түрі ОМС 

Модуль деңгейі бакалавр 

Аптасына сағаттар саны 15 

Кредиттер саны 10/17 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 3, 4 

Студенттер саны Ең аз – 5, макс – 10. 

Модульдің пререквизиттері Экономика негіздері, мамандыққа кіріспе, туризмология негіздері 

Модуль мазмұны Басқару дамуының негізгі кезеңдері. Негізгі мектептер мен басқару ұғымдары. Туризмнің басқару 

объектісі ретінде ерекшеліктері. Туризмді басқару жүйесі мен құрылымы. Туризмді басқарудың 

функциялары мен принциптері. Басқару әдістері. Басқару шешімдерінің мазмұны мен түрлері. Туристік 

компания персоналын басқару. Туризмнің мәні, мазмұны, маркетингтің негізгі түсініктері. Маркетинг 

тұжырымдамасы. Туристік маркетинг жүйесі. Маркетингтік зерттеулердің мазмұны мен бағыттары. 



Туристік кәсіпорынның маркетингтік ортасын зерттеу. Нарықты сегменттеу және позициялау 

Оқу нәтижелері Модульді меңгеру нәтижесінде студент міндетті 

Біліңдер: 

басқаруды дамыту тарихы 

басқару функциясының мәні және басқарудың негізі ретінде ғылым 

өндірісті дамыту мен басқарудың негізгі бағыттарын жоспарлау 

туризмдегі бухгалтерлік есеп негіздері 

Мүмкін болыңыз: 

қақтығыстар мен стрессті басқарады 

ұйымдық құрылымдар мен өндірісті басқару жүйелерін құру 

іскерлік кездесулер мен келіссөздерді ұйымдастырады және өткізеді 

Білу дағдылары: 

экономикалық мәселелерді зерттеу 

өзін-өзі оқытудың заманауи әдістері. 

Қорытынды бақылау нысаны емтихан 

Қарыз алу шарттары Модульге енгізілген оқу жоспарының және пәндердің силлабустарының талаптары мен міндеттерін 

орындау, 50 баллдан кем емес деңгейде емтиханды сәтті тапсыру. 

Модульдің ұзақтығы Екі семестр 

Әдебиет 1. Бикташева Д.Л. Менеджмент в туризме: Учебное пособие/Д.Л.Бикташева.- М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 

2013.- 272с. 

2. Зайцева Н.А.  Менеджмент в сервисе и туризме: Учебное пособие/ Н.А.Зайцева.- М.: Форум, 2012.- 

368с. 

3. Ларкина Н.Г. Шпаргалки: Менеджмент в туризме/ Н.Г.Ларкина.-Рн/Д: Феникс, 2013.-448с. 

Жаңарту күні  

 

 

Модуль атауы және шифры Кәсіби және коммуникативті 

Модульге жауапты э.ғ.к. Койшинова Г.К., т.ғ.к. Капышева Г.К. 

Модуль түрі ООбМ 

Модуль деңгейі бакалавриат 

Аптасына сағаттар саны 9 

Кредиттер саны 6/10 

Оқу түрі күндізгі 



Семестр 5, 6 

Студенттер саны Ең аз– 5, макс – 10. 

Модульдің пререквизиттері Экономика негіздері, мамандыққа кіріспе, туризмнің негіздері, шет тілі, А1, А2 деңгейлері 

Модуль мазмұны Мазмұн коммуникативтік, лингвистикалық және лингвистикалық (тілдік) және мәдени 

құзыреттілікті қалыптастыру мен дамытуды қамтамасыз ететін құзыреттілік тәсіл негізінде 

мүмкін мета-пәндік және объективті оқыту мақсаттарына жету бойынша білім беру процесінің 

жалпы бағытына байланысты. Туризм саласындағы заманауи маркетингтің негізгі ұғымдары мен 

практикалық әдістерін зерттеу және қолдану. 

Оқу нәтижелері Модульді меңгеру нәтижесінде студент міндетті 

Біл: (Түсінікті, дұрыстығы қоса алғанда) құзыретті сөйлеу, жазу, көпшілік алдында сөз сөйлеу 

техникасын, тұлғалық сипаттамаларын білім мен қарым-қатынас адамдардың типтік мәселелері, 

туризм маркетинг теориялық негіздерін білу. 

мүмкіндігіне ие болу үшін: және т.б. байланыс этика және этикет қолдау қабілеті, әңгімелесушіні 

жеке көзқарас көрсетуге қабілеті, басқа да іскерлік кездесулер ұйымдастыру және келіссөздер 

қабілеті, сыртқы сигналдарды (қимылдарын, ым, интонациясы) талдай білу, басқа адамның 

мүддесін сезінуге қабілеті. 

нақты лексика иелену, коммуникативтік тактика иелену, коммуникативтік стратегияларды иелену, 

Бүйрек қақтығыстарды шешу қабілеті, nekonfliktogennost, белсенді тыңдау дағдыларын иелену,: 

дағдысы болуы керек 

- тұтынушылар олар туралы білуге және оларға (туристік қызмет) сатып алу үшін келді, 

сондықтан олардың қызметтерін жарнамалау және жылжыту үшін шешендік өнер иелену.  

Қорытынды бақылау нысаны емтихан 

Қарыз алу шарттары Модульге енгізілген оқу жоспарының және пәндердің силлабустарының талаптары мен 

міндеттерін орындау, 50 баллдан кем емес деңгейде емтиханды сәтті тапсыру. 

Модульдің ұзақтығы Екі семестр 

Әдебиет 1. Дроздова Т.Ю.Дроздова «English Grammar in Use», СПб, 2014 

2. Меркулова У.М. «English for University Students», Санкт-Петербург, 2010, 144 с. 

3. Абабков Ю.Н. Макетинг в туризме: Учебник/ Ю.Н. Абабков.- М.: ИНФРА-М, 2012.-214с. 

4. Безрутченко Ю.В. Маркетинг в социально- культурном сервисе и туризме: Учебное пособие/ 

Ю.В. Безрутченко.-М.: Дашков и К, 2012.- 232с. 

Жаңарту күні  

 

 

Модуль атауы және шифры Кәсіби және экономикалық 

Модульге жауапты э.ғ.к. Койшинова Г.К., к.э.н. Ситникова Е.С., Жугинисова С.П. 



 

Модуль түрі ООбМ 

Модуль деңгейі бакалавр 

Аптасына сағаттар саны 9 

Кредиттер саны 6/10 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 1, 2 

Студенттер саны Ең аз – 5, макс – 10. 

Модульдің пререквизиттері Мектеп география курсы 

Модуль мазмұны Модульдің мақсаты туристік және экскурсиялық құрылымдардың басшыларын Қазақстан 

Республикасының аумағы арқылы белсенді жүру әдістерімен турларды жоспарлау және жүзеге 

асыру. 

Оқу нәтижелері Модульді меңгеру нәтижесінде студент міндетті 

қарапайым туристік және альпинистік турлар үшін білікті кадрлар іріктеуді жүзеге асыруға қалай 

білемін. 

жеке туристік өнім ретінде оларды іске асыру үшін белсенді туристік бағдарламаларға үздік 

нұсқалары болуы: Умет. 

дағдыларды меңгеру: олардың қызметін бақылауды жүзеге асыруға, туризмнің әртүрлі түрлеріне 

қарапайым жүру үшін персонал (күзетшілері, күйеу, ас қызметкерлері, аудармашылар, гид, және 

т.б.) қызметін ұйымдастыру және жетілдіру. 

Қорытынды бақылау нысаны емтихан 

Қарыз алу шарттары Модульге енгізілген оқу жоспарының және пәндердің силлабустарының талаптары мен 

міндеттерін орындау, 50 баллдан кем емес деңгейде емтиханды сәтті тапсыру. 

Модульдің ұзақтығы Екі семестр 

Әдебиет 1. Базовая подготовка по спортивно-оздоровительному туризму педагогика по физической 

культуре. Учебное пособие, под общ. ред. проф. B.C. Кунарева и проф. В.К. Шеманаева. СПб, 

2015 – 304с. 

2. Вуколов В.Н. Основы техники и тактики активных видов туризма. Учебное пособие. - изд. 2-ое, 

исп. и доп. Алматы, 2005 

3. Огиенко И.В., Огиенко Н.А. Основы техники и тактики активных видов туризма. «Азбука 

туризма» учебно-методическое пособие, Костанай, КГПИ, 2011 

Жаңарту күні  

 

Модуль атауы және шифры туристік-экскурсиялық істің ұйымдастыру, ТЭІҰ 



Модульге жауапты э.ғ.к. Койшинова Г.К., Асубаева А.С., Токаева Ж.Т. 

Модуль түрі ОМС 

Модуль деңгейі бакалавр 

Аптасына сағаттар саны 12 

Кредиттер саны 8/14 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 5, 6 

Студенттер саны Ең аз– 5, макс – 10. 

Модульдің пререквизиттері Туризмнің белсенді түрлерінің, туризмнің негіздерін, техникасын және тактикасын сақтау. 

Модуль мазмұны Туризм географиясын анықтау. «Халықаралық туризмнің жіктелуі» схемасын зерттеу. 

Халықаралық туризм түрлері мен түрлері. Туристік формальдылықтар: паспорт, виза, валюта, 

кеден, медициналық бақылау. Туристік сұранысты және халықаралық туризмді дамытуды 

анықтайтын негізгі факторлар. Туризм сыртқы экономикалық қатынастардың нысаны ретінде 

сыртқы сауда түрінің ерекше түрі ретінде халықаралық туризм ерекшеліктері. Туристік сұраныс 

және оның сипаттамалары. Туризмді тұтынушылардың таңдауы. Сауықтыру туризмінің 

географиясы. Іскерлік туризмнің географиясы. Діни туризмнің географиясы. Медициналық 

туризмнің географиясы. 

Оқу нәтижелері Модульді меңгеру нәтижесінде студент міндетті 

Білу: негізгі модельдер мен география ұғымдарының негіздерін білу. 

Мүмкін болу: рекреациялық географияның негізгі түсініктерімен жұмыс істеу. 

Біліктіліктерге ие болу: рекреациялық географияның кез-келген саласында зерттеу жүргізу 

әдіснамасы. 

Қорытынды бақылау нысаны емтихан 

Қарыз алу шарттары Модульге енгізілген оқу жоспарының және пәндердің силлабустарының талаптары мен 

міндеттерін орындау, 50 баллдан кем емес деңгейде емтиханды сәтті тапсыру. 

Модульдің ұзақтығы Екі семестр 



Әдебиет 1. Гаврильчак И.Н. Основные принципы организации и развития международного туризма. СПб., 

2011 

2. Александрова А.Ю. Международный туризм: учебник. М.: Аспект Пресс, 2011. - 470 с. 

3. Бессараб Д.А. География международного туризма: в 2 ч. 4.1. Туристическое страноведение: 

пособие. Минск. ТетраСистемс, 2011.- 144с. 

4. Бессараб Д.А. География международного туризма: в 2 ч. 4.2. География видов туризма: 

пособие, Минск: ТетраСистемс, 2011.- 224с. 

5. Ердавлетов С.Р., Алиева Ж.Н. География международного туризма. - Алматы, 2013 

Жаңарту күні  

 

 

Модуль атауы және шифры Туризм экономикасы 

Модульге жауапты э.ғ.к. Сактаева А.А., к.э.н. Койшинова Г.К. 

Модуль түрі ОМС 

Модуль деңгейі бакалавр 

Аптасына сағаттар саны 22,5 

Кредиттер саны 15/26 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 5, 6 

Студенттер саны Ең аз – 5, макс – 10. 

Модульдің пререквизиттері Экономика негіздері, мамандыққа кіріспе, туризмология негіздері, туризм тарихы. 

Модуль мазмұны Бұл модуль бизнестегі басқарушылық шешімдерді қабылдау үшін ғылыми негіз болып 

табылады. Қабылданған шешімдерді ақтау үшін бар және ықтимал проблемаларды, өндірістік 

және қаржылық тәуекелдерді анықтап, болжау қажет, тәуекелдер деңгейінде және кәсіпкерлік 

субъектісінің кірістері бойынша қабылданған шешімдердің әсерін анықтайды. Экономикалық 

бейіндегі білікті сарапшы экономикалық зерттеулердің заманауи әдістерін жақсы меңгеруі тиіс, 

жүйелі кешенді микроэкономикалық талдауды меңгеруі тиіс. 

Оқу нәтижелері Модульді меңгеру нәтижесінде студент міндетті 

Біліңдер: 

- макро және микро деңгейлерде тәжірибелік қызметте қолданудың статистикалық әдістерінің, 



әдістерінің және принциптерінің жиынтығы; 

- ресурстардың қолжетімділігін және оларды шаруашылық субъектілер деңгейінде ел деңгейінде 

қолданудың тиімділігін сипаттайтын экономикалық көрсеткіштер жүйесі; 

Мүмкін болыңыз: 

- макро және микро деңгейлерде әлеуметтік-экономикалық құбылыстардың даму 

заңдылықтарын бағалау; 

Әлеуметтік-экономикалық процестердің сандық және сапалық қарым-қатынастарын талдау; 

- алынған есептерге, практикалық қолдану үшін дұрыс тұжырымдар мен ұсынымдарға 

негізделеді; 

Білу дағдылары: 

- экономикалық зерттеулерде әртүрлі статистикалық әдістерді қолдану 

селективті байқауды ұйымдастыру, топтардың құрылысы, динамиканың сериясын өңдеу, әртүрлі 

индекстерді есептеу, түрлі деңгейлерде корреляциялық-регрессивті талдау 

Қорытынды бақылау нысаны емтихан 

Қарыз алу шарттары Модульге енгізілген оқу жоспарының және пәндердің силлабустарының талаптары мен 

міндеттерін орындау, 50 баллдан кем емес деңгейде емтиханды сәтті тапсыру. 

Модульдің ұзақтығы Екі семестр 

Әдебиет 1. Александров, О.А. Экономический анализ: Учебное пособие / О.А. Александров, Ю.Н. 

Егоров. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 288 c. 

2. Артеменко, В.Г. Экономический анализ: Учебное пособие / В.Г. Артеменко, Н.В. Анисимова. - 

М.: КноРус, 2013. - 288 c. 

3. Гарнов, А. П. Экономика предприятия. Учебник / А.П. Гарнов, Е.А. Хлевная, А.В. Мыльник. - 

М.: Юрайт,2016.-304c. 

4. Котерова, Н. П. Экономика организации. Учебник / Н.П. Котерова. - М.: Академия, 2016. - 288 

c. 

Жаңарту күні  

 

 

Модуль атауы және шифры Ақпараттық - басқару 

Модульге жауапты э.ғ.к. Мухамедиева А.Г., Галяпина Г.В. 

Модуль түрі ОМС 

Модуль деңгейі бакалавр 

Аптасына сағаттар саны 15 

Кредиттер саны 10/17 

Оқу түрі күндізгі 



Семестр 3, 4 

Студенттер саны Ең аз – 5, макс – 10. 

Модульдің пререквизиттері Экономика негіздері, әлеуметтік сала мен туризмнің микроэкономикасы, мамандыққа кіріспе, 

туризмнің негіздері. 

Модуль мазмұны Бұл модуль бизнестегі басқарушылық шешімдерді қабылдау үшін ғылыми негіз болып табылады. 

Қабылданған шешімдерді ақтау үшін бар және ықтимал проблемаларды, өндірістік және қаржылық 

тәуекелдерді анықтап, болжау қажет, тәуекелдер деңгейінде және кәсіпкерлік субъектісінің кірістері 

бойынша қабылданған шешімдердің әсерін анықтайды. Экономикалық бейіндегі білікті сарапшы 

экономикалық зерттеулердің заманауи әдістерін жақсы меңгеруі тиіс, жүйелі кешенді 

микроэкономикалық талдауды меңгеруі тиіс. 

Оқу нәтижелері Модульді меңгеру нәтижесінде студент міндетті 

Біліңдер: 

- макро және микро деңгейлерде тәжірибелік қызметте қолданудың статистикалық әдістерінің, 

әдістерінің және принциптерінің жиынтығы; 

- ресурстардың қолжетімділігін және оларды шаруашылық субъектілер деңгейінде ел деңгейінде 

қолданудың тиімділігін сипаттайтын экономикалық көрсеткіштер жүйесі; 

Мүмкін болыңыз: 

- макро және микро деңгейлерде әлеуметтік-экономикалық құбылыстардың даму заңдылықтарын 

бағалау; 

Әлеуметтік-экономикалық процестердің сандық және сапалық қарым-қатынастарын талдау; 

- алынған есептерге, практикалық қолдану үшін дұрыс тұжырымдар мен ұсынымдарға негізделеді; 

Білу дағдылары: 

- экономикалық зерттеулерде әртүрлі статистикалық әдістерді қолдану 

селективті байқауды ұйымдастыру, топтардың құрылысы, динамиканың сериясын өңдеу, әртүрлі 

индекстерді есептеу, түрлі деңгейлерде корреляциялық-регрессивті талдау 

Қорытынды бақылау нысаны емтихан 

Қарыз алу шарттары Модульге енгізілген оқу жоспарының және пәндердің силлабустарының талаптары мен міндеттерін 

орындау, 50 баллдан кем емес деңгейде емтиханды сәтті тапсыру. 

Модульдің ұзақтығы Екі семестр 

Әдебиет 1. Баумгартен, Л.В. Управление качеством в туризме: практикум / Л.В. Баумгартен. — М.: КноРус, 2010. 

— 284с. 

2. Боголюбов, В.С. Экономическая оценка инвестиций в развитие туризма: учеб. пособие / В.С. 

Боголюбов, С.А. Быстров, С.А. Боголюбова. — М.: Академия, 2009. — 272 с. 

3. Гуляев, В.Г. Туризм: экономика, управление, устойчивое развитие: учебник / В.Г. Гуляев, И.А. 

Селиванов. — М.: Сов. спорт, 2008. — 280 с. 



Жаңарту күні  

 

Модуль атауы және шифры Туристік бизнесті ұйымдастыру, TБҰ 

Модульге жауапты э.ғ.к. Сактаева А.А., к.э.н. Койшинова Г.К., Жугинисова С.П. 

Модуль түрі МВОС 

Модуль деңгейі бакалавр 

Аптасына сағаттар саны 13,5 

Кредиттер саны 9/15 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 5, 6 

Студенттер саны Ең аз – 5, макс – 10. 

Модульдің пререквизиттері Экономика негіздері, әлеуметтік сала мен туризмнің микроэкономикасы, мамандыққа кіріспе, туризмнің 

негіздері. 

Модуль мазмұны Модульдің мақсаты студенттерге теориялық, технологиялық және ұйымдастырушылық береді, өз болашақ 

жұмыс осы дағдыларын қолдануға үйрену, мейрамхана, бизнес кәсіпорындарының, қызмет процестерді, 

әсіресе туристік қызметтерді өндіру дағдыларын оқыту ұйымдастыру және құрылымын қалыптастыру, 

мейрамхана бизнесінің ұйымдастырудың теориялық, технологиялық, ұйымдастырушылық және 

практикалық негіздерімен студенттерді қамтамасыз қонақ үй бизнесін ұйымдастырудың практикалық 

негіздері, ұйымдық оқыту және өндірістік құрылымды қалыптастыру дағдыларын қалыптастыру riyaty 

қонақ басқару, қызмет көрсету процесі, әсіресе туристік қызметтер, өз болашақ жұмыс осы дағдыларын 

қолдануға үйрену. 

Оқу нәтижелері Модульді меңгеру нәтижесінде студент міндетті 

Біл: қазіргі жағдайы және даму қонақжайлық индустриясының, қонақ үй бизнесі қалыптасуы мен даму 

тарихын және мейрамхана бизнесі, қонақ үй бизнесінің кәсіпорындарының басқару жалпылама әлемдік 

тәжірибесін, туристік қызмет көрсету құрылымында қонақ қызмет, қонақ өндірістік және технологиялық 

процестерді ұйымдастыру; қонақ үйлер мен мейрамханалардың техникалық-экономикалық көрсеткіштері. 

Рекреациялық география негізгі ұғымдар бойынша жұмыс :: қабілетті болуы. 

Рекреациялық география кез келген саласында зерттеулер жүргізу әдістерін иелену: дағдыларын болуы. 

Қорытынды бақылау нысаны емтихан 

Қарыз алу шарттары Модульге енгізілген оқу жоспарының және пәндердің силлабустарының талаптары мен міндеттерін 

орындау, 50 баллдан кем емес деңгейде емтиханды сәтті тапсыру. 

Модульдің ұзақтығы бір семестр 

Әдебиет 1. Современное состояние ресторанного бизнеса: учеб. пособие/ Н.С. Родионова,  Е.В.  Субботина, Н.Ю. 



Агеева: Воронеж. гос. ун- т.- Воронеж: ВГУИТ, 2013 

2. Экономика ресторанного бизнеса: учебное пособие/ М.А. Горенбуров, М.М. Хайкин.- М.: Изд. Центр 

«Академия», 2012 

3. Быстров С.А. Экономика и организация ресторанного бизнеса: Учебное пособие - М.: Центр учебной 

литературы, 2011 

4. Сорокина А. В. Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах. - М.: Альфа- М : 

ИНФРА-М, 2013 

5. Кнышова Е.Н. Менеджмент гостеприимства: учебное пособие.- М. форум: ИНФРА-М, 2014 

6. Кучеренко В. Л. Менеджмент безопасности гостиничного предприятия: - СПб.: Троицкий мост, 2013 

Жаңарту күні  

 

Модуль атауы және шифры Туризм менеджменті, ТМ 

Модульге жауапты э.ғ.к. Сактаева А.А., к.э.н. Койшинова Г.К., Жугинисова С.П. 

Модуль түрі МВОС 

Модуль деңгейі бакалавр 

Аптасына сағаттар саны 9 

Кредиттер саны 6/10 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 7 

Студенттер саны Ең аз – 5, макс – 10. 

Модульдің пререквизиттері Экономика негіздері, әлеуметтік сала мен туризмнің микроэкономикасы, мамандыққа кіріспе, туризм 

негіздері, экономика және қонақ үй қызметтерін ұйымдастыру. 

Модуль мазмұны Модульдің мақсаты қонақ үй бизнесін ұйымдастырудың теориялық, технологиялық және 

ұйымдастырушылық және практикалық негіздерін студенттерге ұсыну, қонақ үй бизнесі өндірісін 

ұйымдастыру мен құрылымын дайындау, қызмет көрсету процестерін, туристік қызметтің сипаттамаларын 

қалыптастыру дағдыларын қалыптастыру және болашақта осы дағдыларды үйрету. 

Оқу нәтижелері Модульді меңгеру нәтижесінде студент міндетті 

Біліңдер: 

- қонақжайлылық индустриясының қазіргі жағдайы мен дамуы; 

- қонақ үй бизнесін қалыптастыру және дамыту тарихы; 

- қонақ үй бизнесі кәсіпорындарын басқарудағы жалпылама әлемдік тәжірибе; 

- туристік қызметтер құрылымында қонақ үй қызметтері; 

- қонақ үйдегі өндірістік және технологиялық процестерді ұйымдастыру; 

- қонақүйдің техникалық-экономикалық көрсеткіштері. 



Мүмкін болыңыз: 

- қонақ үй қызметтерінің терминологиясына ие; 

- қонақ үй қызметтерін ұсынудан экономикалық тиімділік көрсеткіштерін есептеу; 

- қонақ үй бизнесін ұйымдастыруда практикалық дағдыларды меңгеру. 

Білу дағдылары: 

- қонақ үй бизнесін ұйымдастырудағы кәсіби дағдылар; 

- Қазақстан Республикасының экономикасында қонақ үй бизнесі рөлін білу; 

- қонақ үй бизнесін ұйымдастыру және басқару әдістері; 

- қонақ үй персоналының клиенттермен және туристік агенттіктермен өзара әрекет ету дағдылары; 

- қосымша қонақ үй қызметтерін ұйымдастыру мен ұсыну дағдылары. 

Қорытынды бақылау нысаны емтихан 

Қарыз алу шарттары Модульге енгізілген оқу жоспарының және пәндердің силлабустарының талаптары мен міндеттерін 

орындау, 50 баллдан кем емес деңгейде емтиханды сәтті тапсыру. 

Модульдің ұзақтығы Жеті семестр 

Әдебиет 1. Сорокина А. В. Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах. - М.: Альфа- М : 

ИНФРА-М, 2013 

2. Кнышова Е.Н. Менеджмент гостеприимства: учебное пособие.- М. форум: ИНФРА-М, 2014 

3. Кучеренко В. Л. Менеджмент безопасности гостиничного предприятия: - СПб.: Троицкий мост, 2013 

4. Кусков А.С. Гостиничное дело: учебное пособие [для студ. вузов] / А. С. Кусков. - М.: Дашков и К*, 2010 

5. Сальска М.П., Пандяк.И.Г. Гостиничный бизнес: теория и практика: Учебное пособие - М.: Центр 

учебной литературы, 2009 

Жаңарту күні  

 

Модуль атауы және шифры Экскурсиялық-географиялық 

Модульге жауапты э.ғ к.Койшинова Г.К., к.э.н Сактаева А.А. 

Модуль түрі МВОС 

Модуль деңгейі бакалавр 

Аптасына сағаттар саны 9 

Кредиттер саны 6/10 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 7 

Студенттер саны Ең аз – 5, макс – 10. 

Модульдің пререквизиттері Экономиканың негіздері, әлеуметтік сала мен туризмнің микроэкономикасы, мамандыққа кіріспе, 

туризмнің негіздері, қонақ үй қызметтері мен туризмді ұйымдастыру, туризмді басқару, туристік 



маркетинг. 

Модуль мазмұны Модульдің мақсаты студенттерге экскурсиялық таным әдісі туралы теориялық білімдерді беру, 

экскурсиялар мен оларды өткізу технологияларын дайындау дағдыларын қалыптастыру, болашақ 

жұмысында осы дағдыларды қолдануды үйрету. 

Оқу нәтижелері Модульді меңгеру нәтижесінде студент міндетті 

Біліңдер: 

- әртүрлі тақырып бойынша экскурсиялар дайындау әдістері; 

- әртүрлі экскурсия түрлерін жүргізу әдістемесі; 

- экскурсиялық жұмыстарды ұйымдастыру әдістері. 

Мүмкін болыңыз: 

экскурсия тақырыбы бойынша әдістемелік, жергілікті тарихты, тарихи және басқа әдебиеттерді таңдау 

және пайдалану; 

- көліктік және жаяу экскурсияға арналған маршруттар схемаларын жасау; 

- туристік-экскурсиялық кәсіпорында бағыттаушы функциясын орындау (егер барабар біліктілік бар 

болса). 

Білу дағдылары: 

- Қазақстанда экскурсияны насихаттау. 

Қорытынды бақылау нысаны емтихан 

Қарыз алу шарттары Модульге енгізілген оқу жоспарының және пәндердің силлабустарының талаптары мен міндеттерін 

орындау, 50 баллдан кем емес деңгейде емтиханды сәтті тапсыру. 

Модульдің ұзақтығы Жеті семестр 

Әдебиет 1. Емельянов Б.В. Экскурсоведение. - М.: Советский спорт, 2010.- 214 с. 

2. Лютерович О.Г., Ягофаров Г.Ф.. Экскурсионная деятельность в Республике Казахстан. - Алматы: Изд 

«Service press», 2016.-301 

3. Курило Л.В., Е.В. Смирнова Основы экскурсионной деятельности. - М.: Советский спорт 2012. - 206 с. 

4. И.С. Барчуков, Ю.Б. Башин Экскурсионная деятельность в индустрии гостеприимства - М.: ИНФА - М, 

2011 

5. Матюхина Ю. А., Мигунова Е.Ю. Экскурсионная деятельность - М.: Альфа - 2011-202 с. 

Жаңарту күні  

 

Модуль атауы және шифры Ақпараттық - коммуникативті 1 

Модульге жауапты т.ғ.к. Капышева Г.К., Жунусова Г.Т. 

Модуль түрі МВОС 

Модуль деңгейі бакалавр 

Аптасына сағаттар саны 9 



Кредиттер саны 6/10 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 7 

Студенттер саны Ең аз – 5, макс – 10. 

Модульдің пререквизиттері Экономиканың негіздері, әлеуметтік сала мен туризмнің микроэкономикасы, мамандыққа кіріспе, 

туризмнің негіздері, қонақ үй қызметтері мен туризмді ұйымдастыру, туризмді басқару, туристік 

маркетинг. 

Модуль мазмұны Модульдің мақсаты - қытай тілін меңгеру мүмкіндіктерін қалыптастыру, сондай-ақ жарнамалық қызметтің 

негізгі ұғымдарын енгізу; жарнамалық қызмет туралы ақпаратпен танысу және оларды туристік бизнестің 

тәжірибесінде қолдану дағдыларын қалыптастыру; жарнамалық қызмет тәжірибесімен, олардың әлеуметтік-

экономикалық тиімділігімен танысу. 

Оқу нәтижелері Модульді меңгеру нәтижесінде студент міндетті 

Біліңдер: 

- сауатты білу (оның ішінде анықтығы, дұрыстығын), жазбаша сөйлеу; 

- туризм саласындағы жарнаманың ерекшеліктері; 

- жарнаманың негізгі ұғымдары. 

Мүмкін болыңыз: 

- туристік бизнестегі жарнамалық ақпаратты тарату әдістерін қолдану; 

- сұхбаттасушыға жеке көзқарас көрсету мүмкіндігі және т.б. 

- ұйымдастыру және келіссөз жүргізу, басқа іскерлік кездесулер. 

Білу дағдылары: 

- ақпараттық желіні жарнамалау құралы ретінде пайдалану; 

- коммуникативтік тактикаға ие болу; 

коммуникациялық стратегиялардың иелері. 

- - құзыретті болыңыз: қытай тілі халықаралық ынтымақтастықта. 

Қорытынды бақылау нысаны емтихан 

Қарыз алу шарттары Модульге енгізілген оқу жоспарының және пәндердің силлабустарының талаптары мен міндеттерін 

орындау, 50 баллдан кем емес деңгейде емтиханды сәтті тапсыру. 

Модульдің ұзақтығы Жеті семестр 



Әдебиет 1.Вводный курс практической фонетики китайского языка путунхуа для русскоязычных студентов, 

Алексахин А.Н., 2015 

2.Вводный курс практической фонетики китайского языка путунхуа для русскоязычных студентов, 

Фонема-Звук речи-Слог-Слово, Алексахин А.Н., 2015 

3. Китайский язык для начинающих, Самоучитель, Разговорник, Цавкелов А.Г., 2015 

Жаңарту күні  

 

Модуль атауы және шифры Рухани-адамгершілік, Р.А. 

Модульге жауапты к.ф.н. Сейтембетов Е., к.ю.н. Сабитова А.А. 

Модуль түрі МВВК 

Модуль деңгейі бакалавр 

Аптасына сағаттар саны 7,5 

Кредиттер саны 5/8 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 3, 4 

Студенттер саны Ең аз – 5, макс – 10. 

Модульдің пререквизиттері Құқық негіздері, саясаттану-әлеуметтану 

Модуль мазмұны сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру шарты ретінде әлеуметтік-экономикалық қарым-

қатынастарды, Қазақстан Республикасында сыбайлас жемқорлыққа дамытуға құқықтық оппозицияны 

жақсарту үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет және тетіктерін тұжырымдамасы; Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы, әр түрлі әлеуметтік топтарда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті, әсіресе 

қалыптастыру, қоғамдағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет принциптерін, сыбайлас жемқорлық 

мінез-құлық сипаты психологиялық сипаттамалары ретінде діни нормалар мен құндылықтарды түрлі 

салаларда сыбайлас жемқорлық әрекеттері үшін, әсіресе моральдық және этикалық жауапкершілікті қарсы 

тұруға бағытталған мемлекеттік басқару реформасы. Тақырыбы мен дін құрылымы, дін, діни және 

теологиялық анықтамалар, дін тарихы, дін шығу. 

Оқу нәтижелері Бұл модульде нәтижесінде, студент сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негізгі анықтамасын, сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы күрес мәселелері бойынша халықаралық және ұлттық заңнаманы, әр түрлі әлеуметтік 

топтарда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру басты тәсілдерді, түрлі салалардағы 

сыбайлас жемқорлық үшін жауапкершілік шарасын білуі тиіс; Қазақстанда, оның ішінде теологиялық 

ғылымының теориялық негіздері, негізгі діни дүниетанымдық, құндылықтар, әлемдік діндердің этикалық 

стандарттар мен қоғамның дамуына және жақсарту үшін олардың маңызы, ..; Қазақстандағы 



конфессияаралық келісім принциптері. 

құқықтық және әлеуметтік сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес және әлеуметтік құбылыс ретінде оған 

қарсы күрес қоғамдық бөлігінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру бойынша үкімет 

қызметіне, талдау осы білімді қолдана білу керек; Күнделікті өмірде және кәсіби қызметте нақты жағдайды 

түсіну үшін діни көзқарасты пайдаланыңыз; жеке және ұжымдық, қазіргі қоғамдағы діни өміріне қатысты 

мәселелерді мағынасы. 

, Халықаралық және ұлттық тұрғыда қоғамның әлеуметтік және саяси өмірдің элементі ретінде сыбайлас 

жемқорлыққа тануға мемлекеттік органдардың талдау, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес саяси және 

әлеуметтік ұйымдар, және оған қатысуға, дағдылар, түрлі әлеуметтік ортада сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениетті қалыптастыру дағдыларын бар. Әр түрлі көздерден дін туралы ақпаратты талдау дағдыларын 

меңгеру. 

Қорытынды бақылау нысаны емтихан 

Қарыз алу шарттары Модульге енгізілген оқу жоспарының және пәндердің силлабустарының талаптары мен міндеттерін 

орындау, 50 баллдан кем емес деңгейде емтиханды сәтті тапсыру. 

Модульдің ұзақтығы екі семестр 

Әдебиет 1. Закон Республики Казахстан от 2 июля 1998 года «О борьбе с коррупцией» 

2. Указ Президента Республики Казахстан от 20 апреля 2000 года № 377  «О мерах по совершенствованию 

системы борьбы с преступностью и коррупцией» 

3. Указ Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 года №858   «О Концепции правовой 

политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года» 

4. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 30 января 2001 года 

5. «Конвенция Совета Европы «об уголовной ответственности за коррупции» от 27 января 1999года 

6. Абдигалиева Г.К. Гуманистическое содержание религиозных ценностей. - Алматы: Атамұра, 2009. 

7. Саитова Н.А. Духовно-религиозная традиция в политической культуре и ее влияние на процессы 

модернизации. - Алматы: Дайк-Пресс, 2007. 

Жаңарту күні  

 

Модуль атауы және шифры Кәсіби тәжірибе КТ 

Модульге жауапты Абылайханова Т.А., Сактаева А.А. 

Модуль түрі Практикалық модульдер 

Модуль деңгейі Бакалавриат 

Аптасына сағаттар саны 8 

Кредиттер саны 12/22 

Оқу түрі Күндізгі, кешкі уақытта DOT пайдалану 

Семестр 2,4,6,8 



Студенттер саны Ең аз– 5, макс – 10. 

Модуль мазмұны Кәсіби дағдыларды қалыптастыру. Университетте алынған теориялық білім негізінде, кәсіби практика 

барысында студент мемлекеттік басқару, қаржы-экономикалық құрылымдар, бизнес-құрылымдар 

жүйесінде жұмыс істеуге мүмкіндік беретін дағдыларды қалыптастырады және жетілдіреді.  

Оқу нәтижелері Кәсiби қызмет саласына байланысты процестердi, құбылыстарды және объектiлердi талдау әдiстерiн 

иелену; 

алынған нәтижелерді талдау және түсіндіру әдістемесін меңгеру, микро- және макроөңірлерде әлеуметтік-

экономикалық процестер мен құбылыстарды сипаттайтын көрсеткіштер; 

кәсіптік қызмет саласына байланысты процестердің, құбылыстар мен объектілердің әлеуметтік-

экономикалық тиімділігі мен тиімділігін талдау және бағалау әдістемесін игеру; кәсіптік қызмет 

саласындағы ғылыми-практикалық зерттеулер әдіснамасына ие болу. 

Қорытынды бақылау нысаны Есеп 

Қарыз алу шарттары Тәжірибе бағдарламасын жүзеге асыру, баяндаманың белгіленген үлгісі және практика күнделігіне ұсыну. 

Тәжірибенің нәтижелері туралы есепті қорғау. 

Модульдің ұзақтығы төрт семестр 

Әдебиет 1. Правила организации и проведения профессиональной практики и правила определения организаций в 

качестве баз практик,  утвержденных приказом Министра образования и науки Республики Казахстан  

«29»  января 2016 г. №107; 

Жаңарту күні  

 

 

Модуль атауы және шифры Қосымша модульдер ҚМ 

Модульге жауапты Сафонова А.И. 

Модуль түрі Мамандық бойынша міндетті модульдер 

Модуль деңгейі Бакалавриат 

Аптасына сағаттар саны 3 

Кредиттер саны 8/14 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 1,2,3,4,5,6,7 

Студенттер саны Ең аз – 5, макс – 10. 

Модуль мазмұны Әр түрлі моторлық әрекеттерді игеру және негізгі физикалық қасиеттерін дамыту, студенттердің үнемі 

физикалық жетілдіру және өзін-өзі тәрбиелеу қажеттілігін дамытуға көмектесетін арнайы жүйеленген 

білімді, мүдделерін, мотивациясын қалыптастыру. 

Оқу нәтижелері Модульді оқу нәтижесінде студент: 



- жеке тұлғаның дамуындағы дене шынықтырудың әлеуметтік рөлін және оның кәсіптік қызметке 

дайындығын түсіну; 

- дене тәрбиесі және салауатты өмір салтын ғылыми-биологиялық және практикалық негіздерін білу; 

- денсаулығын сақтауды және ілгерілетуді қамтамасыз ететін тәжірибелік дағдылар мен дағдыларды 

меңгеру; 

- болашақ мамандығы бойынша студенттің психофизикалық дайындығын анықтайтын жалпы және кәсіби 

қолданылатын дене шынықтыру дағдыларын меңгеру; 

- Өмірлік және кәсіби мақсаттарға жету үшін дене шынықтыру және спорттық іс-әрекеттерді 

шығармашылық пайдалануда тәжірибе алу 

Қорытынды бақылау нысаны Сараланған сынақ 

Қарыз алу шарттары Силлабуста семестрде 50 баллдан кем емес деңгейде алған практикалық және басқа міндеттерді жүзеге 

асыру, дифференциалды несие табысты жеткізу. 

Модульдің ұзақтығы алты семестр 

Әдебиет 1. Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта. Учебное пособие для студентов 

ВУЗов.- Изд-во «Академия».- М., 2009.- 480с.. 

2.Сакун Э. Построение учебного процесса по физическому воспитанию студентов.Учебное посбие.- Изд-во 

Дашков и К, 2008.-М.-208с. 

3.Давыдов О.Ю., Чермит К.Д., Дворкин Л.С. Физическое воспитание студентов.- Изд-во «Феникс», 2009 .- 

700с. 

Жаңарту күні  

 

 

Модуль атауы және шифры MIGA қорытынды мемлекеттік аттестациясы 

Модульге жауапты Абылайханова Т.А. 

Модуль түрі Мамандық бойынша міндетті модульдер 

Модуль деңгейі Бакалавриат 

Аптасына сағаттар саны 9 

Кредиттер саны 3/12 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 8 

Студенттер саны Ең аз – 5, макс – 10. 

Модуль мазмұны Мамандық бойынша теориялық дайындық деңгейін бағалау; Біліктілік талаптарына сәйкес оқыту барысында 

алынған білімді, дағдыларды және дағдыларды іс жүзінде қолдану қабілетін бағалау 

Оқу нәтижелері Мемлекеттік аттестация 

Қорытынды бақылау нысаны Мемлекеттік емтихан, дипломдық жұмысты қорғау 



Қарыз алу шарттары Емтихандағы оң баға және диссертацияны (дипломдық жұмысты) сәтті қорғау 

Модульдің ұзақтығы бір семестр 

Әдебиет 1. Программа государственного экзамена по специальности 

2. Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности 5В090200- 

Туризм 

Жаңарту күні  

 

 

 

 



Modular reference EP 5В090200-ТOURISM 

 

Module name Communicative 1  Kom1 

Responsible for the module Sapanova A.M., Каpisheva G.К. 

Module type General required modules 

Module level Baccalaureate 

Number of hours per week 22,5 

Number of credits KZ / ECTS 15/26 

form of study daytime 

Semester 1,2 

Number of students Min – 5, max – 10. 

Module prerequisites Kazakh (Russian) language (basic school level). Foreign language (basic school level A1-2 on the 

following language aspects: phonetics, spelling, vocabulary, grammar). Computer science-school course. 

Content Phonetic, spelling, lexical, grammatical norms of the Kazakh (Russian), foreign languages. Lexical and 

terminological minimum on the specialty. Translation of texts in the specialty in accordance with 

language standards.  Subject, objects and components of computer science. Languages as ways of 

describing objects and processes. Computer technology of information processing. The basics of the 

user's work in the operating environment of a personal computer. Basics of using General-purpose 

applications: text editors, spreadsheets, database management systems (DBMS), graphic editors, standard 

office software packages. Specialized professionally oriented software tools. Basics of information 

security. Information security and its components Protection against unauthorized interference in 

information processes. 



earning outcome As a r 

As a result of studying the module the student must know the features of auditory perception of spoken 

language and pronunciation of sounds of the Kazakh (Russian), foreign languages; training in the use of 

various communication-language structures to solve razlichnykh problems arising in professional 

communication; training in the selection of communicative-linguistic structures into several groups, and 

performing communicative tasks. 

The student must be able to perceive messages of a domestic, informational and professional nature by 

ear; to acquire skills of development of communicative means inherent in individual small styles; 

development of skills and skills of reading and listening, introduction to the preparation of various 

scientific texts. models of word formation. 

Achievement of B2 level in accordance with the common European framework of reference for 

languages. 

The student must know the basic concepts of information theory and Informatics; principles of work and 

organization of personal computer devices; 

to be able to use modern software to solve economic problems. 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining credits Fulfillment of the requirements and tasks of the curriculum and syllabus of the disciplines included in the 

module, with obtaining ratings of at least 50 points, successful passing of the exam 

Duration of the module Two semesters 

Literature 1.Профессиональный русский язык [Текст]: учеб. пособие/ Е. А. Журавлева [и др.].- Алматы: 

ССК, 2017.- 244 с. 

2. Лексико-грамматические особенности перевода научно-технических терминов с русского на 

казахский язык [Текст]: [учеб. пособие]/ Г. С. Умарова, М. С. Кунусова; М-во образования и 

науки РК.- Алматы: Бастау, 2018.- 176 с. 

3. Русский язык для экономистов и финансистов в тестах, таблицах, схемах, упражнениях [Текст]: 

учеб. пособие/ В. И. Ермакова. - Алматы : Альманах, 2016.- 251 с. 

4. Профессиональный русский язык по специальности "Правоведение" в тестах, таблицах, схемах, 

упражнениях [Текст]: учеб. пособие/ В. И. Ермакова.- Алматы: Альманах, 2016.- 423 с. 

5. Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы мен морфологиясынан жаттығулар жинағы [Текст]: оқу құралы/ 

А. Ә. Әлімхан.- Өскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ "Берел" баспасы, 2017.- CD-ROM. 

6. Тіл біліміне кіріспе: [оқулық]/ В. Фромкин: Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018.- 

604 б. 

7. Кәсіби қазақ тілі [Текст]: оқу-әдістемелік құрал/ С.Т. Садықова, Б.А. Қырықбаева.- Өскемен: С. 



Аманжолов атындағы ШҚМУ "Берел" баспасы, 2016.- 111 б. 

8. English File [Электронный ресурс] : Advanced Class Audio CDs : [комплект] / С. Latham-Koenig, 

C. Oxenden, J. Lambert. - third edit. - [New York] : Oxford University Press. CD 1 - 4 : Tracks 1.1-1.43 ; 

2.1-2.39 ; 3.1-3.40 ;4.1-4.36. - 2015. - 4 CD-ROM. 

9. English File [Электронный ресурс] : Upper-Intermediate Class Audio CDs : [комплект] / С. Latham-

Koenig, C. Oxenden. - third edit. - [New York] : Oxford University Press. CD 1 - 4 : Tracks 1.1-1.50 ; 

2.1-2.44 ; 3.1-3.49 ; 4.1-4.47. - 2014. - 4 CD-ROM. 

10. English File [Электронный ресурс] : Beginer Class Audio CDs : [комплект] / С. Latham-Koenig, 

C. Oxenden. - third edit. - [New York] : Oxford University Press. CD 1 - 4 : Tracks 1.1-1.97 ; 2.1-2.72 

;3.1-3.66 ;4.1-4.59. - 2015. - 4 CD-ROM. 

11. Пособие по практическому переводу с английского языка на русский (для начинающих) 

[Текст] : учеб. пособие для тех. и проф. образования / В. Ж. Сарсекенова. - 3-е изд., стереотип. - 

Астана : Фолиант, 2017. - 160 с. 

12. English File [Текст] : Pre-Intermediate Teacher's Book / C. Latham-Koenig [and other]. - [third 

edit.]. - [New York] : Oxford University Press, [2018]. - CD-ROM. 

13. English File [Текст] : Elementary Teacher's Book / C. Latham-Koenig [and other]. - [third edit.]. - 

[New York] : Oxford University Press, [2018] 

14. English File [Текст] : Intermediate PlusTeacher's Book / C. Latham-Koenig [and other]. - [third 

edit.]. - [New York] : Oxford University Press, [2018]. 

15. English File [Текст] : Upper-Intermediate Teacher's Book / C. Latham-Koenig [and other]. - [third 

edit.]. - [New York] : Oxford University Press, [2018]. 

16. English File [Текст] : Advaced Teacher's Book / C. Latham-Koenig [and other]. - [third edit.]. - 

[New York] : Oxford University Press, [2018]. 

17. English File [Текст] : Pre-Intermediate Teacher's Book / C. Latham-Koenig [and other]. - [third 

edit.]. - [New York] : Oxford University Press, [2018]. 

18. English File [Текст] : Beginner Teacher's Book / C. Latham-Koenig [and other]. - [third edit.]. - 

[New York] : Oxford University Press, [2018]. 

19. New Headway [Текст] : Advancede Student's Book / L. Soars, J. Soars, P. Hancock. - Fourth edit. - 

[New York] : Oxford University Press, [2017]. 

20. New Headway [Текст] : Advancede Teacher's Book / L. Soars [and other]. - Fourth edit. - [New 

York] : Oxford University Press, [2017]. 

21. Информатиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі [Текст]: оқу құралы/ С.Е. Алдешов, Л.Қ. 

Жайдақбаева.-Алматы: Эверо, 2016.-132 б. 

22. Информатиканың теориялық негіздері [Текст]: оқу құралы/ Т. Қойбағарова.- Алматы:Эверо, 

2016.- 388 б. 



23. Информатика [Текст]: оқу құралы/ Е.А. Нысанов, П.А. Қожабекова.- Алматы: Эверо, 2016.- 

204 б. 

Date of update  

 

 

Module name Worldview  W 

Responsible for the module Zhirenova А.Т., Seitimbetov Е.J., Sapanovа А.М. 

Module type General required modules 

Module level Baccalaureate 

Number of hours per week 7,5 

Number of credits KZ / ECTS 5/9 

form of study daytime 

Semester 4 

Number of students Min – 5, max – 10. 

Module prerequisites World history-school course, Cultural Studies, 

Political science-sociology, Modern history of Kazakhstan, Economic theory 

Content Subject and functions of philosophy. The subject of philosophy and its historical dynamics. The variety 

of definitions of the subject of philosophy and the main topics of philosophical reflection. Philosophy and 

worldview. Cultural and historical background of philosophy. Philosophy in its historical "dimension". 

Historical stages of philosophy development. The phenomenon of philosophy in the Kazakh culture. The 

influence of philosophical ideas and teachings of Kazakh thinkers on the formation of national 

consciousness of the Kazakh people. Philosophy of the XX century-the beginning of the XXI century. 

Modern philosophy as a dynamic set of ideas, concepts, teachings. Fundamental concepts and principles 

of philosophy. Philosophical problems of modernization of Kazakhstan society. Prerequisites and 

spiritual foundations of independence, its spiritual and cultural aspect, the formation of the national idea. 

Subject, objects and subjects of economic policy; conceptual and methodological foundations of 

economic policy; political bases of economic policy; the ratio of the state and the market mechanism in 

the formation of economic policy; economic policy instruments; the ratio of economic policy and 

evaluation of the effectiveness of its impact; the formation of economic policy; mechanisms of economic 

and political decision-making; methods of modeling the economic and political situation; problems of 

development and implementation of the chosen course of economic policy. 

Learning outcome As a result of studying the module, the student should: 

to learn the basic categorical apparatus of philosophy, is able to comprehend the course material as a 

necessary theoretical tool for understanding the world and its place in it. The obtained philosophical 

knowledge is a prerequisite for the successful development of social and humanitarian, natural science 



and technical knowledge; to know the main characteristics and patterns of development and 

implementation of economic policy of the state; 

be able to: use the methods of system, economic, political and situational analysis in the field of 

development, implementation, evaluation of the effectiveness of economic policy, to address practical 

issues and problems of economic policy; 

to have the skills to present their own position using philosophical categories. Be competent in the 

analysis of economic policy, in the development, implementation, evaluation of the effectiveness of the 

economic policy of the state. 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining credits Fulfillment of the requirements and tasks of the curriculum and syllabus of the disciplines included in the 

module, with obtaining ratings of at least 50 points, successful passing of the exam 

Duration of the module Two semesters 

Literature 1.Философия [Текст]: оқу құралы/ Ж.Қ. Мейір, Б.Ә. Оразалиев.- Астана: Фолиант, 2014.- 280 б. 

2. Діни философия [Текст]: оқу құралы/ Н.Ж. Байтенова [және т. б.].- Алматы: Қазақ университетi, 

2017.- 228 б. 

3. Философияның қысқаша тарихы: Сократтан Дерридаға дейін [Текст]: [оқулық]/ Д.Джонстон.- 

Астана: Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018.- 216 б. 

4. Батыс философиясының жаңа тарихы. Антика философиясы [Текст]: [оқулық]/ Э. Кенни.- 

Астана: Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры.- Т.1.- 2018.- 408 б. 

5. Батыс философиясының жаңа тарихы. Антика философиясы [Текст]: [оқулық]/ Э. Кенни.- 

Астана: Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры.- Т.2.- 2018.- 400 б. 

6. Философияның таңдаулы 25 кітабы [Текст]: [оқулық] / Р.Хесс.- Астана: Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2018.- 360 б. 

7. Философия негіздері [Текст]: оқулық: ҚР білім және ғылым министрлігі техникалық және 

кәсіптік білім беру ұйымдарына ұсынады/ Г.Ә. Кактаева.- 3-бас., толық., өңд.- Астана: Фолиант, 

2018.- 216 б. 

Date of update  

 

 

Module name Socio-legal SL 

Responsible for the module Sitnikovа Е.S., Bolgauov Т.А., Diazhuk М.I., к.ф.н. Seitimbetov Е.J., Dusembaevа S.D., Zhirenovа 

А.Т., Каzbekovа А.К. 

Module type General required modules 

Module level Baccalaureate 



Number of hours per week 15 

Number of credits KZ / ECTS 10/17 

form of study daytime 

Semester 1, 2 

Number of students Min – 5, max – 10. 

Module prerequisites History of Kazakhstan-school course, Basics of law-school course, World history-school course 

Content The ethnogenesis of the Kazakhs. The Kazakh khanate, Kazakhstan's Accession to Russia, the people's 

liberation struggle of the Kazakhs in the late XVIII-mid XIX centuries, Kazakhstan as part of the Russian 

Empire (the second half of XIX – early XX centuries), the Social movement in Kazakhstan in the early 

XX century, Kazakhstan in 1917 – 1920.Socio – economic transformation in the 20-30-IES., Socio-

political and cultural life in the 20-30-ies., Kazakhstan during the great Patriotic war, Kazakhstan in the 

postwar years, Kazakhstan in 1965-1991. Independent Kazakhstan. Society, social institutions and 

interactions. Social groups and communities. Personality in the system of social interaction (socialization 

of the individual). Social inequality and social mobility. Social structure and social stratification. The role 

and importance of political science in the formation of citizenship, personality of the future specialist. 

The main stages of development of political thought. Politics as a social phenomenon, its nature, types, 

opportunities, boundaries and prospects. Features of the modern world political process. National-state 

interests of Kazakhstan in the new geopolitical configuration of the world. The main priorities of foreign 

policy, foreign policy initiatives of Kazakhstan in ensuring security and sustainable development in the 

Central Asian region and in the world. Basic concepts of law and legal phenomena, sources of law, legal 

relationship, offense, legal responsibility; theory of state and law, the foundations of constitutional law, 

the foundations of civil law, the foundations of administrative law, the foundations of labor law and 

social security law, the foundations of criminal law, the foundations of family law, the foundations of 

financial law, the foundations of tax law, the foundations of insurance law, the foundations of 

environmental law. 

Learning outcome As a result of studying the module, the student should: 

- to master the system of knowledge on the history of Kazakhstan in all the specificity and diversity of 

historical facts; 

- to acquire skills of independent work with literature and historical sources, the ability to analyze, 

generalize, interpret the facts of history; 

- to get acquainted with the main conceptual approaches to the most important problems of the history of 

Kazakhstan, to determine their strengths and weaknesses. 

- to be able to constantly monitor current trends, the latest changes in the regulatory framework; to 

present orally and in writing their conclusions about the laws and contradictions of the state; to apply the 

knowledge in the field of construction and functioning of the state in the practice of cooperation of state 



bodies and commercial organizations with the subjects of law. 

Have skills: preparation and implementation of social research, analyze social, political, legal information 

from various sources. 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining credits Fulfillment of the requirements and tasks of the curriculum and syllabus of the disciplines included in the 

module, with obtaining ratings of at least 50 points, successful passing of the exam 

Duration of the module Two semesters 

Literature 1. Қазіргі Қазақстан тарихы [Текст]: оқу құралы/ Т.М. Әминов.- Алматы: Бастау, 2017.- 472 б. 

2. Современная история Казахстана [Текст]: [учеб. пособие]/ Т.М. Аминов; М-во образования и 

науки РК.- Алматы: Бастау, 2017.- 456 с. 

Date of update  

 

 

Module name Introductory course, IK 

Responsible for the module Zhuginisova S.P., Аsybaevа А.S., Оrdabaevа М.А. 

Module type General required modules 

Module level Baccalaureate 

Number of hours per week 9 

Number of credits KZ / ECTS 6/10 

form of study daytime 

Semester 1, 2 

Number of students Min – 5, max – 10. 

Module prerequisites School geography course 

Content To give a systematic exposition of the basic provisions, definitions and definitions that reveal the 

content, nature, trends, fundamental principles of the development of the phenomenon the international 

community of the twentieth century – tourism - tourist complex, tourist movement, tourist activities and 

the tourist market. 



Learning outcome As a result of the development of the module, the student must Know: - the basis of tourism, its world, 

national and regional features and laws, its philosophy and technology; - management and sales systems 

will be the stable base that can subordinate the tourism boom to the logic of regulation. Know:  build 

linear regression models based on real economic data;  to estimate the parameters of the models, to 

check the validity of the linear relationship; Have the skills: - analysis of prospects of tourism in the 

framework of business tours and transturin; - statistical analysis allowing to analyze the current state of 

the tourist market. 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining credits Fulfillment of the requirements and tasks of the curriculum and syllabus of the disciplines included in 

the module, with obtaining ratings of at least 50 points, successful passing of the exam 

Duration of the module Two semesters 

Literature 1. Экологический туризм [Текст]: учебник/ Кулманова Г. А. [и др.]; под ред. О. Беркинбая.- 3-е 

изд., испр. и доп. - Алматы: Нур-Принт, 2013.- 421 с. 

2. Менеджер гостиничного хозяйства [Текст]: учеб. пособие для проф. образования/ Р. Т. 

Алишева.- Астана: Фолиант, 2015.- 288 с. 

3. Географические аспекты развития рекреации и туризма в Восточном Казахстане. Опыт и 

практика [Текст]: [моногр.]/ А. В. Егорина, А. Н. Логиновская; М-во образования и науки РК, 

Усть-Каменогорский филиал Каз. геогр. о-ва ВКТУ им. Д. Серикбаева.- Усть-Каменогорск: 

Шығыс полиграф, 2016.- 280 с. 

4. Организация питания в туризме [Текст]: учеб. пособие/ А. К. Уварова; М-во образования и 

науки РК.- Алматы: Бастау, 2015.- 328 с. 

5. География туризма Казахстана [Текст]: [моногр.]/ С.Р. Ердавлетов ; КазНУ им. аль-Фараби.- 2-

е изд., доп. и перераб.- Алматы: Қазақ университетi, 2015.- 180 с. 

6. Проблемы развития туристского рынка в Республике Казахстан: теория, методология и 

практика [Текст]: моногр./ О. А. Яновская [и др.]; М-во образования и науки РК. - Усть-

Каменогорск: Берел: Изд-во ВКГУ, 2017.- 173 с. 

7. Основы туризма и краеведения [Текст]: учеб. пособие/ Ж. Т. Токаева; М-во образования и 

науки РК. - Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ им. С. Аманжолова, 2017.- 72 с. 

8. Планирование и организации туристского бизнеса [Текст]: учеб. пособие для вузов/ Л. И. 

Изтелеуова, К. О. Бекишев, Е. А. Шайхыгалиев.- Алматы: Альманах, 2017.- 280 с. 

9. Экологиялық туризм [Текст]: жоғары оқу орындарына арналған оқулықтар мен оқу 

құралдары/ Г.Құлманова [және т.б.].- 3-ші бас.,туз.,толықт.- Алматы: Нұр-Принт, 2017.- 407 б. 

10. Экскурсиятану [Текст]: оқу құралы/ Ш. Т. Абдреева.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 200 

б. 



11. Қазақстан туризмі [Текст]: оқу құралы/ С. Р. Ердәулетов [және т. б.].- Алматы: Бастау, 2015.- 

552 б. 

12. Туризм маркетингі [Текст]: оқу құралы/ Ж. Н. Алиева, Е. А. Калимбетов.- Алматы: Қазақ 

университетi, 2016.- 334 б. 

Date of update  

 

 

Module name The history of the development of tourism, IRT 

Ответственный за модуль Koyshinovа G.К., Zhuginisovа S.P. 

Module type General required modules 

Module level Baccalaureate 

Number of hours per week 9 

Number of credits KZ / ECTS 6/10 

form of study daytime 

Semester 3 

Number of students Min – 5, max – 10. 

Module prerequisites Introduction to the specialty, basics of tourism 

Content The purpose of the discipline is the development of the future managers of tourist structures of 

Kazakhstan tourist and recreational (natural, historical and cultural) resources for the development of 

domestic and international tourism. To form students ' knowledge system on the history of organized 

travel in the world and Kazakhstan, understanding on this basis, the formation of the theory of modern 

international tourism as a global social phenomenon, the ability to use the historical and theoretical 

knowledge of improving the domestic tourism industry. 

Learning outcome As a result of the study of the discipline the student must: Know: - the main methods of tourism and local 

lore work; - free to use the main sources of local lore; - the basis of the organization of tourist and local 

lore work; - the basis of the use of local history and sources of local history. Know: - work with such 

sources of knowledge as historical and archival documents, memoirs, geographical and historical maps, 

periodicals; - to compare data from different sources, to prepare a summary of information on a particular 

recreational and tourist-excursion problem; - to use the data of local history and Museum information for 

the development of tourism and excursion business. Own: - information analysis skills; - the skills of 

supplying local history material to tourists. 

Form of final control Exam 



Conditions for obtaining credits Fulfillment of the requirements and tasks of the curriculum and syllabus of the disciplines included in the 

module, with obtaining ratings of at least 50 points, successful passing of the exam 

Duration of the module One semester 

Literature 1. Экологический туризм [Текст]: учебник/ Кулманова Г. А. [и др.]; под ред. О. Беркинбая.- 3-е 

изд., испр. и доп. - Алматы: Нур-Принт, 2013.- 421 с. 

2. Менеджер гостиничного хозяйства [Текст]: учеб. пособие для проф. образования/ Р. Т. 

Алишева.- Астана: Фолиант, 2015.- 288 с. 

3. Географические аспекты развития рекреации и туризма в Восточном Казахстане. Опыт и 

практика [Текст]: [моногр.]/ А. В. Егорина, А. Н. Логиновская; М-во образования и науки РК, 

Усть-Каменогорский филиал Каз. геогр. о-ва ВКТУ им. Д. Серикбаева.- Усть-Каменогорск: 

Шығыс полиграф, 2016.- 280 с. 

4. Организация питания в туризме [Текст]: учеб. пособие/ А. К. Уварова; М-во образования и 

науки РК.- Алматы: Бастау, 2015.- 328 с. 

5. География туризма Казахстана [Текст]: [моногр.]/ С.Р. Ердавлетов ; КазНУ им. аль-Фараби.- 2-е 

изд., доп. и перераб.- Алматы: Қазақ университетi, 2015.- 180 с. 

6. Проблемы развития туристского рынка в Республике Казахстан: теория, методология и 

практика [Текст]: моногр./ О. А. Яновская [и др.]; М-во образования и науки РК. - Усть-

Каменогорск: Берел: Изд-во ВКГУ, 2017.- 173 с. 

7. Основы туризма и краеведения [Текст]: учеб. пособие/ Ж. Т. Токаева; М-во образования и 

науки РК. - Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ им. С. Аманжолова, 2017.- 72 с. 

8. Планирование и организации туристского бизнеса [Текст]: учеб. пособие для вузов/ Л. И. 

Изтелеуова, К. О. Бекишев, Е. А. Шайхыгалиев.- Алматы: Альманах, 2017.- 280 с. 

9. Экологиялық туризм [Текст]: жоғары оқу орындарына арналған оқулықтар мен оқу құралдары/ 

Г.Құлманова [және т.б.].- 3-ші бас.,туз.,толықт.- Алматы: Нұр-Принт, 2017.- 407 б. 

10. Экскурсиятану [Текст]: оқу құралы/ Ш. Т. Абдреева.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 200 

б. 

11. Қазақстан туризмі [Текст]: оқу құралы/ С. Р. Ердәулетов [және т. б.].- Алматы: Бастау, 2015.- 

552 б. 

12. Туризм маркетингі [Текст]: оқу құралы/ Ж. Н. Алиева, Е. А. Калимбетов.- Алматы: Қазақ 

университетi, 2016.- 334 б. 
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Module name Tourism management, TM 



Responsible for the module Koyshinovа G.К., Аpishevа А.А. 

Module type General required modules 

Module level Baccalaureate 

Number of hours per week 15 

Number of credits KZ / ECTS 10/17 

form of study daytime 

Semester 3, 4 

Number of students Min – 5, max – 10. 

Module prerequisites Basics of Economics, introduction to the specialty, basics of tourism 

Content The main stages of management development. Basic schools and management concepts. Features of 

tourism as a management object. System and structure of tourism management. Functions and principles of 

tourism management. Management method. The content and types of management decisions. Personnel 

management of a travel company. Essence, content, basic concepts of marketing in tourism. Marketing 

concept. Tourism marketing system. Content and directions of marketing research. Study of the marketing 

environment of a tourist enterprise. Market segmentation and positioning. 

Learning outcome As a result of the development of the module, the student must Know: the history of management 

development the essence of the management function and the basics of management as a science planning 

of the main directions of production and management development fundamentals of accounting in tourism 

Know: manage conflict and stress create organizational structures and production management systems 

organize and conduct business meetings and negotiations Have the skills: research of economic problems 

self-learning modern research methods 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining credits Fulfillment of the requirements and tasks of the curriculum and syllabus of the disciplines included in the 

module, with obtaining ratings of at least 50 points, successful passing of the exam 

Duration of the module Two semesters 

Literature 1. Экологический туризм [Текст]: учебник/ Кулманова Г. А. [и др.]; под ред. О. Беркинбая.- 3-е изд., 

испр. и доп. - Алматы: Нур-Принт, 2013.- 421 с. 

2. Менеджер гостиничного хозяйства [Текст]: учеб. пособие для проф. образования/ Р. Т. Алишева.- 

Астана: Фолиант, 2015.- 288 с. 

3. Географические аспекты развития рекреации и туризма в Восточном Казахстане. Опыт и 

практика [Текст]: [моногр.]/ А. В. Егорина, А. Н. Логиновская; М-во образования и науки РК, Усть-

Каменогорский филиал Каз. геогр. о-ва ВКТУ им. Д. Серикбаева.- Усть-Каменогорск: Шығыс 

полиграф, 2016.- 280 с. 



4. Организация питания в туризме [Текст]: учеб. пособие/ А. К. Уварова; М-во образования и науки 

РК.- Алматы: Бастау, 2015.- 328 с. 

5. География туризма Казахстана [Текст]: [моногр.]/ С.Р. Ердавлетов ; КазНУ им. аль-Фараби.- 2-е 

изд., доп. и перераб.- Алматы: Қазақ университетi, 2015.- 180 с. 

6. Проблемы развития туристского рынка в Республике Казахстан: теория, методология и практика 

[Текст]: моногр./ О. А. Яновская [и др.]; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск: Берел: 

Изд-во ВКГУ, 2017.- 173 с. 

7. Основы туризма и краеведения [Текст]: учеб. пособие/ Ж. Т. Токаева; М-во образования и науки 

РК. - Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ им. С. Аманжолова, 2017.- 72 с. 

8. Планирование и организации туристского бизнеса [Текст]: учеб. пособие для вузов/ Л. И. 

Изтелеуова, К. О. Бекишев, Е. А. Шайхыгалиев.- Алматы: Альманах, 2017.- 280 с. 

9. Экологиялық туризм [Текст]: жоғары оқу орындарына арналған оқулықтар мен оқу құралдары/ 

Г.Құлманова [және т.б.].- 3-ші бас.,туз.,толықт.- Алматы: Нұр-Принт, 2017.- 407 б. 

10. Экскурсиятану [Текст]: оқу құралы/ Ш. Т. Абдреева.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 200 б. 

11. Қазақстан туризмі [Текст]: оқу құралы/ С. Р. Ердәулетов [және т. б.].- Алматы: Бастау, 2015.- 

552 б. 

12. Туризм маркетингі [Текст]: оқу құралы/ Ж. Н. Алиева, Е. А. Калимбетов.- Алматы: Қазақ 

университетi, 2016.- 334 б. 
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Module name Professional - communicative РC 

Responsible for the module Koyshinovа Г.К., Каpishevа G.К. 

Module type General required modules 

Module level Baccalaureate 

Number of hours per week 9 

Number of credits KZ / ECTS 6/10 

form of study daytime 

Semester 5, 6 

Number of students Min – 5, max – 10. 

Module prerequisites Kazakh language (AI, A2 level), Foreign language, A1, A2 levels, ICT, Mathematics in economy 

Content The content is determined by the General focus of the educational process on the achievement of meta-

subject and subject-specific learning goals, which is possible on the basis of competence-based approach, 

which provides the formation and development of communicative, linguistic and linguistic (linguistic) and 

cultural competence. 



Information from probability theory and mathematical statistics. Test the statistical hypothesis. Least 

square method. Multiple linear regression model. Classical model of multiple linear regression. Check the 

statistical significance of linear regression coefficients. Coefficient of determination. Nonlinear regression 

models. Multicollinearity. 

Learning outcome Providing practical language skills within the framework of those grammatical and lexical topics that are 

included in the program; the ability to social interaction with society, team, group work skills, cooperation, 

tolerance; includes knowledge of languages, the ability to conduct oral and written dialogue, monologue, 

business correspondence. 

As a result of studying the module, the student must know: 

professional vocabulary and texts of a professional nature, to understand complex professional texts. 

Should be able to: understand by ear the detailed reports and messages on a professional theme with the 

arguments contained in them; educational, scientific and popular films on a professional theme. 

Be competent in the application of basic econometric methods, models and their numerical implementation 

in practice. 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining credits Fulfillment of the requirements and tasks of the curriculum and syllabus of the disciplines included in the 

module, with obtaining ratings of at least 50 points, successful passing of the exam 

Duration of the module Two semesters 

Literature 1. Экологический туризм [Текст]: учебник/ Кулманова Г. А. [и др.]; под ред. О. Беркинбая.- 3-е изд., 

испр. и доп. - Алматы: Нур-Принт, 2013.- 421 с. 

2. Менеджер гостиничного хозяйства [Текст]: учеб. пособие для проф. образования/ Р. Т. Алишева.- 

Астана: Фолиант, 2015.- 288 с. 

3. Географические аспекты развития рекреации и туризма в Восточном Казахстане. Опыт и 

практика [Текст]: [моногр.]/ А. В. Егорина, А. Н. Логиновская; М-во образования и науки РК, Усть-

Каменогорский филиал Каз. геогр. о-ва ВКТУ им. Д. Серикбаева.- Усть-Каменогорск: Шығыс 

полиграф, 2016.- 280 с. 

4. Организация питания в туризме [Текст]: учеб. пособие/ А. К. Уварова; М-во образования и науки 

РК.- Алматы: Бастау, 2015.- 328 с. 

5. География туризма Казахстана [Текст]: [моногр.]/ С.Р. Ердавлетов ; КазНУ им. аль-Фараби.- 2-е 

изд., доп. и перераб.- Алматы: Қазақ университетi, 2015.- 180 с. 

6. Проблемы развития туристского рынка в Республике Казахстан: теория, методология и практика 

[Текст]: моногр./ О. А. Яновская [и др.]; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск: Берел: 

Изд-во ВКГУ, 2017.- 173 с. 

7. Основы туризма и краеведения [Текст]: учеб. пособие/ Ж. Т. Токаева; М-во образования и науки 

РК. - Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ им. С. Аманжолова, 2017.- 72 с. 



8. Планирование и организации туристского бизнеса [Текст]: учеб. пособие для вузов/ Л. И. 

Изтелеуова, К. О. Бекишев, Е. А. Шайхыгалиев.- Алматы: Альманах, 2017.- 280 с. 

9. Экологиялық туризм [Текст]: жоғары оқу орындарына арналған оқулықтар мен оқу құралдары/ 

Г.Құлманова [және т.б.].- 3-ші бас.,туз.,толықт.- Алматы: Нұр-Принт, 2017.- 407 б. 

10. Экскурсиятану [Текст]: оқу құралы/ Ш. Т. Абдреева.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 200 б. 

11. Қазақстан туризмі [Текст]: оқу құралы/ С. Р. Ердәулетов [және т. б.].- Алматы: Бастау, 2015.- 

552 б. 

12. Туризм маркетингі [Текст]: оқу құралы/ Ж. Н. Алиева, Е. А. Калимбетов.- Алматы: Қазақ 

университетi, 2016.- 334 б. 

13. English File [Электронный ресурс] : Advanced Class Audio CDs : [комплект] / С. Latham-Koenig, 

C. Oxenden, J. Lambert. - third edit. - [New York] : Oxford University Press. CD 1 - 4 : Tracks 1.1-1.43 ; 

2.1-2.39 ; 3.1-3.40 ;4.1-4.36. - 2015. - 4 CD-ROM. 

14. English File [Электронный ресурс] : Upper-Intermediate Class Audio CDs : [комплект] / С. Latham-

Koenig, C. Oxenden. - third edit. - [New York] : Oxford University Press. CD 1 - 4 : Tracks 1.1-1.50 ; 2.1-

2.44 ; 3.1-3.49 ; 4.1-4.47. - 2014. - 4 CD-ROM. 

15. English File [Электронный ресурс] : Beginer Class Audio CDs : [комплект] / С. Latham-Koenig, C. 

Oxenden. - third edit. - [New York] : Oxford University Press. CD 1 - 4 : Tracks 1.1-1.97 ; 2.1-2.72 ;3.1-

3.66 ;4.1-4.59. - 2015. - 4 CD-ROM. 

16. Пособие по практическому переводу с английского языка на русский (для начинающих) [Текст] 

: учеб. пособие для тех. и проф. образования / В. Ж. Сарсекенова. - 3-е изд., стереотип. - Астана : 

Фолиант, 2017. - 160 с. English File [Текст] : Pre-Intermediate Teacher's Book / C. Latham-Koenig [and 

other]. - [third edit.]. - [New York] : Oxford University Press, [2018]. - 279 p. : +CD-ROM. 

17. English File [Текст] : Elementary Teacher's Book / C. Latham-Koenig [and other]. - [third edit.]. - 

[New York] : Oxford University Press, [2018] 

18. English File [Текст] : Intermediate PlusTeacher's Book / C. Latham-Koenig [and other]. - [third edit.]. 

- [New York] : Oxford University Press, [2018]. 

19. English File [Текст] : Upper-Intermediate Teacher's Book / C. Latham-Koenig [and other]. - [third 

edit.]. - [New York] : Oxford University Press, [2018]. 

20. English File [Текст] : Advaced Teacher's Book / C. Latham-Koenig [and other]. - [third edit.]. - [New 

York] : Oxford University Press, [2018]. 

21. English File [Текст] : Pre-Intermediate Teacher's Book / C. Latham-Koenig [and other]. - [third edit.]. 

- [New York] : Oxford University Press, [2018]. 

22. English File [Текст] : Beginner Teacher's Book / C. Latham-Koenig [and other]. - [third edit.]. - [New 

York] : Oxford University Press, [2018]. 

23. New Headway [Текст] : Advancede Student's Book / L. Soars, J. Soars, P. Hancock. - Fourth edit. - 



[New York] : Oxford University Press, [2017]. 

24. New Headway [Текст] : Advancede Teacher's Book / L. Soars [and other]. - Fourth edit. - [New York] 

: Oxford University Press, [2017]. 
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Module name Professional and economic, PE 

Responsible for the module Коyshinovа G.К., Sitnikovа Е.S., Zhuginisovа S.P. 

Module type General required modules 

Module level Baccalaureate 

Number of hours per week 9 

Number of credits KZ / ECTS 6/10 

form of study daytime 

Semester 1, 2 

Number of students Min – 5, max – 10. 

Module prerequisites School geography course 

Content The purpose of the module is to prepare managers of tourist and excursion structures for the planning and 

implementation of tours on the territory of the Republic of Kazakhstan with active travel methods. 

Learning outcome As a result of the development of the module, the student must Know: how to carry out a qualified selection 

of staff for simple tourist travel and climbing. Be able to: make the best options for active travel programs to 

implement them as an independent tourist product. Have skills: to organize and improve the activities of 

staff (porters, horse breeders, kitchen workers, translators, guides, guides, etc.) for simple travel in different 

types of tourism, to monitor their activities. 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining credits Fulfillment of the requirements and tasks of the curriculum and syllabus of the disciplines included in the 

module, with obtaining ratings of at least 50 points, successful passing of the exam 

Duration of the module Two semesters 

Literature 1. Экологический туризм [Текст]: учебник/ Кулманова Г. А. [и др.]; под ред. О. Беркинбая.- 3-е изд., 

испр. и доп. - Алматы: Нур-Принт, 2013.- 421 с. 

2. Менеджер гостиничного хозяйства [Текст]: учеб. пособие для проф. образования/ Р. Т. Алишева.- 



Астана: Фолиант, 2015.- 288 с. 

3. Географические аспекты развития рекреации и туризма в Восточном Казахстане. Опыт и практика 

[Текст]: [моногр.]/ А. В. Егорина, А. Н. Логиновская; М-во образования и науки РК, Усть-

Каменогорский филиал Каз. геогр. о-ва ВКТУ им. Д. Серикбаева.- Усть-Каменогорск: Шығыс 

полиграф, 2016.- 280 с. 

4. Организация питания в туризме [Текст]: учеб. пособие/ А. К. Уварова; М-во образования и науки 

РК.- Алматы: Бастау, 2015.- 328 с. 

5. География туризма Казахстана [Текст]: [моногр.]/ С.Р. Ердавлетов ; КазНУ им. аль-Фараби.- 2-е 

изд., доп. и перераб.- Алматы: Қазақ университетi, 2015.- 180 с. 

6. Проблемы развития туристского рынка в Республике Казахстан: теория, методология и практика 

[Текст]: моногр./ О. А. Яновская [и др.]; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск: Берел: 

Изд-во ВКГУ, 2017.- 173с. 

7. Основы туризма и краеведения [Текст]: учеб. пособие/ Ж. Т. Токаева; М-во образования и науки 

РК. - Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ им. С. Аманжолова, 2017.- 72 с. 

8. Планирование и организации туристского бизнеса [Текст]: учеб. пособие для вузов/ Л. И. 

Изтелеуова, К. О. Бекишев, Е. А. Шайхыгалиев.- Алматы: Альманах, 2017.- 280 с. 

9. Экологиялық туризм [Текст]: жоғары оқу орындарына арналған оқулықтар мен оқу құралдары/ 

Г.Құлманова [және т.б.].- 3-ші бас.,туз.,толықт.- Алматы: Нұр-Принт, 2017.- 407 б. 

10. Экскурсиятану [Текст]: оқу құралы/ Ш. Т. Абдреева.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 200 б. 

11. Қазақстан туризмі [Текст]: оқу құралы/ С. Р. Ердәулетов [және т. б.].- Алматы: Бастау, 2015.- 552 

б. 

12. Туризм маркетингі [Текст]: оқу құралы/ Ж. Н. Алиева, Е. А. Калимбетов.- Алматы: Қазақ 

университетi, 2016.- 334 б. 
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Module name Organization of tourist and excursion business, OTEB 

Responsible for the module Koyshinovа G.К., Аsubaevа А.S., Тоkaevа J.Т. 

Module type Mandatory modules in the specialty 

Module level Baccalaureate 

Number of hours per week 12 

Number of credits KZ / ECTS 8/14 

form of study daytime 

Semester 5, 6 

Number of students Min – 5, max – 10. 



Module prerequisites Conducting in the specialty, technology and tactics of active tourism, the basics of tourism. 

Content Definition of tourism geography. Study of the scheme "Classification of international tourism". 

Types and forms of international tourism. Tourist formalities: passport, visa, currency, customs, 

medical control. The main factors determining the demand for tourism and the development of 

international tourism. Tourism as a kind of foreign economic relations, as a specific form of 

foreign trade.Features of international tourism. Tourist demand and its characteristic features. 

Consumer choice in tourism. Geography of recreational tourism. Geography of business 

tourism. Geography of religious tourism. Geography of medical tourism. 

Learning outcome As a result of the development of the module, the student must Know: knowledge of the basic 

models and concepts of geography. Be able to: operate on the basic concepts of recreational 

geography. To have skills: possession of the methodology of research in any field of recreation 

geography. 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining credits Fulfillment of the requirements and tasks of the curriculum and syllabus of the disciplines 

included in the module, with obtaining ratings of at least 50 points, successful passing of the 

exam 

Duration of the module Two semesters 

Literature 1. Экологический туризм [Текст]: учебник/ Кулманова Г. А. [и др.]; под ред. О. 

Беркинбая.- 3-е изд., испр. и доп. - Алматы: Нур-Принт, 2013.- 421 с. 

2. Менеджер гостиничного хозяйства [Текст]: учеб. пособие для проф. образования/ Р. Т. 

Алишева.- Астана: Фолиант, 2015.- 288 с. 

3. Географические аспекты развития рекреации и туризма в Восточном Казахстане. Опыт 

и практика [Текст]: [моногр.]/ А. В. Егорина, А. Н. Логиновская; М-во образования и 

науки РК, Усть-Каменогорский филиал Каз. геогр. о-ва ВКТУ им. Д. Серикбаева.- Усть-

Каменогорск: Шығыс полиграф, 2016.- 280 с. 

4. Организация питания в туризме [Текст]: учеб. пособие/ А. К. Уварова; М-во 

образования и науки РК.- Алматы: Бастау, 2015.- 328 с. 

5. География туризма Казахстана [Текст]: [моногр.]/ С.Р. Ердавлетов ; КазНУ им. аль-

Фараби.- 2-е изд., доп. и перераб.- Алматы: Қазақ университетi, 2015.- 180 с. 

6. Проблемы развития туристского рынка в Республике Казахстан: теория, методология и 

практика [Текст]: моногр./ О. А. Яновская [и др.]; М-во образования и науки РК. - Усть-

Каменогорск: Берел: Изд-во ВКГУ, 2017.- 173с. 

7. Основы туризма и краеведения [Текст]: учеб. пособие/ Ж. Т. Токаева; М-во 

образования и науки РК. - Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ им. С. Аманжолова, 2017.- 72 

с. 



8. Планирование и организации туристского бизнеса [Текст]: учеб. пособие для вузов/ Л. 

И. Изтелеуова, К. О. Бекишев, Е. А. Шайхыгалиев.- Алматы: Альманах, 2017.- 280 с. 

9. Экологиялық туризм [Текст]: жоғары оқу орындарына арналған оқулықтар мен оқу 

құралдары/ Г.Құлманова [және т.б.].- 3-ші бас.,туз.,толықт.- Алматы: Нұр-Принт, 2017.- 

407 б. 

10. Экскурсиятану [Текст]: оқу құралы/ Ш. Т. Абдреева.- Алматы: Қазақ университеті, 

2016.- 200 б. 

11. Қазақстан туризмі [Текст]: оқу құралы/ С. Р. Ердәулетов [және т. б.].- Алматы: Бастау, 

2015.- 552 б. 

12. Туризм маркетингі [Текст]: оқу құралы/ Ж. Н. Алиева, Е. А. Калимбетов.- Алматы: 

Қазақ университетi, 2016.- 334 б. 

Date of update  

 

 

Module name Tourism Economics, ЕТ 

Responsible for the module Saktaevа А.А., Koyshinova G.К. 

Module type Mandatory modules in the specialty 

Module level Baccalaureate 

Number of hours per week 22,5 

Number of credits KZ / ECTS 15/26 

form of study очная 

Semester 5, 6 

Number of students Min – 5, max – 10. 

Module prerequisites Fundamentals of Economics, introduction to the specialty, the basics of tourism, the history of tourism. 

Content This module serves as a scientific basis for management decision-making in business. To substantiate the 

decisions taken, it is necessary to identify and predict existing and potential problems, production and 

financial risks, to determine the impact of decisions on the level of risks and revenues of the business 

entity. A qualified specialist of economic profile should have a good knowledge of modern methods of 

economic research, the skill of complex system microeconomic analysis. 

Learning outcome As a result of the development of the module, the student must Know:  a set of statistical research 

methods, principles and methods of their application in practice at the macro and micro levels;  the 

system of economic indicators characterizing the availability of resources and the effectiveness of their 

use at the level of the country, economic entities; Know:  to assess the regularities of the development 



of socio-economic phenomena at the macro and micro levels;  to analyze the quantitative and qualitative 

relationships of socio-economic processes;  to formulate on the basis of the received calculations 

reasonable conclusions and recommendations for practical use; Have the skills:  use of various 

statistical methods in economic research organization of sample observation, group construction, 

processing of time series, calculation of various indices, correlation and regression analysis at different 

levels 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining credits Fulfillment of the requirements and tasks of the curriculum and syllabus of the disciplines included in the 

module, with obtaining ratings of at least 50 points, successful passing of the exam 

Duration of the module Two semesters 

Literature 1. Экологический туризм [Текст]: учебник/ Кулманова Г. А. [и др.]; под ред. О. Беркинбая.- 3-е 

изд., испр. и доп. - Алматы: Нур-Принт, 2013.- 421 с. 

2. Менеджер гостиничного хозяйства [Текст]: учеб. пособие для проф. образования/ Р. Т. 

Алишева.- Астана: Фолиант, 2015.- 288 с. 

3. Географические аспекты развития рекреации и туризма в Восточном Казахстане. Опыт и 

практика [Текст]: [моногр.]/ А. В. Егорина, А. Н. Логиновская; М-во образования и науки РК, 

Усть-Каменогорский филиал Каз. геогр. о-ва ВКТУ им. Д. Серикбаева.- Усть-Каменогорск: 

Шығыс полиграф, 2016.- 280 с. 

4. Организация питания в туризме [Текст]: учеб. пособие/ А. К. Уварова; М-во образования и 

науки РК.- Алматы: Бастау, 2015.- 328 с. 

5. География туризма Казахстана [Текст]: [моногр.]/ С.Р. Ердавлетов ; КазНУ им. аль-Фараби.- 2-е 

изд., доп. и перераб.- Алматы: Қазақ университетi, 2015.- 180 с. 

6. Проблемы развития туристского рынка в Республике Казахстан: теория, методология и 

практика [Текст]: моногр./ О. А. Яновская [и др.]; М-во образования и науки РК. - Усть-

Каменогорск: Берел: Изд-во ВКГУ, 2017.- 173с. 

7. Основы туризма и краеведения [Текст]: учеб. пособие/ Ж. Т. Токаева; М-во образования и 

науки РК. - Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ им. С. Аманжолова, 2017.- 72 с. 

8. Планирование и организации туристского бизнеса [Текст]: учеб. пособие для вузов/ Л. И. 

Изтелеуова, К. О. Бекишев, Е. А. Шайхыгалиев.- Алматы: Альманах, 2017.- 280 с. 

9. Экологиялық туризм [Текст]: жоғары оқу орындарына арналған оқулықтар мен оқу құралдары/ 

Г.Құлманова [және т.б.].- 3-ші бас.,туз.,толықт.- Алматы: Нұр-Принт, 2017.- 407 б. 

10. Экскурсиятану [Текст]: оқу құралы/ Ш. Т. Абдреева.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 200 

б. 

11. Қазақстан туризмі [Текст]: оқу құралы/ С. Р. Ердәулетов [және т. б.].- Алматы: Бастау, 2015.- 

552 б. 



12. Туризм маркетингі [Текст]: оқу құралы/ Ж. Н. Алиева, Е. А. Калимбетов.- Алматы: Қазақ 

университетi, 2016.- 334 б. 

13. Экономикалық талдау негіздері [Текст]: оқу құралы/ Ж.З. Оралбаева, А.З. Арыстамбаева.- 

Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 134 б. 

14. Мәліметтерді талдау және экономикадағы болжау [Текст]: оқу құралы/ З.П. Айдынов.- 

Алматы: Бастау, 2014.- 240 б. 

15. Экономикалық талдау [Текст]: оқулық/ А.Ғ. Қасымова, Г.Ж. Танекеева.- Қарағанды: ЖК 

"Ақнұр баспасы", 2016.- 262 б. 

16. Экономикалық талдау [Текст]: оқу құралы/ Г.Т. Андыбаева, А.К. Канабекова, А.К. Абитова .- 

Алматы: "LEM" баспасы, 2015.- 296 бет. 

Date of update  

 

 

Module name Information management, IM 

Responsible for the module Mushamedievа А.G., Galyapina G.V. 

Module type Mandatory modules in the specialty 

Module level Baccalaureate 

Number of hours per week 15 

Number of credits KZ / ECTS 10/17 

form of study daytime 

Semester 3, 4 

Number of students Min – 5, max – 10. 

Module prerequisites Fundamentals of Economics, microeconomics of social sphere and tourism, introduction to the 

specialty, basics of tourism. 

Content This module serves as a scientific basis for management decision-making in business. To 

substantiate the decisions taken, it is necessary to identify and predict existing and potential 

problems, production and financial risks, to determine the impact of decisions on the level of risks 

and revenues of the business entity. A qualified specialist of economic profile should have a good 

knowledge of modern methods of economic research, the skill of complex system microeconomic 

analysis. 

Learning outcome As a result of the development of the module, the student must Know:  a set of statistical research 

methods, principles and methods of their application in practice at the macro and micro levels;  

the system of economic indicators characterizing the availability of resources and the effectiveness 

of their use at the level of the country, economic entities; Know:  to assess the regularities of the 



development of socio-economic phenomena at the macro and micro levels;  to analyze the 

quantitative and qualitative relationships of socio-economic processes;  to formulate on the basis 

of the received calculations reasonable conclusions and recommendations for practical use; Have 

the skills:  use of various statistical methods in economic research organization of sample 

observation, group construction, processing of time series, calculation of various indices, 

correlation and regression analysis at different levels. 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining credits Fulfillment of the requirements and tasks of the curriculum and syllabus of the disciplines included 

in the module, with obtaining ratings of at least 50 points, successful passing of the exam 

Duration of the module Two semesters 

Literature 1.Экономикалық талдау негіздері [Текст]: оқу құралы/ Ж.З. Оралбаева, А.З. Арыстамбаева.- 

Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 134 б. 

Мәліметтерді талдау және экономикадағы болжау [Текст]: оқу құралы/ З.П. Айдынов.- 

Алматы: Бастау, 2014.- 240 б. 

2.Экономикалық талдау [Текст]: оқулық/ А.Ғ. Қасымова, Г.Ж. Танекеева.- Қарағанды: ЖК 

"Ақнұр баспасы", 2016.- 262 б. 

3.Экономикалық талдау [Текст]: оқу құралы/ Г.Т. Андыбаева, А.К. Канабекова, А.К. 

Абитова .- Алматы: "LEM" баспасы, 2015.- 296 бет. 

4. Статистика [Текст]: учебно-лабораторный практикум/ Н.М. Сагындыкова.- Астана: 

Фолиант, 2015.- 104 с. 

5. Статистика [Текст]: учебно-лабораторный практикум/ Н.М. Сагындыкова.- Астана: 

Фолиант, 2015.- 104 с. 

6. Экологический туризм [Текст]: учебник/ Кулманова Г. А. [и др.]; под ред. О. Беркинбая.- 

3-е изд., испр. и доп. - Алматы: Нур-Принт, 2013.- 421 с. 

7. Менеджер гостиничного хозяйства [Текст]: учеб. пособие для проф. образования/ Р. Т. 

Алишева.- Астана: Фолиант, 2015.- 288 с. 

8. Географические аспекты развития рекреации и туризма в Восточном Казахстане. Опыт и 

практика [Текст]: [моногр.]/ А. В. Егорина, А. Н. Логиновская; М-во образования и науки 

РК, Усть-Каменогорский филиал Каз. геогр. о-ва ВКТУ им. Д. Серикбаева.- Усть-

Каменогорск: Шығыс полиграф, 2016.- 280 с. 

9. Организация питания в туризме [Текст]: учеб. пособие/ А. К. Уварова; М-во образования и 

науки РК.- Алматы: Бастау, 2015.- 328 с. 

10. География туризма Казахстана [Текст]: [моногр.]/ С.Р. Ердавлетов ; КазНУ им. аль-

Фараби.- 2-е изд., доп. и перераб.- Алматы: Қазақ университетi, 2015.- 180 с. 

11. Проблемы развития туристского рынка в Республике Казахстан: теория, методология и 



практика [Текст]: моногр./ О. А. Яновская [и др.]; М-во образования и науки РК. - Усть-

Каменогорск: Берел: Изд-во ВКГУ, 2017.- 173с. 

12. Основы туризма и краеведения [Текст]: учеб. пособие/ Ж. Т. Токаева; М-во образования 

и науки РК. - Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ им. С. Аманжолова, 2017.- 72 с. 

13. Планирование и организации туристского бизнеса [Текст]: учеб. пособие для вузов/ Л. И. 

Изтелеуова, К. О. Бекишев, Е. А. Шайхыгалиев.- Алматы: Альманах, 2017.- 280 с. 

14. Экологиялық туризм [Текст]: жоғары оқу орындарына арналған оқулықтар мен оқу 

құралдары/ Г.Құлманова [және т.б.].- 3-ші бас.,туз.,толықт.- Алматы: Нұр-Принт, 2017.- 407 

б. 

15. Экскурсиятану [Текст]: оқу құралы/ Ш. Т. Абдреева.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 

200 б. 

16. Қазақстан туризмі [Текст]: оқу құралы/ С. Р. Ердәулетов [және т. б.].- Алматы: Бастау, 

2015.- 552 б.  

17. Туризм маркетингі [Текст]: оқу құралы/ Ж. Н. Алиева, Е. А. Калимбетов.- Алматы: Қазақ 

университетi, 2016.- 334 б. 
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Module name Organization of tourist business, ОТВ 

Responsible for the module Saktaevа А.А., Koyshinovа G.К., Zhuginisovа S.P. 

Module type Elective modules for a specific specialty 

Module level Baccalaureate 

Number of hours per week 13,5 

Number of credits KZ / ECTS 9/15 

form of study daytime 

Semester 5, 6 

Number of students Min – 5, max – 10. 

Module prerequisites Fundamentals of Economics, microeconomics of social sphere and tourism, introduction to the 

specialty, basics of tourism. 

Content The purpose of the module is to give students the theoretical, technological and organizational and 

practical bases of the organization of restaurant business, to form skills of preparation of the 

organization and structure of production of enterprises of restaurant business, service processes, 

features of tourist service, to teach students to apply these skills in their future work, to give students 

the theoretical, technological and organizational and practical bases of the organization of hotel 

business, to form skills of preparation of the organization and structure of production of enterprises of 



hotel industry, service processes, features of tourist service, to teach students to apply these skills in 

their future work. 

Learning outcome As a result of the development of the module, the student must Know: the current state and 

development of the hospitality industry, the history of the formation and development of the hotel 

business and restaurant business, the generalized world experience of management of the hotel 

business, hotel services in the structure of tourist services, the organization of production and 

technological processes in the hotel; technical and economic indicators of hotels and restaurants. Be 

able to:: operate on the basic concepts of recreational geography. To have skills: possession of the 

methodology of research in any field of recreation geography. 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining credits Fulfillment of the requirements and tasks of the curriculum and syllabus of the disciplines included in 

the module, with obtaining ratings of at least 50 points, successful passing of the exam 

Duration of the module One semester 

Literature 1. Экологический туризм [Текст]: учебник/ Кулманова Г. А. [и др.]; под ред. О. Беркинбая.- 3-е 

изд., испр. и доп. - Алматы: Нур-Принт, 2013.- 421 с. 

2. Менеджер гостиничного хозяйства [Текст]: учеб. пособие для проф. образования/ Р. Т. 

Алишева.- Астана: Фолиант, 2015.- 288 с. 

3. Географические аспекты развития рекреации и туризма в Восточном Казахстане. Опыт и 

практика [Текст]: [моногр.]/ А. В. Егорина, А. Н. Логиновская; М-во образования и науки РК, 

Усть-Каменогорский филиал Каз. геогр. о-ва ВКТУ им. Д. Серикбаева.- Усть-Каменогорск: 

Шығыс полиграф, 2016.- 280 с. 

4. Организация питания в туризме [Текст]: учеб. пособие/ А. К. Уварова; М-во образования и 

науки РК.- Алматы: Бастау, 2015.- 328 с. 

5. География туризма Казахстана [Текст]: [моногр.]/ С.Р. Ердавлетов ; КазНУ им. аль-Фараби.- 2-

е изд., доп. и перераб.- Алматы: Қазақ университетi, 2015.- 180 с. 

6. Проблемы развития туристского рынка в Республике Казахстан: теория, методология и 

практика [Текст]: моногр./ О. А. Яновская [и др.]; М-во образования и науки РК. - Усть-

Каменогорск: Берел: Изд-во ВКГУ, 2017.- 173с. 

7. Основы туризма и краеведения [Текст]: учеб. пособие/ Ж. Т. Токаева; М-во образования и 

науки РК. - Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ им. С. Аманжолова, 2017.- 72 с. 

8. Планирование и организации туристского бизнеса [Текст]: учеб. пособие для вузов/ Л. И. 

Изтелеуова, К. О. Бекишев, Е. А. Шайхыгалиев.- Алматы: Альманах, 2017.- 280 с. 

9. Экологиялық туризм [Текст]: жоғары оқу орындарына арналған оқулықтар мен оқу 



құралдары/ Г.Құлманова [және т.б.].- 3-ші бас.,туз.,толықт.- Алматы: Нұр-Принт, 2017.- 407 б. 

10. Экскурсиятану [Текст]: оқу құралы/ Ш. Т. Абдреева.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 200 

б. 

11. Қазақстан туризмі [Текст]: оқу құралы/ С. Р. Ердәулетов [және т. б.].- Алматы: Бастау, 2015.- 

552 б.  

12. Туризм маркетингі [Текст]: оқу құралы/ Ж. Н. Алиева, Е. А. Калимбетов.- Алматы: Қазақ 

университетi, 2016.- 334 б. 
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Module name Tourism management, МТ 

Responsible for the module Saktaevа А.А., Koyshinovа G.К., Zhuginisovа S.P. 

Module type Elective modules for a specific specialty 

Module level Baccalaureate 

Number of hours per week 9 

Number of credits KZ / ECTS 6/10 

form of study daytime 

Semester 7 

Number of students Min – 5, max – 10. 

Module prerequisites Fundamentals of Economics, microeconomics of social sphere and tourism, introduction to the 

specialty, basics of tourism, Economics and organization of hotel services. 

Content The purpose of the module is to give students the theoretical, technological and organizational and 

practical basis of the organization of hotel business, to form the skills of preparation of the 

organization and structure of production of hotel enterprises, service processes, features of tourist 

service, to teach how to apply these skills in their future work. 

Learning outcome As a result of the development of the module, the student must Know: - current state and 

development of the hospitality industry; - history of formation and development of hotel business; - 

consolidated international experience of management of enterprises of hotel business; - hotel 

services in the structure of tourist services; - organization of production and technological processes 

in the hotel; - technical and economic indicators of the hotel. Know: : - independently own 

terminology maintenance; - calculate the economic impact of the provision of hotel services; - to 

acquire practical skills in the organization of the hotel business. Have the skills: - professional skills 

of hotel business organization; - knowledge of the role of the hotel business in the economy of 

Kazakhstan; - methods of organization and management of the hotel business; - skills of interaction 



of hotel staff with clients and travel agencies; - skills of organization and provision of additional 

hotel services. 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining credits Fulfillment of the requirements and tasks of the curriculum and syllabus of the disciplines included 

in the module, with obtaining ratings of at least 50 points, successful passing of the exam 

Duration of the module One semester 

Literature 1. Экологический туризм [Текст]: учебник/ Кулманова Г. А. [и др.]; под ред. О. Беркинбая.- 3-

е изд., испр. и доп. - Алматы: Нур-Принт, 2013.- 421 с. 

2. Менеджер гостиничного хозяйства [Текст]: учеб. пособие для проф. образования/ Р. Т. 

Алишева.- Астана: Фолиант, 2015.- 288 с. 

3. Географические аспекты развития рекреации и туризма в Восточном Казахстане. Опыт и 

практика [Текст]: [моногр.]/ А. В. Егорина, А. Н. Логиновская; М-во образования и науки РК, 

Усть-Каменогорский филиал Каз. геогр. о-ва ВКТУ им. Д. Серикбаева.- Усть-Каменогорск: 

Шығыс полиграф, 2016.- 280 с. 

4. Организация питания в туризме [Текст]: учеб. пособие/ А. К. Уварова; М-во образования и 

науки РК.- Алматы: Бастау, 2015.- 328 с. 

5. География туризма Казахстана [Текст]: [моногр.]/ С.Р. Ердавлетов ; КазНУ им. аль-

Фараби.- 2-е изд., доп. и перераб.- Алматы: Қазақ университетi, 2015.- 180 с. 

6. Проблемы развития туристского рынка в Республике Казахстан: теория, методология и 

практика [Текст]: моногр./ О. А. Яновская [и др.]; М-во образования и науки РК. - Усть-

Каменогорск: Берел: Изд-во ВКГУ, 2017.- 173с. 

7. Основы туризма и краеведения [Текст]: учеб. пособие/ Ж. Т. Токаева; М-во образования и 

науки РК. - Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ им. С. Аманжолова, 2017.- 72 с. 

8. Планирование и организации туристского бизнеса [Текст]: учеб. пособие для вузов/ Л. И. 

Изтелеуова, К. О. Бекишев, Е. А. Шайхыгалиев.- Алматы: Альманах, 2017.- 280 с. 

9. Экологиялық туризм [Текст]: жоғары оқу орындарына арналған оқулықтар мен оқу 

құралдары/ Г.Құлманова [және т.б.].- 3-ші бас.,туз.,толықт.- Алматы: Нұр-Принт, 2017.- 407 б. 

10. Экскурсиятану [Текст]: оқу құралы/ Ш. Т. Абдреева.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 

200 б. 

11. Қазақстан туризмі [Текст]: оқу құралы/ С. Р. Ердәулетов [және т. б.].- Алматы: Бастау, 

2015.- 552 б.  

12. Туризм маркетингі [Текст]: оқу құралы/ Ж. Н. Алиева, Е. А. Калимбетов.- Алматы: Қазақ 

университетi, 2016.- 334 б. 

Date of update  

 



Module name Excursion and geographical, EG 

Responsible for the module Saktaevа А.А., Koyshinovа G.К., Zhuginisovа S.P. 

Module type Elective modules for a specific specialty 

Module level Baccalaureate 

Number of hours per week 9 

Number of credits KZ / ECTS 6/10 

form of study daytime 

Semester 7 

Number of students Min – 5, max – 10. 

Module prerequisites Fundamentals of Economics, microeconomics of social sphere and tourism, introduction to the 

specialty, basics of tourism, Economics and organization of hotel services, tourism management, 

tourism marketing. 

Content The purpose of the module is to give students theoretical knowledge about the excursion method of 

knowledge, to form skills of preparation of excursions and technologies of their conduct, to teach 

them to apply these skills in their future work. 

Learning outcome As a result of the development of the module, the student must  

Know: - method of preparation of excursions on a variety of topics; - methods of conducting various 

types of tours; - methods of organization of excursion work. Know: : - select and use methodical, 

local history, historical and other literature on the topic of excursions; - to create a scheme of routes 

for travel and walking tours; - to perform the function of a guide in the tourist-excursion company 

(with appropriate qualifications). Have the skills: - to promote excursion business in Kazakhstan. 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining credits Fulfillment of the requirements and tasks of the curriculum and syllabus of the disciplines included 

in the module, with obtaining ratings of at least 50 points, successful passing of the exam 

Duration of the module One semester 

Literature 1. Экологический туризм [Текст]: учебник/ Кулманова Г. А. [и др.]; под ред. О. Беркинбая.- 3-

е изд., испр. и доп. - Алматы: Нур-Принт, 2013.- 421 с. 

2. Менеджер гостиничного хозяйства [Текст]: учеб. пособие для проф. образования/ Р. Т. 

Алишева.- Астана: Фолиант, 2015.- 288 с. 

3. Географические аспекты развития рекреации и туризма в Восточном Казахстане. Опыт и 

практика [Текст]: [моногр.]/ А. В. Егорина, А. Н. Логиновская; М-во образования и науки РК, 



Усть-Каменогорский филиал Каз. геогр. о-ва ВКТУ им. Д. Серикбаева.- Усть-Каменогорск: 

Шығыс полиграф, 2016.- 280 с. 

4. Организация питания в туризме [Текст]: учеб. пособие/ А. К. Уварова; М-во образования и 

науки РК.- Алматы: Бастау, 2015.- 328 с. 

5. География туризма Казахстана [Текст]: [моногр.]/ С.Р. Ердавлетов ; КазНУ им. аль-

Фараби.- 2-е изд., доп. и перераб.- Алматы: Қазақ университетi, 2015.- 180 с. 

6. Проблемы развития туристского рынка в Республике Казахстан: теория, методология и 

практика [Текст]: моногр./ О. А. Яновская [и др.]; М-во образования и науки РК. - Усть-

Каменогорск: Берел: Изд-во ВКГУ, 2017.- 173с. 

7. Основы туризма и краеведения [Текст]: учеб. пособие/ Ж. Т. Токаева; М-во образования и 

науки РК. - Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ им. С. Аманжолова, 2017.- 72 с. 

8. Планирование и организации туристского бизнеса [Текст]: учеб. пособие для вузов/ Л. И. 

Изтелеуова, К. О. Бекишев, Е. А. Шайхыгалиев.- Алматы: Альманах, 2017.- 280 с. 

9. Экологиялық туризм [Текст]: жоғары оқу орындарына арналған оқулықтар мен оқу 

құралдары/ Г.Құлманова [және т.б.].- 3-ші бас.,туз.,толықт.- Алматы: Нұр-Принт, 2017.- 407 б. 

10. Экскурсиятану [Текст]: оқу құралы/ Ш. Т. Абдреева.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 

200 б. 

11. Қазақстан туризмі [Текст]: оқу құралы/ С. Р. Ердәулетов [және т. б.].- Алматы: Бастау, 

2015.- 552 б.  

12. Туризм маркетингі [Текст]: оқу құралы/ Ж. Н. Алиева, Е. А. Калимбетов.- Алматы: Қазақ 

университетi, 2016.- 334 б. 

Date of update  

 

Module name Information and communication 1, IK 1 

Responsible for the module Каpishevа G.К., Zhunusovа G.Т. 

Module type Elective modules for a specific specialty 

Module level Baccalaureate 

Number of hours per week 9 

Number of credits KZ / ECTS 6/10 

form of study daytime 

Semester 7 

Number of students Min – 5, max – 10. 

Module prerequisites Fundamentals of Economics, microeconomics of social sphere and tourism, introduction to the specialty, 

basics of tourism, Economics and organization of hotel services, tourism management, tourism marketing. 



Content The purpose of the module is to create opportunities in mastering Chinese speech, as well as to familiarize 

with the basic concepts of advertising; to acquaint with information about advertising activities and to 

develop skills of using them in the practice of tourism business; to acquaint with the practice of advertising 

activities, their social and economic efficiency. 

Learning outcome As a result of the development of the module, the student must  

Know: - knowledge of competent speech (including clarity, correctness), writing; - features of advertising 

in tourism; - the basic concepts of advertising.  

Know: - to use methods of advertising information dissemination in tourism business; - ability to show an 

individual approach to the interlocutor, etc. - ability to organize and conduct negotiations and other 

business meetings. Have the skills: - use of the information network as a means of advertising; - 

knowledge of communicative tactics; - knowledge of communicative strategies. - To be competent: in 

knowledge of Chinese in international cooperation. 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining credits Fulfillment of the requirements and tasks of the curriculum and syllabus of the disciplines included in the 

module, with obtaining ratings of at least 50 points, successful passing of the exam 

Duration of the module One semester 

Literature 1.Практический курс китайского языка [Текст]: учеб. для вузов: в 2 т./ [авт. А. Ф. Кондрашевский, 

М. В. Румянцева, М. Г. Фролова]. - Изд. 12-е., испр.- М.: ВКН. Т. 1/ [отв. ред. А. Ф. 

Кондрашевский].- 2017.- 769 с. + CD-ROM.  

2.Практический курс китайского языка [Текст]: учеб. для вузов: в 2 т./ [авт. А. Ф. Кондрашевский, 

М. В. Румянцева, М. Г. Фролова]. - Изд. 12-е., испр.- М.: ВКН. Т. 2/ [отв. ред. А. Ф. 

Кондрашевский].- 2017.- 751 с. + CD-ROM.  

Date of update  

 

Module name Spiritual - moral SM 

Responsible for the module Seitembetov Е.J., Sabitovа А.А. 

Module type The elective modules beyond the qualification 

Module level Baccalaureate 

Number of hours per week 7,5 

Number of credits KZ / ECTS 5/8 

form of study daytime 

Semester 3, 4 

Number of students Min – 5, max – 10. 

Module prerequisites Cultural studies, Modern history of Kazakhstan, Political Science-Sociology, Bases of law 



Content The concept of anti-corruption culture, mechanisms of improvement of social and economic relations as conditions 

for the formation of anti-corruption culture, legal counteraction to the development of corruption in the Republic of 

Kazakhstan; reforms of public administration aimed at combating corruption, especially the formation of anti-

corruption culture in various social groups, especially moral and ethical responsibility for corruption in various 

areas, religious norms and values, as the principles of anti-corruption culture of society, psychological 

characteristics of the nature of corruption behavior.  The subject and structure of religious studies, religious and 

theological definitions of religion, the history of religion, the origin of religion. 

Learning outcome As a result of studying the module, the student must know the basic definitions of anti-corruption culture, 

international and national legislation governing the fight against corruption, the main approaches to the formation 

of anti-corruption culture in various social groups, measures of responsibility for corruption offenses in various 

fields; theoretical foundations of religious science, the main religious worldview, value systems, ethical standards 

of world religions and their importance for the development and improvement of society, including in Kazakhstan; 

principles of inter-religious harmony in Kazakhstan.  

To be able to apply the acquired knowledge in the analysis, in the activities of state bodies on the formation of an 

anti-corruption culture of the company in terms of legal and social corruption and combating it as a social 

phenomenon; to use the theological approach to understanding a particular situation in everyday life and in 

professional activity; individually and collectively make sense of issues relating to religious life in modern society. 

To be able to recognize corruption as an element of social and political life of society in the international and 

national context, to analyze the activities of public authorities, political and public organizations in the field of 

combating corruption and to take part in it, the skills of forming an anti-corruption culture in various social 

environments. Have the skills to analyze information about religion from various sources. 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining credits Fulfillment of the requirements and tasks of the curriculum and syllabus of the disciplines included in the module, 

with obtaining ratings of at least 50 points, successful passing of the exam 

Duration of the module Two semesters 

Literature 1. Закон Республики Казахстан от 2 июля 1998 года «О борьбе с коррупцией» 

2. Указ Президента Республики Казахстан от 20 апреля 2000 года № 377  «О мерах по совершенствованию 

системы борьбы с преступностью и коррупцией» 

3. Указ Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 года №858   «О Концепции правовой 

политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года» 

Date of update  

 

Module name Professional practice РР 

Responsible for the module Abylajhanova T.A., Saktaeva A.A. 

Module type Practice modules 



Module level Baccalaureate 

Number of hours per week 8 

Number of credits KZ / ECTS 12/22 

form of study daytime, evening with the use of DET 

Semester 2,4,6,8 

Number of students Min – 5, max – 10. 

Content Formation of professional skills. On the basis of theoretical knowledge obtained at the University, in the 

course of professional practice, the student forms and improves skills that will allow him to work in the 

system of public administration, financial and economic structures, business structures. 

Learning outcome Knowledge of methods of analysis of processes, phenomena and objects related to the field of 

professional activity; 

knowledge of the method of analysis and interpretation of the results, indicators characterizing the 

socio-economic processes and phenomena at the micro and macro level; 

knowledge of the methodology of analysis and evaluation of socio-economic performance and 

efficiency of processes, phenomena and objects related to the field of professional activity; 

knowledge of the methodology of scientific and practical research in the field of professional activity. 

Form of final control Report 

Conditions for obtaining credits Implementation of the practice program, presentation of the report and the practice diary in the 

prescribed form. Protection of the report on the results of practice. 

Duration of the module four semesters 

Literature 1. Правила организации и проведения профессиональной практики и правила определения 

организаций в качестве баз практик,  утвержденных приказом Министра образования и науки 

Республики Казахстан  «29»  января 2016 г. №107; 

Date of update  

 

 

Module name The add-on module AM 

Responsible for the module Safonovа А.I. 

Module type Mandatory modules in the specialty 

Module level Baccalaureate 

Number of hours per week 3 

Number of credits KZ / ECTS 8/14 

form of study daytime 

Semester 1,2,3,4,5,6,7 

Number of students Min – 5, max – 10. 



Content  Mastering a variety of motor actions and the development of basic physical qualities, the formation of 

special systematic knowledge, interests, motivations, contributing to the development of students' needs for 

constant physical improvement and self-education. Essence and mechanisms of modernization of public 

consciousness; factors of modernization of public consciousness in Kazakhstan. 

Learning outcome  As a result of studying the module, the student should: 

- to understand the social role of physical culture in the development of personality and its preparation for 

professional activity;  

- to know the scientific, biological and practical basis of physical culture and healthy lifestyle;  

- to master the system of practical skills that ensure the preservation and strengthening of health;  

- to acquire skills of General and professional-applied physical fitness, which determines the psychophysical 

readiness of the student for the future profession;  

- to gain experience in the creative use of sports activities to achieve life and professional goals; 

- to understand the essence and mechanisms of modernization of public consciousness; 

- to be able to make a professional and personal contribution to the modernization of public consciousness in 

the country. 

Form of final control Differentiated credit, Exam 

Conditions for obtaining credits Performance of practical and other tasks provided by the syllabus during the semester with obtaining ratings 

at the level of not less than 50 points, successful completion of the differentiated test, exam. 

Duration of the module four semesters 

Literature 1. Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта. Учебное пособие для студентов 

ВУЗов.- Изд-во «Академия».- М., 2016.- 480с.. 

 2.Сакун Э. Построение учебного процесса по физическому воспитанию студентов.Учебное посбие.- 

Изд-во Дашков и К, 2008.-М.-208с. 

3.Давыдов О.Ю., Чермит К.Д., Дворкин Л.С. Физическое воспитание студентов.- Изд-во «Феникс», 

2016 .- 700с. 

Date of update  

 

 

Module name Final state certification МFSC 

Responsible for the module Abylaykhanova T. A. 

Module type Mandatory modules in the specialty 

Module level Baccalaureate 

Number of hours per week 9 

Number of credits KZ / ECTS 3/12 

form of study daytime, evening with the use of DET  



Semester 8 

Number of students Min – 5, max – 10. 

Content Assessment of the level of theoretical training in the specialty; assessment of the practical application of the 

acquired knowledge and skills in the process of training in accordance with the qualification requirements 

Learning outcome State certification 

Form of final control State exam, thesis defense 

Conditions for obtaining credits Positive assessment on the exam and successful defense of the diploma (graduation) work 

Duration of the module One semester 

Literature 1. The program of the state exam in the specialty 

2. Guidelines for the implementation of the thesis for students majoring of 5B090200-« Tourism» 

Date of update  
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Жалпы білім беру пәндері / Общеобразовательные дисциплины / Generaleducationaldisciplines –7кредит/кредитов/credit 

«Қонақ үй шаруашылығы», «Халықаралық туризм» траекториялары бойынша жалпы білім беру пәндері 

Общеобразовательные дисциплины по образовательным траекториям:  «Гостиничное хозяйство», «Международный туризм» 

General disciplines for educational trajectories:«Hotel management», «International tourism» 

1.  

SA-1106 

PS- 1106 

PSS-1106 

Саясаттану- Әлеуметтану 

Политология- Социология 

РoliticalScience- sociolog 
3 

Psi -1106 

Psi -1106 

Psy-1106 

Психология 

Психология 

Psychology 

2.  

EКN-1107 

OEР-1107 

BEЕ-1107 

Экономика және кәсіпкерліктің негіздері 

Основы экономики и предпринимательства 

The basics of Economics and entrepreneurship 

2 

Mad-1107 

Kul-1107 

Kul-1107 

Мәдениеттану 

Культурология 

Culturology 

ETD-1107 

EUR -1107 

ESD-1107 

Экология және тұрақты дамуы 

Экология и устойчивое развитие 

Ecology and steady development 

3.  

KN-1108 

OP- 1108 

BR-1108 

Құқық негіздері 

Основы права 

Bases of right 
2 

OTKN-1108 Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі негіздері 



OBZh -1108 

LSB-1108 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Life Safety Basics 

OOT-1108 

Sam-1108 

SK-1108 

Өзін-өзі тану 

Самопознание 

Self-knowledge 

Негізгі пәндер/ Базовые дисциплины/ Basic disciplines –49 кредит/кредитов/credit 

«Қонақ үй шаруашылығы», «Халықаралық туризм» траекториялары бойынша базалық пәндері 

Базовые дисциплины по образовательным траекториям:  «Гостиничное хозяйство», «Международный туризм» 

Basic disciplines for educational trajectories: «Hotel management», «International tourism» 

4.  

MK -1208 

BS -1208 

IS-1208 

Мамандыққа кіріспе 

Введение в специальность 

Introduction to the specialty 

3 

TTAN-1208 

TMOT-1208 

TMFT -1208 

Туризмнің теориялық және әдістемелік негіздері 

Теоретико-методологические основы туризма 

Theoretical and methodological foundations of tourism 

MBUS-1208 

KDS-1208 

LCS –1208 

Мәдени бос уақыт және сервис 

Культурный досуг и сервис 

Leisure and Cultural Service 

5.  

ASMT - 1209 

MSST- 1209 

MSST - 1209 

Әлеуметтік сала мен туризмнің микроэкономикасы 

Микроэкономика социальной сферы и туризма 

Microeconomics of social spheres and tourism 

3 

MTN- 1209 

OMA –1209 

FMA - 1209 

Микроэкономикалық талдаудың негіздері 

Основы микроэкономического анализа 

Fundamentals of microeconomic analysis 

IT-1209 

AI –1209 

IA - 1209 

Инвестицияны талдау 

Анализ инвестиций 

Investment analysis 

6.  

TOZhN-2210 

OTKR – 2210 

BTLHW-2210 

Туристік - өлкетану жұмысының негіздері 

Основытуристско-краеведческойработыBases of tourist local history work 

3 TMZh-2210 

RTM-2210 

DTR –2210 

Туристік маршрутты жасау 

Разработка туристского маршрута 

Development of tourist route 

TR-2210 

TF– 2210 

Туристік рәсімдеу 

Туристские формальности 



TF -2210 Тourist formalities 

7.  

TBE -2211 

BUT –2211 

BKT-2211 

Туризмдегі бухгалтерлік есеп 

Бухгалтерский учет в туризме 

Book keeping in tourism 

3 

Stat-2211 

Stat-2211 

Stat-2211 

Статистика 

Статистика 

Statistics 

BSN-2211 

OBS –2211 

FBS-2211 

Бизнес статистика негіздері 

Основы бизнес-статистики 

Fundamentals of  Business Statistics 

8.  

TKKN-2212 

OPDT –2212 

BET-2212 

Туризмнің кәсіпкерлік қызметінің негіздері 

Основы предпринимательской деятельности в туризме 

Bases of entrepreneurship in tourism 

4 

MKUBK -2212 

OPDRG– 

2212 

FEARH -2212 

Мейрамхана және қонақ үй бизнесіндегі кәсіпкерлік қызметтің негіздері 

Основы предпринимательской деятельности в ресторанном и гостиничном бизнесе 

Fundamentals of entrepreneurial activity in the restaurant and hotel business  

KBPB-2212 

UPGB –2212 

PMHI-2212 

Қонақүй бизнесіндегі персоналды басқару 

Управление персоналом в гостиничном бизнесе 

Personnel management in the hospitality industry 

9.  

TMR-2213 

GRT-2213 

SRT-2213 

Туризмдегі мемлекеттік реттеу 

Государственное регулирование в туризме 

State regulation in tourism          

3 

MAKN-2213 

OMK –2213 

FIC-2213 

Мәдени аралық коммуникация негіздері 

Основы межкультурной коммуникации 

Foundations of intercultural communication 

ZhM-2213 

RM – 2213 

AM -2213 

Жарнамалық менеджмент 

Рекламный менеджмент 

Advertising management 

10.  

TSKUShAT -

2214 

ITSTGH –2214 

ITTHI -2214 

Туризм саласындағы және қонақүй шаруашылығындағы ақпаратты технологиялар 

Информационные технологии в сфере туризма и гостиничного хозяйства 

Information technologies in tourism and hotel industry 3 

Eko –2214 

Eko –2214 

Эконометрика 

Эконометрика 



Eco –2214 Econometrics 

EPBM -2214 

MEPP –2214 

MEPP -2214 

Экономикалық процестер мен болжауларды моделдеу 

Моделирование в экономических процессах и в прогнозировании 

Modeling of economic processes and in predicting 

11.  

TS-2215 

ST –2215 

ST –2215 

Туризм статистикасы 

Статистика в туризме 

StatisticsinTourism 

4 

DKB-2215 

AU-2215 

AM-2215 

Дағдарысқа қарсы басқару 

Антикризисное управление 

Antirecessionarymanagement 

AES – 2215 

SES-2215 

SES -2215 

Әлеуметтік-экономикалық статистика 

Социально-экономическая статистика 

Socio-economic statistics 

12.  

ZhKMN-2216 

OAK-2216 

BAC-2216 

Жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 

Основы антикоррупционной культуры 

Bases of anticorruption culture 

2 

UD-2216 

NT –2216 

NT-2216 

Ұлт дәстүрі 

Национальные традиции 

Nationaltraditions 

ADB-2218 

UChR-2218 

MHD-2218 

Адам дамуын басқару 

Управление человеческим развитием 

Managing human development 

13.  

Din-2215 

Rel-2215 

RS-2215 

Дінтану 

Религиоведение 

Religion studies 

3 

BE- 2215 

EB -2215 

BE - 2215 

Бизнес этикасы 

Этика бизнеса 

Business ethics 

AHUSD – 2215 

NTONM - 2215 

NTCPW –2215 

Әлем халықтарының ұлттық  салт-дәстүрлері  

Национальные традиции и обычаи народов мира 

National traditions and customs of the peoples of the world 

14.  

EGT –3216 

EGT –3216 

ET-3216 

Этнографиялық туризм 

Этнографический туризм 

Ethnographictourism 
3 

KT-3216 Қажылық туризм 



PT –3216 

PT-3216 

Паломнический туризм 

Pilgrimage tourism 

KRMTE -3216 

PKIRK –3216 

MCHRK -3216 

Қазақстан Республикасы мәдени және тарихи ескерткіштері 

Памятники культуры и истории Республики Казахстан 

Monuments of culture and history of the Republic of Kazakhstan 

15.  

KE -3217 

EP –3217 

EE -3217 

Кәсіпорын экономикасы 

Экономика предприятия 

EconomyofEnterprises 

4 

KEBN-3217 

OEUP –3217 

BEBM - 3217 

Кәсіпорын экономикасы мен басқару негіздері 

Основы экономики и управления предприятием 

Basic economics and business management 

KSEK -3217 

VEDP –3217 

FEAE -3217 

Кәсіпорынның сыртқы экономикалық қызметі 

Внешнеэкономическая деятельность предприятия 

Foreign economic activity of the enterprise 

16.  

TSS -3218 

NT –3218 

TT-3218 

Туризмдегі салық салу 

Налогообложение в туризме 

Taxation in Tourism 

3 

SSS-3218 

NN-3218 

TT-3218 

Салық және салық салу 

Налоги и налогообложение 

Taxes and the taxation 

SZhB-3218 

NPK-3218 

TPC-3218 

Салықтық жоспарлау және бақылау 

Налоговое планирование и контроль 

Taxplanningandcontrol 

17.  

ET-3219 

EA –3219 

EA –3219 

Экономикалық талдау 

Экономический анализ 

Economic Analysis 

4 

THM -3219 

MMT –3219 

IMT -3219 

Туризмнің халықаралық менеджменті 

Международный менеджмент в туризме 

International мanagement in тourism 

TShKK -3219 

KAHDT –3219 

CAEAT -3219 

Турфирманың шаруашылық қызметін кешенді талдау 

Комплексный анализ хозяйственной деятельности турфирм 

The complex analysis of economic activities of travel agencies 

18.  
KUMBZh-3220 

BPGR –3220 

BPHR - 3220 

Қонақүй және мейрамхананың бизнес жоспары 

Бизнес план гостиниц и ресторанов 

Business-plan of hotels and restaurants 

4 



BZh-3220 

BP –3220 

BP –3220 

Бизнес жоспарлау 

Бизнес планирование 

Business Planning 

TSZhT-3220 

APVST –3220 

APTS -3220 

Туризм саласындағы жобаларды талдау 

Анализ проектов в сфере туризма 

Analysis of projects in the tourism sector 

Кәсіптендіру пәндері / Профилирующие дисциплины / Profile courses 

- 27 кредит/ кредитов/ credit 

«Қонақ үй шаруашылығы», «Халықаралық туризм» траекториялары бойынша кәсіптік пәндері 

Профилирующие  дисциплины по образовательным траекториям: «Гостиничное хозяйство», «Международный туризм» 

Main disciplines for educational trajectories:«Hotel management», «International tourism» 

19.  

TI-3303 

IT –3303 

TI-3303 

Туризм инфрақұрылымы 

Инфрастуктура туризма 

Tourisminfrastructure 
3 

TBT-3303 

AVT –3303 

ATT-3303 

Туризмнің белсенді түрлері 

Активные виды туризма  

Active types of tourism 

20.  

MBU-3304 

ORD –3304 

ORB-3304 

Мейрамхана бизнесін ұйымдастыру 

Организация ресторанного бизнеса 

Organization of restaurant business 
3 

THM-3304 

MMT –3304 

IMT-3304 

Туризмнің халықаралық маркетингі 

Международный маркетинг в туризме 

International marketing in тourism 

21.  

KUKEM-3305 

EOGU –3305 

EOHS-3305 

Қонақүй қызметінің экономикасы мен ұйымдастырылуы 

Экономика и организация гостиничных услуг 

Economics and organization of hotel services 
3 

TKM-3305 

FMT –3305 

FMT-3305 

Туризмнің қаржылық менеджменті 

Финансовый менеджмент туризма 

Financialmanagementintourism 

22.  

KSh -4306 

GH –4306 

HI-4306 

Қонақүй шаруашылығы 

Гостиничное хозяйство 

Hotel industry 
3 

TMDShH-4306 

MTSNG –4306 

ITCIS-4306 

Туристік бизнестің шетел тәжірибесі 

Зарубежный опыт туристского бизнеса 

Foreign experience of tourism business 



 

23.  

TBZhU -4307 

POTB –4307 

POTB - 4307 

Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру 

Планирование и организация туристского бизнеса 

Planning and organization of tourist business 
3 

TKKZh-4307 

PDTP –4307 

PTE-4307 

Туристік кәсіпорын қызметін жоспарлау 

Планирование деятельности туристского предприятия 

Planning for the tourism enterprise 

24.  

KTG-4308 

GTK –4308 

GTK-4308 

Қазақстанның туризм географиясы 

География туризма Казахстана 

Geography of tourism in Kazakhstan 
 

TRR –4308 

TRR –4308 

TRR –4308 

Туристік-рекреациялық ресурстар 

Туристско-рекреационные ресурсы 

Tourist-recreation resources 

25.  

EM -4309 

ME –4309 

MT -4309 

Экскурсия менеджменті 

Менеджмент экскурсий 

Management tour 
3 

EKT –4309 

EKT –4309 

Ecot –4309 

Экотуризм 

Экотуризм 

Ecotourism 

26.  

KUBZhA-4310 

RIDGB –4310 

PAHB-4310 

 

Қонақүй бизнесіндегі жарнамалық-ақпараттық қызмет 

Рекламно-информационная деятельность в гостиничном бизнесе 

Promotional activities in the hotel business 
3 

TBZhAK-4310 

RIDТВ –4310 

PATB -4310 

Туристік бизнестегі жарнамалық-ақпараттық қызмет 

Рекламно–информационная деятельность в туристском бизнесе 

Promotional activities in tourism business 

27.  

ShT(KT)-4311 

IYa(KYa) – 

4311 

FL(C) - 4311 

Шет тілі (кытай тілі) 

Иностранный язык (китайский язык) 

Foreignlanguage (Chinese) 

3 
ShT(TT)-4311 

IYa(TYa) –

4311 

FL(T)-4311 

Шет тілі (түрік тілі) 

Иностранный язык (турецкий язык) 

Foreignlanguage (turkish) 



 

 

 

 

№ 

 

 

 

Элективті   пәндер   атауы 

Наименование  дисциплин 
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Қосымша оқыту түрі /Дополнительный вид обучения/ Extra training 

- 2 кредит/ кредита/ credit 

«Қонақ үй шаруашылығы», «Халықаралық туризм» траекториялары бойынша қосымша оқыту түрі 

Дополнительный вид обучения по образовательным траекториям:   

«Гостиничное хозяйство», «Международный туризм» 

Extra training for educational trajectories:«Hotel management», «International tourism» 

 Қоғамдық сананы жаңғырту пәні 

Модернизация общественного сознания 

Modernization of the public consciousness 
4 2 

Этносаралықтолеранттылықпенқоғамдықкелісімніңқазақстандықүлгісі 

Казахстанская модель межэтнической толерантности и общественного согласия  

Kazakhstan model of interethnic tolerance and social harmony 

 

 

Саясаттану- әлеуметтану 

Политология-социология 

Рolitical science-sociolog  

Курс мақсаты: «Саясаттану- әлеуметтану» пәні болашақ мамандардың бойында 

қазіргіәлеуметтікөмірдіңкүрделіқұбылыстарменүрдістерінеңсеружәнеәртүрліәлеуметтік,саяси құбылыстардыдұрыс бағалауға,оларға 

ғылымикөзқарасберуді дамытуғакөмектесеу, ғылымиойлау, 

әлеуметтікжәнесаясиоқиғалардыңкәсібипроблемаларыншешуүшінқажеттібілімдіжабдықтап, демократиялықсаясимәдениетқалыптастыру.  

Курс мазмұны: «Саясаттану- әлеуметтану» пәнінің объектісі; социологиялық перспектива және қиял; әлеуметтік және саяси 

білімдердің дамуының негізгі кезеңдері; әлеуметтік зерттеулер әдіснамасы; ақпарат жинау әлеуметтанулық әдістері; қоғам және әлеуметтік 

өзара; әлеуметтік топтар, ұйымдар мен мекемелер; әлеуметтік теңсіздік және әлеуметтік стратификация; саяси жүйелер мен қазіргі заманның 

режимдері; Мемлекеттік және азаматтық қоғам; Саяси дамыту және жетілдіру; Саяси мәдениет және идеология; Қазақстанның 2050 жылға 

дейінгі даму стратегиясы. 



Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

- Білу керек: әлеуметтік-саяси пәндердің теориялық және тәжірибелік негіздерін, мектептер мен ғылыми-зерттеу орталықтарын және 

әлеуметтану саласы бойынша ағымдағы зерттеулерді, саяси ғылымның саяси жүйесі және оның институттарының нәтижелерін, жұмыс істеу 

принциптерін; 

- Меңгеруі керек: Қоғамда болып жатқан әлеуметтік-саяси үрдістер мен құбылыстарды талдау, сондай-ақ дәлелді ауызша және 

жазбаша өз ойымен тұжырымдау; балама динамикалық пайдалану, кәсіби проблемаларды шешу үшін инновациялық социологиялық 

көзқарастар бойынша алған білімдерін қолдану; 

- Дағдысы керек: Қазіргі қоғамның проблемаларын талдау, болжау және жоспарлау; төзімділік пен құрметке негізделген 

тұлғааралық және мәдениетаралық қарым-қатынас туралы тұтас көзқарасы болу; социологиялық зерттеулер әдіснамасы; ақпараттың 

сыйымдылығын («сын тұрғысынан ойлау») сыни қабылдау  

Пәнді оқу барысында әлеуметтік және саяси тұжырымдамалар мен құрылымдардың білім мен белсенді және демократиялық қатысу 

ниетіне негізделген әлеуметтік құзыреттерін қалыптастыру және дамытуға бағытталған; базалық оқыту адамның қабылдауы мен өзара 

түсіністікті дамытуға қабілетті әлемдегі, қоғамдағы, отбасындағы, топта бірге өмір сүру біліктері бар. (жеке, мәдениетаралық,  басқа 

азаматтық құзыреті) азаматтық өмірге қатысуға тұтасымен мүмкіндік береді. 

 

Цель курса: «Политология-социология» является формирование у будущего специалиста элементов научного социального 

мышления и мировоззрения, которые помогут ему преодолевать влияние стереотипов и осмысливать сложные явления и процессы 

современной общественной жизни, помочь ориентироваться в политической действительности, выработать у них научный подход к оценке 

тех или иных социальных и политических событий и явлений, вооружить знаниями, необходимыми для творческого решения своих 

профессиональных проблем, формирования демократической политической культуры. 

Содержание курса: объект и предмет социологии и политологии; социологическая перспектива и воображение; основные этапы 

развития социологического и политического знания; методология социологического исследования; методы сбора социологической 

информации; общество и социальные взаимодействия; социальные группы, организации и институты; социальное неравенство и социальная 

стратификация; политические системы и режимы современности; государство и гражданское общество; политическое развитие и 

модернизация; политическая культура и идеология; стратегия развития Казахстана до 2050 года. 

В результате изучения дисциплины «Политология-социология»студент должен: 

-знать: теоретические и прикладные основы и закономерности функционирования социально-политических наук, школы и научные 

направления и результаты современных исследований в области социологии и политологии, политическую систему и ее институты; 

-уметь самостоятельно анализировать процессы и явления, происходящие в обществе, корректно и аргументировано формулировать 

свою мысль в устной и письменной форме, использовать усвоенные знания в конкретных ситуациях, динамично использовать 

альтернативные, новые и/или инновационные социологические подходы к решению профессиональных задач; 

-иметь навыки: целостного подхода к анализу, проектированию и прогнозированию проблем современного общества; 

межличностной и межкультурной коммуникации, основанными на толерантности и уважении; методикой проведения социологических 

исследований; способностью к критическому восприятию информации («критическому мышлению»). 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие основных компетенций социальной подготовки(личностные, 

межкультурные, гражданскиекомпетенции) позволяют ему во всей полноте участвовать в гражданской жизни, основываясь на знании 

социальных и политических понятий и структур и готовности к активному и демократическому участию; обладает умением жить вместе в 

коллективе, в семье, в социуме, в мире, способен воспитывать в себе принятие и понимание другого человека.  

 

The aim of the course «Рolitical science- sociology» is formation at future expert a social elements of scientific thinking and outlook that will 

help to overcome the influence of stereotypes and make sense of complex phenomena and processes of contemporary social life, help navigate the 

political reality, to develop a scientific approach to the assessment of of various social and political events and phenomena, armed with the knowledge 

necessary for a creative solution to their professional problems, the formation of a democratic political culture. 

Course content: the object and the subject of sociology and political science; sociological perspective and imagination; main stages of 

development of sociological and political knowledge; methodology of social research; sociological methods of collecting information; society and 

social interaction; social groups, organizations and institutions; social inequality and social stratification; political systems and regimes of modern 

times; state and civil society; political development and modernization; political culture and ideology; Strategy of development of Kazakhstan till 

2050. 

As a result of studying the discipline «Рolitical science- sociology», a student must: 

- to know: the theoretical and practical foundations and principles of functioning of social and political sciences, schools and research areas, 

and the results of current research in the field of sociology and political science, political system and its institutions; 

- be able to independently analyze the processes and phenomena occurring in society, well-reasoned and articulate their thoughts orally and in 

writing, to use acquired knowledge in concrete situations, dynamic use of alternative, new and / or innovative sociological approaches to solving 

professional problems; 

- to have skills: a holistic approach to the analysis, planning and forecasting problems of modern society; interpersonal and intercultural 

communication based on tolerance and respect; methodology of sociological research; capacity for critical perception of information ("critical 

thinking"). 

The process of the discipline is aimed at the formation and development of the basic training of social competences (personal, intercultural, 

civic competences) allow it in its entirety to participate in civic life, based on knowledge of social and political concepts and structures and a 

willingness to take an active and democratic participation; It has the ability to live together in a group, in the family, in society, in the world, able to 

cultivate acceptance and understanding of the other person. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites 
Мектептегі пәндер «Тарих»,«Адам және қоғам»  

«Школьные дисциплины «История», «Человек и общество» 

Schools social and humanitarian disciplines «History», «Man and Society» 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites 
Философия, Туризм тарихы, Туристік-өлкетану жұмысының негіздері 

Философия, История туризма, Основы туристско-краеведческой работы 

Philosophy, The history of tourism, Bases of tourist local history work 



 

Психология 

Психология 

Psychology 

«Психология» пәнін психологиялық емес бағыттағы мамандық студенттері оқиды. 

Пәнді оқытудың мақсаты болып:  студенттерді психология ғылымының теориялық және практикалық  білімдермен қамтамасыз ету, 

студенттердің кәсіби дайындығын нығайтуға үлесін қосатын теориялық және психологиялық білімдермен қаруландыру.  

Курстың мазмұнында әртүрлі психологиялық білімдердің тығыз байланысы бейнеленеді: жалпы, жас ерекшелік, әлеуметтік 

психология. Курс студенттерге мінез-құлықты, іс-әрекетті және адамдардың әртүрлі өмірлік жағдайлардағы өзара әрекеттерін, соның ішінде 

кәсіби педагогикалық іс-әрекетің типтік жағдайларын психологиялық талдауға мүмкіндік береді. 

«Психология» пәнін меңгеру барысында студент: 

Білуі тиіс:  

- фундаметалды, яғни негізгі психологиялық идеяларды, адам дамуы үрдісінің заңдары мен заңдылықтары жайлы; 

- психикалық құбылыстардың негізгі түсініктері және категориялары, механизмдері мен табиғаты туралы; 

Меңгеруі керек: 

- психологиялық құбылыстарды және мәліметтерді слыстыру, талдау. 

Дағдылануы тиіс: 

- өндірістік, іс-тәжірибелік үрдіс кезінде және тұлғааралық қарым- қатынас барысында психология бойынша алған білімдерін 

тәжірибеде дербес қолдану. 

- Құзіреттіліктер: 

- жалпы мәдени, арнайы, кәсіби. 

 

Дисциплину «Психология» изучают студенты не психологических специальностей. 

Целью преподавания дисциплины является: обеспечение студентов знаниями о теории и практике психологической науки ; 

вооружение студентов теоретическими и психологическими знаниями, которые будут способствовать усилению их профессиональной 

подготовки. 

В содержании курса отражена тесная связь разнообразных психологических дисциплин: общей, возрастной, социальной психологии. 

Курс призван помочь студентам в овладении целостным психологическим анализом поведения, деятельности и взаимодействия людей в  

различных жизненных ситуациях, в том числе в типовых ситуациях профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины «Психология» студент приобретает: 

Знания: 

- о фундаментальных психологических идеях, законах и закономерностях процесса развития человека; 

- основные понятия и категории, механизмы и природу психических явлений. 

Умения: 

- сопоставлять, анализировать психологические явления и факты. 



Навыки: 

- применения на практике полученные знания по психологии в  организации производственного процесса и межличностной 

коммуникации. 

Компетенции: 

- общекультурные, специальные, профессиональные. 

 

Discipline "Psychology" students learn not psychological specialties. 

The purpose of teaching is: to provide students with knowledge about the theory and practice of psychology; arming students with the 

theoretical and psychological knowledge, which will help to strengthen their training. 

The course content reflects the close relationship of various psychological disciplines: the general, age, social psychology. The course aims to 

help students in mastering the holistic psychological analysis of behavior, activities and interaction between people in different situations, including in 

situations typical of professional activity. 

As a result of study of discipline "Psychology" student acquires: 

Knowledge: 

- A fundamental psychological ideas, laws and regularities of the process of human development; 

- The basic concepts and categories, mechanisms and the nature of mental phenomena. 

Abilities: 

- compare, analyze psychological phenomena and facts. 

Skills: 

- Practical application of acquired knowledge in psychology in the organization of the production process, and interpersonal communication. 

Competencies: 

- General cultural, special, professional. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites 

Мектептегі пәндер 

Школьные дисциплины 

Schools social and humanitarian disciplines 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites 

Философия, Туризм тарихы, Туристік-өлкетану жұмысының негіздері 

Философия, История туризма, Основы туристско-краеведческой работы 

Philosophy, The history of tourism, Bases of tourist local history work 

 

Экономика және кәсіпкерліктің негіздері 

Основы экономики и предпринимательства 

The basics of Economics and entrepreneurship 

 



Пән экономикалық категорияларды, өндіріс, бөлу, айырбас және тұтыну қатынастарын реттейтін  экономикалық заңдылықтарды 

және шаруашылық механизмдерін, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың әдістері мен қағидаларын оқытады. Кәсіпкерлік идеяларды жүзеге 

асырудың, кәсіпкердің қызметін жоспарлаудың және өндірістік-коммерциялық қызметтің түрлерінің  тәжірибелік сұрақтарына ерекше көңіл 

бөледі. 

Мақсаты – студенттерге экономикалық ғылымның теориялық негіздері, нарықтық экономиканың дамуының қолданбалы 

аспектілері,кәсіпкерлік қызметтің мәні  және жүйесі  жайлы білім беру. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: қоғамдық шаруашылық нысандары, экономикалық жүйелердің негізгі түрлері, 

нарық шаруашылығының жалпы сипаттамасы,  сұраныс пен ұсыныстың теориясының негіздері, жеке ұдайы өндірістің негізгі теориялары,  

кәсіпорынның шығындары мен табысы, өндіріс факторларының нарығы және факторлық табыстардың қалыптасуы, ұлттық экономика жүйе 

ретінде, негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер, жұмыссыздық және инфляция - экономикалық тұрақсыздықтың көрінісі, 

макроэкономикалық тепе-теңдік, экономикалық өсу, мемлекеттік реттеу: маңызы, мақсаттары, құралдары; кәсіпкерлік қызмет, оның негізгі 

түрлері және нысандары, кәсіпкерлік қызметтің субъектілері мен объектілері, кәсіпкерлік орта, кәсіпкерлік қызметтің мәні, кәсіпкерлік 

капитал және оны қалыптастыру тәсілдері, кәсіпкерлік идеяларды іріктеу және іске асыру, бизнес-жоспар және оның қазіргі кәсіпкерліктегі 

рөлі, әріптестік қарым-қатынастардың түрлері, кәсіпкерлік келісім-шарт, кәсіпорын  шаруашылықты жүргізуші субъект ретінде, жеке 

кәсіпкерлік, жаңа кәсіпорын (startup company). 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс:  

- экономиканың дамуының теориялық және қолданбалы негіздерін; 

-  кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың әдістері мен қағидаларын; 

- кәсіпкерлік қызметтің ұйымдық-құқықтық нысандарын;  

- бизнесті ұйымдастыру мен басқарудың негіздерін; 

Менгеруі керек: 

- экономикада болып жатқан процестер мен құбылыстарды өз бетінше талдауды; 

- әр түрлі әдістерді  пайдалана отырып  экономикалық мәселелерді түсіндіре алуды; 

- кәсіпкердің қызметін жоспарлауды. 

Дағдылануы керек: 

- экономикалық ақпаратты жинау және түсінуге; 

- Қазақстан Республикасындағы экономикалық қызметтің  жағдайларына қарай алған білімдерін пайдалануға; 

- тәжірибелік қызметті  ұйымдастыру және өзіндік жұмыс жүргізуге. 

Құзыретті болу: пәнді оқыту үрдісі экономикалық шындықты ұғыну  және тәжірибелік игеру, кәсіпкерлік ойлау мәдениетін, 

экономикалық ақпаратты қабылдау және талдау, кәсіпкерлік мақсатты қоя білу және оған жету жолдарын таңдай алу құзіреттіліктерін 

қалыптастыруға және дамытуға  бағытталған. 

Дисциплина изучает экономические категории, экономические законы и механизмы хозяйствования, регулирующие отношения в 

производстве, распределении, обмене и потреблении, принципы и методы осуществления предпринимательской деятельности. Особое вни-



мание уделяется практическим вопросам реализации предпринимательских идей, планирования деятельности предпринимателя, формам 

производственно-коммерческой деятельности. 

Цель курса – изучить теоретические основы экономической науки, прикладные аспекты функционирования рыночной экономики, 

сформировать у студентов целостное представление о  системе  и логике предпринимательской деятельности. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: формы общественного хозяйства, основные типы экономических 

систем, общая характеристика рыночного хозяйства, основы теории спроса и предложения, основы теории индивидуального 

воспроизводства, издержки и доход предприятия, рынки факторов производства и формирование факторных доходов, национальная 

экономика как система, основные макроэкономические показатели,  безработица и инфляция как проявления экономической 

нестабильности, макроэкономическое равновесие, экономический рост, государственное регулирование: сущность, цели, инструменты; 

предпринимательская деятельность, ее основные виды и формы, субъекты и объекты предпринимательской деятельности, 

предпринимательская среда, логика предпринимательской деятельности, предпринимательский капитал и способы его формирования, отбор 

и реализация предпринимательских идей, бизнес-план и его роль в современном предпринимательстве, формы партнерских связей, 

предпринимательский договор, предприятие как хозяйствующий субъект, индивидуальное предпринимательство, новое предприятие (startup 

company). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- теоретические и прикладные основы функционирования экономики; 

- принципы и методы осуществления предпринимательской деятельности; 

- организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

- основы управления и организации бизнеса; 

уметь: 

- уметь самостоятельно анализировать процессы и явления, происходящие в экономике; 

- используя различные методы, объяснять проблемы экономики; 

- планировать деятельность предпринимателя; 

иметь навыки: 

- сбора и осмысления экономической информации; 

- использования полученных знаний применительно к условиям экономической деятельности в Республике Казахстан; 

- самостоятельной работы, самоорганизации и организации практической деятельности.  

Быть компетентным: процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций  понимания, осмысления и 

практического освоения экономической действительности,  компетенций в области предпринимательской культуры мышления, способности 

к восприятию, обобщению и анализу экономической информации, постановки предпринимательской цели и выбору путей её достижения. 

 

The discipline studies economic categories, economic laws and mechanisms of management, regulating relations in production, distribution, 

exchange and consumption, principles and methods of doing business. Special attention is paid to practical issues of realization of entrepreneurial 

ideas, planning of entrepreneur's activity, forms of production and commercial activity. 



The purpose of the course – to study the theoretical foundations of Economics, applied aspects of the functioning of the market economy, to 

form a holistic view of the students of the system and logic of entrepreneurship. 

The content of the discipline includes the main sections: forms of social economy, the main types of economic systems, the General 

characteristics of the market economy, the foundations of the theory of supply and demand, the foundations of the theory of individual reproduction, 

costs and income, the markets of factors of production and the formation of factorial income, the nat ional economy as a system, the main 

macroeconomic indicators, unemployment and inflation as manifestations of economic instability, macroeconomic equilibrium, economic growth, state 

regulation: essence, goals, instruments; business activities, its main types and forms, subjects and objects of business activity, business environment, 

the logic of entrepreneurship, entrepreneurial capital and ways of its formation, selection and implementation of business ideas, business plan and its 

role in modern entrepreneurship, partnerships, enterprise agreement, enterprise as an economic entity or individual entrepreneurship, new venture 

(startup company). 

As a result of studying the discipline, the student must 

know: 

- theoretical and applied bases of functioning of economy; 

- principles and methods of entrepreneurial activity; 

- organizational and legal forms of entrepreneurial activity; 

- basics of business management and organization; 

to be able to: 

- ability to analyze processes and phenomena occurring in the economy; 

- using different methods to explain the problems of the economy; 

- to plan the activities of the entrepreneur; 

to have skills:  

- collection and interpretation of economic information; 

- use of the acquired knowledge in relation to the conditions of economic activity in the Republic of Kazakhstan; 

- independent work, self-organization and organization of practical activities. 

Be competent:the process of studying the discipline is aimed at the formation and development of competencies of understanding and 

practical development of economic reality, competence in the field of entrepreneurial culture of thinking, the ability to perceive, summarize and 

analyze economic information, setting business goals and the choice of ways to achieve it. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites 
Мектептегі пәндер «Математика», «География» 

Школьные дисциплины  «Математика», «География» 

                School subjects «Mathematics», «Geography» 

 

 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites 
Туризмдегі кәсіпкерлік қызмет негіздері, Туризм маркетингі, Кәсіпорын экономикасы 



Основы предпринимательской деятельности в туризме, Маркетинг туризма, Экономика предприятия 

Bases of entrepreneurship in tourism,  Marketing of tourism , Economy of Enterprises 

 

 

Мәдениеттану 

Культурология 

Culturology 

Мақсаты: мәдени нысандары мен процестерді терең, жан-жақты зерттеу, адам баласының өмір сүру формалары, олардың әртүрлі 

мәдени бағыттарын  көруге студенттердің қабілетін қалыптастыру. 

Мазмұны: адам баласының логикалық тұрғысында өзін-өзі сана мәдениеті ұғымдарын қалыптастыру; мәдениетінің негізгі 

ұғымдарының мазмұны; мәдениет құрылымы және мәдени әралуандылық әлемнің тұрғысында адам болмысының проблемасы (ежелгі 

заманнан бүгінгі күнге дейін); адам дамуының нақты тарихи нысандарын материалдық талдау әлеуметтік-мәдени үрдісінің нақтылы тарихи 

мазмұны; Қазақстан аумағында мәдени үрдістерді қалыптастыру логикасы; дәстүрлі қазақ мәдениетінің мазмұны; қазіргі заманғы Қазақстан 

-  қағидаттары мен Қазақстан Республикасындағы мәдени саясаттың құқықтық шеңберінде мемлекеттік мәдениет. 

Білуі тиіс: мәдениеттанулық негізгі категориялық аппараты, мәдениет негізгі тұжырымдамасын, Қазақстандық мәдени жүйелерде өз 

ұстанымын, оның ішінде мәдениеттану, қазіргі заманғы қоғамдағы әсіресе әлеуметтік-мәдени үрдістердің әдіснамасы мен әдістерінің негізін. 

Меңгеруі керек: өз пікірін білдіруге және дәлелдеу үшін, халықтар арасындағы мәдени және діни айырмашылықтар түсіну және 

көпұлтты қоғамда өмір сүруге, олардың күнделікті және кәсіби-мәдени көзқарастарын пайдалану. Тәуелсіз зерттеу жобасын дайындау және 

жүзеге асыру тобымен жұмыс істеу. 

Дағдылануы керек: мәдениеттануда әр түрлі ақпарат көздерін пайдалана отырып,  әлеуметтік-мәдени талдау дайындау және жүзеге 

асыру. 

Дүниетанымдық құзіреттілік: қоршаған орта жайлы біртұтас ғылыми білім жүйесінің болуы, болмыстың, өмірдің, мәдениеттің 

құңдылықтарын ажырата алу қабілеттілігі; жария және жеке өмір саласында  ағартушылық және тәрбиелік іс-әрекетті жүзеге асыру 

қабілеттілігінің болуы.   

 

Цель курса: формирование у студентов способности видеть многообразие форм существования человеческих сообществ, ориентация 

их на глубокое, всестороннее изучение культурных форм и процессов.  

Содержание курса: логика формирования представлений о культуре в контексте самосознания человеческих сообществ; содержание 

основных концепций культуры; структура культуры и проблема существования человека в контексте многообразия культурных миров; 

конкретно-историческое содержание социокультурного процесса на материале анализа конкретно-исторических форм развития человечества 

(от архаики до современности); логика формирования культурных процессов на территории Казахстана; содержание традиционной 

казахской культуры; состояние культуры в современном Казахстане, принципы и нормативная база культурной политики в РК.  

В результате изучения дисциплины «Культурология» студент должен: 



- знать: базовый категориальный аппарат культурологии, основные концепции культуры, основы методологии и методики 

проведения культурологических исследований, особенности социокультурных процессов в современном обществе, в том числе, в 

Казахстане,  свою позицию в культурных системах; 

- уметь использовать культурологический подход в повседневной и профессиональной деятельности, понимать культурные, 

религиозные отличия между людьми и жить в поликультурном обществе, выражать и обосновывать свою точку зрения. Работать в группе, 

подготовить и реализовать самостоятельный несложный исследовательский проект; 

- иметь навыки: подготовки и реализации культурологического исследования, анализа социокультурной информации из различных 

источников. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает мировоззренческие компетенции: владение целостной системой научных 

знаний об окружающем мире, способность ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры; способность к осуществлению 

просветительской и воспитательной деятельности в сфере публичной и частной жизни.  

 

Purpose of the course: formation of students' capacity to see the variety of forms of existence of human communities, targeting them at a deep, 

comprehensive study of cultural forms and processes. 

Course content: the logic of the formation of concepts of culture in the context of self-consciousness of human communities; the content of the 

basic concepts of culture; the structure of the culture and the problem of human existence in the context of the diversity of cultural worlds; concrete 

historical content of the socio-cultural process in the material analysis of specific historical forms of human development (from antiquity to the present 

day); the logic of the formation of cultural processes on the territory of Kazakhstan; the content of the traditional Kazakh culture; state of culture in 

modern Kazakhstan, the principles and legal framework of cultural policy in the Republic of Kazakhstan. 

As a result of studying the discipline students should: 

- know: basic categorical apparatus of cultural studies, the basic concept of culture, the basis of the methodology and techniques of cultural 

studies, especially socio-cultural processes in contemporary society, including in Kazakhstan, its position in the cultural systems; 

- be able to use cultural approach in their daily and professional activities, to understand the cultural and religious differences between people 

and live in a multicultural society, to express and justify their views, work in a group, to prepare and implement an independent research project is 

simple; 

- have the skills: preparation and implementation of cultural studies, socio-cultural analysis of information from various sources. 

As a result of development of discipline the student masters world outlook competences: possession of complete system of scientific 

knowledge of world around, ability to be guided in values of life, life, culture; ability to implementation of educational and educational activity in the 

sphere of public and private life. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites 
Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Саясаттану-әлеуметтану   

Современная история Казахстана, Политология-социология 

The modern history of Kazakhstan, Political science-sociology 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites 
Туризмдегі кәсіпкерлік қызмет негіздері, Туризм менеджменті 



Основы предпринимательской деятельности в туризме, Менеджмент туризма 

Bases of entrepreneurship in tourism, Management of tourism 

 

Экология және тұрақты дамуы 

Экология и устойчивое развитие 

Ecology and steady development 

Пән мақсаты: қалыптастыру экологиялық дүниетанымды алу туралы терең, жүйелі білім мен түсініктер негіздері туралы қоғамның 

тұрақты дамуы және табиғат, теориялық және практикалық білімдерін заманауи тәсілдері табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану және 

қорғау ҚО. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Білу ұғымдарды "Экология және Тұрақты даму". Антропогендік ластануы қоршаған ортаның негізгі 

компоненттері. Табиғат пен қоғамның тұрақты дамуы. Болашақтың энергиясы мен жасыл экономика. Қазақстан Республикасының 

экологиялық саясаты. Жаһандық тұрақты даму мақсатындағы әріптестік. 

Білу тиіс: 

- табиғат пен қоғамның өзара әрекеті негіздерінің бастапқы заңдылықтары, жұмыс істеу экожүйелер мен биосфераның дамуының, 

өндірістің зиянды және қауіпті факторлар мен қоршаған ортаның адам денсаулығына әсері; 

- тұрақты даму және практикалық мәселелердің ғаламдық, аймақтық және жергілікті деңгейлердегі стратегиясы,  тұжырымдамасы; 

-  қоршаған ортаны қорғау жөніндегі заңнама негіздерін ұйымдастыру принциптері, қауіпсіз өндірістік үрдістер.  

Меңгеруі керек: 

- бағалау, экологиялық жағдайы,табиғи ортаның; 

- бағалау жүргізуге техногендік әсер ету, өндірістің қоршаған ортаға. 

Дағдылануы керек: 

- экожүйелер мен тұтас биосфера  зерттеу компоненттері; 

- табиғатты қорғау міндеттерге байланысты тақырыптарға логикалық пікірталасты жүзеге асыру. 

Құзыреттілік: білім беру барысында табиғатты тиімді пайдалану мен қорғау аумағында қолданбалы зерттеулерді өткізуді 

қалыптастырады. 

 

Цель дисциплины:формирование экологического мировоззрения, получение глубоких системных знаний и представлений об 

основах устойчивого развития общества и природы, теоретических и практических знаний по современным подходам рационального 

использования природных ресурсов и охраны ОС.  

Краткое описание курса: Знание понятий «Экология» и «Устойчивое развитие». Антропогенное загрязнение основных компонентов 

окружающей среды. Устойчивое развитие природы и общества. Энергетика будущего и зеленая экономика. Экологическая политика 

Республики Казахстан. Глобальное партнерство для устойчивого развития. 

Знать: 

- основные закономерности взаимодействия природы и общества, основы функционирования экосистем и развития биосферы, 

влияние вредных и опасных факторов производства и окружающей среды на здоровье человека; 



- концепцию, стратегии, проблемы устойчивого развития и практические подходы к их решению на глобальном, региональном и 

локальном уровнях; 

- основы законодательства по охране окружающей среды; принципы организации безопасных производственных процессов. 

Уметь: 

оценивать экологическое состояние природной среды, 

проводить оценку техногенного воздействия производства на окружающую среду 

Иметь навыки: 

- изучения компонентов экосистем и биосферы в целом; 

- ведения логической дискуссии по темам, связанным с решением природоохранных задач.  

Компетенции:знания по курсу способствуют проведению прикладных исследований в области природопользования и охраны 

природы. 

 

The purposeof discipline: forming of ecological world view, receipt of thorough system knowledge and ideas about bases of steady 

development of society and nature, theoretical and practical knowledge on modern approaches of the rational use of natural resources and guard of OS. 

Brief description of course : Knowledge of concepts "Ecology" and "Steady development". Anthropogenic contamination of basic components 

of environment. Steady development of nature and society. Energy of the future and green economy. Ecological politics of Republic of Kazakhstan. 

Globalpartnershipforsteadydevelopment. 

To know: 

basic conformities to law of cooperation of nature and society, basis of functioning of ecosystems and development of biosphere, influence of 

harmful and dangerous factors of production and environment on the health of man; 

conception, strategies, problems of steady development and practical going near their decision on global, regional and local levels; 

bases of legislation on the guard of environment; principles of organization of safe productive processes, 

To be able to: 

- to estimate the ecological state of natural environment; 

- to conduct the estimation of technogenic influence of production on an environment. 

To have skills: 

- studies of components of ecosystems and biosphere on the whole; 

- conducts of logical discussion on the themes related to the decision of nature protection tasks. 

Competencies: Knowledge Exchange promote applied research in the field of wildlife management and conservation. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites 
Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Саясаттану-әлеуметтану   

Современная история Казахстана, Политология-социология 

The modern history of Kazakhstan, Political science-sociology 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites 
Туризмдегі кәсіпкерлік қызмет негіздері, Туризм менеджменті 



Основы предпринимательской деятельности в туризме, Менеджмент туризма 

Bases of entrepreneurship in tourism, Management of tourism 

 

 

Құқық негіздері 

Основы права 

Bases of right 

«Құқық негіздері» пәні заңдық болып табылады және заңтану мамандығынан басқа мамандық  студенттері оқиды. 

Пәннің мақсаты – студенттердің құқықтық білімін шыңдау және тереңдету, осы жолда құқықтық сенімін нығайту, құқықтық 

мәдениетті өркендету,  студенттердің құқықтық әлеуметтік үрдісін қалыптастыру, қазақстандық патриотизмді тәрбиелеу, білім 

алушылардың дүниетанымын қалыптастыру, қоғамдық және жеке  құқықтық сана мен құқықтық мәдениетті арттыру болып табылады. 

Құқық салаларын білу және оларды өмірлік, қызметтік тәжірибеде қолдана алу.  

 Пәннің мазмұны:Қазақстан Республикасыныңмемлекет және құқық теориясы негіздері, Қазақстан Республикасының 

конституциялық құқық негіздері, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық негіздері, Қазақстан Республикасының еңбек құқығы 

негіздері, Қазақстан Республикасының отбасы және неке құқығы негіздері,  Қазақстан Республикасының қылмыстық құқық негіздері,  

Қазақстан Республикасының азаматтық құқық негіздері, Қазақстан Республикасының қылмыстық және азаматтық істер жүргізу құқығы 

негіздері,  Қазақстан Республикасының қаржы құқығы негіздері, Қазақстан Республикасының салық құқығы негіздері,  Қазақстан 

Республикасының экологиялық және жер құқығы негіздері, халықаралық құқық негіздері.  

Студенттер, пәнді оқуды аяқтағаннан кейін, нәтижесінде білулері қажет: 

Білу тиіс: адам мен азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын, міндеттерін; Қазақстан Республикасында әрекет етуші негізгі 

нормативтік құқықтық актілерді, олардың қолдану аясын дұрыс түсіну; құқық салаларын ажырата білу, әр бір құқық саласы бойынша негізгі 

ұғымдар мен түсініктерді білу; әр түрлі құқық салаларындағы жауаптылық мәселелерін білу. 

Меңгеруі керек:  нормативтік құқықтық актілерді талдауды, қоғамның мемлекеттік-құқықтық құрылымын,  мемлекеттік биліктің 

субъектілерін және оны жүзеге асыру механизмін бағдарлауды. 

Дағдылануы керек: күнделікті өмірде мемлекет және құқық мәселелеріне байланысты сұрақтар туындаған жағдайларданормативтік-

құқықтық актілерді дұрыс қолдана алу. 

Пән дүниетанымдық, кәсіби, зерттеуші, коммуникативті, өзіндік менеджмент құзіреттіліктерін қалыптастыруға бағытталған.  

 

Дисциплина «Основы права» относится к дисциплинам юридического цикла, но изучается студентами других специальностей. 

Цель изучения дисциплины – расширение и углубление  знаний студентов,  формирование социально-правовой адаптации и 

мировоззрений обучающихся,  повышение их правовой культуры и правосознания, знать отрасли  права и уметь применять  нормы  права на 

практике.  

Содержание дисциплины:Основы теории госудрства и права, Основы Конституционного права Республики Казахстан, Основы 

административного права Республики Казахстан, Основы трудового прва Республики Казахстан, Основы семейного права Республики 

Казахстан, Основы уголовного права Республики Казахстан, Основы гражданского права Республики Казахстан,  Основы финансового права 



Республики Казахстан, Основы уголовного процессуального и гражданскокого процессуального права Республики Казахстан,  Основы 

налового права Республики Казахстан, Основы экологического и земельного права  Республики Казахстан, Основы международного права.  

По окончании изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: права и свободы, обязанности человека и гражданина; действующие нормативно-правовые акты Республики Казахстан, 

правильно понимать их  применение в пространстве; знать и различать отрасли права, основные понятия и категории  каждой отрасли права; 

основные вопросы юридической ответственности в соответствии с их видами.  

Уметь:  анализировать нормативные правовые акты, государственно-правовую структуру общества, субъектов государственной 

власти и механизм его осуществления.  

Владеть: при возникновении в повседневной жизни вопросов связанных с проблемами государства и права навыками по 

правильному применению  нормативно-правовых актов. 

Дисциплина направлена на формирование  мировоззренческих, профессиональных, научных коммуникативных, управленческих 

компетенций.  

 

Discipline of "Basis of right" behaves to disciplines of legal cycle, but studied by the students of other specialities. 

  An aim of study of discipline is expansion and deepening  of knowledge of students,  forming of socially-legal adaptation and of world views 

of student,  increase of their legal culture and sense of justice, to know the fields  of law and able to apply  the norms  of right in practice.  

  Table of contents of discipline : Bases of theory of госудрства and rights, Bases of the Constitutional right for Republic of Kazakhstan, 

Basis of administrative law of Republic of Kazakhstan, Bases labour прва Republics of Kazakhstan, Bases of family law of Republic of Kazakhstan, 

Basis of criminal law of Republic of Kazakhstan, Basis of civil law of Republic of Kazakhstan,  Basis of financial right for Republic of Kazakhstan, 

Bases criminal judicial and гражданскокого of judicial right for Republic of Kazakhstan,  basis налового right for the republic of Kazakhstan, basis 

and landed ecolaw  republic of Kazakhstan, basis. 

Upon termination of study of discipline students must: 

Gentlefolks: rights and freedoms, duties of man and citizen; operating normatively-legal acts of Republic of Kazakhstan, it is correct to 

understand their  application in space; to know and distinguish the fields of law, basic concepts and categories  of every field of law of әр; basic 

questions of legal responsibility in accordance with their kinds.  

Able:  to analyse normative legal acts, государственно-правовую structure of society, subjects of state power and mechanism of his 

realization.  

To own: in case of occurring in everyday life of questions related to the problems of the state and right by skills on correct application  of 

normatively-legal acts. 

Discipline is sent to forming  of world view, professional, scientific communicative, administrative competenses. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Саясаттану-әлеуметтану   

Современная история Казахстана, Политология-социология 

The modern history of Kazakhstan, Political science-sociology 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites 



Туризм тарихы, Туризмдегі кәсіпкерлік қызмет негіздері, Туризм менеджменті 

История туризма, Основы предпринимательской деятельности в туризме, Менеджмент туризма 

The history of tourism, Bases of entrepreneurship in tourism, Management of tourism 

 

 

Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Life Safety Basics 

Курстың мақсаты - қауіпсіздік мәдениетін оқыту, күнделікті өмірде қауіпсіз мінез-құлық үшін оқыту студенттерге табиғи, 

техногенді төтенше жағдайлар, соның ішінде қауіп, болып табылады, олар алғашқы медициналық көмек көрсету салауатты және қауіпсіз 

өмір салтын мен дағдыларды қалыптастыру.          

Пәннің оқу-әдістемелік мәселелері:  

- Зиянды әсерiнен адам және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шараларды әзірлеу және іске асыру;  

- Төтенше жағдайлардың зардаптарын болжау және бағалау;  

- Авариялар, табиғи апаттар, және қырып-жоятын қазіргі заманғы құралдарын пайдалану, сондай-ақ оларды жою жөнiнде шаралар 

қолдану салдарынан өндірістік қызметкерлер, шешімдер халықты қорғау үшін енгізу. 

Студент білу керек курсты оқу нәтижесінде: 

- Қоршаған ортаға, адам денсаулығына және қауіпсіздік теориялық негіздері;  

- Денсаулық сақтау және еңбек қауіпсіздігі, нормативтік-құқықтық және техникалық база;  

- Анатомиялық және адам, травматикалық зиянды және зиянды факторларға физиологиялық әсері;  

Меңгеруі керек: 

- Қауіпсіздігі мен өндірістік қызметтің экологиялық көрсеткіштерін жақсарту бойынша іс-шараларды әзірлеу;  

- Өндірістік қызметкерлер мен төтенше жағдайларда халықты қорғау бойынша шараларды жоспарлауға және жүзеге асыруға;  

- Төтенше жағдайлардың салдарын жоюға құтқару және басқа да шұғыл операциялар қатысу үшін.  

Сатып: тіршілік ету ортасы адам қауіпсіз өзара іс-қимыл әдістерін, нысандар басқару төтенше жағдайларда (ұйымдардың), табиғи 

және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және салдарын жою, сондай-ақ қырып қазіргі заманғы құралдарын пайдалану 

тұрақты жұмыс істеу дағдылары талдау. 

Пән келесі жалпы мәдени және кәсіби құзіреттілікті қалыптастыру бағытталған: A - жеке және ұжымдық гигиена кадрларды 

негізделген медициналық білім, алғашқы көмек көрсету арқылы; B - әскери денсаулығын сақтау үшін білім мен түсіністік қолдану; C - білім 

беру маңыздылығы туралы (сызу) үкімдері; D - коммуникациялық дағдылар; E - дағдыларын оқыту: бірінші көмек көрсету мүмкіндігі болуы 

үшін. 

 

Цель курса - воспитание культуры безопасности, подготовки обучаемых к безопасному поведению в повседневной жизни, в 

опасных, в том числе ЧС природного, техногенного характера, формирования у них здорового и безопасного образа жизни, умений и 

навыков оказания первой помощи. 



Задачи преподавания дисциплины: 

- разработка и реализация мер защиты человека и среды обитания от вредных воздействий; 

- прогнозирование и оценка последствий ЧС; 

- принятие решений по защите населения, производственного персонала от последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

применения современных средств поражения, а также принятия мер по их ликвидации. 

В результате изучения курса студент должен знать: 

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания; 

- правовые и нормативно-технические основы безопасности жизнедеятельности; 

-анатомо-физиологические последствия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов; 

Уметь: 

- разрабатывать мероприятияпо повышению безопасности и экологичности производственной деятельности; 

- планировать и осуществлять мероприятия по защите производственного персонала и населения в ЧС; 

- принимать участи в проведении спасательных и других неотложных работ по ликвидации последствий ЧС. 

Приобрести: Навыки анализа способов  безопасного взаимодействия человека со средой обитания, устойчивого функционирования 

объектов хозяйствования (организаций) в условиях чрезвычайных ситуаций, вопросов предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и применения современных средств поражения. 

Дисциплина направлена на формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций: А – знание медицинских 

основ личной и коллективной гигиены военнослужащих, основ оказания первой помощи;В – применение знаний и пониманий по 

сохранению здоровья военнослужащих; С – вынесение (составление) суждений о важности знаний;D – коммуникативные навыки;Е – 

учебные навыки: уметь оказывать первую медицинскую помощь. 

 

The aim of the course - training of safety culture, training students for safe behavior in everyday life is in danger, including emergency 

situations of natural, man-made, they form a healthy and safe lifestyle and skills in first aid.  

 Teaching Problems of the discipline: 

- Development and implementation of measures to protect human and environment against harmful effects;  

- Prediction and assessment of consequences of emergency situations;  

- Making decisions to protect the population, production personnel from the consequences of accidents, natural disasters, and the use of 

modern means of destruction, as well as the adoption of measures to eliminate them. 

As a result of studying the course the student should know: 

- Theoretical foundations of human health and safety in the environment; 

- Legal, regulatory and technical basis of health and safety; 

- Anatomical and physiological effects on the human traumatic, harmful and damaging factors; 

To be able to: 

- Develop measures to improve safety and environmental performance of production activities; 

- To plan and implement measures to protect production personnel and the population in emergency situations; 



- To take part in rescue and other emergency operations in the aftermath of emergencies. 

Buy: Skills analysis of human safe interaction methods with habitat, sustainable operation of facilities management (organizations ) in 

emergencie, prevention and elimination of consequences of natural and man-made disasters, and the use of modern means of destruction. 

The discipline is aimed at forming the next general cultural and professional competences: A - medical knowledge based on personal and 

collective hygiene personnel, through the provision of first aid; B - application of knowledge and understanding to preserve the health of servicemen; C 

- submission (drafting) judgments about the importance of knowledge; D - communication skills; E - learning skills: to be able to provide first aid. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Саясаттану-әлеуметтану   

Современная история Казахстана, Политология-социология 

The modern history of Kazakhstan, Political science-sociology 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Туризм тарихы, Туризмдегі кәсіпкерлік қызмет негіздері, Туризм менеджменті 

История туризма, Основы предпринимательской деятельности в туризме, Менеджмент туризма 

The history of tourism, Bases of entrepreneurship in tourism, Management of tourism 

 

 

Өзін-өзі тану  

Самопознание 

Self-knowledge 

«Өзін-өзі тану» пәні  педагогикалық мамандықтардың барлық студенттеріне жүргізіледі. 

Пәнді жүргізу мақсаты болып: болашақ педагогтардың гуманистік дүниетанымын дамыту,  кәсіби өзіндік дамуын және тұлғалық 

теориялық білімдер және тәжірибелік дағдылар жүйесін қалыптастыру, студенттердің өзіндік дамуы мен өзіндік тануын педагогикалық 

қолдау. 

Пәннің мазмұнында әр түрлі гуманитарлық пәндер циклінің тығыз байланысы көрсетілген: психология, педагогика, қазақстан 

тарихы, этика, эстетика, философия, мәдениеттану. Бұл курс педагогтың өзіндік дамуы және кәсіби өзіндік сана, өзіндік тану негізін 

меңгеруге көмек ретінде енгізілген. 

«Өзін – өзі тану» пәнін меңгергеннен кейін соңында студент: 

Білуі тиіс: 

- педагогикалық іс әрекеттің құндылық мағыналық негізін; 

- кәсіби өзіндік дамудың негізгі заңдылықтарын; 

- педагогтың тиімді өзіндік дамуы мен кәсіби өзіндік тану шарттарын және басты механизмдерін. 

Меңгеруі керек: 

- өзіндік әулетін зерттеп отыруы; 

- кәсіби өзіндік дамуының дағдаларын қалыптастыра алуы; 

- кәсіби өзіндік тану мен өзіндік дамудың жеке бағдарламасын орындай алуы және жобалай алуы. 



Дағдылануы керек: 

- құзыреттіліктерін жүйелі түрде дамытып отыруы; 

- педагогикалық міндеттерді шешуде шығармашылық тәсілдерді қолдана алуы. 

Құзіреттілікттер: 

- жалпы мәдени, дүниетанымдық, коммуникативті, кәсіби. 

 

Дисциплину «Самопознание» изучают все студенты педагогических специальностей. 

Целью преподавания дисциплины является: развитие гуманистического мировоззрения будущих педагогов, формирование у них 

системы теоретических знаний и практических умений личностного и профессионального саморазвития, педагогической поддержки 

самопознания и саморазвития студентов. 

В содержании курса отражена тесная связь разнообразных дисциплин гуманитарного цикла: психологией, педагогикой, историей 

Казахстана, этикой, эстетикой, философией, культурологией. Курс призван помочь студентам в овладении основами самопознания и 

профессионального самопознания и саморазвития педагога. 

В результате изучения дисциплины «Самопознание»  студент приобретает: 

Знать: 

-  ценностно-смысловые     основания     педагогической деятельности; 

- основные закономерности профессионального саморазвития; 

- ключевые  механизмы   и  условия   профессионального самопознания и успешного саморазвития педагога. 

Умения: 

- исследоватьсобственный потенциал; 

- приобрести навыки профессионального саморазвития; 

- проектировать   и   осуществлять   индивидуальную программу профессионального самопознания и саморазвития; 

Навыки: 

- систематически повышать профессиональную компетентность. 

- применять творческий подход к решению педагогических задач. 

Компетенции: 

- общекультурные, мировоззренческие, коммуникативные и профессиональные. 

 

Discipline «Self-knowledge» study all the students of pedagogical specialties. 

The purpose of teaching is: development ofhumanistic outlookof future teachers, the formation of theirsystemof theoretical knowledge 

andpractical skillsof personal and professionalself-development, self-knowledge andpedagogical supportself-developmentof students. 

Thecourse contentreflects theclose relationshipof variousdisciplines ofthe humanities: psychology,pedagogy, history of Kazakhstan, ethics, 

aesthetics, philosophy, cultural studies. 

The course isdesigned to enable studentsto masterthe basics ofself-knowledge andself-knowledge andself-development ofa 

professionalteacher. 



Asa result of study of discipline "Self-knowledge" student acquires: 

Knowledge: 

- value-semantic base of educational activities; 

- basic laws of professional self-development; 

-  key mechanisms and conditions of professional self-knowledge and self-development of a successful teacher. 

Abilities: 

- exploretheir own potential; 

- acquire the skillsof professionalself-development; 

- design and implement individual program of professional self-knowledge and self-development. 

Skills: 

- applycreative approach toteachingproblems; 

- systematically improve the professional competence. 

Competencies: 

General cultural, ideological, communication and professional. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Саясаттану-әлеуметтану   

Современная история Казахстана, Политология-социология 

The modern history of Kazakhstan, Political science-sociology 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites 

Туризм тарихы, Туризмдегі кәсіпкерлік қызмет негіздері, Туризм менеджменті 

История туризма, Основы предпринимательской деятельности в туризме, Менеджмент туризма 

The history of tourism, Bases of entrepreneurship in tourism, Management of tourism 

 

 

Мамандыққа кіріспе 

Введение в специальность 

Introduction to speciality 

«Мамандыққа кіріспе» пәні туризм саласында болашақ мамандарды кәсіби дайындаудың бастаушы курсы болып табылады. 

Пәннің мақсаты: студенттерге «туризм» ұғымы туралы олардың кәсіби білім алу пәні, адамның қоғамдық қызметінің бір түрі, 

олардың кәсіби білім алу пәні және болашақтағы еңбек ететін саласы ретінде жүйелі түсінік беру.  

Оқылатын пәннің мазмұны (негізгі бөлімдері): туризм анықтамасы, туризмнің мақсаты, туризмнің ұйымдастастыру формалары және 

негізгі категориялары. Турист ұғымы, оның элементтері, құқықтары мен еріктері. Экскурсант және экскурсия. Туризм индустриясы.  Туризм 

ұйымдастыруларушылары, тасымалдау, қонақ үй қызметі, қоғамдық тамақдандыру, туризмдегі сақтандыру.  

Пәнді оқу нәтижесінде студент білуі тиіс: 

- туризмдегі негізін салушы ұғымдарын; 



- туризмнің кеңістік әлеуметтік-экономикалық құбылыс ретіндегі ұғымы мен негізгі мазмұнын, даму шарты мен негізін; 

Меңгеруі керек:  

- халық шаруашылық салалары жүйесіндегі туризмнің орны мен рөлін анықтауды; 

- туристік терминологияны детальды түрде талдауды; 

- адам өмірінің барлық жақтарын қамтитын, туризм саласында болатын қиын үрдістердің маңыздылығын түсіндіруді.  

Дағдылануы керек:  

- туристік ресурстар, туристік өнім және оны нарықта өткізу жөнінде мәліметтерді жинауға.  

Құзіретті болу:туризмнің қоғамдағы және нарықтық экономикадағы ролін, оның функциясын, сервис және туризм сферасындағы 

саланың құрылымын және кәсіби қызметтің түрлерінің топтамасын анықтауға. 

 

Дисциплина «Введение в специальность» представляет собой базовый курс по подготовке будущих специалистов в области туризма.  

Цель дисциплины: раскрыть содержание и специфику направления «туризм» как системную основу профессиональной деятельности 

специалиста по туризму. 

Содержание (основные разделы) изучаемой дисциплины: определение туризма, цели туризма, формы и основные категории организации 

туризма. Понятие «турист», права и обязанности туриста. Экскурсант и экскурсия. Индустрия туризма. Организаторы туризма, перевозка, 

размещение, питание, страхование в туризме. 

В результате изучения данной дисциплины студент должен  

знать:  

- основополагающие термины туризма; 

- ключевые термины и понятия, системные основы туризма; 

уметь:  

- определить место и роль туризма в системе народного хозяйства; 

- детально толковать туристскую терминологию; 

- привить сознание важности понимания сущности сложнейших процессов, охватывающих практически все стороны жизни 

человека, протекающие в процессе туризма; 

иметь навыки: 

- владения основами туристских ресурсов, туристских продуктов и реализации его на рынке. 

Быть компетентным: в выявлении роли туризма в обществе и рыночной экономике, его функции, структуры отрасли и 

классификации видов профессиональной деятельности в сфере сервиса и туризма. 

 

The discipline "Introduction to specialty" represents a basic course on training of future experts in the field of tourism. 

Discipline purpose: to disclose the content and specifics of the tourism direction as a system basis of professional activity of the specialist in 

tourism. 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/


Content (the main sections) of the studied discipline: definition of tourism, purpose of tourism, form and main categories of the organization 

of tourism. Concept "tourist", rights and tourist's duties. Tourist and excursion. Industry of tourism. Organizers of tourism, transportation, placement, 

food, insurance in tourism. 

As a result of studying of this discipline the student has to  

Know:  

- fundamental terms of tourism; 

- key terms and concepts, system bases of tourism; 

to be able:  

- to define the place and a role of tourism in system of a national economy; 

- in details to interpret tourist terminology; 

- to impart consciousness of importance of understanding of essence of the most difficult processes covering practically all aspects of life of 

the person proceeding in the course of tourism; 

to have skills:  

- possession of bases of tourist resources, tourist products and his realization in the market. 

To be competent: 

-  in identification of a role of tourism in society and market economy, his function, structures of branch and classification of types of 

professional activity in the sphere of service and tourism. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Мектептік аймақтану, География 

Школьное краеведение, География 

School Regional Studies,Geography 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 
Туризмология негіздері, Туризмнің белсенді түрлерінің техникасы мен тактикасы 

Основы туризмологии, Техника и тактика активных видов туризма 

Fundamentals of tourism science, Techniques and tactics active kinds of tourism 

 

 

Туризмнің теориялық және әдістемелік негіздері 

Теоретико-методологические основы туризма 

Theoretical and methodological foundations of tourism 

«Туризмнің теориялық және әдістемелік негіздері» пәні туризм бағыттары бойынша мамандықтарды дайындау үшін негізгі пән 

болып табылады. 

Пәннің мақсаты: кәсіби зерттеу субъектісі ретінде студенттерге «туризм» түсінігіне жүйелі ұғым беру.  



Оқылатын пәннің мазмұны (негізгі бөлімдері):Ғылыми-зерттеу туризм мақсаты мен міндеттері. Туризм туралы ғылыми білімнің 

негізгі компоненттері. Қоғамдастықтың туризм рөлі. Туризм саласындағы зерттеу әдістерін зерттеу ретіндегі әдістемесі. Туристік қызмет 

зерттеу әдіснамасының  рөлі. Туризмді зерттеу әдістері. Туризм ғылымының функционалдық ерекшеліктері.  

Пәнді оқу нәтижесінде студент білуі тиіс: 

- кәсіби зерттеу субъектісі ретінде «туризм» ұғымы туралы білуі.  

Меңгеруі керек:  

- туризм пәндерді оқытуда әр түрлі әдістерін пайдалануды білу. 

Дағдылануы керек:  

- өз білімдерін тәжірибеде пайдалану. 

Құзіретті болу:өзінің болашақ кәсібінің мәні мен әлеуметтік маңызын, оның кәсіби қызметінің нақты бір саласын анықтайтын негізгі 

мәселелерін түсінуге, оның тұтас білім жүйесіндегі өзара байланысын көруге.  

 

Дисциплина «Теоретико-методологические основы туризма» представляет собой базовый курс по подготовке специалистов по 

вопросу о направлениях туризма. 

Цель дисциплины:дать студентамсистемное представление о понятии«туризм» как предмете ихпрофессионального изучения. 

Содержание (основные разделы) изучаемой дисциплины:Цели и задачи научного исследования туризма. Основные составляющие 

научных знаний о туризме. Значение туризма в жизни общества. Методология как учение о методах исследования в туризме.Роль 

методологии при исследовании туристской деятельности. Методика научных исследований в туризме. Функциональные особенности науки 

о туризме. 

В результате изучения данной дисциплины студент должен 

знать:  

- о понятии «туризм» как предмете ихпрофессионального изучении. 

уметь:  

-применять различные формы и методы обучения в преподавании туристских дисциплин; 

-использовать методы оценивания и обратной связи в педагогической деятельности. 

иметь навыки: 

-использовать полученные знанияна практике. 

Быть компетентным: в понимании сущности и социальной значимости своей будущей профессии, основных проблем, 

определяющих конкретную область его профессиональной деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний. 

 

The discipline "Teoretiko-metodologichesky bases of tourism" represents a basic course on training of specialists on the directions of tourism. 

Discipline purpose: to give to students a system idea of the concept "tourism" as a subject of their professional studying.  

Content (the main sections) of the studied discipline: Purposes and problems of scientific research of tourism. Main components of scientific 

knowledge of tourism. Value of tourism in life of society. Methodology as the doctrine about research methods in tourism. A methodology role at 

research of tourist activity. A technique of scientific researches in tourism. Functional features of science about tourism. 



As a result of studying of this discipline the student has to 

know:  

- about the concept "tourism" as a subject their professional studying. 

to be able:  

- to apply various forms and methods of training in teaching tourist disciplines; 

- to use methods of estimation and feedback in pedagogical activity. 

to have skills:  

- to use the gained knowledge in practice. 

To be competent: in understanding of essence and the social importance of the future profession, the main problems defining concrete area of 

his professional activity to see their interrelation in complete system of knowledge. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Мектептік аймақтану, География 

Школьное краеведение, География 

School Regional Studies,Geography 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Туризмология негіздері, Туризмнің белсенді түрлерінің техникасы мен тактикасы 

Основы туризмологии, Техника и тактика активных видов туризма 

Fundamentals of tourism science, Techniques and tactics active kinds of tourism 

 

Мәдени бос уақыт және сервис 

Культурный досуг исервис 

Leisure and Cultural Service 

Пән қонақжайлық индустриясындағы бос уақыт қызметтерінің нарығын қалыптастыру ерекшеліктерін ашуға бағытталған. 

Пәннің мақсаты: әлеуметтік-мәдени қызметті ұйымдастыру және басқару тәжірибелері шегінде  студенттердің білімдерді және 

дағдыларды меңгеру, ұйымдастыру тұрғыларға, әдістерге және ережелерге үйрену. 

Оқылатын пәннің мазмұны (негізгі бөлімдері): Әлеуметтік-мәдени қызмет білімдердің арнайы саласы ретінде. Әлеуметтік-мәдени 

қызметтер функциялар және қағидалар мазмұны. Бос уақыт әлеуметтік-мәдени қызмет саласы ретінде. Әлеуметтік-мәдени саладағы 

коммерциялық құрылымдар. Әлеуметтік-мәдени қызметтер формасы, құралдары және әдістері. Әлеуметтік-мәдени қызметтерді дамытатын 

ақпараттық-танымдық технологиялар. Әлеуметтік-мәдени қызметтер субъекттері және объекттері. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент  

Білуі тиіс:   

- әлеуметтік-мәдени қызметтер терминологиясын және негіздік негіздерін; 

- әлеуметтік-мәдени қызметтердің пайда болу және дамуының әлеуметтік алғышарттары.. 

Меңгеруі керек: 

-әлеуметтік-мәдени қызметтердің теориясын және тәжірибелерін зерттеу үрдісіне қажетті мәліметтер іздестіруді ұйымдастыру; 



-әлеуметтік-мәдени қызмет саласы кәсіпорындарының қызыметкерлерімен байланысу үрдісінде клиентпен қарыс-қатынас жасаудың 

ең жақсы әдісін іздестіру және таңдауды жүзеге асыру керек.  

Дағдылануы керек: 

- әлеуметтік-мәдени қызметтерге және тұтынушылар сауалдарына ықпал ететін, нарықтық өзгерістердің және факторладың жедел 

есепке алудыөткізу және болжау дағдыларына;  

- әлеуметтік-мәдени қызмет саласында болып жататын негіделген қисынды шешімдер қабылдаудың кәсіпкерлік- үрдістер және 

операцияларды үлглеу дағдыларына.  

Құзіретті болу:мәдени бос уақытты ұйымдастыруда әдістемені және технологияны қолдануға. 

 

В дисциплине сделан акцент на раскрытии особенностей формирования рынка досуговых услуг  в индустрии гостеприимства. 

Цель дисциплины:является овладение студентами знаниями и навыками в области практики организации и управления социально-

культурной деятельностью, обучение организационными подходам, методам и правилам.  

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: Социально-культурная деятельность как специальная отрасль 

знаний.Содержание функции и принципы социально-культурной деятельности.  Досуг как сфера социально-культурной деятельности. 

Коммерческие структуры в социально-культурной сфере.Формы, средства и методы социально-культурной деятельности. Развивающие 

нформационно-познавательные технологии социально-культурной деятельности. Субъекты и объекты  социально-культурной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- терминологию и базовые  основы  социально-культурной  деятельности:  

-  социальные предпосылки возникновения и развития социально-культурной деятельности ; 

Уметь: 

- организовывать поиск необходимой информации в процессе изучения теории и практики социально-культурной деятельности;  

-  осуществлять поиск и выбор наилучшего метода обращения с клиентом в процессе его контактирования с персоналом 

предприятий сферы социально-культурной деятельности. 

Владеть: 

- навыками прогнозирования  и проведения  оперативного учета рыночных изменений и факторов, оказывающих влияние на 

социально-культурной деятельности и запросы потребителей;  

- навыками моделирования бизнес - процессов и операций, происходящих в сфере социально-культурной деятельности принятия  

обоснованных  решений.   

Быть компетентным:в применении методики и технологии в организации культурного досуга.  

 

In discipline the emphasis on disclosure of features of formation of the market of leisure services in the industry of hospitality is placed. 

Discipline purpose: mastering students knowledge and skills in the field of practice of the organization and management of welfare activity, 

training is organizational to approaches, methods and rules.  



Content of discipline includes the main sections: Welfare activity as special branch of knowledge. Content of function and principles of 

welfare activity. Leisure as sphere of welfare activity. Commercial structures in the welfare sphere. Forms, means and methods of welfare activity. The 

developing nformatsionno-informative technologies of welfare activity. Subjects and objects of welfare activity.                                  

As a result of studying of discipline the student has to 

know: 

- terminology and basic bases of welfare activity:  

- social prerequisites of emergence and development of welfare activity; 

To be able: 

- to organize search of necessary information in the course of studying of the theory and practice of welfare activity;  

- to carry out search and the choice of the best method of the treatment of the client in the course of his engagement with personnel of the 

enterprises of the sphere of welfare activity. 

To own: 

- skills of forecasting and carrying out the operational accounting of the market changes and factors exerting impact on welfare activity and 

inquiries of consumers;  

- skills of modeling business - the processes and operations happening in the sphere of welfare activity of adoption of reasonable decisions.   

To be competent: in application of a technique and technology in the organization of cultural leisure. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Мектептік аймақтану, География 

Школьное краеведение, География 

School Regional Studies,Geography 

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postrequisites 

Туризмология негіздері, Туризмнің белсенді түрлерінің техникасы мен тактикасы 

Основы туризмологии, Техника и тактика активных видов туризма 

Fundamentals of tourism science, Techniques and tactics active kinds of tourism 

 

Әлеуметтік сала мен туризмнің микроэкономикасы 

Микроэкономика социальной сферы и туризма 

Microeconomics of social spheres and tourism 

Пән әлеуметтік салада экономикалық субъектілер мен жеке таңдаудың шешім қабылдау механизмін, әлеуметтік сала мен туризмде 

микроэкономикалық ауыспалылардың арасындағы себеп-салдарлық байланысты, сонымен қоса, нарық субъектілерінің тәртібіне әсер ететін 

факторларды оқытады. 

Пәннің мақсаты: үй шаруашылық, фирмалар салалар деңгейіндегі экономиканың қалыптастыру механизімін түсіндіру үшін, 

сонымен қатар мемлекеттік саясаттты жүргізудің зардаптарын талдау туралы студенттерге ұқыптылықпен түсіндіру.  

Оқылатын пәннің мазмұны (негізгі бөлімдері): Сұраныс пен ұсыныс теорияларынң негіздері сұраныс және ұсыныс икемділігі. 

Салықтың әсері. Тұтынушының  іс-әрекеті.  Салыстырмалы статика және сұранысты талдау. Үй шаруашылықтар тарапынан еңбек және 



капитал ұсынысы.  Өндіріс теориясы. Бәсекелес фирманың іс-әрекеті. Жетілген бәсеке нарығы  Монополия және монопсония. Нарықтық 

билік. Монополиялық бәсеке және олигополия. Өндіріс факторлардың нарығы. Жалпы тепе-теңдік. Қоғамдық игілік. Экстерналии сыртқы 

әсерлер. Асимметриялық ақпараттар нарығы. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент білуі тиіс: 

Білуі тиіс: негізгі нарықтық түсініктер, негізгі экономикалық қатынастардың мәнін түсіну, негізгі экономикалық қатынастар мен 

субъектілер әрекетін талдау, экономикалық құбылыстарға баға беру, олардың себеп- салдарын түсіндіре білуі керек. 

Меңгеруі керек: экономикалық ұғымдардың ғылыми негізін түсіну, негізгі экономикалық процестердің жүйесін талдай білу, негізгі 

экономикалық қатынастарды ұйымдастырушы субъектіледің әрекетін талдау, экономикалық жүйедегі болып жатқан процестерді  талдап, 

түсініп, қорытынды жасауды меңгеруі керек. 

Дағдылануы керек: экономиканың микро деңгейде болатын процестерді  зерттеу әдістерін, талдау дістері мен құралдарын 

пайдалануға. 

Құзіретті болу:қазіргі нарықтық экономиканың қызмет ету мәселелерінде, олардың әлеуметтік сала мен туризмде көрініс беру 

ерекшеліктерінде. 

 

Дисциплина изучает механизм принятия решения экономическими субъектами и индивидуального выбора в социальной сфере, 

причинно–следственных связей между микроэкономическими переменными в социальной сфере и туризме, а также факторов, влияющих на 

поведение рыночных субъектов. 

Цель дисциплины:получение студентами знаний, необходимых для понимания механизма функционирования экономики на уровне 

домохозяйств, фирм, отраслей, а также для анализа последствий проводимой государственной политики. 

Содержание (основные разделы) изучаемой дисциплины:рыночное равновесие; метод сравнительной статистики для оценки 

поведения домохозяйств и фирм под влиянием изменений экзогенных переменных в различных рыночных структурах; общее равновесие в 

экономике с позиций микроэкономики; несовершенство рынка, монополия и монополизм; необходимость вмешательства государства и 

антимонопольное регулирование. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: понятие рыночного равновесия и уметь использовать метод сравнительной статики для оценки поведения домохозяйств и 

фирм под влиянием изменений экзогенных переменных в различных рыночных структурах. 

Уметь: 

- анализировать конкретные ситуации в экономике с позиций микроэкономики. 

- использовать метод сравнительной статики для оценки поведения домохозяйств и фирм под влиянием изменений экзогенных 

переменных в различных рыночных структурах 

Владеть навыками:самостоятельного принятия эффективных решений на основе анализа и оценки экономической ситуации. 

Быть компетентным: в вопросах функционирования современной рыночной экономики; особенности их проявления в социальной 

сфере и туризме. 

 



The discipline studies the mechanism of decision-making by economic subjects and the individual choice in the social sphere, relationships of 

cause and effect between microeconomic variables in the social sphere and tourism, and also the factors influencing behavior of market subjects. 

Discipline purpose: receiving the knowledge by students necessary for understanding of the mechanism of functioning of economy at the level 

of households, firms, branches, and also for the analysis of consequences of the pursued state policy. 

Content (the main sections) of the studied discipline: market balance; a method of comparative statistics for an assessment of behavior of 

households and firms under the influence of changes of exogenous variables in various market structures; the general balance in economy from 

microeconomics positions; imperfection of the market, monopoly and monopolism; need of intervention of the state and antimonopoly regulation. 

As a result of studying of discipline the student has to 

know: concept of market balance and to be able to use a method of a comparative statics for an assessment of behavior of households and 

firms under the influence of changes of exogenous variables in various market structures. 

To be able: 

- to analyze concrete situations in economy from microeconomics positions. 

- to use a method of a comparative statics for an assessment of behavior of households and firms under the influence of changes of exogenous 

variables in various market structures 

To have skills: 

- skills of independent adoption of effective decisions on the basis of the analysis and an assessment of an economic situation. 

To be competent:in questions of functioning of modern market economy; features of their manifestation in the social sphere and tourism. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prerequisites 

Математика, География 

Математика, География 

Mathematics, Geography 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Туризм менеджменті, Туризм статистикасы, Кәсіпорын экономикасы 

Менеджмент туризма, Статистика в туризме, Экономика предприятия 

Management of tourism, Statistics in tourism, Economy of Enterprises 

 

Микроэкономикалық талдаудың негіздері 

Основы микроэкономического анализа 

Fundamentals of microeconomic analysis 

Пән барлық экономикалық пәндер үшін жалпы теориялық және әдістемелік негіз болып табылады. 

Пәннің мақсаты:  студенттерге микроэкономика принциптеріне терең түсініктеме беру.  

Оқылатын пәннің мазмұны (негізгі бөлімдері): Микроэкономикаға кіріспе.  Негізгі ұғымдары мен әдістері. Сұраныс және ұсыныс 

теориясының негіздері.Сұраныс пен ұсыныс икемділігі. Салықтардың әсері. Тұтынушылардың мінез-құлқы. Өндіріс технологиясы. Өндіріс 

шығындары.Бәсекелес фирмалардың мінез-құлқы. Монополия және монопсония.Монополистік бәсеке және олигополия.Өндіріс 

факторларының нарығы.Қоғамдық игіліктер және сыртқы әсерлер. 



Пәнді оқу нәтижесінде студент білуі тиіс: 

Білуі тиіс: 

-микроэкономикалық талдаудың әдіснамасын; 

- нарықтық тепе-теңдік ұғымын және салыстырмалы статика әдісімен мінез-құлқын бағалау үй шаруашылықтарының және 

фирмалардың өзгерістерінің әсерінен экзогенді айнымалылардың әр түрлі нарықтық құрылымдарда пайдалануды. 

Меңгеруі керек: 

- микроэкономикалық талдау тұрғысынан экономикадағы нақты жағдайды талдау. 

- әр түрлі нарықтық құрылымдарда экзогенді айнымалылардың және фирмалардың өзгерістерінің әсерінен үй шаруашылықтарының 

мінез-құлқын бағалау үшін салыстырмалы статиканы пайдалану. 

Дағдылануы керек:  

- экономикалық жағдайды  бағалау арқылы микроэкономикалық талдау негізінде  өз бетінше тиімді шешім қабылдауға 

дағдылану. 

Құзіретті болу:экономикалық және әлеуметтік-экономикалық кқрсеткіштерді есептеу үшін қажетті мәліметтерді талдауда. 

 

Дисциплина является общим теоретическим и методологическим основанием для всех экономических дисциплин. 

Цель дисциплины: дать студентам глубокое понимание принципов микроэкономики. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы:Введение в микроэкономику. Основные понятия и методы. Основы 

теории спроса и предложения. Эластичность спроса и предложения. Влияние налогов. Поведение потребителей. Технологии производства 

Издержки производства. Поведение конкурентной фирмы.Монополия и монопсония.Монополистическая конкуренция и олигополия.

 Рынки факторов производства.Общественные блага и внешние эффекты 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- теорию микроэкономического анализа; 

- понятие рыночного равновесия.  

уметь: 

- анализировать конкретные ситуации в экономике с позиций микроэкономического анализа. 

- использовать метод сравнительной статики для оценки поведения домохозяйств и фирм под влиянием изменений экзогенных 

переменных в различных рыночных структурах 

Иметь навыки: 

- самостоятельного принятия эффективных решений на основе микроэкономического анализа и оценки экономической ситуации. 

Быть компетентным:в анализе исходных данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических 

показателей. 

 

The discipline is the general theoretical and methodological basis for all economic disciplines. 

Discipline purpose: to give to students deep understanding of the principles of microeconomics. 



Content of discipline includes the main sections: Introduction to microeconomics. Basic concepts and methods. Bases of the theory of supply 

and demand. Elasticity of supply and demand. Influence of taxes. Behavior of consumers. Production technologies Costs of production. Behavior of 

competitive firm. Monopoly and monopsony. Monopolistic competition and oligopoly. Markets of factors of production. Public benefits and outer 

effects 

As a result of studying of discipline the student has to 

know: 

- theory of the microeconomic analysis; 

- concept of market balance.  

to be able: 

- to analyze concrete situations in economy from positions of the microeconomic analysis. 

- to use a method of a comparative statics for an assessment of behavior of households and firms under the influence of changes of exogenous 

variables in various market structures 

To have skills: 

- independent adoption of effective decisions on the basis of the microeconomic analysis and an assessment of an economic situation. 

To be competent: in the analysis of the basic data necessary for calculation economic and socio-economic indexes. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prerequisites 

Математика, География 

Математика, География 

Mathematics, Geography 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Туризм менеджменті, Туризм статистикасы, Кәсіпорын экономикасы 

Менеджмент туризма, Статистика в туризме, Экономика предприятия 

Management of tourism, Statistics in tourism, Economy of Enterprises 

 

Инвестицияны талдау 

Анализ инвестиций 

Investment analysis 

Пән инвестициялардың мәнін, инвестициялық қызметтің мазмұны мен механизмін; инвестициялық жобаларды бағалау тәсілдерін, 

бизнес-жоспар құру, жобалардың технико-экономикалық дәлелдемесін жасау, сонымен қоса, кәсіпорынның инвестициялық стратегиясын 

әзірлеуді оқытады. 

Пәннің мақсаты: инвестицияның инвестермен тиімді шешім  қабылдау үшін мақсатты қысқа және ұзақ мерзімді инвестицияны 

жүзеге асыруға қажетті кешенін, олардың базалы бағыттары жөнінде білімдерді қалыптастыру.  

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: Пән инвестициялық  тиімді шешім  қабылдау мақсаттындаинвестордың  жүзеге 

асыруға қажетті практикалық амалдар мен әдістердің кешенін  қолдана алуын оқытады. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент  



Білуі тиіс:  

- инвестицияның түрлерін; 

- инвестициялық қызметің заңдық базасын; 

- инвестицияны бағалау әдістерін. 

Меңгеруі керек: 

- инвестициялық жобаның тартымдылығын бағалауды; 

- инвестициялық жобаның тәуекел деңгейін бағалауды; 

Дағдылануы керек: 

- инвестициялық жобаларға талдау жүргізуд; 

- инвестицияны талдаудың мәселелерін анықтауды. 

Құзіретті болу: инвестициялық жобаларды бағалау мәселелерінде, бизнес-жоспар жазуда, жобалардың технико-экономикалық 

дәлелдемесін жасауда. 

 

Дисциплина изучает сущность инвестиций, содержание и механизм инвестиционнойдеятельности;методы оценки инвестиционных 

проектов, бизнес-планов, технико-экономическое обоснование проектов, а также разработку инвестиционной стратегии предприятия. 

Цель дисциплины: формирование знаний в области объективной оценки целесообразности осуществления краткосрочных и 

долгосрочных инвестиций, а также разработке базовых ориентиров инвестиционной политики компании. 

Содержание дисциплины:задачи и функции анализа инвестиций. Классификация инвестиций. Объекты и субъекты инвестиционного 

анализа. Законодательная база инвестиционной деятельности. Методы оценки инвестиций. Критерии и анализ эффективности инвестиций. Анализ 

финансовой состоятельности и инвестиционной привлекательности проекта. Оценка чувствительности рисков. Проблемы и просчеты в 

инвестиционном анализе.  

Дисциплина изучает комплекс методических и практических приемов и методов разработки, обоснования и оценки 

целесообразности осуществления инвестиций с целью принятия инвестором эффективного решения. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- классификацию инвестиций; 

- законодательную базу инвестиционной деятельности; 

- методы оценки инвестиций. 

Уметь: 

- анализироватьфинансовую состоятельность инвестиционного проекта; 

- оценивать уровень риска инвестиционного проекта; 

Иметь навыки: 

- анализа инвестиционных проектов; 

- выявления проблем анализа инвестиций. 



Быть компетентным:в вопросах оценки инвестиционных проектов, написании бизнес-планов, технико-экономических обоснований 

проектов. 

 

The discipline studies essence of investments, contents and the mechanism of investment activity; methods of an assessment of investment 

projects, business plans, feasibility study on projects, and also development of investment strategy of the enterprise. 

Discipline purpose: formation of knowledge in the field of an objective assessment of expediency of implementation of short-term and long-

term investments, and also development of basic reference points of investment policy of the company. 

Maintenance of a distsipliny:zadacha and function of the analysis of investments. Classification of investments. Objects and subjects of the 

investment analysis. Legislative base of investment activity. Methods of an assessment of investments. Criteria and analysis of efficiency of 

investments. Analysis of a financial solvency and investment appeal of the project. Assessment of sensitivity of risks. Problems and miscalculations in 

the investment analysis.  

The discipline studies a complex of methodical and practical receptions and methods of development, justification and an assessment of 

expediency of implementation of investments for the purpose of adoption of the effective decision by the investor. 

As a result of studying of discipline the student has to: 

know: 

- classification of investments; 

- legislative base of investment activity; 

- methods of an assessment of investments. 

To be able: 

- analizirovatfinansovy solvency of the investment project; 

- to estimate risk level of the investment project; 

To have skills: 

- analysis of investment projects; 

- identifications of problems of the analysis of investments. 

To be competent: in questions of an assessment of investment projects, writing of business plans, feasibility studies on projects. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prerequisites 

Математика, География 

Математика, География 

Mathematics, Geography 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Туризм менеджменті, Туризм статистикасы, Кәсіпорын экономикасы 

Менеджмент туризма, Статистика в туризме, Экономика предприятия 

Management of tourism, Statistics in tourism, Economy of Enterprises 

 

 



 

Туристік - өлкетану жұмысының негіздері 

Основы туристско-краеведческой работы 

Bases of tourist local history work 

Пән географиялық, экологиялық, тарихи, әдеби және этномәдени сипаттағы білімдерді қоса отырып, туған өлке туралы 

өлкетанушылық білімді қалыптастыруға бағытталған. 

Пәннің мақсаты: ішкі және халықаралық туризнің дамуы үшін қазақстандық туристік-рекреациялық (табиғи, тарихи-мәдени) 

ресурстарды болашақ туристік құрылым мамандарының игеруі. 

Оқылатын пәннің мазмұны (негізгі бөлімдері): Туристік өлкетану негізінің мақсаты мен мәні. Жер бетіндегі теориялық шығу тегі.  

Өлкетану ұғымы, оның мағынасы мен мәні. Өлкетану түрлері. Өлкетану қызметіндегі тұрғындар өлкенің объектісі ретінде. Тұрғын 

пунктарының өлкетанудағы объектісі ретінде: қала, ауыл тұрғындары. Тарихи өлкетану, оның мағынасы мен мәні. Өлкенің тарихы өлкетану 

қызметінің объектісі ретінде. Өлкетанудың деректемелері. Өлкетанушылық библиография, жазбаша деректемелер. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент білуі тиіс: 

- өлкетану негіздерінің мәні мен мақсаттарын; 

- өлкетанудың түрлері мен формаларын; 

- өлкетану жұмыстарының мағынасын; 

- өлкетанудың тарихи негіздерін; 

Меңгеруі керек: 

- өлкенің физико-географиялық зерттеу жасау тәсілдерін; 

- өлкенің өсімдіктер мен жануарлар әлеміне зерттеу жасауды; 

-  өлкенің экономикалық-әлеуметтік және географиялық зерттеуін жасауды; 

Дағдылануы керек: 

- тарихи-мұрағаттық құжаттар, мемуарлар, географиялық және тарихи карталар, туристік карталар, мерзімдік басылымдар сияқты 

білім көздерімен жұмыс жасауға; 

- әртүрлі білім көздерінің мәліметтерін салыстыра білуге; 

- қандай да бір рекреациялық және туристік-экскурсиялық мәселелер бойынша жиынтық ақпаратты дайындауға; 

- туристік-экскурсиялық істің дамуы үшін өлкетану және мұражай ақпараттарының мәліметтерін пайдалануға.  

Құзіретті болу: туристік-рекреациялық қызметтің әр түрін ұйымдастыру үшін аймақтық кеңістіктің мүмкіндіктерін анықтауға және 

оны бағалауға. 

 

Дисциплина нацелена на формирование краеведческих знаний о родном крае, включая знания географияческого, экологического, 

исторического, литературного и этнокультурного характера.  

Цель дисциплины:освоение будущими специалистами туристких структур казахстанских туристско-рекреацияонных (природных и 

историко-культурных) ресурсов для развития внутреннего и международного туризма. 



Содержание (основные разделы) изучаемой дисциплины: Цель и значение основы туристского краеведения. История пояления 

теории краеведения. Понятие «краеведение», его значение и роль. Виды краеведения. Население как объект края. Пункты населения как 

объект края: население города и села. Историческое краеведение, его занчение и роль. История края как объект краеведения. Сведения о 

краеведения. 

В результате изучения данной дисциплины студент должен 

знать:  

- цель и значение основ краеведения; 

- формы и виды краеведения; 

- значение работы краеведения;  

- основы истории краведения; 

уметь:  

- проводить физико-географические исследования края; 

- исследовать растительный и животный мир края; 

-  проводить социально-экономические и географические исследования края; 

өлкенің экономикалық-әлеуметтік және географиялық зерттеуін жасауды; 

иметь навыки:  

- работы с такими источниками знаний как историко-архивные документы, географические и исторические карты, туристские карты, 

периодические издания; 

- сопоставлять данные разных источников; 

- готовить сводную информацию по той или иной рекреационной и туристко-экскурсионной проблеме; 

- использовать данные краеведческой и музейной информации для развития туристско-экскурсионного дела. 

Быть компетентным: в выявлении и оценивании возможности регионального пространства для организации разных видов 

туристско-рекреационной деятельности. 

 

The discipline is aimed at formation of local history knowledge of the native land, including knowledge of geografiyachesky, ecological, 

historical, literary and ethnocultural character.  

Discipline purpose: development by future specialists of tourist structures Kazakhstan tourist рекреацияонных (natural and historical and 

cultural) resources for development of internal and international tourism. 

Content (the main sections) of the studied discipline: Purpose and value of a fundamentals of tourist study of local lore. History of a 

poyaleniye of the theory of study of local lore. Concept "study of local lore", its value and role. Types of study of local lore. Population as object of 

edge. Points of the population as object of edge: population of the city and village. Historical study of local lore, his zancheniye and role. Edge history 

as object of study of local lore. Data about studies of local lore. 

As a result of studying of this discipline the student has to 

know:  

- purpose and value of fundamentals of study of local lore; 



- forms and types of study of local lore; 

- value of work of study of local lore;  

- fundamentals of history of a kravedeniye; 

to be able:  

- to conduct physiographic researches of edge; 

- to investigate an edge plant and animal life; 

- to conduct social and economic and geographical researches of edge; 

өлкен і ң ekonomikala қ-ә леуметтік to the zhena of a geografiyala қ зерттеуін zhasauda; 

to have skills:  

- works with such sources of knowledge as historical and archival documents, geographical and historical cards, tourist cards, periodicals; 

- to compare data of different sources; 

- to prepare summary information on this or that recreational and turistko-excursion problem; 

- to use given to local history and museum information for development of tourist and excursion business. 

To be competent: in identification and estimation of a possibility of regional space for the organization of different types of tourist and 

recreational activity. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites  

Экономика негіздері, Мамандыққа кіріспе, Туризмнің белсенді түрлерінің техникасы мен тактикасы 

Основы экономики, Введениевспециальность, Техника и тактика активных видов туризма Bases of economy Introduction to the specialty , 

Techniques and tactics active kinds of tourism 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Туризм менеджменті, Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру, Экскурсиятану 

Менеджмент туризма, Планирование и организация туристского бизнеса, Экскурсоведение 

Management of tourism, Planning and organization of tourist business,  Excursion study 

 

Туристік маршрутты жасау 

Разработка туристкого маршрута 

Development of tourist route 

Пән туризмнің әр түрі бойынша туристік маршруттар жасауды оқытады. 

Пәннің мақсаты: студенттердің туризмнің ерекшеліктері және туристік қызметтің әр түрінде маршруттарды әзірлеудің 

ерекшеліктері жөніндегі ұғымдарын қалыптастыру. 

Оқылатын пәннің мазмұны (негізгі бөлімдері): «Туристік маршрут» ұғымы. Өзіндік туристік маршруттар бойынша жорықтар мен 

саяхаттарды топтастыру. Спорттық және жорықтық туризмді үйымдастыру. Спорттық туризмдегі нормативтер және разрядтық талаптар. 

Туристік жорықтарды ұйымдастыру және өткізудің кезеңдері. Маршруттың жолын құрастыру. Құрал-жабдықтарды таңдау. Туристік 

жорықтағы тамақтандыру. Туристік маршрутты медициналық қамтамасыз ету. Турды қалыптастыру.  Туристік маршруттың сметасы және 



құжаттамасы.  Туристік маршрутты жобалау.  Туристік маршруттағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету.  Туристік маршрутқа дайындалу және 

өткізу. Туристік маршрутты қорытындылау. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

 Білуі тиіс: 

- туристік маршруттың – турөнімнің ерекшелігін; 

- мазмұны, ұзындығы, күрделілігі және т.б. бойынша маршруттардың түрлерінің әртүрлілігін; 

- туристік маршруттарды қалыптастырудың технологиясының теориялық негіздерін; 

- маршруттары әзірлеу кезінде болатын туристік маршруттарды топтастырудағы нормативтік және разрядтық талаптарын. 

Меңгеруі керек: 

- туристік маршруттың жолын құрастыруды; 

- туристік маршруттың оңтайлы графигін және бағдарламасын анықтауды; 

- саяхаттың ауданы және жорықтың нақты бір түрі үшін туристік маршрутты жобалау кезінде тамақтандыру өнімдерін, құрал-

жабдықтарды, медициналық қобдишаны және басқаларды таңдау кезінде шығындардың сметасына есептеу жүргізуді.  

Дағдылануы керек: 

- туристік маршруттың жобасын құру кезінде заманауи компьютерлік технологиялармен жұмыс істеуге; 

- туристік маршрут жөніндегі реферат жазу және презентация құру бойынша әдеби көздер және интернет-ресурстармен жұмыс 

істеуге. 

Құзіретті болу:туристік маршрутты тиімді ұйымдастыру және өткізу, туристік маршрут құжаттарын толтыру мәселелерін шешуге.  

 

Дисциплина изучает разработку туристских маршрутов для разных видов туризма. 

Цель дисциплины: овладение основ разработки туристкого маршрута. 

Содержание (основные разделы) изучаемой дисциплины:Разработка туристкого маршрута, экономические показатели развития 

туризма и их характеристика. Мировой рынок туристский рынок как результат общественного разделения труда. Пространственная структура 

мирового туристского рынка, туризма и рекреации. 

В результате изучения данной дисциплины студент должен 

знать:  

- особенности турпродукта - туристского маршрута;   

- разновидности маршрута по содержанию, протяженности, сложности и т.д. 

- теоретические основы  технологии формирования туристских маршрутов; 

- нормативные и разрядные требования при разработке туристского маршрута; 

уметь:  

- самостоятельно применять на практике полученные знания по туристским исследованиям. 

иметь навыки: 

- работы с современными информационными технологиями при разработке проекта туристского маршрута; 



- работы с литературными источниками и интернет-ресурсами при написании реферата и создании презентации о туристских 

маршрутах. 

Быть компетентным: 

- в вопросах оптимальной организации и проведении туристского маршрута; 

- в вопросах заполнения документации туристского маршрута. 

 

Discipline "Development of a tourist route" is a basic course for the training of specialists on directions of tourism. 

Course Objective: mastering the basics of the development of the tourist route 

Brief description of the course: Development of Mountain hostel route, economic indicators of tourism development and their characteristics. 

The global market for the tourist market as a result of the social division of labor. The spatial structure of the global tourism market, tourism and 

recreation. 

Know: 

laws gov- erning the development of tourism; 

-suschnost categories backbone of the tourist market. 

To be able to: 

-samostoyatelno use the acquired knowledge in tourism research. 

Have skills: 

apply theoretical knowledge in practice in the tourist industry; 

possession procedure tourist classification countries. 

To be competent: 

- in the questions of optimal organization and realization of tourist route; 

- in the questions of filling of documentation of tourist route. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites  

Экономика негіздері, Мамандыққа кіріспе, Туризмнің белсенді түрлерінің техникасы мен тактикасы 

Основы экономики, Введениевспециальность, Техника и тактика активных видов туризма Bases of economy Introduction to the specialty , 

Techniques and tactics active kinds of tourism 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Туризм менеджменті, Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру, Экскурсиятану 

Менеджмент туризма, Планирование и организация туристского бизнеса, Экскурсоведение 

Management of tourism, Planning and organization of tourist business,  Excursion study 

 

Туристік рәсімдеу 

Туристскиеформальности 

Тourist formalities 

Пәннің мақсаты: туризмде туристік құжаттарды рәсімдеуге  дайын кең ой-өрісті мамандарды даярлау. 



Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерден тұрады Туристік кәсіпорынның ұйымдық-құқықтық негіздері. Туроперейтинг негіздері. 

Туроперейтингтегі құжаталмасу. Виза құжаттау. Туроперейтингті автоматтандыру. Төлқұжат рәсімдеу. Шетелдік туристік заңнаманы реттеу 

мәселелері. ДТҰ-ның туризмдегі құжаттандыруды женілдету туралы ұсынымдары. Виза түрлері. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент 

Білуі тиіс: 

- туризмдегі рәсімдеу негіздерін. 

Меңгеруі керек: 

- туристік құжаттаманы тіркеу әдісін. 

Дағдылануы керек: 

- туристік бизнесті мемлекеттік тіркеу және лицензиялау үшін құжаттарды даярлау. 

Құзіретті болу: туризмде туристік құжаттарды рәсімдеуге. 

 

 

Цель дисциплины:дать представление опонятии и содержании туристскихформальностей. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: Организационно-правовые основы туристского предприятия. Основы 

туроперейтинга. Документооборот в туроперейтинге. Оформление визовой документации. Автоматизация туроперейтинга. Паспортные 

формальности. Туристское законодательство зарубежных стран.Общие вопросы регулирования туризма. Рекомендации ВТО по упрощению 

туристких фомальностей. Виды виз.  

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- особенности туристскихформальностей. 

Уметь: 

- методику  оформления туристскойдокументации. 

Иметь навыки: 

- составления пакет документов для государственной регистрации и лицензирования туристского предприятия;  

Быть компетентным: в  оформлении туристскойдокументации. 

 

Discipline «Tourist formalities» is a basic course for the training of specialists on directions of tourism. 

Course objective: give an idea of the concept and content of tourist formalities 

Contents include basic sections: Organizational and legal bases of the tourist enterprise. Basics turopereytinga. Document in turopereytinge. 

The visa documentation. Automation turopereytinga. Passport formalities. Tourist legislation stran.Obschie foreign regulatory issues tourism. The 

recommendations of the WTO to simplify tourist fomalnostey. Types of visas. 

Students who have completed the study of the discipline, the result should be: 

To know: 

- especially tourism formalities  



To be able to: 

-  design methodology of tourist documentation. 

Have skills:  

- create a package of documents for the state registration and licensing of tourist businesses 

To be competent: in the questions of optimal organization and realization of tourist route. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites  

Экономика негіздері, Мамандыққа кіріспе, Туризмнің белсенді түрлерінің техникасы мен тактикасы 

Основы экономики, Введениевспециальность, Техника и тактика активных видов туризма Bases of economy Introduction to the specialty , 

Techniques and tactics active kinds of tourism 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Туризм менеджменті, Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру, Экскурсиятану 

Менеджмент туризма, Планирование и организация туристского бизнеса, Экскурсоведение 

Management of tourism, Planning and organization of tourist business,  Excursion study 

 

Туризмдегі бухгалтерлік есеп 

Бухгалтерский учет в туризме 

Book keeping in tourism 

Пән бухгалтерлік концепциялар  мен  принциптерінің дамуының  негізгі себептерін терең оқытып үйретеді.  

Пәннің мақсаты: қоғамымыздың  даму кезеңіндегі объективті экономикалық заңдылықтарын анықтау, туризмдегі бухгалтерлік есеп  

жұмыстарын дұрыс ұйымдастыру болып табылады.  

Оқылатын пәннің мазмұны (негізгі бөлімдері): Бухалтерлік есеп пәні және әдістері. Бухалтерлік баланс. Бухгалтерлік шоттар және 

екі жақты жазу. Шаруашылық операцияларды бухалтерлік есеп шоттардында тіркеу. Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру. Негізгі құралдар мен 

материалдық емес активтер есебі. (ТМҚ) товары-материалдық қордың қолда бары мен қозғалысын есептеу. Дебиторлық қағаз және басқа 

активтерді есепке алу. Ақша қаражаттарын есепке алу. Міндеттемелер мен басқа кредиторлық қағаздарды есепке алу. Туризм саласындағы 

кәсіпорындарда есепті ұйымдастыру ерекшелектері. Туристік кәсіпорындардағы шығындар есебі. Туристік кәсіпорындардағы табыстар 

есебі. Туризмдегі жарнама: ерекшеліктері және есебі. Туристік кәсіпорындардағы салық салу ерекшеліктері. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

Білуі тиіс: шоттар жоспарын, бухгалтерлік есеп жүргізу тәртібін, есеп айырысу операцияларын, кассалық  және банктік операциялар 

есебін, бухгалтерлік есеп беру тәртібін. 

Меңгеруі керек: есеп объектілері бойынша есеп жүргізуді, қазіргі жағдайдағы есеп мәселелерін талдау  және олардың шешу 

жолдарын анықтауды.   

Дағдылануы керек: бухгалтерлік есепті жүргізуге. 

Құзіретті болу: туризмдегі бухгалтерлік есептің заманауи жүйесінің мәселелерінде, есеп саласындағы қызметті реттейтін 

нормативті-құқықтық құжаттардың басты қағидаттарында.  

 



Дисциплина изучает особенности бухгалтерского учета в туризме и гостиничном бизнесе. 

Цель дисциплины: освоение теоретических и практических знаний в ведении бухгалтерского учета в туристических и гостиничных 

организациях. 

Содержание (основные разделы) изучаемой дисциплины: Туризм как специфическая форма международной торговли услугами. 

Экономика туристской организации. Экономические аспекты выбора организациями туристского бизнеса учетной политики. Учет затрат, 

формирующих себестоимость туристского продукта в туристском бизнесе. Основы формирования рынка гостиничных услуг.  

Специфические особенности учета предприятий гостиничного бизнеса.Учет реализации услуг предприятиями гостиничного бизнеса и 

формирование финансового результата. Учет доходов туритских организаций. Учет турагенстской деятельности. Учет посреднической 

деятельности в туристическом бизнесе. Учет валютных операций. Представление финансовой отчетности. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

-нормативно-законодательную базу бухгалтерского учета в туризме;  

-контрольное и информационное значение учета, организацию бухгалтерского учета  в туристкой отрасли экономики; 

-особенности туризма, связанные с  характером оказываемых услуг;  

-бухгалтерский баланс и  подготовительные работы по его составлению. 

Уметь: 

вести учет основных и денежных средств,  оплаты труда, товарно-материальных запасов, калькуляцию себестоимости выпускаемой 

продукции, товаров, работ, услуг; 

- заполнять учетные регистры синтетического учета, главную книгу.  

Владеть навыками составления бухгалтерского баланса и финансовой отчетности. 

Быть компетентным:в вопросах современной системы бухгалтерского учета в туризме; в ключевых положениях нормативно-

правовых документов, регламентирующих деятельность в области учета. 

 

The discipline studies the features of accounting in the tourism and hospitality industry. 

The purpose of the course - the development of theoretical and practical knowledge in accounting in the tourist and hotel organizations. 

Contents include basic sections: Tourism as a specific form of international trade in services. Economy Tourism Organization. Economic aspects 

of tourist business organizations selecting accounting policies. Accounting expenses forming the cost of the tourist product in the tourism business. 

Foundations for the hospitality market. The specific features of accounting business hotel biznesa.Uchet sales of services by enterprises of hotel business 

and the financial result. Revenue turitskih organizations. Accounting turagenstskoy activities. Accounting for mediation in the tourist business. 

Accounting for foreign currency transactions. Presentation of Financial Statements. 

As a result of study of discipline a student must: 

Know: 

-normativno-legal framework of accounting in tourism; 

-kontrolnoe and informational value of accounting, the accounting organization in the tourist sector of the economy; 

-Features tourism related to the nature of services rendered; 



-buhgaltersky balance and preparatory work for its development. 

To be able to: 

and keep a record of the main cash payment, inventory, costing of products, goods, works and services; 

- Fill the registers of synthetic accounting, general ledger. 

Possess the skills balance sheet and financial statements. 

To be competent: in the questions of the modern system of record-keeping in tourism; in key positions of normatively-legal documents, 

regulating activity in area of account. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites  

Экономика негіздері, Мамандыққа кіріспе, Әлеуметтік сала мен туризмнің микроэкономикасы 

Основы экономики, Введение в специальность, Микроэкономика социальной сферы и туризма 

Bases of economy Introduction to the specialty , Microeconomics of social spheres and tourism 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Туризм менеджменті, Туризмдегі салық салу, Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру 

Менеджмент туризма, Налогооблажение в туризме, Планирование и организация туристского бизнеса 

Management of tourism, Taxation in Tourism, Planning and organization of tourist business 

 

Статистика 

Статистика 

Statistics 

Пән статистика  ғылымының әдістері, принциптері жіне негізгі көрсеткіштері туралы жалпы мағлұмат береді.  

Пәннің мақсаты: ғылыми ұйымдастырылған жүйеде статистикалық әдістерді қолдану арқылы әлеуметтік – экономикалық 

құбылыстар мен процестердің сандық өзгерістерін сапалық жағымен байланыстыра отырып, зерттеу жұмысын жүргізу, қоғамдық 

құбылыстар жайындағы жаппай мәліметтерді жинау, топтау және есептеу сияқты әртүрлі тәсілдерді үйрену. 

Оқылатын пәннің мазмұны (негізгі бөлімдері): статистиканың пәні және есептері; статистикалық бақылау; статистикалық мәлімет 

және топтау; абсолютті және салыстырмалы шама; вариацияның көрсеткіштері және орташа шамасы; ішінара бақылау; динамикалық 

қатарлар; индекстер; әлеуметтік-экономикалық оқиғаның өзара байланыс статистикалық зерттеу; халықтың статистикасы және еңбек 

ресурстары; ұлттық жүйенің есебі, макроэкономиканың негізгі көрсеткіштері; халықтың өмір деңгейінің статистикасы. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент  

Білуі тиіс:  

- халық және еңбек ресурстары, ұлттық байлық, сақтандыру қызметі, халықтың табысы мен шығысы, баға статистикасы және т.б. 

бөлімдер бойынша көрсеткіштер жүйесін статистикалық зерттеу; 

- жалпы ішкі өнімді есептеу әдістерін статистикалық талдау; 

- инфляцияны статистикалық зерттеу. 

Меңгеруі керек: 

- қоғамдық құбылыстар мен процестердің статистикалық көрсеткіштер өсіңкілігін статистикалық зерттеу.  



- ҚР Конституциясының және денсаулық сақтау туралы заңдардың ережелерін қолдану; 

-түрлі  құқық салалардың қолдану ортаны айыра білу.   

 Дағдылануы керек: 

- мемлекеттің әлеуметтік құндылығына қатысты мәдени-құндылықты қалыптастыру; 

- құқықтық жағдайларда теориялық талдау жасай білу қабілеттілігіне бейімдеу. 

Құзіретті болу: 

- статистикалық бақылауды ұйымдастыру және өткізуде; 

-әлеуметтік-экономикалық үрдістер мен құбылыстардың вариациясын, динамикасын, өзара байланысын талдауда; 

- экономикалық және әлеуметтік үрдістерді болжамдау мәселелерінде. 

 

Дисциплина изучает основы статистики, социально-экономические показатели, использование статистических методов в анализе. 

Цель дисциплины: изучить методологию исследования состояния, развития структуры и взаимосвязей общественных явлений, их 

статистического моделирования.  

Содержание (основные разделы) изучаемой дисциплины:предмет и задачи статистики; статистические наблюдения; статистические 

сведения и группировка; абсолютные и относительные величины; средние величины и показатели вариацияның; выборочное наблюдение; 

ряды динамики; индексы; социально-экономическая статистическое изучение взаимосвязи; статистика населения и трудовые ресурсы; 

системы национальных счетов, основные макроэкономические показатели; статистика уровня жизни населения. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные понятия экономической статистики; 

-роль классификаторов при осуществлении экономической деятельности как в Казахстане, так и за рубежом; 

- понятие системы национальных счетов, ее особенности и цели; 

уметь:  

- строить статистические модели явлений и применять их на практике; 

-  осуществлять перерасчет ВВП. 

иметь навыки: 

- расчета основных экономико-статистических показателей как на микро-, так и на макроуровне, в том числе ВВП; 

- прогнозирования статистического ряда динамики. 

Быть компетентным: 

- в организации и проведении статистического наблюдения; 

- в анализе вариации, динамики, взаимосвязей социально-экономических процессов и явлений; 

- в вопросах прогнозирования развития экономических и социальных процессов. 

 



Methods of statistics of science, education and on basic indicators for the integrated and principles; socio-economic indicators, knowledge of 

which is learning with the use of statistical methods in the analysis.The purpose of discipline: is studying the state of the research methodology, 

development of structures and relationships of social phenomena and their statistical modeling. 

Course content: the object and tasks of statistics; statistical surveys; statistical information and grouping; absolute and relative values; the 

average values and indicators variazioni; selective observation; time series; indices; socio-economic statistical study of the relationship; the statistics of 

population and labour resources; the system of national accounts main macroeconomic indicators; statistics of level of living of the population. 

As a result of studying of discipline the student has to:  

know: 

- The basic concepts of economic statistics; 

-Role classifications in economic activity both in Kazakhstan and abroad; 

- The concept of the national accounts, its characteristics and objectives; 

To be able to: 

- To build statistical models of phenomena and apply them in practice; 

- To carry out recalculation of GDP. 

Have skills: 

- Calculation of the basic economic and statistical indicators at both the micro- and macro-level, including the GDP; 

- Predict the dynamics of the statistical series. 

To be competent: 

- in organization and realization of statistical supervision; 

- in the analysis of variation, dynamics, intercommunications of socio-economic processes and phenomena; 

- in the questions of prognostication of development of economic and social processes. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites  

Экономика негіздері, Мамандыққа кіріспе, Әлеуметтік сала мен туризмнің микроэкономикасы 

Основы экономики, Введение в специальность, Микроэкономика социальной сферы и туризма 

Bases of economy Introduction to the specialty , Microeconomics of social spheres and tourism 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Туризм менеджменті, Туризмдегі салық салу, Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру 

Менеджмент туризма, Налогооблажение в туризме, Планирование и организация туристского бизнеса 

Management of tourism, Taxation in Tourism, Planning and organization of tourist business 

 

Бизнес статистика негіздері 

Основы бизнес-статистики 

Fundamentals of Business Statistics 



Пән нарықтық экономиканың салыстырмалы және репрезентативті статистикалық деректер туралы кешенді ұсыныс береді, 

экономикалық мазмұны және статистикалық деректер құрылымы тиісті статистикалық талдау әдістерін таңдау және қолдану дағдыларын 

қалыптастыруға көмектеседі. 

Пәннің мақсаты: статистикалық көрсеткіштер көмегімен нарықтық жағдайдың сандық сипаттамалары негіздерін үйрену, оларды 

зерттеу және болжау. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерден тұрады: Бизнес-статистика мәні. Бизнес-статистиканың есепке алу жүйесі. 

Кәсіпорындардағы еңбек ресурстары көрсеткіштер жүйесіннің аналитикалық мүмкіндіктері. Статистикалық есепке алу және негізгі активтер 

талдау. Айналым активтертерін статистикалық зерттеу. Өнімді шығару статистикасы. Сапаны бақылаудың статистикалық әдістері.Бизнес-

сектор шығындары көрсеткіштерінің жүйесі. Бизнес-сектор қаржы нәтижесінің көрсеткіштері және ақпараттық қажеттіліктері. Кәсіпкерлік 

және бизнес-демография статистикасы. Кәсіпорынның  сыртқы экономикалық қызметі туралы статистикалық ақпарат құрылымы. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент  

Білуі тиіс:  

- бизнес-статистиканың негізгі ұғымдарын; 

- бизнес-секторда жүйесін есепке алу және талдау; 

- бизнес-статистиканың сандық көрсеткіштер жүйесін. 

Меңгеруі керек:  

- кәсіпорынның негізгі және айналым активтеріне статистикалық талдау жүргізуді; 

- бастапқы статистикалық есепке алу құжаттармен жұмыс істеуді; 

- құбылыстардың статистикалық модельдің құру және оларды тәжірибеде қолдануды. 

Дағдылануы керек:  

- одан әрі талдау мақсаттары үшін статистикалық ақпаратты жүйелендіруге; 

- динамикалық қатарларды талдау және болжауға; 

- негізгі экономикалық-статистикалық көрсеткіштері есептеуге. 

Құзіретті болу:бизнестегі статистикалық заңдылықтарды анықтау мақсатында экономикада болатын үрдістер мен құбылыстарды 

статистикалық зерттеу әдістемесінің мәселелерінде. 

 

Дисциплина дает комплексное представление о сопоставимых и репрезентативных статистических данных о рыночном секторе 

экономики, поможет сформировать навыки выбора и применения методов статистического анализа, соответствующих экономическому 

содержанию и статистической структуре данных. 

Цель дисциплины: изучение основ количественной характеристики рыночной ситуации с помощью статистических показателей, 

проведения их исследований и прогнозирования.  

Содержание дисциплины: cущность бизнес-статистики. Учетная система бизнес-статистики. Аналитические возможности системы 

показателей ресурсов труда на предприятиях. Статистический учет и анализ основных активов. Статистическое изучение оборотных 

активов. Статистика выпуска продукции. Статистические методы контроля качества. Система показателей издержек бизнес-сектора. 



Показатели финансового результата и информационные потребности бизнес-сектора. Статистика предпринимательства и бизнес-

демография. Структура статистической информации о внешнеэкономической деятельности предприятия. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- основные понятия бизнес-статистики; 

-систему учета и анализа в бизнес-секторе.; 

- систему количественных показателей в бизнес-статистике. 

Уметь: 

- провести статистический анализ основных и оборотных активов предприятия; 

- работать с документами первичного статистического учета; 

- строить статистические модели явлений и применять их на практике. 

Иметь навыки: 

- систематизации статистической информации для целей дальнейшего анализа; 

- анализа и прогнозирования динамических рядов; 

- расчета основных экономико-статистических показателей. 

Быть компетентным:в вопросах методологии статистических исследований явлений и процессов,происходящих в экономике, с 

целью выявления статистических закономерностей в бизнесе. 

 

Discipline gives a comprehensive picture of a comparable and representative statistics on the market economy, will help build the skills 

selection and application of methods of statistical analysis, the relevant economic content and statistical data structure. 

The goal - the study of the foundations of the quantitative characteristics of the market situation by using statistical indicators, conduct their 

research and forecasting. 

Contents: the nature of business statistics. The accounting system of business statistics.The analytical capabilities of the system of indicators 

of labor resources in the enterprise.Statistical recording and analysis of the underlying assets.The statistical study of current assets.Statistics 

production.Statistical methods for quality control.The system of indicators of costs of the business sector.Indicators of financial results and the 

information needs of the business sector.Statistics of entrepreneurship and business demography.The structure of the statistical information on the 

foreign economic activities of the enterprise. 

As a result of the discipline, students should: 

Know: 

- The basic concepts of business statistics; 

- The accounting system and analysis of the business sector; 

- A system of quantitative indicators of business statistics. 

 To be able to: 

- A statistical analysis of the fixed and current assets of the company; 

- Work with primary documents statistics; 



- To build statistical models of phenomena and apply them in practice. 

Have skills: 

- Systematization of statistical information for further analysis; 

- Analysis and forecasting of time series; 

- Calculation of the basic economic and statistical indicators. 

To be competent: in the questions of methodology of statistical researches of the phenomena and processes, what be going on in an economy, 

with the purpose of exposure of statistical conformities to law in business. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites  

Экономика негіздері, Мамандыққа кіріспе, Әлеуметтік сала мен туризмнің микроэкономикасы 

Основы экономики, Введение в специальность, Микроэкономика социальной сферы и туризма 

Bases of economy Introduction to the specialty , Microeconomics of social spheres and tourism 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Туризм менеджменті, Туризмдегі салық салу, Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру 

Менеджмент туризма, Налогооблажение в туризме, Планирование и организация туристского бизнеса 

Management of tourism, Taxation in Tourism, Planning and organization of tourist business 

 

Туризмнің кәсіпкерлік қызметінің негіздері 

Основы предпринимательской деятельности в туризме 

Basesofentrepreneurshipintourism 

Пәнде кәсіпкерлік идеяларды жүзеге асырудың, кәсіпкер қызметін жоспарлаудың, баға саясатын әзірлеудің, өндіріс шығындарын 

төмендетудің, сонымен қоса, туристік фирмалар қызметінде қолданылатын өндірістік-коммерциялық қызметтің формалары мен әдістерінің 

тәжірибелік мәселелеріне ерекше көңіл бөлінеді.  

Пәннің мақсаты: студенттерге туристік қызметтің кәсіпкерлігі жөнінде толық білім беру.  

Оқылатын пәннің мазмұны (негізгі бөлімдері):Кәсіпкерліктің алғы алғышарттары. «Кәсіпкерлік» және «кәсіпкер» эволюциясы. 

Кәсіпкерлік және оның негізгі ерекшеліктері мен мәні. Бизнестің негізгі функциялары. Кәсіпкерлік идеяларды жүзеге асыру. Кәсіпкер 

қызметін жоспарлау. Баға саясатын өндіру. Өндіріс шығандарын азайту. Туристік фирмалар қызметінде қолданылатын өндірістік-

коммерциялық әрекетінің формалары мен әдістері. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент  

Білуі тиіс: 

-кәсіпкерлік қызметтің даму тарихын;  

-кәсіпкерлік қызметтің мәні мен даму нысандарын. 

Меңгеруі керек: 

-турбизнестегі  кәсіпкерлік қызметтің қағидаттарын дамыту; 

-бизнес жоспардың құрастыру мен практикадақолдана білу. 

Дағдылануы керек: 



- туризмдегі кәсіпкерлік қызметті жүргізе білуге. 

Құзіретті болу: 

- кәсіпкерлік идеяны жүзеге асыру технологиясы мәселесінде; 

- кәсіпкер қызметін жоспарлау негіздерінде. 

 

В дисциплине особое внимание уделяется практическим вопросам реализации предпринимательских идей, планирования 

деятельности предпринимателя, выработке ценовой политики, снижению издержек производства, а также формам и методам 

производственно – коммерческой деятельности, используемых в деятельности туристских фирм. 

Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления о логике предпринимательской активности в туристской 

сфере.  

Содержание (основные разделы) изучаемой дисциплины:Условия и предпосылки возникновения предпринимательства.  Эволюция 

развития термина «предпринимательство» и «предприниматель». Сущность предпринимательства и его основные черты. Основные функции 

предпринимательства. Практические вопросы реализации предпринимательских идей. Планирования деятельности 

предпринимателя.Выработкаценовой политики, снижению издержек производства.Формы и методы производственно – коммерческой 

деятельности, используемых в деятельности туристских фирм. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- историю развития предпринимательской деятельности;  

-сущность и  функции  развития предпринимательской деятельности.  

уметь: 

-реализовывать принципы предпринимательской деятельности в турбизнесе;  

-составлять и уметь применять на практике бизнес-план. 

иметь навыки: 

-ведения предпринимательской деятельности в туризме. 

Быть компетентным: 

- в вопросах технологии реализации предпринимательской идеи;  

- в основах планирования деятельности предпринимателя. 

 

In discipline the special attention is paid to practical questions of realization of enterprise ideas, planning of activity of the businessman, 

development of price policy, decrease in costs of production, and also to forms and methods is production – commercial activity, the tourist firms used 

in activity. 

Discipline purpose: formation at students of complete idea of logic of enterprise activity in the tourist sphere.  

Content (the main sections) of the studied discipline: Conditions and prerequisites of emergence of a predprinimaktelstvo. Evolution of 

development of the term "business" and "businessman". Essence of business and its main lines. Main functions of business. Practical questions of 



realization of enterprise ideas. Planning of activity of the businessman. Development of price policy, to decrease in costs of production. Forms and 

methods it is production – commercial activity, the tourist firms used in activity. 

As a result of studying of discipline the student has to 

know: 

- history of development of business activity;  

- essence and functions of development of business activity.  

to be able: 

 - to realize the principles of business activity in tourist industry;  

 - to make and be able to put into practice the business plan. 

to have skills: 

- conducting business activity in tourism. 

To be competent: 

- in questions of technology of realization of enterprise idea;  

- in bases of planning of activity of the businessman. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites  

Экономика негіздері, Мамандыққа кіріспе, Әлеуметтік сала мен туризмнің микроэкономикасы 

Основы экономики, Введение в специальность, Микроэкономика социальной сферы и туризма 

Bases of economy Introduction to the specialty , Microeconomics of social spheres and tourism 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Туризм менеджменті, Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру, Кәсіпорын экономикасы 

Менеджмент туризма, Планирование и организация туристского бизнеса, Экономика предприятия 

Management of tourism, Planning and organization of tourist business, Economy of Enterprises 

 

Мейрамхана және қонақ үй бизнесіндегі кәсіпкерлік қызметтің негіздері 

Основы предпринимательской деятельности в ресторанном и гостиничном бизнесе 

Fundamentals of entrepreneurial activity in the restaurant and hotel business 
Пән мейрамхана және қонақ үй бизнесіндегі кәсіпкерлік қызметтің теориялық және тәжірибелік негіздерін оқытады. 

Пәннің мақсаты: бастапқы идеядан бастап және кәсіпорынның жұмыс істеу тетіктерін аяқталатын, студенттерге әр түрлі құқықтық нысандарда өз ісін 

құру процесін қарастыру, оның ішінде бизнестің теориялық және практикалық білімдерін, қамтамасыз ету 

Оқылатын пәннің мазмұны (негізгі бөлімдері):Қазіргі қоғамдағы кәсіпкерлік қызметі. Мейрамхана ісі және қонақжайлылық бизнес ұйымдық-

құқықтық формалары. Мейрамхана, бизнесі және қонақжайлық индустриясын іскерлік белсенділіктің реттеу. Бизнес-құрылымдардың басқару. Бизнес-жоспарлау 

тамақтандыру және қонақжайлылық индустриясы.  

Пәнді оқу нәтижесінде студент  

Білуі тиіс:  

- қонақ үй кісіпорындары және мейрамханада баға саясатының мазмұны мен элементтері; 



- тауарлар мен қызметтер өткізу формалары жәнетарату жүйесі;  

- мейрамхана және қонақ үй бизнесі пайдаланылатын кәсіпкерліктің  ұйымдық-құқықтық нысандары;  

- өнімдер мен қызметтердің нарығын маркетингтік зерттеу пәнін  түсіну; 

- тұтынушылық мінез-құлық және пайдаланушылардың сипаттамаларын ерекшелігін; 

- қоғамның ұйымдық жүйесінің принциптері;  

- салық жүйесінің негізі және қонақ үй  кәсіпорындары және мейрамхана ерекшеліктері.  

Меңгеруі керек: 

- қонақ үй кәсіпорыны және мейрамхананың жұмыс істеуі үшін дайындау;  

- баға қалыптастыру және нақты өнімдер мен қызметтер үшін бағаны есептеу; 

- қонақ үй және мейрамхана қызметті ұйымдастыру кезінде іскерлік келіссөздер жүргізу.  

Дағдылануы керек: 

- қызметкерлерді жоспарлау, іріктеу және басқару жұмыстарын жүзеге асыруға; 

- қаржылық-шаруашылық қызметінің жалпы талдау жүргізу;  

- қонақ үй кәсіпорыны және мейрамхана бизнес үшін бизнес-жоспарын әзірлеу;  

- қызметтің тиімділігін жоғарлату жолдарын анықтау. 

Құзіретті болу:мейрамхана және қонақ үй бизнесіндегі кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мәселелерінде. 

 

Дисциплина изучает теоретические и практические основы предпринимательской деятельности в ресторанном и гостиничном 

бизнесе. 

Цель дисциплины: обеспечение студентов теоретическими и практическими знаниями о предпринимательской деятельности, в том 

числе рассмотрение процесса создания собственного дела в различных организационно-правовых формах, начиная с возникновения идеи и 

заканчивая механизмом функционирования предприятия 

Содержание (основные разделы) изучаемой дисциплины:Предпринимательская деятельность в современном обществе. 

Организационно-правовые формы предпринимательства в ресторанном деле и гостиничном бизнесе. Регулирование предпринимательской 

деятельности в ресторанном деле и индустрии гостеприимства. Управление предпринимательскими структурами. Бизнес-планирование 

предприятия питания и индустрии гостеприимства.  

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- содержание и элементы ценовой политики гостиничного предприятия и ресторана; 

- систему сбыта и формы реализации товаров и услуг;  

- организационно-правовые формы предпринимательства, используемые в ресторанном и гостиничном бизнесе;  

- представление о предмете маркетингового исследования рынка продуктов и услуг; 

- особенности потребительского поведения и характеристики потребителей; 

- принципы функционирования организационной системы фирмы; 

- основы налоговой системы и специфику налогообложения гостиничного предприятия и ресторана. 



уметь: 

- подготовить к функционированию гостиничное предприятие и ресторан;  

- формировать ценовую политику и рассчитать цену на конкретные продукты и услуги; 

- проводить деловые переговоры при организации гостиничной и ресторанной деятельности. 

Иметь навыки: 

- осуществлять работу по планированию, подбору и управлению персоналом предприятия; провести общий анализ финансово-

хозяйственной деятельности;  

- разработать бизнес-план гостиничного предприятия и ресторана;  

- определять пути повышения эффективности деятельности 

Быть компетентным:в вопросах организации предпринимательской деятельности в ресторанном и гостиничном бизнесе. 

 

The discipline studies theoretical and practical bases of business activity in restaurant and hotel business.  

Discipline purpose: providing students with theoretical and practical knowledge of business activity, including consideration of process of 

creation of own matter in various legal forms, since emergence of idea and finishing with the mechanism of functioning of the enterprise 

 Content (the main sections) of the studied discipline: Business activity in modern society. Legal forms of business in restaurant business and 

hotel business. Regulation of business activity in restaurant business and the industry of hospitality. Management of enterprise structures. Business 

planning of the enterprise of food and industry of hospitality.  

As a result of studying of discipline the student has to 

know:  

- contents and elements of price policy of the hotel enterprise and restaurant; 

- distribution system and forms of realization of goods and services;  

- the legal forms of business used in restaurant and hotel business;  

- idea of a subject of market research of the market of products and services; 

- features of consumer behavior and characteristic of consumers; 

- principles of functioning of organizational system of firm; 

- bases of tax system and specifics of the taxation of the hotel enterprise and restaurant. 

to be able: 

- to prepare the hotel enterprise and restaurant for functioning;  

- to form price policy and to calculate the price of concrete products and services; 

- to hold business negotiations at the organization of hotel and restaurant activity. 

To have skills: 

- to carry out work on planning, selection and human resource management of the enterprise; to carry out the general analysis of financial and 

economic activity;  

- to develop the business plan of the hotel enterprise and restaurant; to define ways of increase of efficiency of activity 

To be competent: in questions of the organization of business activity in restaurant and hotel business. 



Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites  

Экономика негіздері, Мамандыққа кіріспе, Әлеуметтік сала мен туризмнің микроэкономикасы 

Основы экономики, Введение в специальность, Микроэкономика социальной сферы и туризма 

Bases of economy Introduction to the specialty , Microeconomics of social spheres and tourism 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Туризм менеджменті, Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру, Кәсіпорын экономикасы 

Менеджмент туризма, Планирование и организация туристского бизнеса, Экономика предприятия 

Management of tourism, Planning and organization of tourist business, Economy of Enterprises 

 

Қонақүй бизнесіндегі персоналды басқару 

Управлениеперсоналом вгостиничном бизнесе 

Personnel management in the hospitality industry 

Пән қонақүй бизнесіндегі персоналды басқару негіздерін оқытады. 

Пәннің мақсаты: қонақүй бизнесінде персоанлды басқару тәсілдерін үйрену 

Пәннің қысқаша  сипаттамасы:Басқару объектісі ретінде ұйымның қызметкерлері. Қонақ үй кәсіпорынның персоналды басқару және 

кадр саясатынын жүйесі. Қонақ үй бизнесі үшін кадрларды іріктеу және таңдау. Бейімдеу және оқыту. Ұйымның персоналын бағалау.  Қонақ 

үй кәсіпорынның қызметкерлерін ынталандыру. Қонақ үй өнеркәсібіндегі еңбек заңнамасы. Қонақжайлылық Корпоративтік мәдениет. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент  

Білуі тиіс: 

- персоналды басқару ғылыми негіздерін; 

-мекемелер, ұйымдар мен компаниялардағы қызметкерлер мен жұмыс істеу әдістері мен ережелерін. 

Меңгеруі керек: 

-меншік және басқару механизмін кез келген нысандағы ұйымдастыру кадрларды қалыптастыру мен пайдаланудың принциптері туралы жаңа ой-пікірді 

қалыптастыруға; 

- Ұғымдарды, категорияларды және персоналды басқару мәселелері қатынастарды реттейтін заңдарды меңгеруі, қызметкерлердің басқаруға жүйелі 

тәсілдерді. 

Дағдылануы керек:  

- штаттық жағдайды, кадрларды іріктеу мен сертификаттау, көрнекі және сарапшылық талдау; 

-қызметкердің жұмыс модельдеуге; 

Құзіретті болу:ұйымның кадрлық саясат концепциясының, персоналды басқару стратегиясының, кадрлық жоспарлау мәселелерінде. 

 

 

Дисциплина изучает основы управления персоналом в гостиничном бизнесе. 

Цель дисциплины: изучение методов управления персоналомв гостиничном бизнесе.  



Краткое описание дисциплины: Персонал организации как объект управления. Система управления персоналом и кадровая политика 

гостиничного предприятия. Набор и отбор персонала для гостиничного предприятия. Адаптация и обучение персонала. Оценка работы 

персонала организации. Мотивация персонала гостиничного предприятия. Трудовое законодательство в сфере гостиничного хозяйства. 

Корпоративная культура на гостиничном предприятии. 

 В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

-научные основы управления персоналом; 

-формы, методы и правила работы с персоналом учреждений, организаций и фирм. 

Уметь:  

-сформировать новое мышление в отношении принципов формирования и использования персонала организации любой формы 

собственности и механизма управления им; 

- овладеть системным подходом к управлению персоналом, освоить понятия, категории и законы, регулирующие отношения по 

поводу управления персоналом. 

Иметь навыки: 

-анализа кадровой ситуации, процесса текучести, отбора и аттестации персонала, визуальных и экспертных оценок;  

-научиться моделировать трудовую карьеру; Дисциплина направлена на формирование профессиональной, исследовательской 

компетенций. 

Быть компетентным:ввопросах концепции кадровой политики организации, стратегии управления персоналом; кадрового 

планирования. 

 

The discipline studies human resource management bases in hotel business. 

Discipline purpose: studying of methods of management of personnel in hotel business.  

Short description of discipline: Personnel of the organization as object of management. Personnel management system and personnel policy of 

the hotel enterprise. A set and selection of personnel for the hotel enterprise. Adaptation and training of personnel. Evaluation of the work of personnel 

of the organization. Motivation of personnel of the hotel enterprise. The labor legislation in the sphere of hotel economy. Corporate culture at the hotel 

enterprise. 

 As a result of studying of discipline the student has to 

know:  

- scientific bases of human resource management; 

- forms, methods and rules of work with personnel of establishments, organizations and firms. 

To be able:  

- to create new thinking concerning the principles of formation and use of personnel of the organization of any form of ownership and the 

mechanism of management of him; 

- to seize system approach to human resource management, to master concepts, categories and laws governing the relations concerning human 

resource management. 



To have skills: 

- analysis of a personnel situation, process of fluidity, selection and certification of personnel, visual and expert estimates;  

- to learn to model labor career; The Discipline is directed to formation of professional, research competences.  

To be competent: in questions of the concept of personnel policy of the organization, human resource management strategy; personnel 

planning. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites  

Экономика негіздері, Мамандыққа кіріспе, Әлеуметтік сала мен туризмнің микроэкономикасы 

Основы экономики, Введение в специальность, Микроэкономика социальной сферы и туризма 

Bases of economy Introduction to the specialty , Microeconomics of social spheres and tourism 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Туризм менеджменті, Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру, Кәсіпорын экономикасы 

Менеджмент туризма, Планирование и организация туристского бизнеса, Экономика предприятия 

Management of tourism, Planning and organization of tourist business, Economy of Enterprises 

 

 

Туризмдегі мемлекеттік реттеу 

Государственное регулирование в туризме 

State regulation in tourism 
Пән туристік индустрияны дамыту, ішкі және халықаралық туризм қажеттерін қамтамасыз ету туристік қызметтің тиімді жүйесін 

құруды мемлекеттік реттеу жайлы теориялық – тәжірибелік білім береді. 

Мақсаты – туризмді мемлекеттік реттеудің бағытттыры мен механизмдерін оқыту. 

Оқылатын пәннің мазмұны (негізгі бөлімдері): Туристік қызметті мемлекеттік реттеу: мақсаттары, әдістері, принциптері, туристік 

қызметті мемлекеттік реттеудің формалары. Туризмнің құқытық негізін қалыптастыру. Ішкі және дүние жүзілік туристік өнімнің жылжуына 

көмектесу – туристік сферада мемелекеттік саясаттың негізгі бағаттары. Туризм ортасында келісімдер мен байланыс сұрақтары бойынша 

халықаралық келісім. Туризмді мемлекеттік реттеудің тарихи тәжірибесі. Лицензияларды қайтару және жұмысын тоқтату немесе 

лицензияны бермеу. Туризмді мемлекеттік реттеудің деңгейін және жүйелік, ғылыми  әдістемелерді қолдану қажеттілігі. Туризм дамуының 

мемлекеттік саясатының қалыптастыру шаралары.  

Пәнді оқу нәтижесінде студент 

білуі тиіс:   

- туристік қызметті мемлекеттік реттеу: мақсаттары, әдістері, принциптерін; 

- туризмнің құқытық негізін. 

меңгеруі тиіс:  

- туризмді мемлекеттік реттеудің деңгейін және жүйелік, ғылыми  әдістемелерді қолдануын; 

- туризм дамуының мемлкеттік саясатының қалыптастыру шараларын. 

дағдылануы тиіс:  



- мемлекеттің туристік саясаты және туризмді басқару формаларын талдай білуге.  

Құзіретті болу: туристік саясатты қалыптастыруда және  ұлттық және аймақтық деңгейде туристік заңнаманың туристікталдауын 

жасауда. 

 

Дисциплина обеспечивает теоретические знания и практические умения в области научно-методологических, организационно - 

экономических и административно - правовых основ государственного регулирования в сфере индустрии туризма. 

Цель курса: изучить направления и механизмы  государственного регулирования в сфере туризма, проблемы государственного 

регулирования индустрии туризма.  

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы:индустрия туризма как объект государственного регулирования. 

Понятие и значение государственного регулирования  в индустрии  туризма. Область задач и функций государственного регулирования в 

индустрии гостеприимства и туризма. Понятие туристкой политики, стратегии и тактики. Группы правовых актов, регулирующих сферу 

туризма. Основные формы регулирования индустрии туризма. Лицензирование. Стандартизация. Сертификация. Цели, принципы, способы 

государственного регулирования туризма в Республике Казахстан.  Системы классификации и регулирование индустрии гостеприимства и 

туризма. Международно-правовое регулирование туризма. Современный туристский бизнес и устойчивое развитие. Стратегия развития 

туризма в Республике Казахстан. 

В результате изучения дисциплины студентдолжен: 

знать: 

- нормативно-правовые акты, регулирующие туристскую деятельность; 

- систему государственных органов, регулирующих сферу туризма; 

- методы государственного регулирования туристской деятельности в Республике Казахстан; 

- направления государственной политики Республики Казахстан в сфере туризма; 

уметь: 

- анализировать нормативно-правовые акты в сфере туризма; 

- самостоятельно анализировать и оценивать явления, процессы, механизмы, результаты и эффекты государственного 

регулирования туризма; 

владеть навыками:  

- работы с учебной, научной литературой, со статистическими источниками и нормативно -  правовыми актами в области 

государственного регулирования туризма;  

- составления тезисов,  структурно-логических схем, таблиц по вопросам государственного регулирования туризма;  

- самостоятельной разработки и применения необходимых механизмов для решения конкретных задач в области государственного 

регулирования туризма. 

Быть компетентным: в анализе и оценке разнообразных явлений государственного регулирования в туризме, в применении форм и 

методов государственного регулирования в туризме. 

Знания, умения и навыки в области государственного регулирования в туризме являются важной профессиональной компетенцией 

специалиста в сфере индустрии туризма. 



 

The discipline provides theoretical knowledge and practical skills in the field of scientific-methodological, organizational - economic and 

administrative - legal bases of state regulation of the tourism industry. 

Course Objective: To study the directions and mechanisms of state regulation in the sphere of tourism, the problems of state regulation of the 

tourism industry. 

Contents include basic sections: the tourism industry as an object of state regulation. The concept and importance of state regulation in the 

tourism industry. Scope of tasks and functions of state regulation in the hospitality and tourism industry. The concept of tourist policy, strategy and 

tactics. Groups of legal acts regulating the sphere of tourism. The main forms of regulation of the tourism industry. Licensing. Standardization. 

Certification. The objectives, principles and methods of state regulation of tourism in the Republic of Kazakhstan. Classification systems and 

regulation of the industry of hospitality and tourism. International legal regulation of tourism. Modern tourist business and sustainable development. 

Strategy of tourism development in Kazakhstan. 

As a result of studying discipline the student should: 

know: 

- Regulations governing tourist activities; 

- System of state bodies regulating the sphere of tourism; 

- Methods of state regulation of tourist activity in the Republic of Kazakhstan; 

- Directions of state policy of the Republic of Kazakhstan in the sphere of tourism; 

be able to: 

- Analyze the regulations in the sphere of tourism; 

- Independently analyze and evaluate the phenomena, processes, mechanisms, results and effects of public regulation of tourism; 

have skills: 

- Work with educational, scientific literature and statistical sources, and regulatory - legal acts of the state regulation of tourism; 

- Compilation of abstracts, structural logic, tables on the state regulation of tourism; 

- Self-development and application of the necessary mechanisms to address specific problems in the field of state regulation of tourism. 

To be competent: in the analysis and evaluation of various phenomena of state regulation in tourism, in the application of forms and methods 

of state regulation in tourism. 

Knowledge, abilities and skills in the field of state regulation in tourism are an important professional competence of the specialist in the field 

of tourism industry. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites  

Экономика негіздері, Мамандыққа кіріспе, Әлеуметтік сала мен туризмнің микроэкономикасы 

Основы экономики, Введение в специальность, Микроэкономика социальной сферы и туризма 

Bases of economy Introduction to the specialty , Microeconomics of social spheres and tourism 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Туризм менеджменті, Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру, Кәсіпорын экономикасы 

Менеджмент туризма, Планирование и организация туристского бизнеса, Экономика предприятия 



Management of tourism, Planning and organization of tourist business, Economy of Enterprises 

 

Мәдени аралық коммуникация негіздері 

Основы межкультурной коммуникации 

Foundations of intercultural communication 

Пән мәдениетаралық коммуникация негіздерін оқытады.   

Мақсаты - мәдениет және коммуникация,  мәдени нормалар, мәдени құндылықтар, мәдениетаралық коммуникациядағы рөлін, 

мемлекет және мәдениет ұғымдары, мәдениет динамикасы мен механизмдерін зерделеу. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: Мәдениетаралық коммуникация пәнінің негіздері. Мәдениет және коммуникация. 

Мемлекет және мәдениет ұғымдары. АҚШ пен Еуропадағы мәдениетаралық коммуникация дамуы мен қалыптасуы. Холл мен Д. Трагердің 

мәдениетаралықт коммуникацияға қатысты еңбектері. Мәдениет динамикасы. Мәдениетті өзгерісінің дереккөздері мен механизмдері 

Мәдени нормалар, мәдени құндылықтар, мәдениетаралық коммуникациядағы рөлі. Түрлі мәдениет өкілдіктері арасындағы байланыс 

алғышарттары Инкультурация мен социализация мақсаттары. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс: мәдени нормалар, мәдени құндылықтар, мәдениетаралық коммуникациядағы рөлін; мәдениетаралық байланыстың 

жекелеген мәселелері; 

Меңгеруі керек: тәжірибелік дағдының мәдениетаралық байланысын бағалау; 

Дағдылануы керек: мәдениетаралық коммуникация саласындағы қазіргі заманғы басқару құралдарын қолдану.  

Құзыретті болу: коммуникативтік мінез-құлық нақты көріністері әр түрлі жағдайларда мәдениетаралық байланыстарда. 

 

Дисциплина нацелена на развитие у студентов культурной восприимчивости, способности к правильной интерпретации конкретных 

проявлений коммуникативного поведения в различных ситуациях межкультурных контактов. 

Цель курса - формирование представлений об основных проблемах межкультурной коммуникации, навыков мышления в рамках 

«мультикультуризма» как позитивного отношения к иным культурам, признания ценностей культурного многообразия современного мира. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: Теория межкультурной коммуникации как научная дисциплина. 

Понятие и сущность культуры. Культура и поведение. Культура и ценности. Проблема «чужой» культуры и этноцентризм. Культурная 

идентичность. Культура и язык. Общение и коммуникация. Основные формы коммуникации. Теории межкультурной коммуникации. 

Структура межкультурной коммуникации. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: ключевые понятия межкультурной коммуникации: культура, социализация и инкультурация, поведение, ценности; язык в 

аспекте межкультурного взаимодействия; общение и коммуникация; основные формы коммуникации; теории межкультурной 

коммуникации; структура межкультурной коммуникации; сущность и механизм процесса восприятия; 

Уметь: использовать понятийный аппарат теории межкультурной коммуникации; проявлять уважительное отношение к иноязычной 

культуре и сохранять собственную культурную идентичность; 



Иметь навыки: оперирования основными понятиями и терминами теории межкультурной коммуникации; выявления ценностных 

ориентаций иноязычной лингво культурной общности. 

Быть компетентным: в конкретных проявлениях коммуникативного поведения в различных ситуациях межкультурных контактов. 

 

The discipline is aimed at development in students of a cultural susceptibility, ability to the correct interpretation of concrete manifestations of 

communicative behavior in various situations of cross-cultural contacts. 

The purpose - formation of ideas of the main problems of cross-cultural communication, skills of thinking within "multibody building" as 

positive attitude towards other cultures, recognition of values of cultural diversity of the modern world. 

The content of discipline includes the main sections: Theory of cross-cultural communication as scientific discipline. Concept and essence of 

culture. Culture and behavior. Culture and values. Problem of "foreign" culture and ethnocentrism. Cultural identity. Culture and language. 

Communication and communication. Main forms of communication. Theories of cross-cultural communication. Structure of cross-cultural 

communication. 

As a result of studying of discipline the student has to: 

nobility: key concepts of cross-cultural communication: culture, socialization and an inkulturation, behavior, values, language in aspect of 

cross-cultural interaction, communication and communication, the main forms of communication, the theory of cross-cultural communication, 

structure of cross-cultural communication, essence and the mechanism of process of perception; 

to be able: to use a conceptual framework of the theory of cross-cultural communication; to show respect for foreign-language culture and to 

keep own cultural identity; 

to own skills: experience of operating by the basic concepts and terms of the theory of cross-cultural communication; identifications of 

valuable orientations of a foreign-language linguocultural community. 

Be competent: in specific forms of communicative behavior in various situations of intercultural contacts. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites  

Экономика негіздері, Мамандыққа кіріспе, Әлеуметтік сала мен туризмнің микроэкономикасы 

Основы экономики, Введение в специальность, Микроэкономика социальной сферы и туризма 

Bases of economy Introduction to the specialty , Microeconomics of social spheres and tourism 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Туризм менеджменті, Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру, Кәсіпорын экономикасы 

Менеджмент туризма, Планирование и организация туристского бизнеса, Экономика предприятия 

Management of tourism, Planning and organization of tourist business, Economy of Enterprises 

 

Жарнамалық менеджмент 

Рекламный менеджмент 

Advertising management 

Пәннің мақсаты:туризм саласындағы жарнама сипаттамаларын қазіргі заманғы көзқарастар қалыптастыруы мен және 

ұйымдастырушылық тәсілдер мен таныстыру. 



Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерден тұрады: Жарнамалық процесінің субъектілері: жарнама, продюсер, жарнама 

дистрибьютор. Жарнама агенттіктері және олардың функциялары. Агенттік таңдау кезінде ескеру керек критерийлері. Туризм индустриясы 

кәсіпорнында жарнамалық қызметін жоспарлау. Брендинг тұжырымдамасы. Бүгінгі брендтердің мәні. Бренд архитектурасын жасау. Ел, 

аймақ, қала дестинацияларына туристік жарнаманы жылжыту.  

Пәнді оқу нәтижесінде студент білуі тиіс: 

Білуі тиіс: 

 - ұлттық өнімді жарнамалауға; 

- жарнама тиімділігін бағалау. 

Меңгеруі тиіс: 

- туризм кәсіпорындардың жарнамалық қызметін талдау және туристік өнімдерін жылжытуға әсер ететін факторлар санын анықтау.  

Дағдығдылануы тиіс: 

-ұлттық туристік өнімді жарнамалауын  ұйымдастыру. 

Пән коммуникативті құзыреттілікті  қалыптастыруға бағытталған 

 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с методическими и организационными подходами к построению и формированию 

современных взглядов на особенности рекламы в индустрии туризма. 

Содержание (основные разделы) изучаемой дисциплины: Субъекты рекламного процесса: рекламодатель, рекламопроизводитель, 

рекламораспространитель. Рекламные агентства и их функции. Критерии, учитываемые при выборе агентств. Планирование рекламной 

деятельности на предприятии индустрии туризма. Понятие брендинга. Сущность современных брендов. Создание архитектуры бренда. 

Позиционирование и рекламирование брендов дестинаций. Рекламирование и продвижение туристской дестинации: страны, региона, 

города. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- рекламу национального продукта; 

- оценку эффективности рекламной деятельности. 

Уметь: 

-анализировать рекламную деятельность туристских предприятий и определять ряд факторов, существенно влияющих на 

продвижение турпродукта. 

Иметь навыки: 

-организовать рекламу национального туристского продукта. 

Дисциплина направлена на формирование коммуникативной компетенции. 

 

Discipline "Advertising Management" is a profiling course in the training of specialists on directions of tourism. 

The purpose of discipline: to familiarize students with the methodological and organizational approaches to building and the formation of the modern views on the 

characteristics of advertising in the tourism industry. 



Brief description of the course: The subjects of the advertising process: the advertiser, the producer, distributor of advertisements. Advertising agencies and their 

functions. Criteria to be considered when choosing the agency. Planning promotional activities at the enterprise of the tourism industry. The concept of branding. The essence of 

today's brands. Creating a brand architecture. Positioning and promotion of destination brand. Advertising and promotion of tourist destinations: country, region, city. 

Students who have completed the study of the discipline, the result should be: 

To know: 

- advertising national product; 

- еvaluate the effectiveness of advertising. 

To be able to: 

- analyze the promotional activities of tourism enterprises and to determine the number of factors that significantly affect the promotion of 

tourist products  

Have skills:  

- organize ad national tourist product. 

The discipline is aimed at the formation of the communicative competence. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites  

Экономика негіздері, Мамандыққа кіріспе, Әлеуметтік сала мен туризмнің микроэкономикасы 

Основы экономики, Введение в специальность, Микроэкономика социальной сферы и туризма 

Bases of economy Introduction to the specialty , Microeconomics of social spheres and tourism 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Туризм менеджменті, Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру, Кәсіпорын экономикасы 

Менеджмент туризма, Планирование и организация туристского бизнеса, Экономика предприятия 

Management of tourism, Planning and organization of tourist business, Economy of Enterprises 

 

Туризмдегі мемлекеттік реттеу 

Государственное регулирование в туризме 

State regulation in tourism 

Пән туристік индустрияны дамыту, ішкі және халықаралық туризм қажеттерін қамтамасыз ету туристік қызметтің тиімді жүйесін 

құруды мемлекеттік реттеу жайлы теориялық – тәжірибелік білім береді. 

Мақсаты – туризмді мемлекеттік реттеудің бағытттыры мен механизмдерін оқыту. 

Оқылатын пәннің мазмұны (негізгі бөлімдері): Туристік қызметті мемлекеттік реттеу: мақсаттары, әдістері, принциптері, туристік 

қызметті мемлекеттік реттеудің формалары. Туризмнің құқытық негізін қалыптастыру. Ішкі және дүние жүзілік туристік өнімнің жылжуына 

көмектесу – туристік сферада мемелекеттік саясаттың негізгі бағаттары. Туризм ортасында келісімдер мен байланыс сұрақтары бойынша 

халықаралық келісім. Туризмді мемлекеттік реттеудің тарихи тәжірибесі. Лицензияларды қайтару және жұмысын тоқтату немесе 

лицензияны бермеу. Туризмді мемлекеттік реттеудің деңгейін және жүйелік, ғылыми  әдістемелерді қолдану қажеттілігі. Туризм дамуының 

мемлекеттік саясатының қалыптастыру шаралары.  

Пәнді оқу нәтижесінде студент 



білуі тиіс:   

- туристік қызметті мемлекеттік реттеу: мақсаттары, әдістері, принциптерін; 

- туризмнің құқытық негізін. 

меңгеруі тиіс:  

- туризмді мемлекеттік реттеудің деңгейін және жүйелік, ғылыми  әдістемелерді қолдануын; 

- туризм дамуының мемлкеттік саясатының қалыптастыру шараларын. 

дағдылануы тиіс:  

- мемлекеттің туристік саясаты және туризмді басқару формаларын талдай білуге.  

Құзіретті болу: туристік саясатты қалыптастыруда және  ұлттық және аймақтық деңгейде туристік заңнаманың туристікталдауын 

жасауда. 

 

Дисциплина обеспечивает теоретические знания и практические умения в области научно-методологических, организационно - 

экономических и административно - правовых основ государственного регулирования в сфере индустрии туризма. 

Цель курса: изучить направления и механизмы  государственного регулирования в сфере туризма, проблемы государственного 

регулирования индустрии туризма.  

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы:индустрия туризма как объект государственного регулирования. 

Понятие и значение государственного регулирования  в индустрии  туризма. Область задач и функций государственного регулирования в 

индустрии гостеприимства и туризма. Понятие туристкой политики, стратегии и тактики. Группы правовых актов, регулирующих сферу 

туризма. Основные формы регулирования индустрии туризма. Лицензирование. Стандартизация. Сертификация. Цели, принципы, способы 

государственного регулирования туризма в Республике Казахстан.  Системы классификации и регулирование индустрии гостеприимства и 

туризма. Международно-правовое регулирование туризма. Современный туристский бизнес и устойчивое развитие. Стратегия развития 

туризма в Республике Казахстан. 

В результате изучения дисциплины студентдолжен: 

знать: 

- нормативно-правовые акты, регулирующие туристскую деятельность; 

- систему государственных органов, регулирующих сферу туризма; 

- методы государственного регулирования туристской деятельности в Республике Казахстан; 

- направления государственной политики Республики Казахстан в сфере туризма; 

уметь: 

- анализировать нормативно-правовые акты в сфере туризма; 

- самостоятельно анализировать и оценивать явления, процессы, механизмы, результаты и эффекты государственного 

регулирования туризма; 

владеть навыками:  

- работы с учебной, научной литературой, со статистическими источниками и нормативно -  правовыми актами в области 

государственного регулирования туризма;  



- составления тезисов,  структурно-логических схем, таблиц по вопросам государственного регулирования туризма;  

- самостоятельной разработки и применения необходимых механизмов для решения конкретных задач в области государственного 

регулирования туризма. 

Быть компетентным: в анализе и оценке разнообразных явлений государственного регулирования в туризме, в применении форм и 

методов государственного регулирования в туризме. 

Знания, умения и навыки в области государственного регулирования в туризме являются важной профессиональной компетенцией 

специалиста в сфере индустрии туризма. 

 

The discipline provides theoretical knowledge and practical skills in the field of scientific-methodological, organizational - economic and 

administrative - legal bases of state regulation of the tourism industry. 

Course Objective: To study the directions and mechanisms of state regulation in the sphere of tourism, the problems of state regulation of the 

tourism industry. 

Contents include basic sections: the tourism industry as an object of state regulation. The concept and importance of state regulation in the 

tourism industry. Scope of tasks and functions of state regulation in the hospitality and tourism industry. The concept of tourist policy, strategy and 

tactics. Groups of legal acts regulating the sphere of tourism. The main forms of regulation of the tourism industry. Licensing. Standardization. 

Certification. The objectives, principles and methods of state regulation of tourism in the Republic of Kazakhstan. Classification systems and 

regulation of the industry of hospitality and tourism. International legal regulation of tourism. Modern tourist business and sustainable development. 

Strategy of tourism development in Kazakhstan. 

As a result of studying discipline the student should: 

know: 

- Regulations governing tourist activities; 

- System of state bodies regulating the sphere of tourism; 

- Methods of state regulation of tourist activity in the Republic of Kazakhstan; 

- Directions of state policy of the Republic of Kazakhstan in the sphere of tourism; 

be able to: 

- Analyze the regulations in the sphere of tourism; 

- Independently analyze and evaluate the phenomena, processes, mechanisms, results and effects of public regulation of tourism; 

have skills: 

- Work with educational, scientific literature and statistical sources, and regulatory - legal acts of the state regulation of tourism; 

- Compilation of abstracts, structural logic, tables on the state regulation of tourism; 

- Self-development and application of the necessary mechanisms to address specific problems in the field of state regulation of tourism. 

To be competent: in the analysis and evaluation of various phenomena of state regulation in tourism, in the application of forms and methods 

of state regulation in tourism. 

Knowledge, abilities and skills in the field of state regulation in tourism are an important professional competence of the specialist in the field 

of tourism industry. 



Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites  

Экономика негіздері, Мамандыққа кіріспе, Әлеуметтік сала мен туризмнің микроэкономикасы 

Основы экономики, Введение в специальность, Микроэкономика социальной сферы и туризма 

Bases of economy Introduction to the specialty , Microeconomics of social spheres and tourism 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Туризм менеджменті, Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру, Кәсіпорын экономикасы 

Менеджмент туризма, Планирование и организация туристского бизнеса, Экономика предприятия 

Management of tourism, Planning and organization of tourist business, Economy of Enterprises 

 

Мәдени аралық коммуникация негіздері 

Основы межкультурной коммуникации 

Foundations of intercultural communication 

Пән мәдениетаралық коммуникация негіздерін оқытады.   

Мақсаты - мәдениет және коммуникация,  мәдени нормалар, мәдени құндылықтар, мәдениетаралық коммуникациядағы рөлін, 

мемлекет және мәдениет ұғымдары, мәдениет динамикасы мен механизмдерін зерделеу. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: Мәдениетаралық коммуникация пәнінің негіздері. Мәдениет және коммуникация. 

Мемлекет және мәдениет ұғымдары. АҚШ пен Еуропадағы мәдениетаралық коммуникация дамуы мен қалыптасуы. Холл мен Д. Трагердің 

мәдениетаралықт коммуникацияға қатысты еңбектері. Мәдениет динамикасы. Мәдениетті өзгерісінің дереккөздері мен механизмдері 

Мәдени нормалар, мәдени құндылықтар, мәдениетаралық коммуникациядағы рөлі. Түрлі мәдениет өкілдіктері арасындағы байланыс 

алғышарттары Инкультурация мен социализация мақсаттары. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс: мәдени нормалар, мәдени құндылықтар, мәдениетаралық коммуникациядағы рөлін; мәдениетаралық байланыстың 

жекелеген мәселелері; 

Меңгеруі керек: тәжірибелік дағдының мәдениетаралық байланысын бағалау; 

Дағдылануы керек: мәдениетаралық коммуникация саласындағы қазіргі заманғы басқару құралдарын қолдану.  

Құзыретті болу: коммуникативтік мінез-құлық нақты көріністері әр түрлі жағдайларда мәдениетаралық байланыстарда. 

 

Дисциплина нацелена на развитие у студентов культурной восприимчивости, способности к правильной интерпретации конкретных 

проявлений коммуникативного поведения в различных ситуациях межкультурных контактов. 

Цель курса - формирование представлений об основных проблемах межкультурной коммуникации, навыков мышления в рамках 

«мультикультуризма» как позитивного отношения к иным культурам, признания ценностей культурного многообразия современного мира. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: Теория межкультурной коммуникации как научная дисциплина. 

Понятие и сущность культуры. Культура и поведение. Культура и ценности. Проблема «чужой» культуры и этноцентризм. Культурная 

идентичность. Культура и язык. Общение и коммуникация. Основные формы коммуникации. Теории межкультурной коммуникации. 

Структура межкультурной коммуникации. 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: ключевые понятия межкультурной коммуникации: культура, социализация и инкультурация, поведение, ценности; язык в 

аспекте межкультурного взаимодействия; общение и коммуникация; основные формы коммуникации; теории межкультурной 

коммуникации; структура межкультурной коммуникации; сущность и механизм процесса восприятия; 

Уметь: использовать понятийный аппарат теории межкультурной коммуникации; проявлять уважительное отношение к иноязычной 

культуре и сохранять собственную культурную идентичность; 

Иметь навыки: оперирования основными понятиями и терминами теории межкультурной коммуникации; выявления ценностных 

ориентаций иноязычной лингво культурной общности. 

Быть компетентным: в конкретных проявлениях коммуникативного поведения в различных ситуациях межкультурных контактов. 

 

The discipline is aimed at development in students of a cultural susceptibility, ability to the correct interpretation of concrete manifestations of 

communicative behavior in various situations of cross-cultural contacts. 

The purpose - formation of ideas of the main problems of cross-cultural communication, skills of thinking within "multibody building" as 

positive attitude towards other cultures, recognition of values of cultural diversity of the modern world. 

The content of discipline includes the main sections: Theory of cross-cultural communication as scientific discipline. Concept and essence of 

culture. Culture and behavior. Culture and values. Problem of "foreign" culture and ethnocentrism. Cultural identity. Culture and language. 

Communication and communication. Main forms of communication. Theories of cross-cultural communication. Structure of cross-cultural 

communication. 

As a result of studying of discipline the student has to: 

nobility: key concepts of cross-cultural communication: culture, socialization and an inkulturation, behavior, values, language in aspect of 

cross-cultural interaction, communication and communication, the main forms of communication, the theory of cross-cultural communication, 

structure of cross-cultural communication, essence and the mechanism of process of perception; 

to be able: to use a conceptual framework of the theory of cross-cultural communication; to show respect for foreign-language culture and to 

keep own cultural identity; 

to own skills: experience of operating by the basic concepts and terms of the theory of cross-cultural communication; identifications of 

valuable orientations of a foreign-language linguocultural community. 

Be competent: in specific forms of communicative behavior in various situations of intercultural contacts. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites  

Экономика негіздері, Мамандыққа кіріспе, Әлеуметтік сала мен туризмнің микроэкономикасы 

Основы экономики, Введение в специальность, Микроэкономика социальной сферы и туризма 

Bases of economy Introduction to the specialty , Microeconomics of social spheres and tourism 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Туризм менеджменті, Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру, Кәсіпорын экономикасы 

Менеджмент туризма, Планирование и организация туристского бизнеса, Экономика предприятия 

Management of tourism, Planning and organization of tourist business, Economy of Enterprises 



 

Жарнамалық менеджмент 

Рекламный менеджмент 

Advertising management 

Пәннің мақсаты:туризм саласындағы жарнама сипаттамаларын қазіргі заманғы көзқарастар қалыптастыруы мен және 

ұйымдастырушылық тәсілдер мен таныстыру. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерден тұрады: Жарнамалық процесінің субъектілері: жарнама, продюсер, жарнама 

дистрибьютор. Жарнама агенттіктері және олардың функциялары. Агенттік таңдау кезінде ескеру керек критерийлері. Туризм индустриясы 

кәсіпорнында жарнамалық қызметін жоспарлау. Брендинг тұжырымдамасы. Бүгінгі брендтердің мәні. Бренд архитектурасын жасау. Ел, 

аймақ, қала дестинацияларына туристік жарнаманы жылжыту.  

Пәнді оқу нәтижесінде студент білуі тиіс: 

Білуі тиіс: 

 - ұлттық өнімді жарнамалауға; 

- жарнама тиімділігін бағалау. 

Меңгеруі тиіс: 

- туризм кәсіпорындардың жарнамалық қызметін талдау және туристік өнімдерін жылжытуға әсер ететін факторлар санын анықтау.  

Дағдығдылануы тиіс: 

-ұлттық туристік өнімді жарнамалауын  ұйымдастыру. 

Пән коммуникативті құзыреттілікті  қалыптастыруға бағытталған 

 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с методическими и организационными подходами к построению и формированию 

современных взглядов на особенности рекламы в индустрии туризма. 

Содержание (основные разделы) изучаемой дисциплины: Субъекты рекламного процесса: рекламодатель, рекламопроизводитель, 

рекламораспространитель. Рекламные агентства и их функции. Критерии, учитываемые при выборе агентств. Планирование рекламной 

деятельности на предприятии индустрии туризма. Понятие брендинга. Сущность современных брендов. Создание архитектуры бренда. 

Позиционирование и рекламирование брендов дестинаций. Рекламирование и продвижение туристской дестинации: страны, региона, 

города. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- рекламу национального продукта; 

- оценку эффективности рекламной деятельности. 

Уметь: 

-анализировать рекламную деятельность туристских предприятий и определять ряд факторов, существенно влияющих на 

продвижение турпродукта. 

Иметь навыки: 



-организовать рекламу национального туристского продукта. 

Дисциплина направлена на формирование коммуникативной компетенции. 

 

Discipline "Advertising Management" is a profiling course in the training of specialists on directions of tourism. 

The purpose of discipline: to familiarize students with the methodological and organizational approaches to building and the formation of the modern views on the 

characteristics of advertising in the tourism industry. 

Brief description of the course: The subjects of the advertising process: the advertiser, the producer, distributor of advertisements. Advertising agencies and their 

functions. Criteria to be considered when choosing the agency. Planning promotional activities at the enterprise of the tourism industry. The concept of branding. The essence of 

today's brands. Creating a brand architecture. Positioning and promotion of destination brand. Advertising and promotion of tourist destinations: country, region, city. 

Students who have completed the study of the discipline, the result should be: 

To know: 

- advertising national product; 

- еvaluate the effectiveness of advertising. 

To be able to: 

- analyze the promotional activities of tourism enterprises and to determine the number of factors that significantly affect the promotion of 

tourist products  

Have skills:  

- organize ad national tourist product. 

The discipline is aimed at the formation of the communicative competence. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites  

Экономика негіздері, Мамандыққа кіріспе, Әлеуметтік сала мен туризмнің микроэкономикасы 

Основы экономики, Введение в специальность, Микроэкономика социальной сферы и туризма 

Bases of economy Introduction to the specialty , Microeconomics of social spheres and tourism 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Туризм менеджменті, Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру, Кәсіпорын экономикасы 

Менеджмент туризма, Планирование и организация туристского бизнеса, Экономика предприятия 

Management of tourism, Planning and organization of tourist business, Economy of Enterprises 

 

 

Туризм саласындағы және қонақүй шаруашылығындағы ақпараттық технологиялар 

Информационные технологии в сфере туризма и гостиничного хозяйства 

Information texnologies in tourism and hotel industry 

Туризм саласында мамандар дайындау заманауи компьютерлік технологиялар саласында айтарлықтай терең білімді және оларды 

талдауда тұрақты дағдыларының болуын, шешілетін экономикалық және өндірістік міндеттерге қарай оларды енгізу және пайдалануды 

білдіреді. 



Пәннің мақсаты: заманауи ақпараттық технологияларды ұйымдастыру негіздерін және оларды туристік және әлеуметтік-

экономикалық қызметтің ұйымдарының экономикалық және басқарушылық жұмысы мен ұйымдастырылуында қолдануға үйрету, 

мамандандырылған ақпараттық жүйелерді құру, енгізу және жүргізудің негізгі принциптерін қарастыру, студенттердің ақпараттық қоғамды 

қалыптастыру үрдісі туралы толық ұғымдарын қалыптастыру, сонымен қоса студенттердің тәжірибеде өзінің кәсіби қызметінде заманауи 

ақпараттық технологияларды табысты қолдану үшін қажетті экономикалық және компьютерлік дайындық саласында білімі мен дағдыларын 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: экономиканың әр түрлі салалары бойынша туризмнің  міндеттерін шешу үшін ақпараттық 

технологияларды қолдануға тәжірибелік дағдыларын қалыптастыру және болашақ мамандарға теориялық негізін беру ақпараттық 

технологияларды қолдануға тәжірибелік дағдыларын қалыптастыру және болашақ мамандарға теориялық негізін беру. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент  

Білуі тиіс: 

- туризмнің міндеттерін  шешу үшін ақпараттық технолияларды; 

 қолданудың әдістемелік негізі мен теориясын; 

- туризм жүйесін кешенді автоматтандыруға қолданыстағы бар  бағдарламамен қамтамасыз етуді. 

Меңгеруі керек:  

-бағдарламаны;  

-туризмнің міндеттерін шешу үшін ақпараттық технологияларды қолдануды. 

 Дағдылануы керек: автоматтандырылған есеп жүйесін қолдануға. 

Құзіретті болу: кәсіби міндеттерді шешуде ақпараттық технологияларды қолдануда. 

 

Подготовка специалистов в сфере социально-культурного сервиса и туризма предполагает достаточно глубокие знания в области 

современных компьютерных технологий и наличия устойчивых навыков их анализа, внедрения и использования в зависимости от решаемых 

экономических и производственных задач. 

Цель дисциплины: изучение студентами основ организации современных информационныхтехнологий и их применение в 

организации и работе экономической и управленческойдеятельности организаций туристской и социально-экономической 

деятельности,рассмотрение основных принципов построения, внедрения и веденияспециализированных информационных систем, создание 

у студентов целостногопредставления о процессах формирования информационного общества, а такжеформирование у студентов знаний и 

умений в области экономической и компьютернойподготовки, необходимых для успешного применения современных 

информационныхтехнологий в сфере своей профессиональной деятельности на практике. 

Краткое описание дисциплины: Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, в результате должны: дисциплина позволяет 

дать будущим специалистам теоретические основы и сформировать у них практические навыки в применении информационных технологий 

для решения задач по различным областям экономики и туризма, навыки в применении информационных технологий для решения задач по 

различным областям экономики и туризма 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  



-теоретические и методологические основы использования информационных технологий  

применение существующего программного обеспечения для комплексной автоматизации системы; 

Уметь:  

-использовать информационные технологии для решения задач, 

- пользоваться существующими классами программных продуктов систем туризма. 

Иметь навыки:   

применения автоматизированной системы. 

Быть компетентным:в применении информационных технологий при решении профессиональных задач. 

 

Training of specialists in the sphere of welfare service and tourism assumes rather profound knowledge in the field of modern computer 

technologies and existence of steady skills of their analysis, introduction and use depending on solvable economic and production tasks. 

Discipline purpose: studying by students of bases of the organization of modern information technologies and their application in the 

organization and work of economic and administrative activity of the organizations of tourist and social and economic activity, consideration of the 

basic principles of construction, introduction and maintaining specialized information systems, creation at students of complete idea of processes of 

formation of information society, and also formation at students of knowledge and abilities in the field of economic and computer preparation, modern 

information technologies, necessary for successful application, in the sphere of the professional activity in practice. 

Short description of discipline: The students who have finished studying of this discipline as a result have to: the discipline allows to give to 

future experts theoretical bases and to create at them practical skills in application of information technologies for the solution of tasks of various field 

of economy and tourism, skills in application of information technologies for the solution of tasks of various field of economy and tourism 

As a result of studying of discipline the student has to 

Nobility:  

- theoretical and methodological bases of use of information technologies  

application of the existing software for complex automation of system; 

To be able:  

- to use information technologies for the solution of tasks, 

- to use the existing classes of software products of systems of tourism. 

To have skills:   

use of the automated system. 

To be competent: in application of information technologies at the solution of professional tasks. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Экономика негіздері, Мамандыққа кіріспе, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілде) 

Основы экономики, Введение в специальность, Информационно-коммуникационные технологии (на англ. языке) 

Техника и тактика активных видов туризма Bases of economy Introduction to the specialty , Information and communication technologies (in 

English language) 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 



Экономикалық талдау, Қонақ үй бизнесіндегі жарнамалық-ақпараттық қызмет, Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру 

Экономический анализ, Рекламно-информационная деятельность в гостиничном бизнесе, Планирование и организация туристского бизнеса 

Economic Analysis, Promotional activities in the hotel business, Planning and organization of tourist business 

 

Эконометрика 

Эконометрика 

Econometrics 

Пәннің мақсаты негізгі экономикалық әдістер мен модельдерді туралы білім алу, осы әдістер мен модельдерді және практикалық 

жұмыста оның сандық іске асыруын қолдана білу.  

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: Эконометрикаға кіріспе. Ықтималдықтар теориясы мен математикалық 

статистика түсініктері. Жұптық сызықтық регрессия. Ең кіші квадраттар әдісі. Статистикалық болжамды тексеру. Регрессия теңдеуінің 

жалпы сапасын тексеру. Детерминация коэффициенті. Көптік сызықтық регрессия. Көптік сызықтық регрессияның коэффициенттеріне 

қатысты болжамды тексеру.Регрессияның сызықтық емес үлгілер. Мультиколлениарлық құбылыс. Гетероскедастикалық. Динамикалық 

қатар. 

Студент бұл пәнді оқу нәтижесінде: 

Білуі тиіс: экономикалық теория мен қолданбалы экономикалық пәндердің құралдары, категориялары және негізгі ұғымдарын; 

объетілер, құбылыстар және процесстердің экономикалық үлгілерін құру әдістерін; заманауи жүйе көрсеткішін құру, есептеу және талдау 

негіздерін. 

Меңгеруі керек: алынған тапсырма бойынша ақпарат іздеу, берілген экономикалық есептерді шешу үшін мәліметтер жинау, талдау; 

стандартты экономикалық модельдерді негізге ала отырып, экономикалық процесстер мен құбылыстардың жағдайы мен дамуын болжау. 

Дағдылануы керек: экономикалық зерттеудің әдістанамасымен; экономикалық және әлеуметтік мәліметтерді заманауи әдістермен 

жинауға, өңдеуге және талдауға; экономикалық моделдерді құру заманауи әдістемелерімен.  

Құзіретті болу: практикалық жұмыста негізгі эконометрикалық әдістерді, үлгілерді және олардың сандық іске асуларын қолдануда. 

 

Цель преподавания данной дисциплины приобретение студентами знаний об основных эконометрических методах и моделях, 

умений применять эти методы и модели и их численную реализацию в практической работе. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: введение в эконометрику. Сведения из теории вероятностей и 

математической статистики. Проверка статистической гипотезы. Метод наименьших квадратов. Модель множественной линейной 

регрессии. Классическая модель множественной линейной регрессии. Проверка статистической значимости коэффициентов линейной 

регрессии. Коэффициент детерминации. Нелинейные модели регрессии. Мультиколлинеарность. Гетероскедастичность. Динамический ряд. 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

знать: основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных экономических дисциплин;  методы 

построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов; основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей; 



уметь:  осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач; прогнозировать на основе стандартных эконометрических моделей поведение и развитие экономических процессов и 

явлений; 

владеть навыками: методологией экономического исследования; современными методами сбора, обработки и анализа экономических 

и социальных данных; современной методикой построения эконометрических моделей; 

Быть компетентным: в применении  основных эконометрических методов, моделей и их численной реализации в практической 

работе. 

 

The purpose of teaching this discipline the students acquire knowledge about the basic econometric methods and models, the ability to apply 

these methods and models and their numerical implementation in practice. In the course of the following questions rassmotrivayutsya: Introduction to 

Econometrics. Details of the theory of probability and mathematical statistics. Testing statistical hypothesis. Least square method. multiple linear 

regression model. The classical model of multiple linear regression. Checking the statistical significance of the linear regression coefficients. The 

coefficient of determination. Non-linear regression model. Multicollinearity. Heteroscedasticity. Dynamic range. 

As a result of the development of the discipline a student must: 

know: basic concepts, categories and tools of economic theory and applied economic disciplines; methods of construction of econometric 

models of objects, phenomena and processes; bases of construction, calculation and analysis of the current system of indicators 

be able to: search for information on getting the job, the collection, analysis of data necessary for the solution of economic problems; forecast 

based on standard econometric models of behavior and the development of economic processes and phenomena 

be skilled in: the methodology of economic research; Modern methods of collecting, processing and analyzing economic and social data; 

modern methods of construction of econometric models 

be competent: to apply basic econometric methods, models and their numerical implementation in practice. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Экономика негіздері, Мамандыққа кіріспе, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілде) 

Основы экономики, Введение в специальность, Информационно-коммуникационные технологии (на англ. языке) 

Техника и тактика активных видов туризма Bases of economy Introduction to the specialty , Information and communication technologies (in 

English language) 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Экономикалық талдау, Қонақ үй бизнесіндегі жарнамалық-ақпараттық қызмет, Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру 

Экономический анализ, Рекламно-информационная деятельность в гостиничном бизнесе, Планирование и организация туристского бизнеса 

Economic Analysis, Promotional activities in the hotel business, Planning and organization of tourist business 

 

Экономикалық процестер мен болжауларды моделдеу 

Моделирование в экономических процессах и в прогнозировании 

Modeling of economic processes and in predicting 



«Экономикалық процестер мен болжауларды моделдеу» пәні экономика деңгейіндегі макро және микроның экономикалық 

моделдеу құрылғыларын оқытады. 

Мақсаты: негізгі модельдер басқару шешімдерінің негіздемесінде қолданылатын экономика-математикалық моделдеу.  

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады:  Жоспарлау экономиканы мемлекеттік реттеудің негізгі құралы ретінде. 

Жоспарлаудың эксперттік әдістері. Экономикалық әдістер ел экономикасы диагностикасының құралы ретінде. Жоспарлау әдістерін 

оптимизациялау. Бәсекелестік ортада математикалық ойын теориясын қолдану.    

Студент бұл пәнді оқу нәтижесінде: 

Білуі тиіс: қазіргі қоғам мен экономикалық білімнің дамуында ақпарттық технологиялар мен ақпараттың ролі мен маңызын білу.  

Меңгеруі керек: жаһандық корпоративтік ақпараттық жүйелер мен компьютерлік желілердегі ақпаратпен жұмыс істеу қабілетін. 

Дағдылауы керек: теориялық және эксперименталдық зерттеу, сандық талдау және моделдеу әдістеріне; ақпаратты басқару құралы 

ретінде компьютермен жұмыс істеу, ақпаратты өңдеу, сақтау, алудың негізгі құралдары мен әдістеріне. 

Құзыретті болу: практикалық жұмыста экономикалы-математикалық шешімдерге сәйкес негізгі басқару үлгісін қолдану. 

 

Дисциплина «Моделирование в экономических процессах и в прогнозировании» изучает методы моделирования экономики на 

микро и макро уровне. 

Цель: изучить основные модели управления на основе экономико-математического  решения. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: прогнозирование как инструмент государственного регулирования 

экономики. Экспертные методы прогнозирования. Эконометрические методы как инструменты диагностики экономики страны. 

Оптимизационные методы прогнозирования. Применение математической теории игр в конкурентной среде. 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:роль и значение информации и информационных технологий в развитии современного общества, экономических явлений и 

процессов;     

уметь: работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных информационных системах; 

владеть: методами количественного анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования;владеть 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информации. 

Быть компетентным: в применении  основных моделей управления на основе экономико-математического  решения в практической 

работе. 

 

Discipline "in economic modeling and forecasting processes," examines the methods of modeling the economy on both micro and macro 

level. 

Purpose: maps the basic management model based on economic and mathematical solutions. 

Contents include basic sections: Forecasting as an instrument of state regulation of the economy. Expert methods of forecasting. Econometric 

methods as tools for diagnosis of the economy. Optimization methods of forecasting. Application of game theory in the competitive environment. 

As a result of the discipline student should: 



Know: Understanding the role and importance of information and information technologies in the development of modern society and 

economic values 

be able to: the ability to work with information on global computer networks and corporate information systems. 

own: own methods of quantitative analysis and modeling, theoretical and experimental research; Be familiar with basic techniques, methods 

and means of production, storage, information processing, computer skills as a means of managing information. 

Be competent: in the application of basic management model based on economic and mathematicalsolutions to practical work. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Экономика негіздері, Мамандыққа кіріспе, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілде) 

Основы экономики, Введение в специальность, Информационно-коммуникационные технологии (на англ. языке) 

Техника и тактика активных видов туризма Bases of economy Introduction to the specialty , Information and communication technologies (in 

English language) 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Экономикалық талдау, Қонақ үй бизнесіндегі жарнамалық-ақпараттық қызмет, Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру 

Экономический анализ, Рекламно-информационная деятельность в гостиничном бизнесе, Планирование и организация туристского бизнеса 

Economic Analysis, Promotional activities in the hotel business, Planning and organization of tourist business 

 

Туризм статистикасы 

Статистика в туризме 

StatisticsinTourism 

Пән туризм саласы бойынша статистикалық көрсеткіштерді экономикалық-статистикалық үрдістер мен құбылыстарды оқытады. 

Пәннің мақсаты: студенттермен статистикалық әдістер мен қоғамның өмір  заңдылықтарын білуді меңгерту 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерден тұрады: Ұлттық экономиканың құралы ретінде, мекемедегі статистикалық 

көрсеткіштерді есептеу. Статистикалық қатарларды құра білу. Дамыған мемлекет жағдайында статистикалық ақпарат  құра білу. 

Статистиканы меңгерту кез-келген экономикалық- статистикалық зерттеу жүргізу. Статистикалық зерттеулер бірінші сатысы ретінде. 

Статистикалық бақылау. Статистикалық байқау жоспарының. Бағдарламалық қамтамасыз ету әдістеме  бөлімі. Объектіні анықтау. Зерттеу 

объектісі материалдық, уақыты мен аумақтық шекараларын анықтау. Бақылау бірлігін таңдау. Бақылау бағдарламасын әзірлеу. 

Статистикалық нысандар. Статистикалық байқау жоспарының бөлімін ұйымдастыру. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент  

білуі тиіс: 

 -статистикалық көрсеткіштерді экономикалық-статистикалық үрдістер мен құбылыстарды білу;   

-статистикалық талдау әдістер факторын.   

меңгеруі тиіс; 

 -статистикалық бақылау мақсатын; 

- бақылау обьектісін; 

- бақылау бірлігін; 



- экономикалық- статистикалық әдістер негізінде статистикалық ақпаратты өңдеумен талдау. 

дағдылануы тиіс:ақпаратты  сақтау, әдістер мен құралдар,өңдеумен талдау. 

Құзіретті болу:туризм бойынша статистикалық көрсеткіштерді талдауда. 

 

Дисциплина изучает статистические показатели социально-экономических процессов и явлений по туризму. 

Цель дисциплины: овладение студентами знаний и навыков применения статистических методов в изучении закономерностей жизни 

общества. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: Освещение статистики как важного инструмента управления 

экономикой как национальной, так и на уровне предприятия. Статистический  сбор. Обработка и представление цифровой информации об 

уровне и возможностях развития страны. 

Приемы сбора экономической информации и методов ее обработки. Экономико-статистическое исследования. Статистическое 

наблюдение как первый этап статистического исследования. Программно-методический раздел плана статистического наблюдения. 

Определение объекта наблюдения. Определение материальных, временных и территориальных границ объекта изучения. Выбор единицы 

наблюдения. Разработка программы наблюдения. Статистические формуляры. Организационный раздел плана статистического наблюдения.  

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

-систему статистических показателей; 

- позволяющих с количественной стороны изучить и оценить социально-экономические процессы и явления; 

- методы статистического анализа факторов. 

Уметь: 

-выделять цели статистического наблюдения; 

-объекты наблюдения, единицы наблюдения; 

 -обрабатывать и анализировать сведённую статистическую информацию на основе экономико-статистических методов. 

Иметь навыки: 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации; 

Быть компетентным:в анализе статистических показателей по туризму. 

 

The discipline studies statistics of social and economic processes and the phenomena on tourism. 

Discipline purpose: mastering students of knowledge and skills of application of statistical methods in studying of regularities of life of 

society. 

Content of discipline includes the main sections: Illumination of statistics as important instrument of management of economy as national, and 

at the level of the enterprise. Statistical collecting. Processing and submission of digital information on level and opportunities of development of the 

country. 

Methods of collecting economic information and methods of its processing. Economical and statistical researches. Statistical supervision as 

first stage of statistical research. Program and methodical section of the plan of statistical supervision. Definition of object of supervision. Definition of 



material, temporary and territorial borders of object of studying. Choice of a sampling unit. Development of the program of supervision. Statistical 

lists. Organizational section of the plan of statistical supervision.  

As a result of studying of discipline the student has to 

know: 

- system of statistics; 

- allowing to study and estimate social and economic processes and the phenomena from the quantitative party; 

- methods of the statistical analysis of factors. 

To be able: 

- to allocate the purposes of statistical supervision; 

- objects of supervision, sampling unit; 

 - to process and analyze the consolidated statistical information on the basis of economical and statistical methods. 

To have skills: 

to own the main methods, ways and means of receiving, storage, processing of information; 

To be competent: in the analysis of statistics on tourism. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Туристік-өлкетанужұмысыныңнегіздері, Туризмдегібухгалтерлікесеп,  

Әлеуметтік сала мен туризмнің микроэкономикасы 

Основы туристско-краеведческой работы, Бухгалтерский учет в туризме, Микроэкономика социальной сферы и туризма 

Bases of tourist local history work, Book keeping in tourism, Microeconomics of social spheres and tourism 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Кәсіпорын экономикасы, Экономикалық талдау, Қонақүй қызметінің экономикасы және ұйымдастырылуы  

Экономика предприятия, Экономический анализ, Экономика и организация гостиничных услуг  

Economy of Enterprises, Economic Analysis, Economics and organization of hotel services 

 

 

Дағдарысқа қарсы басқару 

Антикризисное управление 

Antirecessionary management 

Пән басқару жүйелерін әзірлеу мүмкіндіктерін зерттеуде, оларды бизнес үшін қолайсыз құбылыстарды алдын алуға бағытталған 

қазіргі заманғы менеджмент барлық әлеуетін қолдану. 

Пәннің мақсаты: макро және микро деңгейде дағдарысқа қарсы басқару мәселелерін шешу ең тиімді әдістері мен құралдарын 

таңдауға қабілетін сатып алу. 

Пәннің мазмұны: дағдарысқа қарсы басқару екі деңгейі - макро, микро деңгейі. дағдарысқа қарсы басқару механизмі және оның 

тиімділігін үшін қажетті шарттарын анықтайды. Дағдарысқа қарсы басқару түрлері. Ұйымдастыру және дағдарыс алдын алу кәсіпорынның 

қаржылық жағдайын диагностикалау. 



Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс:  

- дағдарысқа қарсы басқарудың теориялық негіздері, нысандары мен әдістері; 

- дағдарыс қарсы басқарудың негізгі заңдары мен алгоритмдері. 

Менгеруі керек: 

- дағдарысқа қарсы процесінде себеп-салдарлық байланыстарды анықтаған кезінде алынған білімдерді пайдалану;  

- дағдарысқа қарсы басқару нәтижелері мен әсерлерін өз бетінше талдау. 

Дағдылануы керек:  

- ұйым дәрменсіздігінің ішкі және сыртқы себептерін талдау; 

- дағдарысты диагностикалау. 

Құзыретті болу: 

дағдарысқа қарсы басқару нысандары мен әдістерін  экономика саласындағы  микро және макродеңгейлерде қолдануға. 

 

Дисциплина изучает возможности выработки таких систем управления, которые направлены на предотвращение неблагоприятных 

для бизнеса явлений посредством использования всего потенциала современного менеджмента. 

Цель - приобретение умений в выборе наиболее эффективных методов и средств решения задач антикризисного управления на 

макро- и микроуровнях. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: Два уровня антикризисного управления – макроуровень, 

микроуровень. Принципы антикризисного управления. Механизм антикризисного управления и необходимые условия его эффективности. 

Типы антикризисного управления. Диагностика финансового состояния организации. Варианты предупреждения возникновения кризисной 

ситуации в деятельности предприятия. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- теоретические основы, формы и методы антикризисного управления;  

- основные закономерности и алгоритмы антикризисного управления. 

Уметь: 

- использовать полученные знания при выявлении причинно-следственных связей в процессе антикризисного;  

- самостоятельно анализировать результаты и эффекты антикризисного управления; 

Иметь навыки:  

- анализа внутренних и внешних причин несостоятельности организации; 

- диагностики кризиса. 

Быть компетентными: 

в применении форм и методов антикризисного управления в сфере экономики на микро и макроуровнях. 

 



Discipline is exploring the possibility of developing such control systems that focus on prevention of adverse effects for the business through 

the use of the full potential of modern management. 

The goal - the acquisition of skills in the selection of the most effective ways and means of solving the problems of crisis management at the 

macro and micro levels. 

Contents: Two levels of crisis management - macro, micro level. The principles of crisis management. The mechanism of crisis management 

and a prerequisite for its effectiveness. Types of crisis management. Diagnosis of the financial condition of the organization. Options for the prevention 

of a crisis in the enterprise. 

As a result of study of discipline a student must: 

Know: 

- Theoretical foundations, forms and methods of crisis management; 

- Basic laws and algorithms of crisis management. 

To be able to: 

- Use the knowledge in identifying cause-effect relationships in the process of crisis; 

- Independently analyze the results and effects of crisis management; 

Have skills: 

- Analysis of internal and external causes of the insolvency of the organization; 

- Diagnosis of the crisis. 

To be competent: 

in the application of forms and methods of crisis management in the field of Economics on micro and macro levels.  

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Туристік-өлкетанужұмысыныңнегіздері, Туризмдегібухгалтерлікесеп,  

Әлеуметтік сала мен туризмнің микроэкономикасы 

Основы туристско-краеведческой работы, Бухгалтерский учет в туризме, Микроэкономика социальной сферы и туризма 

Bases of tourist local history work, Book keeping in tourism, Microeconomics of social spheres and tourism 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Кәсіпорын экономикасы, Экономикалық талдау, Қонақүй қызметінің экономикасы және ұйымдастырылуы  

Экономика предприятия, Экономический анализ, Экономика и организация гостиничных услуг  

Economy of Enterprises, Economic Analysis, Economics and organization of hotel services 

 

 

Әлеуметті экономикалық статистика 

Социально-экономическая статистика 

Socio-economic statistiks 



Әлеуметтік-экономикалық статистика ғылыми пәнді білдіреді, ол экономика мен әлеуметтік саладағы бұқаралық құбылыстар мен 

процестердің сандық сипаттамаларын зерттеумен айналысады. Әлеуметтік-экономикалық статистиканының деректері қоғамда болып жатқан 

әр түрлі экономикалық және әлеуметтік процестердің жүйелі сандық сипаттамасын қамтамасыз етеді.  

Мақсаты - қоғамда өндірістік қызметте керекті статистикалық білімдермен дағдыларды керекті меңгерте білу . 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: әлеуметтік-экономикалық статистиканың әдістерімен міндеттері; әлеуметтік-

экономикалық статистиканың негізін; ұлттық шоттар статистикасы; халық және еңбек ресурстарының статистикасы; ұлттық байлық; 

тауарлар мен қызметтердің макроэкономикалық көрсеткіштерін есептеу әдістемесі; өндірістің тиімділік статистикасы; халықтың өмір сүру 

деңгейіні статистикасы; тауарлар мен қызметтерді түтыну статистикасы. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс:  

-жалпы статистикалық әдістерді зерттеу,принциптері және оларды қолдануы; 

-экономикалық жүйелер көрсеткіштері, ресурстармен қамту анықтамалары және тиімді мемлекеттерде, аймақтарда немесе 

шаруашылық субъектілерде қолдануы. 

Менгеруі керек: 

-макро және микро деңгейде әлеуметтік және экономикалық құбылыстың даму заңдылықтарын бағалау; 

-әлеуметтік – экономикалық процестердің сандылығы мен сапалығын байланыстарын талдау. 

Дағдылануы керек: 

-әр түрлі статистикалық әдістерді экономикалық зерттеулерде қолдану; 

- сұрыптауды ұйымдастыру, топ құру, динамика қатарларын құру,әр түрлі индекстарды есептеу, әр- түрлі деңгейдегі 

коррелиациялық-регрессивтік талдау. 

Құзыретті болу:  

әр түрлі экономикалық және әлеуметтік процестер жүйелі түрде сандық сипаттауда. 

 

Социально-экономическая статистика представляет собой научную дисциплину, которая занимается изучением количественных 

характеристик массовых явлений и процессов в экономике и социальной сфере. Данные социально-экономической статистики обеспечивают 

систематическое количественное описание различных экономических и социальных процессов, происходящих в обществе. 

Цель - овладение статистическими знаниями и умениями, необходимыми в общественной и производственной деятельности. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: предмет, методы, задачи социально-экономической статистики; 

основы социально-экономической статистики; система национальных счетов; статистика населения и трудовых ресурсов; статистика 

национального богатства; методология расчета макроэкономических показателей производства товаров и услуг; статистика эффективности 

производства; статистика уровня жизни населения; статистика потребления товаров и услуг; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- совокупность статистических методов исследования, принципы и способы их применения  



- систему экономических показателей, характеризующих обеспеченность ресурсами и эффективность их использования на уровне 

страны, региона или хозяйствующих субъектов.  

Уметь: 

 оценить закономерности развития социально- экономических явлений на макро- и микроуровнях;  

 проанализировать количественные и качественные взаимосвязи социально-экономических процессов;  

Иметь навыки: 

  использования различных статистических методов в экономических исследованиях 

  организации выборочного наблюдения, построения групп, обработки рядов динамики, расчета различных индексов, 

корреляционно-регрессивного анализа на различных уровнях. 

Быть компетентным: 

в систематическом количественном описании различных экономических и социальных процессов. 

 

Purpose of discipline - the mastery of statistical knowledge and skills necessary in social and productive activities.  

Table of contents of course: object, methods, tasks of socio-economic statistics; bases of socio-economic statistics; sna; statistics of population 

and labour resources; statistics of national riches; methodology of calculation of macroeconomic indexes of producing goods and services; statistics of 

efficiency of production; statistics of standard of living of population; statistics of consumption of commodities and services. 

As a result of studying of discipline the student has to:  

To know:  

- A set of statistical methods, principles, and methods for their use;  

- A system of economic indicators of the availability of resources and the effectiveness of their use at the level of a country, region or 

economic entities.  

Be able to:  

- Rate laws of development of socio-economic phenomena at the macro and micro levels;  

- analyze the qualitative and quantitative relationship of socio-economic processes.  

Have the skills to:  

- the use of different statistical methods in economic research;  

- sample survey organization, constructing groups, time series processing, calculation of various indices, correlation and regression analysis at 

different levels.  

Be competent: 

in a systematic quantitative description of the various economic and social processes. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Туристік-өлкетанужұмысыныңнегіздері, Туризмдегібухгалтерлікесеп,  

Әлеуметтік сала мен туризмнің микроэкономикасы 

Основы туристско-краеведческой работы, Бухгалтерский учет в туризме, Микроэкономика социальной сферы и туризма 

Bases of tourist local history work, Book keeping in tourism, Microeconomics of social spheres and tourism 



Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Кәсіпорын экономикасы, Экономикалық талдау, Қонақүй қызметінің экономикасы және ұйымдастырылуы  

Экономика предприятия, Экономический анализ, Экономика и организация гостиничных услуг  

Economy of Enterprises, Economic Analysis, Economics and organization of hotel services 

 

Жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 

Основы антикоррупционной культуры 

Bases of anticorruption culture 

Пән – жастардың білім алу үдерісіндегі өзінің мүмкін болатын салдары бойынша ұзақ мерзімді, стратегиялық және ең тиімді 

сыбайлас жемқорлыққа карсы бағыт.  

Мақсаты: «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері» оқу пәнінің негізгі мақсаты – сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

бойынша және осы негізде аталған құбылысқа қарсы азаматтық ұстанымды жүйелі білім арқылы қалыптастыру.  

Куртың мазмұны: «Сыбайлас жемқорлық» түсінігінің теориялық-әдістемелік негіздері. Қазіргі мемлекеттердегі сыбайлас 

жемқорлықтың тасымалдануы. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жағдайлары ретінде қазақстандық қоғамның әлеуметтік-

экономикалық қатынастарын жетілдіру. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптастыру. Жастардың сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениетін қалыптастыру ерекшеліктері. Сыбайлас жемқорлықтың мңнез-құлық табиғатының психологиялық ерекшеліктері. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптасуының этникалық ерекшеліктері. ҚР-ғы ұлттық қауіпсіздіктің факторы ретінде 

сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілікті қалыптастыру. Сыбайлас жемқорлық әрекеті үшін құқықтық жауапкершілік. Діни ережелер мен 

құндылықтар қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетінің қағидаты ретінде. Әр түрлі аймақтардағы сыбайлас жемқорлық әрекеті 

үшін моральдық-этикалық жауапкершілік. Шенеунік институтының қалыптасуы және әлеуметтік құбылыс ретінде сыбайлас жемқорлықтың 

көрініс беруі мен таралуы үшін жағдайлардың жасалуы. Сыбайлас жемқорлықпен күрес бойынша халықаралық тәжірибе: құқықтық аспект. 

ҚР-ғы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық және ұйымдастырулық негіздері. Сыбайлас жемқорлық Қазақстан 

Республикасының әлеуметтік-мемлекеттік әрекетсіздігінің көрінісі мен қауіпсіздігіне қатер ретінде.   

Студент курс аяқталғаннан кейін міндетті  

Білуі тиіс: Зерттеп отырған саладағы алдыңғы қатарлы білім элементтерін қоса алғанда, сол сала бойынша білімі мен түсінігін 

көрсете білу. 

Меңгеруі керек: Осы білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдана білу.  

Дағдылануы керек: Дәйектемелер құрастыру және зерттеп отырған саласындағы мәселелерді шешуге дағдылану. 

Құзыретті болу: қоғамда құндылықтар жүйесін нығайту және қызмет саласындағы субъектілердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл жүзеге асыратын, сыбайлас жемқорлыққа төзуге болмайтындықты бейнелейтін, сыбайлас жемқорлық құбылысына нөлдік 

төзімділікті құруға. 

 

Дисциплина изучается студентами в целях формирования антикоррупционной культуры, выработке знани, умений и навыков в 

области противодействия коррупции. 

Цель: формирование знаний, умений и навыков в области деятельности, осуществляемой субъектами противодействия коррупции 



по сохранению и укреплению в обществе системы ценностей, отражающей нетерпимость к коррупции, создание нулевой терпимости к 

явлению коррупции в студенческой среде. 

Содержание курса: Курс «Основы формирования антикоррупционной культуры» направлен на изучение понятия 

антикоррупционной культуры, механизмов совершенствования социально-экономических отношений, как условий для формирования 

антикоррупционной культуры,  правовового противодействия развитию корррупции в Республике Казахстан; изучение реформ 

государственного управления, направленные на противодействие коррупции,  изучение особенностей формирования антикоррупционной  

культуры в различных социальных группах, особенности морально-этической ответственности за коррупционные деяния в различных 

сферах, религиозных норм и ценностей, как принципов антикоррупционной культуры общества, психологические особенности природы 

коррупционного поведения.   

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, в результате должны: 

Знать: основные определения антикоррупционной культуры, международное и национальное законодательство, регулирующее 

противодействие коррупции, основные подходы к формированию антикоруупционной культуры в различных социальных группах, меры 

ответственности за коррупционные правонарушения в различных сферах. 

Уметь: применять полученные знания в анализе, в деятельности органов государственного управления по формированию 

антикоррупционной культуры общества в части правового и социального противодействия коррупции и борьбе с ней как с социальным 

явлением.  

Иметь навыки: умением распознавать коррупцию как элемент социально-политической жизни общества в международном и 

национальном контексте, анализом деятельности органов государственной власти, политических и общественных организаций в сфере 

противодействия коррупции и принимать в ней участие, навыками формирования антикоррупционной культуры в различных социальных 

средах. 

Быть компетентными: в области деятельности, осуществляемой субъектами противодействия коррупции по сохранению и 

укреплению в обществе системы ценностей, отражающей нетерпимость к коррупции, создание нулевой терпимости к явлению коррупции . 

 

The discipline  is studied by students in order to create an anti-corruption culture, the development of knowledge and skills in the field of 

combating corruption. 

Purpose: creation of knowledge and skills in the field of the activities carried out anti-corruption entities to preserve and strengthen the social 

value system that reflects intolerance of corruption, creating zero tolerance for corruption phenomenon among students. 

Course content: The course "Fundamentals of forming an anti-corruption culture" is aimed at studying the concept of an anti-corruption 

culture and mechanisms to improve the socio-economic relations, as the conditions for the formation of an anti-corruption culture, counter 

pravovovogo korrruptsii development in the Republic of Kazakhstan; study public administration reforms aimed at fighting corruption, the study of 

peculiarities of forming an anti-corruption culture in different social groups, especially the moral and ethical responsibility for acts of corruption in 

various fields, religious norms and values such as the principles of anti-corruption culture in the society, the nature of the psychological characteristics 

of corrupt behavior. 

To be competent: in the activities carried out by the subjects of anti-corruption to preserve and strengthen the social value system that reflects 

intolerance of corruption, the establishment of zero tolerance to corruption phenomenon. 



Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Құқықнегіздері, Қазақстанныңқазіргізамантарихы, Саясаттану-әлеуметтану  

Основыправа, СовременнаяисторияКазахстана, Политология-социология 

Basics of Law, The modern history of Kazakhstan,  Political science-sociology 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Туризмдегі салық салу,Қонақ үй қызметінің экономикасы және ұйымдастырылуы 

Налогообложение в туризме, Экономика и организация гостиничных услуг  

Taxation in Tourism, Economics and organization of hotel services 

 

Ұлт дәстүрі 

Национальные традиции 

Nationaltraditions 

Пәнді меңгерудің мақсаты: қазақ және Қазақстан Республикасының өзге де халықтарының рухани мұрасын дамытуға негізделген 

ұлттық ерекшелік деңгейі жоғары тұлғаны қалыптастыру; жеке тұлғаны әлеуметтендіру дамыту; оларда ұлттық мәдени құндылықтардың 

тарихын және әдістемесін дамыту, әсіресе, қазіргі қазақ мәдениеті мен өркениетінің мәселесіне студенттердің қызығушылығын ояту; Қазақ 

мәдениетінің феноменін, түрлі аспектілерін, ерекшеліктерін ашып көрсету; сипаттамалары және негізгі түрлері мен әлеуметтік-мәдени 

аспектіде қазіргі заманғы қазақстандық қоғамның субмәдениеттарінің табиғаты. 

Курс мазмұны: Қазақ мәдениетінің тарихы, Қазақстан Республикасында қазіргі заманғы мәдени үрдісті түсіну үшін негіз ретінде; 

Қазақстан мен көршілес мемлекеттердің достығы, олардың жұмыс істеуі және даму заңдылықтары аумағында болған дәстүрлі қоғамдардың 

мәдениет дамуының негізгі кезеңдері; рәсімдері, салт-дәстүрлер, ойындар мен мерекелер, қазақ халқының ұлттық киімі, ұлттық мәдениеттегі 

әйел бейнесі. 

Студент пәнді меңгеру нәтижесінде игеруі қажет: 

- дәстүрлер мен әдет-ғұрыптарды, адамдардың өмір сүру салтын, өз әдет-ғұрыптарын, ұлттық ерекшеліктерін білу; қазақтардың 

этикалық және ділінің негіздері, оның негізгі ерекшеліктері: адалдық дәстүрі; ата-бабаларын жадында сақтау, отбасы мен балалардың 

үлкенге құрметі; басқа мәдениет өкілдері мен дін өкілдеріне деген төзімділік. 

- әр тараптар еркін байланысу барысында бір-бірін қалай қабылдайтыны туралы ой-тұжырым жасау, мәдени қарым-қатынас 

этикетін сақтау. 

- тұрақты даму стратегиясын жүзеге асырудың аналитикалық және басқару міндеттерін шешу үшін қажетті Қазақстан 

мәдениетінің ғылыми-зерттеу жобаларын жүргізуге дағдылану. 

Құзыретті болу: Қазақстан Республикасының қазақ және басқа да халықтардың рухани мұрасы саласындағы, қазіргі қазақ мәдениет 

және өркениет, олардың тарихи және әдіснамалық дамыту ерекшеліктерді, қазіргі қазақстандық қоғамның әлеуметтік мәдени аспектідегі 

негізгі типтеріне. 

 

Цель курса «Национальные традиции»: формирование личности с высоким уровнем национального самосознания на основе 

освоения ею духовного наследия казахского и других народов Республики Казахстан; развитие этнической социализированности личности; 



пробудить интерес у студентов к проблеме ценностей казахской культуры, особенности современной казахской культуры и цивилизации в 

их историческом и методологическом развитии; раскрыть специфику различных аспектов проявления феномена казахской культуры; 

характерные черты и сущности основных типов и субкультур современного казахстанского общества в социокультурном аспекте. 

Содержание курса: история казахской культуры как основа для понимания современного культурного процесса в Республике 

Казахстан; основные этапы развития культуры традиционных обществ, существовавших на территории Казахстана и сопредельных 

государств содружества, закономерности их функционирования и развития; обряды,традиции и обычаи, игры и праздники, национальный 

костюм казахского народа, образ женщины в национальной культуре.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать традиции и обычаи, уклад жизни народа, его привычки, национальные особенности; основы этикета и менталитет казахов, 

его основные черты: верность традициям, уважительное отношение к памяти предков, своему роду, старшим в семье и детям; толерантность 

по отношению к другим культурам и религиям;   

- уметь свободно общаться, иметь представление о том, как собеседники воспринимают друг друга; владеть этикетом и культурой 

общения;  

- иметь навыки проведения научно-исследовательских работ в области культуры Казахстана, необходимых для решения 

аналитических и управленческих задач при реализации устойчивого развития. 

Быть компетентным: в области духовного наследия казахского и других народов Республики Казахстан, особенностей современной 

казахской культуры и цивилизации в их историческом и методологическом развитии, основных типов и субкультур современного 

казахстанского общества в социокультурном аспекте. 

 

The aim of the course: the formation of personality with a high level of national identity based on the development of its spiritual heritage of 

the Kazakh and other peoples of the Republic of Kazakhstan; development of ethnic socialization of the individual; to arouse the interest of students to 

the problem of the Kazakh cultural values, especially the modern Kazakh culture and civilization in their historical and methodological development; 

disclose the specifics of the various aspects of the phenomenon of Kazakh culture; the characteristics and nature of the basic types and subcultures of 

the modern Kazakh society in the socio-cultural aspect. 

Course content: history of Kazakh culture as a basis for understanding contemporary cultural process in the Republic of Kazakhstan; the basic 

stages development of culture of traditional societies that existed on the territory of Kazakhstan and neighboring Commonwealth states, the laws of 

their functioning and development; rituals, traditions and customs, games and holidays, national costume of the Kazakh people, the image of women in 

the national culture. 

As a result of the development of discipline a student must: 

- to know the traditions and customs, way of life of the people, his customs, national characteristics; the basics of etiquette and mentality of 

the Kazakhs, its main features: loyalty to tradition; respect for the memory of ancestors, your family, the eldest in the family and children; tolerance 

towards other cultures and religions. 

- be able to communicate freely, to have an idea about how the sides perceive each other, own etiquette and culture of communication; 

- have the skills conduct research projects in the culture of Kazakhstan, required to solve analytical and management tasks in the 

implementation of sustainable development. 



Be competent: in the spiritual heritage of the Kazakh and other peoples of the Republic of Kazakhstan, the characteristics of modern Kazakh 

culture and civilization in their historical and methodological development, and the main types of subcultures of the modern Kazakhstani society in the 

socio-cultural aspect. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Құқықнегіздері, Қазақстанныңқазіргізамантарихы, Саясаттану-әлеуметтану  

Основыправа, СовременнаяисторияКазахстана, Политология-социология 

Basics of Law, The modern history of Kazakhstan,  Political science-sociology 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Туризмдегі салық салу, Қонақ үй қызметінің экономикасы және ұйымдастырылуы  

Налогообложение в туризме, Экономика и организация гостиничных услуг  

Taxation in Tourism, Economics and organization of hotel services 

 

Адам дамуын басқару  

Управление человеческим развитием 

Managing human development 

Пән  адами капиталды дамытудың негізгі теориялары, адам ресурстарының тұрақты дамуын басқаружайлы жалпы мағлұматтар 

береді. 

Мақсаты  - студенттерге адами капиталды дамытудың негізгі теориялары мен қазіргі жағдайдағы адам капиталын басқарудың 

құралдары, механизмдері  жайлы мәліметтер беру. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады:адами капитал және адами даму тұжырымдамасының мәні мен мазмұны, адами 

дамудың негізгі құрамдауыштарының үрдістері және болжамдары, адами капитал сапасын жақсартудың тиімді мемлекеттік саясаты, адами 

капиталды дамытудың негізгі теориялары, адам ресурстарының тұрақты дамуын басқару. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс:  адами капиталды дамытудың негізгі теориялары, адам ресурстарының тұрақты дамуын басқаружайлы түсінігін. 

Меңгеруі керек:  адам дамуын басқару пәнінде қарастырылған тақырыптар бойынша көрсеткіштерді тануға, талдауға, қорытынды 

жасауға мүмкіндігі болуы қажет.  

Дағдылануы керек: студенттер экономикалық ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасауға және кейіннен бітіру жұмысын дайындауға 

дағдылану. 

Құзыретті болу:аймақтық  және жергілікті деңгейлерде адам ресурстарын басқару саласындағы байланысты түсіне отырып, 

заңдардың, адам ресурстарын дамыту және басқару жүйесін, адам ресурстарын жаһандық аумағында басқаруда.  

  

Дисциплина изучает теорию управления человеческим развитием. 

Цель курса -  формирование у обучающихся знаний и исследовательских навыков в области управления человеческими ресурсами, 

связанных с пониманием законов развития человеческих ресурсов и системой управления человеческими ресурсами на глобальном, 

региональном и местном уровнях.  



Содержание дисциплины включает в себя основные разделы:  сущность и содержание концепции человеческого развития, истоки 

концепции, концепции базовых нужд и качества жизни. Человеческое развитие как новейшая социально-экономическая теория. Индикаторы 

человеческого развития. Классификация в мире уровневых структур и моделей образования. Первая Международная стандартная 

классификация образования. Казахстанская модель образования в свете задач человеческого развития. Эффективное управление и 

человеческое развитие. Демократия и развитие человека. Ключевые принципы демократии. Всеобщая Декларация прав человека как основа 

концепции человеческого развития. Права человека и сбалансированное развитие человека. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- составляющие человеческого капитала; 

- факторы воспроизводства человеческого капитала; 

- виды человеческого капитала; 

уметь:  

- проводить оценку человеческого капитала организации; 

- разрабатывать мероприятия по развитию человеческого капитала организации; 

владеть навыками: 

- работы с учебной, научной литературой, со статистическими источниками и нормативно – правовыми актами; 

- составления тезисов,  структурно-логических схем, таблиц, составления и анализа ответов на вопросы в области управления 

человеческим развитием. 

Быть компетентным:в области управления человеческими ресурсами, связанных с пониманием законов развития человеческих 

ресурсов и системой управления человеческими ресурсами на глобальном, региональном и местном уровнях.  

 

Purpose: formation at the trained knowledge and research skills in the field of management of human resources connected with understanding 

of laws of development of human resources and a control system of human resources on globalКурсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Course content:  the nature and content of the concept of human development, the origins of the concept, the concept of basic needs and 

quality of life. Human development as the recent socio-economic theory. Indicators of human development. The classification of the world's tier 

structure and models of education. First International Standard Classification of Education. Kazakhstan model of education in the light of the 

objectives of human development. Good governance and human development. Democracy and human development. The key principles of democracy. 

The Universal Declaration of Human Rights as the basis of the concept of human development. Human rights and the balanced development of the 

person. 

As a result of studying of discipline the student has to:  

Nobility: 

- components of the human capital. 

- factors of reproduction of the human capital. 

- types of the human capital. 

To be able:  



- to carry out an assessment of the human capital of the organization. 

- to develop actions for development of the human capital of the organization. 

To own skills: 

- works with educational, scientific literature, with statistical sources and it is standard – legal acts; 

- drawing up theses, structural and logical schemes, tables, drawing up and the analysis of answers to questions in the field of public 

administration by human development.  

Be competent:in the field of human resource management related to understanding the laws of development of human resources and human 

resources management system at the global, regional and local levels. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Құқықнегіздері, Қазақстанныңқазіргізамантарихы, Саясаттану-әлеуметтану  

Основыправа, СовременнаяисторияКазахстана, Политология-социология 

Basics of Law, The modern history of Kazakhstan,  Political science-sociology 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Туризмдегі салық салу, Қонақ үй қызметінің экономикасы және ұйымдастырылуы  

Налогообложение в туризме, Экономика и организация гостиничных услуг  

Taxation in Tourism, Economics and organization of hotel services 

 

 

Дінтану 

Религиоведение 

Religious studies 

Пән діннің пайда болуын, дамуын, қызмет етуінінің заңдылықтарын, діни тілдің тануға, діни сенімнің тұғырын анықтауды, 

рационалдық пен нақтылықты, діннің табиғаты мен қызметін оқытады. 

Мақсаты - діннің әлемдегі қатынасу әдісінің ерекшеліктерін қалыптастыруды, діннің алатын орны мен маңыздылығын оқыту.  

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Дін адамзат өміріндегі әлемдік мәдениетінің ажырамас бөлігі болып табылады. 

Діннің пайда болу,дамыту, қалыптастыру заңдылықтары. Діннің әртүрлі компонеттерін. Діннің мәдениеттің басқасаласымен байланысы. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс: дінтанудың негізгі категорияларын; әлемдік діндердің ерекшеліктерін және Қазақстан Республикасындағы дін 

жағдайларын; 

Меңгеруі керек: кез келген діни мәселелерге деген көзқарасын дәлелді, нақты және түсінікті жеткізе білу; бөлек ұстанымды 

толерантты қабылдай білуді; 

Дағдылануы керек: діни құбылыстар мен үрдістерді  талдай алуды; діни танымдық әдебиетпен жұмыс жасай білуді. 

Құзыретті болу: әлемдік және ұлттық діндерде, қазіргі Қазақстандағы конфессиялық жағдайларда, толеранттылық және діни 

төзімділік қалыптастыру қолдану әдістеріне. 

 



Дисциплина изучает закономерности возникновения, развития и функционирования религии; стремится понять смысл религиозного 

языка; определить статус религиозных верований, условия их обоснованности, рациональности и истинности; охарактеризовать   природу и 

функциирелигиозного опыта. 

Цель - сформировать понимание особенностей религиозного способа отношения к миру, места и роли религии в современном мире. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: Религия как часть мировой культуры человечества. Закономерности 

возникновения, развития и функционирования религии. Строение и различные компоненты религии. Взаимосвязь и взаимодействие религии 

и других областей культуры. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные категории религиоведения; особенности мировых религий и религиозной ситуации в Республике Казахстан; 

Уметь: аргументировано, доказательно высказывать и обосновывать собственный взгляд на ту или иную религиоведческую 

проблему; толерантно воспринимать иную позицию; 

иметь навыки: анализа религиозных явлений и процессов; работы с религиоведческой литературой. 

Быть компетентным: в мировых и основных национальных религиях, конфессиональной ситуации в современном Казахстане, в 

применении методов формирования толерантности и веротерпимости. 

 

The discipline studies the laws of the origin, development and functioning of religion; seeks to understand the meaning of religious language; 

determine the status of religious belief, the conditions of their validity, rationality and truth; describe the nature and function of religious experience. 

The goal - to generate understanding of the religious way of relating to the world, the place and role of religion in the modern world. 

Contents: Religion as part of a global culture of mankind. Laws of the origin, development and functioning of religion. The structure and 

different components of religion.The relationship and interaction of religion, culture and other areas. 

As a result of study of discipline a student must: 

know: main categories of religion; characteristics of world religions and religious situation in the Republic of Kazakhstan; 

to be able to: argue convincingly express and justify their own view on this or that theological problem; tolerance to take a different position. 

have skills: analysis of religious phenomena and processes; work with theological literature. 

Be competent: in the world and the main national religions, the religious situation in the modern Kazakhstan, in the application of methods of 

formation of tolerance and toleration. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Құқықнегіздері, Қазақстанныңқазіргізамантарихы, Саясаттану-әлеуметтану  

Основыправа, СовременнаяисторияКазахстана, Политология-социология 

Basics of Law, The modern history of Kazakhstan,  Political science-sociology 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Этнографиялық туризм, Экскурсия менеджменті, Қазақстанның туризм географиясы 

Этнографический туризм, Менеджмент экскурсий, География туризма Казахстана 

Ethnographic tourism , Management tour, Geography of tourism in Kazakhstan 

 



Бизнес этикасы 

Этика бизнеса 

Business ethics 

Бизнес этикасы мәселелерін іскерлік этика ретінде, осы сөз адалдыққа, ашықтыққа, шыншылдыққа негізделген, қолданыстағы 

заңнамаға, белгіленген ережелер мен салт-дәстүрге сәйкес нарықта тиімді жұмыс істеуі қабілетін қарастыру курстың негізгі міндеті болып 

табылады. 

Мақсаты - зерттеу теориялық және практикалық білімдерін бекіту. Студенттерге стратегиялық салауатты ойлау қабілетін 

қалыптастыру, проблемаларын жан-жақты пайымдау, практикалық жағдайларда баламалы шешімдерді іздеу. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: бизнес этикасы туралы ғылымның пайда болуының міндеттері мен мағынасы. 

Бизнес этикасының қазіргі тұжырымдамалары. Әділдік  этикасының негізгі ережелері. Корпоративтік  этика мәні мен маңызы. Этикалық 

кодекс. Пост кеңестік қоғам және оның бизнес бағдары. Басшысының этика элементтері және қызметкерлердің әлеуметтік психологиялық 

үйлесімділігі мәні. Іскерлік этикеттің негізгі ережесі. Қазақстан кәсіпорындары жағдайында этика бағыттарының дамуы. Мінез-құлықтағы 

тұлғааралық қарым-қатынас. Кәсіби этика. Іскерлік өмірдің этикалық проблемалары. Бизнес этикасының құрылымы. Дін және бизнес. 

Қазақстандық  кәсіпкерлік көшбасшылары: адамгершілік портреті. Халықаралық бизнестегі іскерлік мәдениет. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс: этикалық нормалар мен ережелерді түрлі тұжырымдамасымен бизнестің және қоғамның өзара қарым-қатынастарын 

реттеуді; компаниялар арасында өзара қарым-қатынас, сондай-ақ қоғам мен компаниялар арасындағы қарым-қатынас, фирмалар ішіндегі,  

индивидтар арасындағы іскерлік байланыстарды; 

Меңгеруі керек:қазіргі заманғы бизнес этикасының тұжырымдамалары; этикалық кодексті, бизнестегі адамгершілік және мораль 

ұғымдарын түсіну;басқарушылық этика ерекшеліктерін, іскерлік байланыстар этикасын зерттеу;қоғам алдындағы бизнестің әлеуметтік 

жауапкершілігін, этика және этикеттік кәсіпкерлік қызмет табыстылығына әсерін; 

Дағдылануы керек: кәсіпорынға экономикалық және кадрлық минимум жоғалтумен бәсекелестік нарықта ұзақ өмір сүру мүмкіндігін 

беретін барабар, этикалық тиімді басқарушылық шешімдер қабылдауға. 

Құзыретті болу: бекітілген заңдылықтар, ережелер мен дәстүрлер аясында нарықта тиімді қызмет етуге іскерлік этиканың 

мәселелеріне.   

 

Основной задачей курса является рассмотрение вопросов этики бизнеса как деловой этики, базирующейся на честности, открытости, 

верности данному слову, способности эффективно функционировать на рынке в соответствии с действующим законодательством, 

установленными правилами и традициями. 

Цель - изучение закрепление теоретических и практических знаний и формирование у студентов стратегического образа мышления, 

способности к целостному видению проблемы, поиску альтернативных решений в практических ситуациях. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: Задачи и смысл появления науки об этике бизнеса. Современные 

концепции этики бизнеса. Основные положения этики справедливости. Сущность и значение корпоративной этики. Этический кодекс 

организации. Пост советское общество и его бизнес ориентации.Элементы этики руководителя и значение социально психологической 

совместимости сотрудников. Основные правила делового этикета. Направления развития этики в условиях предприятий Казахстана. 



Межличностные отношения в поведении. Профессиональная этика. Этические проблемы деловой жизни. Структура этики бизнеса. Религия 

и бизнес. Лидеры казахстанского предпринимательства: нравственный портрет. Деловые культуры в международном бизнесе. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:урегулирования взаимоотношений бизнеса и общества через различные концепции этических норм и 

правил;взаимоотношения как между компаниями, так и между компаниями и обществом, отношения внутри фирмы, деловые связи между 

индивидами; 

уметь: современных концепций этики бизнеса; понимания этического кодекса, понятий нравственности и морали в 

бизнесе;изучения особенностей управленческой этики, этики деловых контактов;социальной ответственности бизнеса перед обществом, 

влияния этики и этикета на успешность предпринимательской деятельности; 

иметь навыки: принимать адекватные, этичные, эффективные управленческие решения, дающие предприятию возможность 

долговременного существования на конкурентном рынке при минимуме экономических и кадровых потерь. 

Быть компетентным в вопросах деловой этики и способности эффективно функционировать на рынке в соответствии с 

действующим законодательством, установленными правилами и традициями. 

 

The basic task of course is consideration of questions of business ethics as business ethics, being based on honesty, openness, to loyalty given 

one's word, ability effectively to function at the market in accordance with a current legislation, set rules and traditions. 

An aim is a study fixing of theoretical and practical knowledge and forming for the students of strategic character of thinking, capacities for 

integral vision of problem, search of alternative decisions in practical situations. 

Brief description of the course: Tasks and sense of appearance of science dealing with ethics of business. Modern conceptions of business 

ethics. Substantive provisions of ethics of justice. Essence and value of corporate ethics. Ethic code of organization. A post is soviet society and his 

business of orientation. Elements of ethics of leader and value socially of psychological compatibility of employees. Basic rules of business etiquette. 

Directions of development of ethics in the conditions of enterprises of Kazakhstan.  Between personality relations are in behavior.Professional ethics. 

Ethic problems of business life. Structure of business ethics.Religion and business. Leaders of the Kazakhstan enterprise: moral portrait. Business 

cultures are in international business. 

In the process of studying the discipline a student must:  

to know:are settlements of mutual relations of business and society through different conceptions of ethic norms and rules; are mutual 

relations both between companies and between companies and society, relations into a firm, business connections between individuals; 

to be able to:modern conceptions of business ethics; understanding of ethic code, concepts of morality and moral in business;are studies of 

features of administrative ethics, ethics of business contacts;to social responsibility of business before society, influence of ethics and etiquette on 

success of entrepreneurial activity; 

have skills:принимать adequate, ethic, effective administrative decisions giving to the enterprise an opportunity of long duration existence at 

the competition market at a minimum of economic and skilled losses. 

To be competent in matters of business ethics and the ability to function effectively on the market in accordance with applicable law, the 

established rules and traditions. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 



Құқық негіздері, Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Саясаттану-әлеуметтану  

Основы права, Современная история Казахстана, Политология-социология 

Basics of Law, The modern history of Kazakhstan,  Political science-sociology 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Этнографиялық туризм, Экскурсия менеджменті, Қазақстанның туризм географиясы 

Этнографический туризм, Менеджмент экскурсий, География туризма Казахстана 

Ethnographic tourism , Management tour, Geography of tourism in Kazakhstan 

 

Әлем халықтарының ұлттық  салт-дәстүрлері 

Национальные традиции и обычаи народов мира 

National traditions and customs of the peoples of the world 

Пән әлемнің әр түрлі халықтарының ұлттық салт-дәстүрлерін оқытады. 

Пәннің мақсаты: халықтық салт–дәстүрлерді, өнерді дәріптейтін, ана тілі мен дінін қадірлейтін, Отанын елін, жерін сүйетін, жан –

жақты жетілген, саналы намысқор, патриот азамат тәрбиелеу. 

Оқылатын пәннің мазмұны (негізгі бөлімдері): Салт және дәстүр түсініктері: философиялық, әлеуметтік, педагогикалық және 

психологиялық анықтамалары. Салт-дәстүрлердегі, әндердегі, өлеңдердегі марал- мәтелдердегі өнегелі тәрбиелегендік, ар- ұлттылық, 

руханинылық жөніндегі халықтық түсініктері 

Пәнді оқу нәтижесінде студент 

Білуі тиіс:   

- дінтанудың негізгі категорияларын, әлемдік діндердің ерекшеліктерін және Қазақстан Республикасындағы дін жағдайларын. 

Меңгеруі керек:  

- халықтық педагогиканың қыры мен сырын, ғылыми негіздері мен тәлімдік мәнін ғылыми - педагогикалық тұрғыда игерудің 

теориясы мен әдіс –тәсілдерін меңгерту. 

Дағдылануы керек: 

- болашақ мамандарға адам өз іс -әрекеті мен дамуының субъектісі екенін дағдылануы. 

Құзіретті болу:әлем халықтарының ұлттық  салт-дәстүрлерін білуде. 

 

Дисциплина изучает национальные традиции и обычаи разных народов мира. 

Цель дисциплины: анализ туристского потенциала культурно-исторических регионов мира в целях освоения современных 

технологий создания туристского продукта. 

Содержание (основные разделы) изучаемой дисциплины: Предмет и задачи курса «Нравы и обычаи народов мира». Понятие 

нормативности в рамках социокультурной проблематики. Место традиции в культурно-историческом развитии народов мира. Категория 

"традиция": возможные смыслы. Аксиологическая содержательность традиции: ее духовная природа. Метафизическая, этическая и 

эстетическая наполненность традиции. Тема «золотого века» в культурно-историческом контексте. Рациональное, религиозное и 

художественное видение мира и человека. Художественная традиция и художественная реальность. 



В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

- основные центры культурного наследия человечества. 

Уметь: 

- квалифицированно предоставить туристу и иному заказчику турпродукта полную и достоверную информацию о стране места 

временного пребывания.  

Иметь  навыки: 

- соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом социальной политики государства отношения человека с 

человеком, обществом, окружающей средой. 

Быть компетентным:в вопросах знаний национальных традиций и обычаи в и разных народов мира. 

 

The discipline studies national traditions and customs of different people of the world. 

Discipline purpose: the analysis of tourist capacity of cultural and historical regions of the world for development of modern technologies of 

creation of a tourist product. 

Content (the main sections) of the studied discipline: Subject and problems of the course "Customs and Customs of People of the World". 

Concept of a normativnost within a sociocultural perspective. The place of tradition in cultural historical development of people of the world. Category 

"tradition": possible meanings. Axiological pithiness of tradition: her spiritual nature. Metaphysical, ethical and esthetic fullness of tradition. A subject 

of "Golden Age" in a cultural and historical context. Rational, religious and art vision of the world and person. Art tradition and art reality. 

As a result of studying of discipline the student has to 

know:  

- main centers of cultural heritage of mankind. 

To be able:  

- to competently provide to the tourist and other customer of a tourist's product full and reliable information about the country of the place of 

temporary stay.  

To have skills:  

- to observe ethical and the precepts of law regulating taking into account social policy of the state of the relation of the person with the 

person, society, environment. 

To be competent: in questions of knowledge of national traditions and obychev of different people of the world. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Құқықнегіздері, Қазақстанныңқазіргізамантарихы, Саясаттану-әлеуметтану  

Основыправа, СовременнаяисторияКазахстана, Политология-социология 

Basics of Law, The modern history of Kazakhstan,  Political science-sociology 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Этнографиялық туризм, Экскурсия менеджменті, Қазақстанның туризм географиясы 

Этнографический туризм, Менеджмент экскурсий, География туризма Казахстана 



Ethnographic tourism , Management tour, Geography of tourism in Kazakhstan 

 

 

Этнографиялық туризм 

Этнографический туризм 

Ethnographic tourism 

Пән туризмнің ерекше бір түрі – этнографиялық туризмді оқытады, туристік қызметтің басқа түрлерінің ішінде этнографиялық 

туризмнің мүмкіндіктерін ашады. 

Пәннің мақсаты: этносаралық қатынастардың қалыптасу тарихын кезеңдер арқылы ашып көрсету  

Оқылатын пәннің мазмұны (негізгі бөлімдері) Этногрфиялық туризм зерттеу объектісі мәдениетті адамзат болмысының 

спецификалық функциясы деп қарастыратын кешенді гуманитарлық ғылым. Этнографиялық туризм функциялары мен түрлері. 

Этнографиялық туризм субъектілері мен объектілері. «этнографиялық тур» ұғымы. Этнографиялық туризм турлар негізгі. Танымдық турлар 

түрлері. Ностальгический этнографиялық турлар. Басқа этнографиялық туризм ерекшеліктері.. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент  

Білуі тиіс:  

- мәдениеттің мәнін және даму заңдылығын;  дәстүрлерді; құндылықтар мен нормаларды; 

Меңгеруі керек: 

- Қазақстан аумағындағы этномәдени үдерістердің негізгі заңдылықтары мен ерекшеліктерін білу.  

Дағдылануы керек:  

этностардың бай этникалық тарихы, мәдениеті және олардың қоғам өмірін ұйымдастырудағы қызметтерімен таныстыру.  

Құзіретті болу: жобалаудың заманауи технологияларын және тәсілдерін қолдана отырып жаңа туристік өнім құруда, этнографиялық 

турларды дайындау технологиясы, оларды өткізу әдістемесінде.   

 

Дисциплина изучает один из видов туризма - этнографический туризм, расскрывает его возможности среди других видов 

туристической деятельности. 

Цель дисциплины:  заключается в формировании у студентов познаний в области этнографического туризма, раскрытие его 

возможностей среди других видов туристической деятельности. 

Содержание (основные разделы) изучаемой дисциплины:Определение понятия «этнография», «туризм» и «этнографический 

туризм». Функции и виды этнографического туризма. Субъекты и объекты этнографического туризма. Понятие «этнографического тура». 

Познавательные туры как основной вид туров в этнографическом туризме. Виды познавательных туров. Ностальгические этнографические 

туры. Другие возможности этнографического туризма. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- специфику организации туров с этнографической составляющей, этнографические реалии той или иной территории. 

Уметь:  



- компетентно определять необходимую структуру и содержание туристского продукта, составлять и реализовывать 

этнографические туры и предлагать туристский продукт с этнографической составляющей, осуществлять контроль за реализацией проекта. 

Иметь навыки: 

- создания новых туристских продуктов и услуг с использованием современных технологий методов проектирования, технологией 

подготовки этнографических туров. 

Быть компетентным:в создании новых туристских продуктов и услуг с использованием современных технологий и методов 

проектирования, технологией подготовки этнографических туров, методикой их проведения. 

 

The discipline studies one of types of tourism - ethnographic tourism, opens his opportunities among other types of tourist activity. 

Discipline purpose: disclosure of his opportunities among other types of tourist activity consists in formation at students of knowledge of area 

of ethnographic tourism. 

Content (the main sections) of the studied discipline: Definition of the concept "ethnography", "tourism" and "ethnographic tourism". 

Functions and types of ethnographic tourism. Subjects and objects of ethnographic tourism. Concept of "ethnographic round". Informative rounds as a 

main type of rounds in ethnographic tourism. Types of informative rounds. Nostalgic ethnographic rounds. Other opportunities of ethnographic 

tourism. 

As a result of studying of discipline the student has to 

know: 

- specifics of the organization of rounds from an ethnographic component, ethnographic realities of this or that territory. 

To be able:   

- it is competent to define necessary structure and the maintenance of a tourist product, to make and realize ethnographic rounds and to offer a 

tourist product from an ethnographic component, to exercise control of implementation of the project. 

To have skills: 

- creations of new tourist products and services with use of modern technologies and methods of design, technology of preparation of 

ethnographic rounds. 

To be competent: in creation of new tourist products and services with use of modern technologies and methods of design, technology of 

preparation of ethnographic rounds, a technique of their carrying out. 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Мамандыққа кіріспе, Туризм тарихы, Туризмология негіздері 

Введение в специальность, История туризма, Основы туризмологии 

Introduction to speciality, The history of tourism, Fundamentals of tourism science 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Халықаралық туризм географиясы, Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру, Қазақстанның туризм географиясы 

География международного туризма, Планирование и организация туристского бизнеса, География туризма Казахстана  

The geography of international tourism,Planning and organization of tourist business, Geography of tourism in Kazakhstan 

 



Қажылық туризм 

Паломнический туризм 

Pilgrimage tourism 

Пән экскурсияларды және қажылық саяхаттарды ұйымдастыру және өткізу, сонымен қоса, экскурсиялық-қажылық қызметтің нақты 

тәжірибесітуралы ұғым қалыптастырады. 

Пәннің мақсаты: заманауи әлемде діннің орны мен рөлін, әлемге қатынасу әдісінің ерекшеліктерін қалыптастыру. 

Оқылатын пәннің мазмұны (негізгі бөлімдері): Дін адамзат өмірінің әлемдік мәдениетінің ажырамас бөлігі болып табылады. 

Сондықтан, мәдениетті адам болып тек қана сенімі бар адам емес, сонымен қатар басқа адамдардың сенімін сыйлайтын адамдар табылады. 

Бұл курс алғашқы қауымдық кезеңнен бастап осы уақытқа дейінгі діннің тарихын зерттеуге бағытталған.  

Пәнді оқу нәтижесінде студент 

Білуі тиіс:   

- дінтанудың негізгі категорияларын, әлемдік діндердің ерекшеліктерін және Қазақстан Республикасындағы дін жағдайларын. 

Меңгеруі керек:  

- кез келген діни мәселелерге деген көзқарасын дәлелді, нақты және түсінікті жеткізе білу. Бөлек ұстанымды толерантты 

қабылдай білу.  

Дағдылануы керек:  

- діни құбылыстар мен процестерді талдау, дінтанымдық әдебиетпен жұмыс жасау. 

Құзіретті болу:жекесондай-ақ топтық түрдегі экскурсиялық-қажылық бағдарламалар мен турларды құруда. 

 

Дисциплина дает представлениеоб организации и проведении экскурсий и паломнических поездок, а также конкретной практики 

экскурсионно-паломнической деятельности. 

Цель дисциплины: сформировать понимание особенностей религиозного способа отношения к миру, места и  роли религии в 

современном мире. 

Содержание (основные разделы) изучаемой дисциплины: Паломнический туризм  является неотъемлемой частью мировой культуры 

человечества. Следовательно, культурным является человек не обязательно верующий, но непременно уважающий веру других и знающий 

основные постулаты великих религиозных учений. Курс направлен на формирование целостного представления об истории религии с 

первобытных времен до настоящего времени. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные категории религиоведения; особенности мировых религий и религиозной ситуации в Республике Казахстан.  

Уметь аргументировано, доказательно высказывать и обосновывать собственный взгляд на ту или иную религиоведческую 

проблему, толерантно воспринимать иную позицию.  

Иметь навыки анализа религиозных явлений и процессов; работы с религиоведческой литературой. 

Быть компетентным: в составлении и анализе как индивидуальных, так и групповых экскурсионно-паломнических программ и 

туров. 

 



The discipline gives an idea of the organization and carrying out excursions and pilgrim trips, and also concrete practice of excursion and 

pilgrim activity. 

Discipline purpose: to create understanding of features of a religious way of the relation to the world, places and roles of religion in the 

modern world. 

Content (the main sections) of the studied discipline: Pilgrim tourism is an integral part of world culture of mankind. Therefore, the person not 

necessarily the believer but by all means respecting belief of others and knowing the main postulates of great religious doctrines is cultural. The course 

is directed to formation of complete idea of religion history since primitive times so far. 

As a result of studying of discipline the student has to: 

know: main categories of religious studies; features of world religions and a religious situation in the Republic of Kazakhstan. 

To be able it is reasoned, to evidential state and prove own view of this or that theological problem, to tolerantly perceive other position.  

To have skills of the analysis of the religious phenomena and processes; works with theological literature. 

To be competent: in drawing up and the analysis of both individual, and group excursion and pilgrim programs and rounds. 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Мамандыққа кіріспе, Туризм тарихы, Туризмология негіздері 

Введение в специальность, История туризма, Основы туризмологии 

Introduction to speciality, The history of tourism, Fundamentals of tourism science 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Халықаралық туризм географиясы, Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру, Қазақстанның туризм географиясы 

География международного туризма, Планирование и организация туристского бизнеса, География туризма Казахстана 

The geography of international tourism,Planning and organization of tourist business, Geography of tourism in Kazakhstan 

 

 

Қазақстан Республикасы мәдени және тарихи ескерткіштері 

Памятники культуры и истории Республики Казахстан 

Monuments of culture and history of the Republic of Kazakhstan 

Пән Қазақстан Республикасындағы мәдениет және тарих ескерткіштері туралы толық мағлұмат береді.  

Пәннің мақсаты: экологияның қалыптасу кезеңдері, заңдылықтары, организм мен орта, табиғи бірлестіктер, экожүйелер, табиғи 

ресурстарды тиімді пайдалану және қазіргі кездегі экологияның мәселелері мен оның дамуы қарастырылады. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: құрылымдар, ғимараттар мен құрылыстар, мемориалдық үйлерді, аудандар, зираттар, кесенелердің 

және жеке жерленген тарихи қалыптасқан аумақтарда жеке ғимараттар мен ғимараттарды, монументалды өнер туындылары, тас мүсіндер, 

жартастағы суреттер, тарихи мемлекеттік тізіміне енгізілген археологиялық ескерткіштерді зерттеуге және Қазақстанның Мәдениет және 

тарихи, ғылыми, сәулет, көркем және мемориалдық құны қалпына келтіру және бүкіл еліміздің тарихы мен мәдениеті үшін айрықша маңызы 

әлеуетті ескерткіштерді қарастыру болып табылады. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент 

Білуі тиіс:   



- Қазақстанның мәдени және тарихи ескерткіштерін. 

Меңгеруі керек:  

- ескерткіштер түрлері бойынша экскурсия ұйымдастыруды  

Дағдылануы керек:  

- республикалық маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштерінің тізімімен жұмыс істеу.  

Құзіретті болу: еліміздегі мәдени және тарихи ескерткіштерді экскурсияларды, туристік маршруттарды құру кезінде пайдалана 

алуға. 

 

Дисциплина дает полное представление о памятниках истории и культуры Республики Казахстана. 

Цель дисциплины: ознакомить студентов существующими и функционирующимизакономерностями 

территориальногораспространения туристских ресурсов,памятников природы, археологии и  архитектуры, определить 

потенциальныевозможности развития туризма. 

Краткое описание курса: изучить отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями 

указанных построек, зданий и сооружений, мемориальные дома, кварталы, некрополи, мавзолеи и отдельные захоронения, произведения 

монументального искусства, каменные изваяния, наскальные изображения, памятники археологии, включенные в Государственный список 

памятников истории и культуры Казахстана и являющиеся потенциальными объектами реставрации, представляющие историческую, 

научную, архитектурную, художественную и мемориальную ценность и имеющие особое значение для истории и культуры всей страны 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- памятники культуры и истории РК. 

Уметь: 

- организовать экскурсию по всем видам памятников. 

Иметь  навыки: 

- работать со списками памятников истории и культуры государственного значения . 

Быть компетентным:в использовании памятников культуры и истории своей страны при разработке экскурсий и туристских 

маршрутов. 

 

The discipline gives a complete idea of historical and cultural monuments of the Republic of Kazakhstan. 

Discipline purpose: to acquaint students with the existing and functioning regularities of territorial distribution of tourist resources, nature 

sanctuaries, archeology and architecture, to define potential opportunities of development of tourism.  

Short description of a course: to study separate constructions, buildings and constructions with historically developed territories of the 

specified constructions, buildings and constructions, the memorial houses, quarters, necropolises, mausoleums and separate burials, works of 

monumental art, stone sculptures, rock drawings, the archeology monuments included in the State list of historical and cultural monuments of 

Kazakhstan and which are potential objects of restoration, representing historical, scientific, architectural, art and memorial value and having special 

value for history and culture of all country 



As a result of studying of discipline the student has to: 

know:  

- monuments of culture and history RK. 

To be able:  

- to organize excursion by all types of monuments. 

To have skills:  

- to work with lists of historical and cultural monuments of the state value. 

To be competent:in use of monuments of culture and history of the country when developing excursions and tourist routes. 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Мамандыққа кіріспе, Туризм тарихы, Туризмология негіздері 

Введение в специальность, История туризма, Основы туризмологии 

Introduction to speciality, The history of tourism, Fundamentals of tourism science 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Халықаралық туризм географиясы, Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру, Қазақстанның туризм географиясы 

География международного туризма, Планирование и организация туристского бизнеса, География туризма Казахстана  

The geography of international tourism,Planning and organization of tourist business, Geography of tourism in Kazakhstan 

 

 

Кәсіпорынэкономикасы 

Экономикапредприятия 

EconomyofEnterprises 

Пән шаруашылық жүйесі ретінде ұйымның қызмет етуінің қағидалары мен заңдылықтары туралы, кәсіпорынның қызметін 

жоспарлау және басқару тәсілдері туралы кешенді білім береді. 

Пәннің мақсаты:  шаруашылық жүргізудің нарықтық жағдайында кәсіпорынның қызмет етуінің экономикалық механизмін зерттеу 

негізінде студенттердің экономикалық ой өрісін дамыту болып табылады. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерден тұрады: Кәсіпорынның құру және дамыту мақсаттары мен міндеттері. Өндіріс және 

маркетинг байланыс компаниясы. Негізгі құралдар мен ағымдағы активтер. Кадр және сыйақы. Компанияның маркетинг, өндірістік, 

инвестициялық және инновациялық қызметі. Кәсіпорынның экономикалық стратегиясы. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент  

Білуі тиіс: 

- заманауи кәсіпорын басқарудың теориялық және әдістемелік негіздерін 

- кәсіпорынның негізгі функцияларын 

Меңгеруі керек:  

-кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық іс-әрекетіне әсерін  бағалай алу;  

-кәсіпорынның саясатың құру, кәсіпорынның менеджмент жүйесін ұйымдастыруың құру.  



Дағдылануы керек: 

- нарық жағдайында компанияның нақты жағдайды бағалауға 

- компанияның қаржылық көрсеткіштері есептеу 

Құзіретті болу: кәсіпорын қызметіне талдау жүргізуде және жоспарлар мен басқарушылық шешімдерді негіздеу мақсатында 

алынған нәтижелерді қолдануда. 

 

Дисциплина дает комплексное знание о принципах  и закономерностях функционирования организации как хозяйственной системы, 

о методах планирования и управления деятельностью предприятия в целях повышения его эффективности. 

Цель дисциплины: научить студентов ведению экономики на уровне предприятия на основе форм и методов ведения бизнеса в 

рыночных условиях. 

Содержание дисциплины: Цели и задачи создания и развития предприятия. Производственные и рыночные связи предприятия. 

Основные и оборотные средства. Персонал и оплата труда. Маркетинговая, производственная, инвестиционная и инновационная 

деятельность предприятия. Экономическая стратегия предприятия. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- теоретические и методологические основы управления современным предприятием,  

- основные функции предприятия; основы экономики предприятия  

Уметь: 

- оперативно ориентироваться в потоке быстро меняющейся информации;  

- строить стратегию и тактику предприятия; 

Иметь навыки:  

- оценки реального положения предприятия в рыночных условиях  

- расчета финансовых результатов деятельности предприятия 

Быть компетентным:в проведении анализадеятельности предприятия и использовании полученных результатов в целях обоснования 

планов и управленческих решений. 

 

The discipline gives complex knowledge of the principles and regularities of functioning of the organization as economic system, about 

methods of planning and management of activity of the enterprise for increase of its efficiency. 

Discipline purpose: to teach students to maintaining economy at the level of the enterprise on the basis of forms and methods of business in 

market conditions. 

Content of discipline: Purposes and problems of creation and development of the enterprise. Production and market communications of the 

enterprise. Fixed and current assets. Personnel and compensation. Marketing, production, investment and innovative activity of the enterprise. 

Economic strategy of the enterprise. 

As a result of studying of discipline the student has to 

know: 



- theoretical and methodological bases of management of the modern enterprise,  

- main functions of the enterprise; bases of the economy of the enterprise  

To be able: 

- to be guided quickly in a flow of quickly changing information;  

- to build strategy and tactics of the enterprise; 

To have skills:  

- estimates of the real situation of the enterprise in market conditions  

- calculation of financial results of activity of the enterprise 

To be competent: in carrying out the analysis of activity of the enterprise and use of the received results for justification of plans and 

administrative decisions. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Әлеуметтік сала мен туризмнің микроэкономикасы, Туризмдегі статистика, Туризмдегі бухгалтерлік есеп  

Микроэкономика социальной сферы и туризма, Статистика в туризме, Бухгалтерский учет в туризме 

Microeconomics of social spheres and tourism, Statistics in Tourism, Book keeping in tourism 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Экономикалық талдау, Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру,Қонақ үй және мейрамхананың бизнес жоспары 

Экономический анализ, Планирование и организация туристского бизнеса,Бизнес план гостиниц и ресторанов 

Economic Analysis, Planning and organization of tourist business,  

Business-plan of hotels and restaurants 

 

Кәсіпорын экономикасы мен басқару негіздері 

Основы экономики и управления предприятием 

Basic economics and business management 

Пән тауар өндірісін ойлап табу, жасау, өндіру  үрдісі кезіндегі басқарудың ұйымдастырушылық бағытын, маркетингтік саясатын 

жетілдіру мақсатын,сонымен қатар өндірістік және тұтынудың нарықтық қатынасын оқытады.  

Пәннің мақсаты: студентерді өндірістік  экономиканың және өндірісті ұйымдастырудыңнегізгі заңдарын, кәсіпорынның 

материалдық-техникалық жағдайымен  және еңбек әлеуетімен таныстыру. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерден тұрады: Кәсіпорын мемлекеттің негізгі шаруашылық қуатының компоненті 

ретінде.Өндірістік кәсіпорынның негізгі экономикалық элементтері және көрсеткіштері.Кәсіпкерлік қызметке маркетингтік әрекет. Жаңа 

тауарларды шығарудың және жүзеге асырудың циклін ұйымдастыру. Өндірістік ғылыми-техникалық дайындығы.Кәсіпорынды басқарудың 

мәні мен негізі. Кәсіпорынның материалдық-техникалық және еңбек әлеуетімен басқару мен ұйымдастыру. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

Білуі тиіс: 

-кәсіпорынды ұйымдастыруды және оның    экономикасының  негіздерін; 

- кәсіпорынның  маркетингтік саясаттының негізін. 



Меңгеруі керек: 

- кәсіпорынның экономикалық көрсеткіштерін есептей білуді; 

- ақпараттың тез өзгеруіне байланысты оперативті әсер етуді. 

Дағдылануы керек: 

-  кәсіпорынның материалдық-техникалық жағдайын  бағалауды; 

-  кәсіпорынның қаржылық нәтижиесін есептеуді; 

-  еңбек потенциалымен бағалауды. 

Құзіретті болу: кәсіпорын қызметіне талдау жүргізуде және жоспарлар мен басқарушылық шешімдерді негіздеу мақсатында 

алынған нәтижелерді қолдануда. 

 

Дисциплина изучает организационную направленность действий по управлению процессами создания, освоения и производства 

товаров с целью совершенствования маркетинговой политики, а также рыночных отношений между производственными организациями и 

потребителями. 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с основами знаний об экономике и организации производства, о порядке нововведений в 

производство, а также с основами организации и использования материально-технического и трудового потенциала предприятий. 

Содержание дисциплины: предприятие как ключевой компонент хозяйственного потенциала страны. Основные экономические 

элементы и показатели функционирования производственных предприятий. Маркетинговый подход к предпринимательской деятельности. 

Организация цикла создания и освоения новых товаров. Научно-техническая подготовка производства. Производственный процесс и типы 

производств. Сущность, цели и задачи управления предприятием. Организация и управление материально-техническим и трудовым 

потенциалом предприятия.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основы организации и экономики предприятия; 

- основы маркетинговой политики предприятия; 

Уметь: 

- проводить анализ расчетных экономических показателей деятельности предприятия; 

- оперативно ориентироваться в потоке быстро меняющейся информации;  

Иметь навыки:  

- оценку материально-технического потенциала предприятия; 

- расчета финансовых результатов деятельности; 

- анализтрудового потенциала предприятия. 

Быть компетентным:в проведении анализадеятельности предприятия и использовании полученных результатов в целях обоснования 

планов и управленческих решений. 

 



The discipline studies an organizational orientation of actions for management of processes of creation, development and production of goods 

for the purpose of improvement of marketing policy, and also the market relations between the production organizations and consumers. 

Discipline purpose: acquaintance of students with bases of knowledge of economy and the organization of production, about an order of 

innovations in production, and also with bases of the organization and use of material and labor capacity of the enterprises. 

Content of discipline: enterprise as key component of economic capacity of the country. Basic economic elements and indicators of 

functioning of manufacturing enterprises. Marketing approach to business activity. Organization of a cycle of creation and development of new goods. 

Scientific and technical preparation of production. Production and types of productions. Essence, purposes and problems of business management. 

Organization and management of the material and labor capacity of the enterprise.  

As a result of studying of discipline the student has to: 

know: 

- bases of the organization and economy of the enterprise; 

- fundamentals of marketing policy of the enterprise; 

To be able: 

- to carry out the analysis of settlement economic indicators of activity of the enterprise; 

- to be guided quickly in a flow of quickly changing information;  

To have skills:  

- assessment of material capacity of the enterprise; 

- calculation of financial results of activity; 

- analiztrudovy capacity of the enterprise. 

To be competent: in carrying out the analysis of activity of the enterprise and use of the received results for justification of plans and 

administrative decisions. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Әлеуметтік сала мен туризмнің микроэкономикасы, Туризмдегі статистика, Туризмдегі бухгалтерлік есеп  

Микроэкономика социальной сферы и туризма, Статистика в туризме, Бухгалтерский учет в туризме 

Microeconomics of social spheres and tourism, Statistics in Tourism, Book keeping in tourism 

              Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Экономикалық талдау, Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру,Қонақ үй және мейрамхананың бизнес жоспары 

Экономический анализ, Планирование и организация туристского бизнеса,Бизнес план гостиниц и ресторанов 

Economic Analysis, Planning and organization of tourist business,  

Business-plan of hotels and restaurants 

 

Кәсіпорын экономикасы мен басқару негіздері 

Основы экономики и управления предприятием 

Basic economics and business management 



Пән тауар өндірісін ойлап табу, жасау, өндіру  үрдісі кезіндегі басқарудың ұйымдастырушылық бағытын, маркетингтік саясатын 

жетілдіру мақсатын,сонымен қатар өндірістік және тұтынудың нарықтық қатынасын оқытады.  

Пәннің мақсаты: студентерді өндірістік  экономиканың және өндірісті ұйымдастырудыңнегізгі заңдарын, кәсіпорынның 

материалдық-техникалық жағдайымен  және еңбек әлеуетімен таныстыру. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерден тұрады: Кәсіпорын мемлекеттің негізгі шаруашылық қуатының компоненті 

ретінде.Өндірістік кәсіпорынның негізгі экономикалық элементтері және көрсеткіштері.Кәсіпкерлік қызметке маркетингтік әрекет. Жаңа 

тауарларды шығарудың және жүзеге асырудың циклін ұйымдастыру. Өндірістік ғылыми-техникалық дайындығы.Кәсіпорынды басқарудың 

мәні мен негізі. Кәсіпорынның материалдық-техникалық және еңбек әлеуетімен басқару мен ұйымдастыру. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

Білуі тиіс: 

-кәсіпорынды ұйымдастыруды және оның    экономикасының  негіздерін; 

- кәсіпорынның  маркетингтік саясаттының негізін. 

Меңгеруі керек: 

- кәсіпорынның экономикалық көрсеткіштерін есептей білуді; 

- ақпараттың тез өзгеруіне байланысты оперативті әсер етуді. 

Дағдылануы керек: 

-  кәсіпорынның материалдық-техникалық жағдайын  бағалауды; 

-кәсіпорынның қаржылық нәтижиесін есептеуді; 

-  еңбек потенциалымен бағалауды. 

Құзіретті болу: кәсіпорын қызметіне талдау жүргізуде және жоспарлар мен басқарушылық шешімдерді негіздеу мақсатында 

алынған нәтижелерді қолдануда. 

 

Дисциплина изучает организационную направленность действий по управлению процессами создания, освоения и производства 

товаров с целью совершенствования маркетинговой политики, а также рыночных отношений между производственными организациями и 

потребителями. 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с основами знаний об экономике и организации производства, о порядке нововведений в 

производство, а также с основами организации и использования материально-технического и трудового потенциала предприятий. 

Содержание дисциплины: предприятие как ключевой компонент хозяйственного потенциала страны. Основные экономические 

элементы и показатели функционирования производственных предприятий. Маркетинговый подход к предпринимательской деятельности. 

Организация цикла создания и освоения новых товаров. Научно-техническая подготовка производства. Производственный процесс и типы 

производств. Сущность, цели и задачи управления предприятием. Организация и управление материально-техническим и трудовым 

потенциалом предприятия.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основы организации и экономики предприятия; 



- основы маркетинговой политики предприятия; 

Уметь: 

- проводить анализ расчетных экономических показателей деятельности предприятия; 

- оперативно ориентироваться в потоке быстро меняющейся информации;  

Иметь навыки:  

- оценку материально-технического потенциала предприятия; 

- расчета финансовых результатов деятельности; 

- анализтрудового потенциала предприятия. 

Быть компетентным:в проведении анализадеятельности предприятия и использовании полученных результатов в целях обоснования 

планов и управленческих решений. 

 

The discipline studies an organizational orientation of actions for management of processes of creation, development and production of goods 

for the purpose of improvement of marketing policy, and also the market relations between the production organizations and consumers. 

Discipline purpose: acquaintance of students with bases of knowledge of economy and the organization of production, about an order of 

innovations in production, and also with bases of the organization and use of material and labor capacity of the enterprises. 

Content of discipline: enterprise as key component of economic capacity of the country. Basic economic elements and indicators of 

functioning of manufacturing enterprises. Marketing approach to business activity. Organization of a cycle of creation and development of new goods. 

Scientific and technical preparation of production. Production and types of productions. Essence, purposes and problems of business management. 

Organization and management of the material and labor capacity of the enterprise.  

As a result of studying of discipline the student has to: 

know: 

- bases of the organization and economy of the enterprise; 

- fundamentals of marketing policy of the enterprise; 

To be able: 

- to carry out the analysis of settlement economic indicators of activity of the enterprise; 

- to be guided quickly in a flow of quickly changing information;  

To have skills:  

- assessment of material capacity of the enterprise; 

- calculation of financial results of activity; 

- analiztrudovy capacity of the enterprise. 

To be competent: in carrying out the analysis of activity of the enterprise and use of the received results for justification of plans and 

administrative decisions. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Әлеуметтік сала мен туризмнің микроэкономикасы, Туризмдегі статистика, Туризмдегі бухгалтерлік есеп  

Микроэкономика социальной сферы и туризма, Статистика в туризме, Бухгалтерский учет в туризме 



Microeconomics of social spheres and tourism, Statistics in Tourism, Book keeping in tourism 

              Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Экономикалық талдау, Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру,Қонақ үй және мейрамхананың бизнес жоспары 

Экономический анализ, Планирование и организация туристского бизнеса,Бизнес план гостиниц и ресторанов 

Economic Analysis, Planning and organization of tourist business,  

Business-plan of hotels and restaurants 

 

Кәсіпорынның сыртқы экономикалық қызметі 

Внешнеэкономическая деятельность предприятия 

Foreign economic activity of the enterprise 

Пән шетел нарықтарына бағдарлаған сыртқыэкономикалық стратегиясын, формаларын есепке алу және шетелдік нарықтағы жұмыс 

әдістерді кәсіпорындардың ұйымдастырушылық-экономикалық, өндірістік-шаруашылық және жедел-коммерциялық функцияларының 

жиынтығын оқытады. 

Пәннің мақсаты: халықаралық өндірістік интеграция және кооперациямен, сыртқы нарыққа шығумен, тауарлар мен қызметтерді 

экспортау мен импортаумен байланысты шаруашылық қызметтер салаларын зерттеу. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерден тұрады: Кәсіпорынның сыртқыэкономикалық қызметін басқару. әлемдік шаруашылық 

байланыстар жүйесіндегіе қазақстандық кәсіпорындардың интеграция мәселелері. Қазақстанда сыртқыэкономикалық қызметті басқаруды 

ұйымдастыру: мемлекет деңгейіндегі басқару, кәсіпорындар деңгейде басқару. Шетелдік әріптесті таңдаудың ұйымдастырушылық-

құқықтық және экономикалық жағдайы. Шетел фирмалары қызметтерінің негізгі көрсеткіштері. Сыртқыэкономикалық қызметтер 

ақпараттық қамтамасыз ету. Тауарлардың және қызметтердің халықаралық сатып алу-сатулары келісім шартылар заңға сүйенген тұрғылары. 

Шетел әріптестермен кәсіпорындардың валюталық-қаржы қатынастары. Қазіргі экономикадағы бірлескен кәсіпорындар. 

Сыртқыэкономикалық қызмет есебі. Сыртқыэкономикалық қызметтегі сақтандыру. Сыртқыэкономикалық қызметтерді кедендік реттеу. 

Сыртқыэкономикалық қызметтегі дед далдардың қатысуы. Халықаралық нарықта фирмалар бейнесін құрастыруы. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент  

Білуі тиіс:  

-сыртқыэкономикалық қызметтердің  мәнін және ерекшеліктерін; 

-шетелдік әріптесті таңдаудың ұйымдастырушылық-құқықтық және экономикалық жағдайын; 

-сыртқыэкономикалық қызметтегң сақтандырудың рөлін; 

-тауарлардың және қызметтердің халықаралық сатып алу-сатулары келісім шартылар заңға сүйенген тұрғыларын. 

Меңгеруі керек: 

-әлемдік шаруашылық байланыстар жүйесіндегі қазақстандық туристтік кәсіпорындардың мәселелер айқындауды қолдану керек; 

-халықаралық нарықтың сегментті өткізу керек; 

-турфирмалардың сыртқыэкономикалық қызметтіде дел далдардың қатысулары дәрежесін анықтау керек. 

Дағдылануы керек: 

- шетелдік әріптесті ұйымдастырушылық-құқықтық және экономикалық жағдайды есепке ала отырып таңдау; 



- әр түрлі ақпаратты жинауды, өңдеуді және талдауды жүргізу; 

- халықаралық нарықта фирмалар бейнесін қалыптастыру. 

Құзіретті болу: кәсіпорынның сыртқы экономикалық қызметі ұйымдастыру және басқару мәселелерінде. 

 

Дисциплина изучает совокупность организационно-экономических, производственно-хозяйственных и оперативно-коммерческих 

функций предприятий, ориентированных на мировой рынок с учётом избранной внешнеэкономической стратегии, форм и методов работы  

на зарубежных рынках. 

Цель дисциплины: изучение сферы хозяйственной деятельности, связанной с международной производственной интеграцией и 

кооперацией, экспортом и импортом товаров и услуг, выходом на внешний рынок.  

Содержание дисциплины: управление внешнеэкономической деятельностью предприятия. Проблемы интеграции казахстанских 

предприятий в систему мирохозяйственных связей. Организация управления внешнеэкономической деятельностью в Казахстане: 

управление на уровне государства, управления на уровне предприятия. Организационно-правовые и экономические условия выбора 

иностранного партнера. Основные показатели деятельности зарубежных фирм. Информационное обеспечение внешнеэкономической 

деятельности. Правовые аспекты договора международной купли-продажи товаров и услуг. Валютно-финансовые отношения предприятий с 

зарубежными партнерами. Совместные предприятия в современной экономике. Учет внешнеэкономической деятельности. Страхование во 

внешнеэкономической деятельности. Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности. Участие посредников во 

внешнеэкономической деятельности. Формирование образа фирмы на международном рынке. 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны: 

Знать: 

 сущность и специфику внешнеэкономической деятельности; 

 организационно-правовые и экономические условия выбора иностранного партнера;  

 роль страхования во внешнеэкономической деятельности; 

 правовые аспекты договора международной купли-продажи товаров и услуг. 

Уметь: 

 применять выявлять  проблемы казахстанских туристских предприятий в систему мирохозяйственных связей; 

 проводить сегментацию международного рынка; 

 определять степень  участия посредников во внешнеэкономической деятельности турфирмы; 

Иметь навыки: 

 выбора иностранного партнера с учетом организационно-правовых и экономических условий деятельности; 

 производить сбор, обработку и анализ различных видов информации; 

 формирования образа фирмы на международном рынке. 

Быть компетентным:в вопросах организации и управления внешнеэкономической деятельностью предприятия. 

 

The discipline studies set of organizational and economic, production and economic and quick and commercial functions of the enterprises 

focused on the world market taking into account the chosen external economic strategy, forms and methods of work in the foreign markets. 



Discipline purpose: studying of the sphere of the economic activity connected with the international production integration and cooperation, 

export and import of goods and services, an exit to a foreign market.  

Content of discipline: management of foreign economic activity of the enterprise. Problems of integration of the Kazakhstan enterprises into 

system of world economic communications. The organization of management of foreign economic activity in Kazakhstan: management at the level of 

the state, managements at the level of the enterprise. Organizational and legal and economic conditions of the choice of the foreign partner. Main 

indicators of activity of foreign firms. Information support of foreign economic activity. Legal aspects of the contract of the international purchase and 

sale of goods and services. Monetary relations of the enterprises with foreign partners. Joint ventures in modern economy. Accounting of foreign 

economic activity. Insurance in foreign economic activity. Customs regulation of foreign economic activity. Participation of intermediaries in foreign 

economic activity. Formation of an image of firm in the international market. 

As a result of studying of this discipline students have to: 

know: 

- essence and specifics of foreign economic activity; 

- organizational and legal and economic conditions of the choice of the foreign partner;  

- an insurance role in foreign economic activity; 

- legal aspects of the contract of the international purchase and sale of goods and services. 

To be able: 

- to apply to reveal problems of the Kazakhstan tourist enterprises in system of world economic communications; 

- to carry out segmentation of the international market; 

- to define extent of participation of intermediaries in foreign economic activity of travel agency; 

To have skills: 

- the choice of the foreign partner taking into account organizational and legal and economic conditions of activity; 

- to make collecting, processing and the analysis of different types of information; 

- formations of an image of firm in the international market. 

To be competent: in questions of the organization and management of foreign economic activity of the enterprise. 

 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Әлеуметтік сала мен туризмнің микроэкономикасы, Туризмдегі статистика, Туризмдегі бухгалтерлік есеп  

Микроэкономика социальной сферы и туризма, Статистика в туризме, Бухгалтерский учет в туризме 

Microeconomics of social spheres and tourism, Statistics in Tourism, Book keeping in tourism 

              Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Экономикалық талдау, Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру,Қонақ үй және мейрамхананың бизнес жоспары 

Экономический анализ, Планирование и организация туристского бизнеса,Бизнес план гостиниц и ресторанов 

Economic Analysis, Planning and organization of tourist business,  

Business-plan of hotels and restaurants 

 



Туризмдегі салық салу 

Налогообложение в туризме 

Taxation in tourism 

Пән туризмдегі салық жүйесін және салық салу принциптерін оқытады, туризм саласындағы салық салу жүйесінің теориялық және 

әдістемелік негіздерін, заңды және жеке тұлғалардың төлейтін негізгі салықтарын қарастырады. 

Пәннің мақсаты: туризм саласы бойынша салық салу туралы білім беру 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерден тұрады: Салық салу, шетелдік елдердің салық салу конституциялық негіздері .  Салықты  

бұзудағы құқықтық    ( қылмыстың ) және байланысы олармен жауапкершілігі ҚР салық кодексі : жалпы жағдайы.  

Пәнді оқу нәтижесінде студент  

Білуі тиіс:  

- салықтың мағынасын; 

- салық жүйесінің принциптерін. 

Меңгеруі тиіс: 

-салық салу нысанын анықтау және жинау; 

- салық базасын табу.  

Дағдылануы тиіс:  

-қажетты есептерді жүргізу; 

- есептеу және зерттеулердың нәтижесің талқылау; 

- теориялық материалдарды өзіндік оқып білу. 

Құзіретті болу:туризм саласы бойынша салық салу мәселелерінде. 

 

Дисциплина изучает систему налогообложения и принципы налогообложения в туризме, рассматривает теоретические и 

методологические основы системы налогообложения в туризме, основные налоги, предназначенные для уплаты как юридическими, так и 

физическими лицами. 

Цель дисциплины: приобретение знаний в области налогообложения, методологии исчисления и уплаты налогов в туризме. 

Содержание дисциплины: Фискальная, регулирующая, перераспределительная функции обязательных платежей в бюджет. Налоги 

как основа для развития национальной экономики. Роль налогов в осуществлении государственных функций и решения социальных 

проблем. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- нормативно-правовую базу налогообложения; 

- сущность, виды и функции налогов; 

- содержание основных понятий налоговой системы; 

Уметь: 

- определить налоговую базу по каждому налогу и сбору; 



- выбрать налоговую ставку; 

Иметь навыки: 

- начисления суммы налога; 

- заполнения налоговой декларации  

Быть компетентным:в вопросах налогообложения в туристской отрасли. 

 

The discipline studies system of the taxation and the principles of the taxation in tourism, covers theoretical and methodological basics of 

system of the taxation in tourism, the main taxes intended for payment by both legal, and natural persons. 

Discipline purpose: acquisition of knowledge in the field of the taxation, methodology of calculation and payment of taxes in tourism. 

Content of discipline: The fiscal, regulating, redistributive functions of obligatory payments in the budget. Taxes as basis for development of 

national economy. A role of taxes in implementation of the state functions and solutions of social problems. 

As a result of studying of discipline the student has to: 

know: 

- standard and legal base of the taxation; 

- essence, types and functions of taxes; 

- maintenance of the basic concepts of tax system; 

To be able: 

- to determine tax base by each taxes and fees; 

- to choose a tax rate; 

To have skills: 

- charges of the sum of a tax; 

- fillings of the tax declaration  

To be competent: in taxation questions in tourist branch. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Әлеуметтік сала мен туризмнің микроэкономикасы, Туризмдегі статистика, Туризмдегі бухгалтерлік есеп 

Микроэкономика социальной сферы и туризма, Статистика в туризме, Бухгалтерский учет в туризме 

Microeconomics of social spheres and tourism, Statistics in Tourism, Book keeping in tourism 

              Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Экономикалық талдау, Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру,Қонақ үй және мейрамхананың бизнес жоспары 

Экономический анализ, Планирование и организация туристского бизнеса,Бизнес план гостиниц и ресторанов 

Economic Analysis, Planning and organization of tourist business,  

Business-plan of hotels and restaurants 

 

Салық және салық салу 

Налоги и налогообложение 



Taxes and the taxation 

Пән ҚР салық жүйесін құру,реформалау үрдісін, салық салудың қағидаттарын, Қазақстандағы салықтың теориялық және әдістемелік 

негізін, физикалық және заңдық тұлғаларға арналған  негізгі салықтарды оқытады. 

Мақсаты– салық салу,салықты төлеу мен есептеу әдістемелері саласынынан  білім береді. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады:  Фискалдық, бюджетке түсетін міндетті төлем, салықтың мемлекеттік реттеуші 

қызметі. Салық ұлттық экономика негізі болып табылатынындығы. Салық ұлттық экономика дамуы негізі. Мемлекеттегі   қызметтегі  және 

әлеуметтік мәселерді шешудегі салықтың ролі. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білу тиіс: салық салудың нормативтік-заңдылық базасын білу; салық түрлері мен қызметтерін; салық жүйесінің негізгі анықтамасын, 

мазмұнын; 

Меңгеруі керек: әр салық бойынша жинақты және салықтық базаны анықтауды; салықтық ставканы таңдауды; 

Дағдылануы керек: салық соммасын есептеуді; салықтық декларациясын толтыруды. 

Құзіретті болу:салық салу,салықты төлеу мен есептеу әдістемелері саласында. 

 

Дисциплина изучает процесс создания и реформирования налоговой системы РК, принципы налогообложения, рассматривает 

теоретические и методологические основы действующей в Казахстане системы налогообложения, основные налоги, предназначенные для 

уплаты как юридическими, так и физическими лицами. 

Цель - приобретение знаний в области налогообложения, методологии исчисления и уплаты налогов. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: Фискальная, регулирующая, перераспределительная функции 

обязательных платежей в бюджет. Налоги как основа для развития национальной экономики. Роль налогов в осуществлении 

государственных функций и решения социальных проблем. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: нормативно-правовую базу налогообложения; сущность, виды и функции налогов; содержание основных понятий налоговой 

системы; 

Уметь: определить налоговую базу по каждому налогу и сбору; выбрать налоговую ставку; 

Иметьнавыки: начисления суммы налога; заполнения налоговой декларации. 

Быть компетентным:в области налогообложения, методологии исчисления и уплаты налогов. 

 

The discipline studies process of creation and reforming of the RK tax system, the principles of the taxation, covers theoretical and 

methodological basics of the system of the taxation operating in Kazakhstan, the main taxes intended for payment by both legal, and natural persons. 

The purpose - acquisition of knowledge in the field of the taxation, methodology of calculation and payment of taxes. 

Content of discipline includes the main sections: The fiscal, regulating, redistributive functions of obligatory payments in the budget. Taxes as 

basis for development of national economy. A role of taxes in implementation of the state functions and solutions of social problems. 

As a result of studying of discipline the student has to: 

know: standard and legal base of the taxation; essence, types and functions of taxes; maintenance of the basic concepts of tax system; 



To be able: to determine tax base by each taxes and fees; to choose a tax rate; 

To have skills: charges of the sum of a tax; fillings of the tax declaration. 

To be competent: in the field of the taxation, methodology of calculation and payment of taxes. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Әлеуметтік сала мен туризмнің микроэкономикасы, Туризмдегі статистика, Туризмдегі бухгалтерлік есеп  

Микроэкономика социальной сферы и туризма, Статистика в туризме, Бухгалтерский учет в туризме 

Microeconomics of social spheres and tourism, Statistics in Tourism, Book keeping in tourism 

              Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Экономикалық талдау, Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру,Қонақ үй және мейрамхананың бизнес жоспары 

Экономический анализ, Планирование и организация туристского бизнеса,Бизнес план гостиниц и ресторанов 

Economic Analysis, Planning and organization of tourist business,  

Business-plan of hotels and restaurants 

 

Салықтық жоспарлау және бақылау 

Налоговое планирование и контроль 

Taxplanningandcontrol 

Пән кәсіпорындағы жалпы экономикалық жоспарлау жүйесінде өз орнын анықтау үшін салықтық жоспарлауды ұйымдастырудың 

ғылыми әдіснамасын,салықтық жоспарлау қағидаттары мен әдістерін зерттейді. 

Мақсаты - салықтық жоспарлау және бақылау сұрақтарын, оның нысандары мен түрлерін, әр түрлі деңгейдегі бюджетке салық 

аударымдар төлеу іс-шараларын,сондай-ақ, мемлекеттік және жергілікті бюджеттерге салық түсімдерін жоспарлау мәселелерін зерттеу.  

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады салық жоспарлау мазмұны және принциптері; салық жоспарлау кезеңдері және 

құрылымы; салық жоспарлаудың стратегиялық, тактикалық және жедел деңгейлері; салықтық бақылаудың экономикалық мәні; салық салу 

объектiлерi мен салық салуға байланысты объектілері; салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер есебі; салық жоспарлау 

мен болжау әдістері; салықтық бақылау мақсаттары үшін фискалдық жады бар бақылау-касса пайдалану; салықтық тексерулер түрлері. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс: салық жоспарлау және салықтық бақылау мәні; салық жүйесі; салық агенттері; салық қатынастары қатысушыларының 

өзара іс-қимыл әдістері; 

Менгеруі керек: Салық кодексімен жұмыс істеу; салықтарды есептеу. 

Дағдылануы керек: салық оңтайландыру (салық шегерiмдерi азайту) әдістерін қолдану. 

Құзіретті болу:салық жоспарлау және салықтық бақылау мәселелерінде. 

 

Дисциплина изучает принципы и методы налогового планирования, научную методологию организации налогового планирования, 

выявление его места в системе общеэкономического планирования на предприятии. 

Цель - изучение вопросов налогового планирования и контроля, его формы и виды, меры взыскания по уплате налоговых 

отчислений в бюджет различного уровня, а также планирование налоговых поступлений в государственный и местный бюджеты. 



Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: содержание и принципы налогового планирования; этапы и структура 

налогового планирования; стратегический, тактический и оперативный уровни налогового планирования; экономическая ценность 

налогового контроля; объекты налогообложения и объекты, связанные с налогообложением; учет налогов и других обязательных платежей в 

бюджет; методы налогового планирования и прогнозирования; использование кассовых машин с фискальной памятью для целей налогового 

контроля; виды налоговых проверок. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: сущность налогового планирования и налогового контроля; налоговую систему; субъекты налогообложения; методы 

взаимодействия с участниками налоговых отношений; 

Уметь: работать с Налоговым кодексом; исчислять налоги. 

Иметьнавыки: применения методов налоговой оптимизации (минимизации налоговых отчислений). 

Быть компетентным:в вопросах налогового планирования и налогового контроля. 

 

The discipline studies the principles and methods of tax planning, scientific methodology of the organization of tax planning, identification of 

his place in system of all-economic planning at the enterprise. 

The purpose - studying of questions of tax planning and control, his form and types, disciplinary measures on payment of tax contributions to 

the budget of various level, and also planning of tax revenues in the state and local budgets. 

Content of discipline includes the main sections: contents and principles of tax planning; stages and structure of tax planning; strategic, 

tactical and operational levels of tax planning; economic value of tax control; the objects of the taxation and objects connected with the taxation; the 

accounting of taxes and other obligatory payments in the budget; methods of tax planning and forecasting; use of cash cars with fiscal memory for tax 

control; types of tax audits. 

As a result of studying of discipline the student has to: 

know: essence of tax planning and tax control; tax system; subjects of the taxation; interaction methods with participants of the tax relations; 

To be able: to work with the Tax code; to estimate taxes. 

To have skills: applications of methods of tax optimization (minimization of tax assignments). 

To be competent: in questions of tax planning and tax control. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Әлеуметтік сала мен туризмнің микроэкономикасы, Туризмдегі статистика, Туризмдегі бухгалтерлік есеп  

Микроэкономика социальной сферы и туризма, Статистика в туризме, Бухгалтерский учет в туризме 

Microeconomics of social spheres and tourism, Statistics in Tourism, Book keeping in tourism 

              Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Экономикалық талдау, Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру,Қонақ үй және мейрамхананың бизнес жоспары 

Экономический анализ, Планирование и организация туристского бизнеса,Бизнес план гостиниц и ресторанов 

Economic Analysis, Planning and organization of tourist business,  

Business-plan of hotels and restaurants 

 



 

Экономикалық талдау 

Экономический анализ 

Economik Analysis 

Пән экономикалық талдаудың теориялық және әдістемелік негіздерін оқытады. 

Пәннің мақсаты: методологиялық негіздерді игеру мен шаруашылық қызметті талдаудың тәжірибелік дағдыларын игеру.  

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерден тұрады:Экономикалық талдау теориялық негіздері. Экономикалық талдау зерттеу 

объектісі. Экономикалық талдау зерттеу объектісі ретінде кәсіпорындар, бірлестіктер мен ұйымдардың бизнес-процестері. Бизнес-

үдерістерді әсер ететін объективті факторлар. Бизнес-үдерістерді әсер ететін субъективті факторлар. Кәсіпорындарының шаруашылық 

қызметінің талдау міндеттері. Ережелерде баяндалған экономикалық талдау үшін ресми талаптар. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент  

Білуі тиіс:  

- экономикалық құбылыстар мен үрдістердің мәнің 

- құбылыстар мен процестердін өзара байланысын 

Меңгеруі керек:  

- экономикалық процестерді, нақты ұйымдастыруды және модельдеуге 

- факторлардың әсерін анықтау  

- жетістіктерді бағалау 

- кәсіпорын тиімділігін арттыруушін резервтерін анықтау 

Дағдылануы керек: 

- өндірісті  сату және талдау  

- персонал санын талдау 

- тіркелген және айналым капиталын пайдалану 

- компанияның шығындары мен қаржыландыру талдау 

Құзіретті болу:кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық қызметіне экономикалық талдау жасауда. 

 

Дисциплина изучает теоретические и методологические основы экономического анализа. 

Цель дисциплины: освоение методологических основ и приобретения практических навыков анализа хозяйственной деятельности, 

необходимых в практической работе.  

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы:  Теоретические основы экономического анализа. Предмет изучения 

экономического анализа. Хозяйственные процессы предприятий, объединений и организаций как объект изучения экономического анализа.  

Объективные факторы, влияющие на хозяйственные процессы. Субъективные факторы, влияющие на хозяйственные процессы. Задачи 

анализа хозяйственной деятельности предприятий. Формальные требования к экономическому анализу, сформулированные в нормативных 

документах.   

В результате изучения дисциплины студент должен 



знать: 

- сущность экономических явлений и процессов 

- взаимосвязь и взаимозависимость явлений и процессов 

уметь: 

- детализировать, систематизировать и моделировать экономические процессы 

- определять влияние факторов 

- оценивать достигнутые результаты 

- выявлять резервы повышения эффективности функционирования предприятия 

иметь навыки: 

- анализа производства и реализации продукции 

- анализа численности персонала 

- использования основных и оборотных средств предприятия 

- анализа затрат и финансовой деятельности предприятия 

Быть компетентным:в проведении экономического анализа производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

 

The discipline studies theoretical and methodological bases of the economic analysis. 

Discipline purpose: development of methodological bases and acquisition the praktichekskikh of the skills of the analysis of economic activity 

necessary in practical work.  

Content of discipline includes the main sections: Theoretical bases of the economic analysis. Subject of studying of the economic analysis. 

Economic processes of the enterprises, associations and organizations as object of studying of the economic analysis. The objective factors influencing 

economic processes. The subjective factors influencing economic processes. Tasks of the analysis of economic activity of the enterprises. The formal 

requirements to the economic analysis formulated in normative documents.   

As a result of studying of discipline the student has to 

know: 

- essence of economic events and processes 

- interrelation and vzaikmozavisimost of the phenomena and processes 

to be able: 

- to detail, systematize and model economic processes 

- to define influence of factors 

- to estimate the reached rekzultata 

- to reveal reserves of increase of efficiency of a funktsionikrovaniye of the enterprise 

to have skills: 

- analysis of production and product sales 

- analysis of number of personnel 

- uses of the fixed and current assets of the enterprise 



- analysis of expenses and financial activity of the enterprise 

To be competent: in carrying out the economic analysis of production economic activity of the enterprise. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Әлеуметтік сала мен туризмнің микроэкономикасы, Туризмдегі статистика, Туризмдегі бухгалтерлік есеп  

Микроэкономика социальной сферы и туризма, Статистика в туризме, Бухгалтерский учет в туризме 

Microeconomics of social spheres and tourism, Statistics in Tourism, Book keeping in tourism 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру, Қонақүй шаруашылығы, Экскурсия менеджменті 

Планирование и организация туристского бизнеса, Гостиничное хозяйство, Менеджмент экскурсий  

Planning and organization of tourist business, Hotel industry, Management tour 

 

Туризмнің халықаралық менеджменті 

Международный менеджмент в туризме 

Іnternational Managementintourism 

Пән туризмдегі халықаралық менеджменттің теориялық негіздерін оқытады. 

Пәннің мақсаты: дүниежүзілік шаруашылық жүйесі туралы, жаһандану жағдайында қызметі сыртқы экономикалық қатынастармен 

байланысты ұйымдардың басқару ерекшеліктерін туралы тұтас көзқарас қалыптастыру, сондай-ақ кәсіпорынның сыртқыэкономикалық 

қызметінің тиімділігін арттыруда басқарушылық шешімдерді қабылдау дағдысы мен тәжірибелік білім алу.  

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерден тұрады: Халықаралық менеджменттің концептуалдық негіздері. Трансұлттық 

корпорацияларды басқару мен қызмет ету ерекшеліктері. Халықаралық нарыққа компаниясының шығуы. Менеджмент жүйесі және 

халықаралық компаниялардың ұйымдық құрылымы. Халықаралық компаниялардың интеграциясы. Халықаралық компанияларды дамыту 

әдістері. Қазіргі заманғы халықаралық бизнес орталықтары. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент 

Білуі тиіс: 

- халықаралық менеджменттің концептуалдық негіздері; 

- халықаралық нарықты дамыту және халықаралық еңбек бөлінісі тенденциялары; 

- сыртқы экономикалық қызметті мемлекеттік реттеу мәні мен әдістері; 

- Қазақстандық компаниялардың халықаралық бәсекеге қабілеттілігін арттыру жолдары. 

Меңгеруі керек:  

- кәсіпорынның сыртқыэкономикалық қызметімен байланысты басқарушылық шешімдерді  тактикалық және операциялық деңгейде 

шешу; 

  - халықаралық компанияның тиімді ұйымдық құрылымын қалыптастыру, оның негізгі бөлімшелерінің қызметін анықтау; 

 - компаниялардың шетелдік нарыққа шығу бойынша басқарушылық шешімдер нұсқаларын жасау; 

- нақты елдің инвестициялық климатын есепке ала отырып, тікелей шетелдік инвестициялау жобаларын жасау; 

 - халықаралық бизнес ортасына және компания қызметіне жаһандық тенденциялардың әсерін  есепке алу; 



- халықаралық командада және мультимәдени ортада жұмыс жасау. 

Дағдылануы керек: компанияның тиімді сыртқыэкономикалық қызметін арттыру бойынша басқарушылық шешімдерді қабылдау 

және дәлелдеу үшін ақпараттарды жинау және талдау. 

Құзіретті болу:туризм саласындағы халықаралық мәселелерді шешудегі менеджмент мәселелерінде. 

 

Дисциплина изучает теоретические основы международного менеджмента в туризме. 

Цель дисциплины:формирование у магистрантов целостного представления о системе мирового хозяйства, особенностях 

управления организациями, деятельность которых связанв с внешнеэкономическими отношениями в условиях глобализации, а также 

приобретение практических умений и навыков принятия управленческих решений по повышению эффективности внешнеэкономической 

деятельностью предприятия.  

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: Концептуальные основы международного менеджмента. Особенности 

функционирования и управления ТНК. Выход компании на международные рынки. Система управления и организационные структуры 

международных компаний. Интеграция международных компаний. Способы развития международных компаний. Среда современного 

международного бизнеса.  

В результате изучения дисциплины студенты должны 

Знать: 

- концептуальные основы международного менеджмента; 

- тенденции развития мировых рынков и международного разделения труда; 

- сущность и методы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности; 

- пути повышения международной конкурентоспособности казахстанских компаний. 

Уметь: 

- решать управленческие задачи на тактическом и операционном уровне, связанные с внешнеэкономической деятельностью 

предприятия; 

- формировать эффективную организационную структуру международной компании, определять функции ее основных 

подразделений; 

- разрабатывать варианты управленческих решений по выходу компании на зарубежные рынки; 

- разрабатывать проекты прямого иностранного инвестирования с учетом инвестиционного климата конкретной страны; 

- учитывать влияние глобальных тенденций на среду международного бизнеса и деятельность компании; 

- работать в мультикультурной среде и международной команде. 

Иметь навыки:владеть навыками  сбора и анализа информации для принятия и обоснования управленческих решений по 

повышению эффективности внешнеэкономической деятельности компании. 

Быть компетентным:в вопросах менеджмента при решении международных проблем в области туризма. 

 

The discipline studies theoretical bases of the international management in tourism. 



Discipline purpose: formation at undergraduates of complete idea of system of the world economy, features of management of the 

organizations, which activity связанв with the external economic relations in the conditions of globalization, and also acquisition of practical skills of 

adoption of administrative decisions on efficiency increase by foreign economic activity of the enterprise.  

Content of discipline includes the main sections: Conceptual bases of the international management. Features of functioning and management 

of multinational corporation. Entry of the company into the international markets. Control system and organizational structures of the international 

companies. Integration of the international companies. Ways of development of the international companies. Environment of modern international 

business.  

As a result of studying of discipline students have to 

know: 

- conceptual bases of the international management; 

- tendencies of development of the world markets and international division of labor; 

- essence and methods of state regulation of foreign economic activity; 

- ways of increase of the international competitiveness of the Kazakhstan companies. 

To be able: 

- to solve the administrative problems at the tactical and operational level connected with foreign economic activity of the enterprise; 

- to form effective organizational structure of the international company, to define functions of her main divisions; 

- to develop versions of administrative decisions on an entry of the company into the foreign markets; 

- to develop projects of direct foreign investment taking into account investment climate of the concrete country; 

- to consider influence of global tendencies on the environment of the international business and activity of the company; 

- to work in the multicultural environment and the international team. 

To have skills: to own skills of collecting and the analysis of information for acceptance and justification of administrative decisions on 

increase of efficiency of foreign economic activity of the company. 

To be competent: in questions of management at the solution of the international problems in the field of tourism. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Әлеуметтік сала мен туризмнің микроэкономикасы, Туризмдегі статистика, Туризмдегі бухгалтерлік есеп 

Микроэкономика социальной сферы и туризма, Статистика в туризме, Бухгалтерский учет в туризме 

Microeconomics of social spheres and tourism, Statistics in Tourism, Book keeping in tourism 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру, Қонақүй шаруашылығы, Экскурсия менеджменті 

Планирование и организация туристского бизнеса, Гостиничное хозяйство, Менеджмент экскурсий  

Planning and organization of tourist business, Hotel industry, Management tour 

 

Турфирманың шаруашылық қызметін кешенді талдау 

Комплексный анализ хозяйственной деятельности турфирм 

The complex analysis of economic activities of travel agencies 



Пән туристік фирманың шаруашылық қызметін кешенді түрде талдауды үйретеді. 

Пәннің мақсаты:  кешенді микроэкономикалық талдау жүйесінің заманауи  әдістерін меңгеру.  

Оқылатын пәннің мазмұны (негізгі бөлімдері): Турфирманың шаруашылық қызметін кешенді талдаудың пәні, мағынасы мен 

міндеттері. Турфирманың шаруашылық қызметін талдаудың  әдістері мен әдістемелері. Кәсіпорынның шаруашылық қызметін талдаудағы 

ақпараттарды өңдеу әдістері. Кәсіпорынның шаруашылық қызметін талдаудағы факторлардың әсерін өлшеу әдістері. Турфирманың 

шаруашылық қызметін талдауды ұйымдастыру және ақпараттық қамтамасыз ету. Кәсіпорынның экономикалық қызметін кешенді талдау 

әдістері. Туристікқызметтің өндіру мен өткізуді талдау. Еңбек ресурстарын, негізгі капиталды, материалдық ресурстарды және өндірістік 

шығындардың пайдалануды талдау. Турфирманың қаржылық жағдайын талдау. 

Пәнді оқунәтижесінде студент: 

Білуі тиіс:   

- Кешенді талдаудың пәнін, маңызы мен міндеттерін, 

- Турфирманың экономикалық қызметінің талдаудағы  ақпараттық өңдеу жолдарын 

Меңгеруі керек:  

- Турфирманың шаруашылық қызметін талдай алу 

- Турфирманың шаруашылық қызметіне әсер ететін факторлар әсерін анықтай алу  

- Өндірістік, туристік кәсіпорынның ресурстық, өнімдік , қаржылық жағдайына талдау жүргізе алу. 

Дағдылануы керек: 

- туристік  кәсіпорынның шаруашылық қызметіне  кешенді талдау әдістерін қолдану үшін 

Құзіретті болу:туристік ұйымның шаруашылық қызметін кешенді түрде талдау жасауда. 

 

Дисциплина изучает комплексный анализ хозяйственной деятельности туристских фирм. 

Цель дисциплины: владение современными методами системного комплексного микроэкономического анализа.  

Содержание (основные разделы) изучаемой дисциплины:предмет, значение и задачи комплексного анализа хозяйственной 

деятельности турфирм. Метод и методики анализа хозяйственной деятельности предприятия туриндустрии. Способы обработки 

экономической информации в анализе хозяйственной деятельности туристского предприятия. Способы измерения влияния факторов в 

анализе хозяйственной деятельности предприятия туризма. Организация и информационное обеспечение анализа хозяйственной 

деятельности турфирмы. Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности. Анализ производства и реальзации туруслуг. Анализ 

использования финансовых, коммуникационных и трудовых ресурсов. Анализ себестоимости услуг. Анализ финансового состояния 

турпредприятия. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- предмет, значение и задачи комплексного анализа 

- способы обработки экономической информации в анализе деятельности турфирмы. 

Уметь: 

- осуществлять анализ хозяйственной деятельности турфирмы 



- измерять влияние факторов в анализе хозяйственной деятельности турфирмы 

- проводить анализ ресурсов туристского предприятия. 

Иметь навыки: 

- применения методик комплексного анализа хозяйственной деятельности туристских организаций. 

Быть компетентным:в проведении комплексногоанализахозяйственной деятельности туристских организаций. 

 

The discipline studies the complex analysis of economic activity of tourist firms. 

Discipline purpose: possession of modern methods of the system complex microeconomic analysis.  

Content (the main sections) of the studied discipline: subject, value and tasks of the complex analysis of economic activity of travel agencies. 

Method and techniques of the analysis of economic activity of the enterprise of the tourism industry. Ways of processing of economic information in 

the analysis of economic activity of the tourist enterprise. Ways of measurement of influence of factors in the analysis of economic activity of the 

enterprise of tourism. Organization and information support of the analysis of economic activity of travel agency. Technique of the complex analysis of 

economic activity. Analysis of production and realzation of tourist's services. Analysis of use financial, communication and manpower. Analysis of 

cost of services. Analysis of a financial condition of the tourist's enterprise. 

As a result of studying of discipline the student has to: 

know: 

- subject, value and tasks of the complex analysis 

- ways of processing of economic information in the analysis of activity of travel agency. 

To be able: 

- to carry out the analysis of economic activity of travel agency 

- to measure influence of factors in the analysis of economic activity of travel agency 

- to carry out the analysis of resources of the tourist enterprise. 

To have skills: 

- applications of techniques of the complex analysis of economic activity of tourism organizations. 

To be competent: in carrying out the complex analysis of economic activity of tourism organizations. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Әлеуметтік сала мен туризмнің микроэкономикасы, Туризмдегі статистика, Туризмдегі бухгалтерлік есеп  

Микроэкономика социальной сферы и туризма, Статистика в туризме, Бухгалтерский учет в туризме 

Microeconomics of social spheres and tourism, Statistics in Tourism, Book keeping in tourism 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру, Қонақүй шаруашылығы, Экскурсия менеджменті 

Планирование и организация туристского бизнеса, Гостиничное хозяйство, Менеджмент экскурсий  

Planning and organization of tourist business, Hotel industry, Management tour 

 

Қонақ үй және мейрамхананың бизнес жоспары 



Бизнес план гостиниц и ресторанов 

Business-plan of hotels and restaurants 

Пән қонақ үй және мейрамхана қызметі бойынша бизнес-жоспардың теориялық және практикалық негіздерін оқытады. 

Пәннің мақсаты:қонақ үй және мейрамхана қызметі бойынша бизнес-жоспар құруға үйрету. 

Бизнес-жоспар нарықтық жағдайдағы жоспарлау инструменті болып табылады және оның мазмуны кәсіпорынды сыртқы, ішкі 

жағынан ашады  

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Бизнес-жоспар ұғымы және мазмұны. Қызметтер саласындағы бизнес-жоспарға қойылатын талаптар. 

Бизнес-жоспарды құру. Туризм инфрақұрылымы кәсіпорындары қызметінің ерекшеліктері. Өнімнің немесе қызметтің сипаттамасы. Бизнес-

жоспардың құрылымы. Бизнес-жоспар бөлімдерінің сипаттамасы: маркетингтік, өндірістік, ұйымдастырушылық, заңдық, қаржылық. Бизнес-

жсопарлауда қолданылатын жобаларды бағалау тәсілдері. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент  

Білуі тиіс: 

- кәсіпорынның қызметін жоспарлау; 

- кәсіпорында жоспарлы жұмысты ұйымдастыру; 

- болжамдау жүйесінің элементтері мен мәні; 

- стратегиялық жоспарлаудың құрылымы мен мәні; 

Меңгеруі керек: 

- жоспарлаудың оперативті мәні; 

- бизнес-жоспарлаудың мазмұны және түсінігі; 

-өндірістік кәсіпорынның мазмұны, оның кәсіпорын жоспарына ықпал жасау механизміндегі рөлі; 

Дағдылануы керек:  

- өндірістік-шаруашылық қызметтің қаржылық жоспарын құрастыруға икемді болуын меңгеруі . 

- өндірістік-шаруашылық қызметті жоспарлауын меңгеруі; 

- кәсіпорындағы жоспарлауды ұйымдастыруды меңгеруі; 

Құзіретті болу:қонақ үй және мейрамхана қызметі бойынша бизнес-жоспар құруда. 

 

Дисциплина изучает теоретические и практические основы бизнес-плана гостиниц и ресторанов. 

Цель дисциплины: научить составлениюбизнес-плана гостиниц и ресторанов. 

Содержание дисциплины: Понятие и сущность бизнес-плана. Основные требования к бизнес-плану в сфере услуг. Составление 

резюме бизнес-плана. Специфика сферы деятельности предприятий инфраструктуры туризма. Характеристика продукта или услуги. 

Структура бизнес-плана. Характеристика разделов бизнес-плана: маркетинговый, производственный, организационный, юридический, 

финансовый разделы бизнес-плана. Методы оценки проектов, применяемые в бизнес-планировании. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- цели разработки бизнес-планов 



- основную структуру бизнес-плана 

- содержание разделов бизнес-плана 

- показатели анализа проектов 

Уметь: 

- разрабатывать бизнес-план 

- исследовать рынки сбыта продукции 

- проводить анализ предлагаемого проекта 

Иметь навыки: 

- составления бизнес-планов 

- изучения товарного рынка и конкурентов 

- составления планов маркетинга 

- оценки инвестиционных проектов 

Быть компетентным:в составлении бизнес-плана гостиниц и ресторанов. 

 

The discipline studies theoretical and practical bases of the business plan of hotels and restaurants. 

Discipline purpose: to teach drawing up the business plan of hotels and restaurants. 

Content of discipline: Concept and essence of the business plan. The main requirements to the business plan in a services sector. Drawing up 

summary of the business plan. Specifics of a field of activity of the enterprises of tourism infrastructure. Characteristic of a product or service. 

Structure of the business plan. Characteristic of sections of the business plan: marketing, production, organizational, legal, financial sections of the 

business plan. The methods of an assessment of projects applied in business planning. 

As a result of studying of discipline the student has to 

know: 

- purposes of development of business plans 

- main structure of the business plan 

- contents of sections of the business plan 

- indicators of the analysis of projects  

To be able: 

- to develop the business plan 

- to investigate production sales markets 

- to carry out the analysis of the offered project 

To have skills: 

- drawing up business plans 

- studying of the commodity market and competitors 

- drawing up plans of marketing 

- estimates of investment projects 



To be competent: in drawing up the business plan of hotels and restaurants. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Әлеуметтік сала мен туризмнің микроэкономикасы, Туризмдегі статистика, Туризмдегі бухгалтерлік есеп  

Микроэкономика социальной сферы и туризма, Статистика в туризме, Бухгалтерский учет в туризме 

Microeconomics of social spheres and tourism, Statistics in Tourism, Book keeping in tourism 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру, Қонақүй шаруашылығы, Экскурсия менеджменті 

Планирование и организация туристского бизнеса, Гостиничное хозяйство, Менеджмент экскурсий  

Planning and organization of tourist business, Hotel industry, Management tour 

 

Бизнес жоспарлау 

Бизнес-планирование 

Businessplanning 

Пән тыңдаушыларды кәсіпкерлік қызметтің кешенді басымды бағыттарынының бірімен және бизнес жоспар  жасауға қажетті 

дағдыларды қалыптастырады. 

Пәннің мақсаты: нарықтық қатынас жағдайында  бизнесті жоспарлаудың  жоспарлаудың құралы ретінде оқытады. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерден тұрады: Бизнесті жоспарлау ұғымы мен түсінігі бизнесті жоспарлауға негізгі талаптар. 

Бизнесті жоспарлаудың түйіндемесі. Кәсіпорынның қызмет аумағын таңдауы. Өнім мен қызметтің сипаттамасы. Бизнесті жоспарлаудың 

бөлімдерінің сипаттамалары: бизнесті жоспарлаудың маркетингтік, өндірістік, заңдық, қаржылық бөлімдері. Бизнесті жоспарлаудың 

қолданылатын бағалау әдістері. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент  

Білуі тиіс: 

-бизнесті жоспарлауды құрастырудың  мақсатын; 

-  бизнесті жоспарлау құрылымын; 

-  бизнесті жоспарлау мазмұнын. 

Меңгеруі керек: 

- бизнесті жоспарлауды құрастыруды 

- өнімді өткізу нарығын ; 

-  ұсынылған жобаларды талдау. 

Дағдылануы керек:  

- бизнесті жоспарлауды құрай білу; 

- бәсекелестердің тауар нарығын зерттей білу; 

-  инвестициялық жобаларды бағалай алу . 

Құзіретті болу: экономиканың әр саласында бизнес-жоспарлау мәселелерінде. 

 



Дисциплина формирует у слушателей комплекс знаний по приоритетным направлениям предпринимательской деятельности и 

помогает приобрести практические навыки в разработке бизнес-плана и уверенность в своих начинаниях. 

Цель дисциплины: изучить бизнес-планы как основной основной инструмент планирования в рыночных условиях. 

Содержание дисциплины: Понятие и сущность бизнес-плана. Основные требования к бизнес-плану. Составление резюме бизнес-

плана. Выбор сферы деятельности предприятия. Характеристика продукта или услуги. Структура бизнес-плана. Характеристика разделов 

бизнес-плана: маркетинговый, производственный, организационный, юридический, финансовый разделы бизнес-плана. Методы оценки 

проектов, применяемые в бизнес-планировании.  

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- цели разработки бизнес-планов 

- основную структуру бизнес-плана 

- содержание разделов бизнес-плана 

Уметь: 

- разрабатывать бизнес-план 

- исследовать рынки сбыта продукции 

- проводить анализ предлагаемого проекта 

Иметь навыки: 

- составления бизнес-планов 

- изучения товарного рынка и конкурентов 

- составления планов маркетинга 

- оценки инвестиционных проектов 

Быть компетентным:в вопросах бизнес-планирования в разных отраслях экономики. 

 

The discipline forms a complex of knowledge of the priority directions of business activity at listeners and helps to gain practical skills in 

development of the business plan and confidence in the undertakings. 

Discipline purpose: to study business plans as the main main instrument of planning in market conditions. 

Content of discipline: Concept and essence of the business plan. Main requirements to the business plan. Drawing up summary of the business 

plan. Choice of a field of activity of the enterprise. Characteristic of a product or service. Structure of the business plan. Characteristic of sections of 

the business plan: marketing, production, organizational, legal, financial sections of the business plan. The methods of an assessment of projects 

applied in business planning.  

As a result of studying of discipline the student has to 

know: 

- purposes of development of business plans 

- main structure of the business plan 

- contents of sections of the business plan 



To be able: 

- to develop the business plan 

- to investigate production sales markets 

- to carry out the analysis of the offered project 

To have skills: 

- drawing up business plans 

- studying of the commodity market and competitors 

- drawing up plans of marketing 

- estimates of investment projects 

To be competent: in questions of business planning in different branches of economy. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Әлеуметтік сала мен туризмнің микроэкономикасы, Туризмдегі статистика, Туризмдегі бухгалтерлік есеп  

Микроэкономика социальной сферы и туризма, Статистика в туризме, Бухгалтерский учет в туризме 

Microeconomics of social spheres and tourism, Statistics in Tourism, Book keeping in tourism 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру, Қонақүй шаруашылығы, Экскурсия менеджменті 

Планирование и организация туристского бизнеса, Гостиничное хозяйство, Менеджмент экскурсий  

Planning and organization of tourist business, Hotel industry, Management tour 

 

Туризм саласындағы жобаларды талдау 

Анализ проектов в сфере туризма 

An analysis of projects in the tourism sector 

Пән туризм саласындағы жобаларды талдауды оқытады. 

Пәннің мақсаты: инвестициялық қаржыландыруды ұйымдастыру және талдау саласындағы білімі мен дағдыларын қалыптастыру 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: Инвестициялар  және инвестициялық тартымдылығы. Жобаның инвестициялық 

қажеттіліктері мен оларды қаржыландыру көздері. Инвестициялық жобаның тиімділігін коммерциялық бағалаудың  жүйесі. Есептеу   және 

инвестициялық тәуекелдерді азайту. 

Инвестициялық басымдылықтарды, баламалы нұсқаларды, жобаларды жүзеге асырудың және құрастырудың мәселелерін талдаудың  

логикалық тізбегін, мәліметтер жинау мен талдауды, оларды қаржылдандыруға дейінгі кезеңді   қарастыруды оқытады. 

Студент пәнді оқу нәтижесінде: 

Білуі тиіс: 

- жобаны талдаудың қазіргі заманғы принциптерін, әдістерін мен тәсілдерін; 

- жоба талдаудың практикалық құралдарын. 

Меңгеруі керек: 

- инвестициялық жобаның тартымдылығын бағалауды; 



- инвестициялық жобаның тәуекел деңгейін бағалауды; 

Дағдылануы керек: 

- жобаларға қаржылық және экономикалық талдау жүргізуді. 

Құзіретті болу:туризм саласындағы жобаларды талдау мәселелерінде. 

 

Дисциплина изучает анализ проектов в сфере туризма. 

Цель дисциплины: формирование знаний и навыков в области организации и анализа инвестиций в туристские проекты 

Содержание дисциплины:Инвестиции и инвестиционная привлекательность туристских проектов. Инвестиционные потребности 

проекта и источники их финансирования. Система коммерческой оценки эффективности инвестиционного проекта в индустрии туризма. 

Учёт и снижение инвестиционных рисков.  

Дисциплина позволяет системно оценить недостатки и преимущества проектов в сфере туризма путем установления логических 

схем для сбора и анализа данных; определения инвестиционных приоритетов; рассмотрения альтернативных вариантов; анализа 

существующих проблем и учета различных аспектов разработки и реализации проектов до принятия решения об их финансировании.  

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

- современные принципы, методы и приемы проведения проектного анализа 

- практический инструментарий анализа проектов 

Уметь:  

- проводить оценку привлекательности инвестиционного проекта; 

- оценивать уровень риска инвестиционного проекта в сфере туризма; 

Иметь навыки: 

- проведения финансово-экономического анализа проектов. 

Быть компетентным:в проведении анализа проектов в сфере туризма. 

 

The discipline studies the analysis of projects in the sphere of tourism. 

Discipline purpose: formation of knowledge and skills in the field of the organization and the analysis of investments into tourist projects 

Content of discipline: Investments and investment appeal of tourist projects. Investment requirements of the project and sources of their 

financing. System of a commercial assessment of efficiency of the investment project in the industry of tourism. Account and decrease in investment 

risks.  

The discipline allows to estimate systemically shortcomings and advantages of projects of the sphere of tourism by establishment of logical 

schemes for collecting and the analysis of data; definitions of investment priorities; considerations of alternative options; the analysis of the existing 

problems and the accounting of various aspects of development and implementation of projects before making decision on their financing.  

As a result of studying of discipline the student has to 

know:  

- modern principles, methods and methods of carrying out the design analysis 



- practical tools of the analysis of projects 

To be able:  

- to carry out an assessment of appeal of the investment project; 

- to estimate risk level of the investment project in the sphere of tourism; 

To have skills: 

- carrying out the financial and economic analysis of projects. 

To be competent: in carrying out the analysis of projects in the sphere of tourism. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Әлеуметтік сала мен туризмнің микроэкономикасы, Туризмдегі статистика, Туризмдегі бухгалтерлік есеп  

Микроэкономика социальной сферы и туризма, Статистика в туризме, Бухгалтерский учет в туризме 

Microeconomics of social spheres and tourism, Statistics in Tourism, Book keeping in tourism 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру, Қонақүй шаруашылығы, Экскурсия менеджменті 

Планирование и организация туристского бизнеса, Гостиничное хозяйство, Менеджмент экскурсий 

Planning and organization of tourist business, Hotel industry, Management tour 

 

 

Туризм инфрақұрылымы 

Инфраструктура туризма 

Tourism infrastructure 
Пән туризм инфрақұрылымының құрылымын, ерекшеліктерін, даму жағдайын қарастырады.  

Пәннің мақсаты: туристік инфрақұрылымның туристік-сервистік және ұқсас кәсіпорындардың біртұтас кешені ретінде, осы 

кешеннің мәселелері мен даму болашағы жөнінде ұғым қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Туристік сала кәсіпорындарының түрлерінің ерекшеліктері және экономиканың шектес салаларымен 

байланысын зерттеу, нәтижесіндегі пайда болған білімдерді жалпылау, студентке Қазақстан туризмінің инфрақұрылымының даму 

жағдайларын және осы үрдіске кедергі болатын факторларына практикалық тұрғыдан талдау жасауға мүмкіндік береді. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент  

Білуі тиіс: 

- туристік инфрақұрылымының даму заңдылығы,туристік нарықтың жүйелік дәрежесін мәні. 

Меңгеруі керек:  

туристік инфрақұрылым бойынша теориялық білімін өздігінен   тәжиірбеде меңгерту.  

Дағдылануы керек:  

әлемдік туристік индустриясында теориялық білімін өздігінен   тәжиірбеде меңгерту, туристік әлемдік елдердің топталуын 

әдістемесін меңгерту. 

Құзіретті болу:Қазақстанда туризм инфрақұрылымының даму мәселелерінде.  



 

Дисциплина рассматривает структуру, особенности и условия развития инфраструктуры туризма. 

Цель дисциплины: изучения данного курса является формирование понятия о туристской инфраструктуре как целостном комплексе 

туристско-сервисных и сопутствующих предприятий, отраслевого подхода к проблемам и перспективам ее развития.  

Краткое описание дисциплины:изучение особенностей и взаимосвязей между отдельными типами предприятий туристской сферы и 

сопутствующими отраслями экономики, обобщение полученных знаний позволяет выработать у студентов навыки практического анализа 

ситуаций, касающихся развития инфраструктуры туризма в Казахстане и факторов, тормозящих этот процесс. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

- закономерности развития инфраструктура туризма,сущность системообразующих категорий туристского рынка; 

Уметь:  

- самостоятельно применять на практике полученные знания; 

Иметь навыки: 

- применения теоретических знаний на практике в туриндустрии, владения методикой туристской классификации стран мира. 

Быть компетентным:в вопросах развития туристской инфрструктуры в  Казахстане. 

 

The discipline considers structure, features and conditions of development of tourism infrastructure. 

Discipline purpose: studying of this course formation of concept about tourist infrastructure as a complete complex of the tourist and service 

and accompanying enterprises, branch approach to problems and prospects of her development is.  

Short description of discipline: studying of features and interrelations between separate types of the enterprises of the tourist sphere and the 

accompanying branches of economy, generalization of the gained knowledge allows to develop at students skills of the practical analysis of the 

situations concerning development of tourism infrastructure in Kazakhstan and the factors which are slowing down this process. 

As a result of studying of discipline the student has to 

know:  

- regularities of development tourism infrastructure, essence of backbone categories of the tourist market; 

To be able:  

- to independently put into practice the gained knowledge; 

To have skills:  

- applications of theoretical knowledge in practice in the tourism industry, possession of a technique of tourist classification of the countries of 

the world. 

To be competent: in questions of development of a tourist infrstruktura in Kazakhstan. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Туризм менеджменті, Туризм маркетингі, Кәсіпорын экономикасы 

Менеджмент туризма, Маркетинг туризма, Экономика предприятия 

Management of tourism, Marketing of tourism, Economy of Enterprises, 



Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру, Туристік кәсіпорын қызметін жоспарлау, Қонақүй шаруашылығы 

Планирование и организация туристского бизнеса, Планирование деятельности туристского предприятия, Гостиничное хозяйство 

Planning and organization of tourist business, Planning for the tourism enterpriseі, 

Hotel industry 

 

Туризмнің белсенді түрлері 

Активные виды туризма  

Active types of tourism 

Пән Қазақстан Республикасының аймағында белсенді туризм түрлері мен ерекшеліктерін  оқытады.  

Мақсаты - студенттерге туризм белсенді түрлері жайлы теориялық білім беру болып табылады. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады:Белсенді туризм – көптеген демалу түрінің бір түрі болып есептеледі. Белсенді 

туризм түрлері жай туристер ортасында үлкен танымалдылықта болып жүр. Шаршағанды басуға көмектесетін тек қана жағажайдағы демалу 

емес, сонымен қатар созылған жүйке-жүйе мен физикалық төзімділікте көмектеседі. Қазақстан Республикасындағы туризм мен демалыстың 

белсенді түрлерінің дамуы. Туризмнің белсенді түрінің негізгі әдіс-тәсілдері. Жердегі туризм. Таудағы туризм. Судағы туризм. Экзотикалық 

туризм. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс: белсенді туризм түрлері мен анықтамаларын.   

Меңгеруі керек: белсенді туризм түрлерінде тәсілдік анықтамаларды құрудың мазмұны мен әдістемесін.  

Дағдылануы керек: туризмнің әр түрлі саласында белсенді жорықты ұйымдастыра білуге. 

Құзыреттілігі: белсенді туризм түрлері бойынша әртүрлі деңгейінде экономикалық құбылыстарды талдауда экономикалық 

тәсілдерді қолдана білуі.  

 

Дисциплина является одной из важнейших в цикле профильных дисциплин и логическим завершением изучения учебного 

материала, связанного с основными тенденциями мировой туристской индустрии.  

Цель курса – изучить активные виды туристской деятельности, их особенности и взаимосвязи, существующие классификации, и 

перспективы развития. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: Современное состояние и основные тенденции развития индустрии 

туризма в РК и за рубежом. Классификация видов туристской деятельности. Горный туризм. Пешеходный туризм. Водный туризм. 

Лыжныйтуризм. Велосипедный туризм. Основы техники и тактики активных видов туризма. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: активные   виды туристской деятельности и их особенности и взаимосвязи видов;существующие классификации видов 

туристской деятельности;основную терминологию и особенную терминологию, понятия по различным видам туризма. 

уметь: выделять и различать различные виды туризма и их взаимосвязи; проводить комплексный анализ потенциала регионов с 

выдачей рекомендаций по его дальнейшему использованию для различных видов туристской деятельности. 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%9A%D0%97%D0%9E%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%90&action=edit&redlink=1


иметь навыки: самостоятельного, творческого использования теоретических знаний в практической деятельности специалиста по 

сервису и туризму. 

Быть компетентным: в определении возможности разработки и развития различных туристских продуктов в активных видах 

туризма. 

 

The discipline is one of the special disciplines, most important in a cycle, and a logical conclusion of studying of the training material 

connected with the main tendencies of the world tourist industry.  

The rate purpose – to study active types of tourist activities, their feature and interrelation, the existing classifications, and the prospects of 

development. 

Content of discipline includes the main sections: The current state and the main tendencies of development of the industry of tourism in RK 

and abroad. Classification of types of tourist activities. Mountaineering. Pedestrian tourism. Boating. Lyzhnyyturizm. Bicycle tourism. Bases of the 

equipment and tactics of active types of tourism. 

As a result of studying of discipline the student shall: 

nobility: active types of tourist activities and their feature and interrelation of types; the existing classifications of types of tourist activities; 

the main terminology and special terminology, concepts on different types of tourism. 

to be able: to allocate and differentiate different types of tourism and their interrelation; to carry out the complex analysis of capacity of 

regions with issue of recommendations about its further use for different types of tourist activities. 

to have skills: independent, creative use of theoretical knowledge in practical activities of the specialist in service and tourism. 

To be competent: in determination of a possibility of development and development of various tourist products in active types of tourism. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Туризм менеджменті, Туризм маркетингі, Кәсіпорын экономикасы 

Менеджмент туризма, Маркетинг туризма, Экономика предприятия 

Management of tourism, Marketing of tourism, Economy of Enterprises, 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру, Туристік кәсіпорын қызметін жоспарлау, Қонақүй шаруашылығы 

Планирование и организация туристского бизнеса, Планирование деятельности туристского предприятия, Гостиничное хозяйство 

Planning and organization of tourist business, Planning for the tourism enterpriseі, 

Hotel industry 

 

Мейрамхана бизнесін ұйымдастыру 

Организация ресторанного бизнеса 

Organization of restaurant business 

Пән мейрамхана ісін ұйымдастыру негіздерін оқытады. 

Пәннің мақсаты: мейрамхана бизнесі негіздері бойынша білімді игерген мамандарды дайындау, сонымен қоса тәжірибелік қызметте 

алған білімді пайдалану қабілеттерін қалыптастыру  болып табылады.  



Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерден тұрады: Қоғамдық тамақтану кәсіпорындары. Мейрамханалар. Кафе, асханалар, жеңіл 

тамақтандыру орындары, жылдам тамақтандыру орындары, нан және кондитер өнімдерін сату дүңгіршіктері және т.б. Мейрамхана бизнесі 

саласындағы туризм маркетингінің негізгі мақсаты. Тамақтандыру кәсіпорындарыңың  маркетингтік қызметінде тауарлық, баға, өткізу мен 

коммуникациялық саясат,сондай-ақ қызмет көрсету процесінің өзінен қүралатын өзгермелі маркетинг-миксті басқару маңызды рөл 

атқарылуын қарастыру. Мейрамхана бизнесінің ерекшеліктері.  

Пәнді оқу нәтижесінде студент  

Білуі тиіс: 

- мейрамхана бизнесін ұйымдастыру қағидаларын; 

- мейрамхана биззнесінде болатын жалпы заңдылықтарды; 

- мейрамхана қызметі облысында ақпараттық және нормативтік қамтамасыз ету жүйесін. 

Меңгеруі керек: 

- ақпаратты қабылдау, сарапау, мақсат қою және  оған жету жолдарын таңдай алуды; 

- ұжымдағы қызметкерлермен жақсы қарым – қатынас орната білуді; 

Дағдылануы керек: 

- мейманхана бизнесі аясында өзінің базалық білімін көрсете алу, кәсіби қызметте қолдана білу; 

- кәсіпкерлік қызметтің сервистік саласын. 

Құзіретті болу: бизнесін ұйымдастыру мәселелерінде. 

 

Дисциплина рассматривает основы организации ресторанного бизнеса. 

Цель дисциплины: является подготовка специалиста владеющего знаниями по основам ресторанного бизнеса, а также выработка 

способности использовать данные знаниями в практической деятельности.  

Краткое описание дисциплины: Кейтеринг. Рестораны. Кафе, рестораны, автомобили, рестораны, бары, фаст-фуд, хлебобулочные и 

кондитерские изделия, стенды и т.д.  Основная цель ресторанного бизнеса в области маркетинга туризма. Предприятий общественного 

питания и маркетинговых мероприятий, продаж, ценообразования, маркетинга и связи политики. Особенности ресторанного бизнеса. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

 основные признаки, субъекты и этапы ресторанной деятельности; 

 особенности различных сфер и форм ресторанного бизнеса. 

Уметь: 

 использовать методы стратегического планирования деятельности предприятий ресторанного комплекса; 

-использовать статистические методы оценки качества ресторанной услуги. 

Иметь навыки: 

 владения методикой бизнес-планирования; 

 построения структуры и содержания бизнес-плана создания предприятия. 



Быть компетентным:в вопросах организации ресторанного бизнеса. 

 

The discipline covers basics of the organization of restaurant business. 

Discipline purpose: training of the expert of the restaurant business owning knowledge of bases, and also development of ability to use given 

by knowledge in practical activities is.  

Short description of discipline: Catering. Restaurants. Cafe, restaurants, cars, restaurants, bars, fast food, bakery and confectionery, stands, etc. 

A main objective of restaurant business in the field of tourism marketing. Catering establishments and marketing actions, sales, pricing, marketing and 

communication of policy. Features of restaurant business. 

As a result of studying of discipline the student has to 

know: 

- main signs, subjects and stages of restaurant activity; 

- features of various spheres and forms of restaurant business. 

To be able: 

- to use methods of strategic planning of activity of the enterprises of a restaurant complex; 

- to use statistical methods of an assessment of quality of restaurant service. 

To have skills:  

- possession of a business planning technique; 

- creation of structure and contents of the business plan of creation of the enterprise. 

To be competent: in questions of the organization of restaurant business. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Туризм менеджменті, Туризм маркетингі, Кәсіпорын экономикасы 

Менеджмент туризма, Маркетинг туризма, Экономика предприятия 

Management of tourism, Marketing of tourism, Economy of Enterprises, 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру, Туристік кәсіпорын қызметін жоспарлау, Қонақүй шаруашылығы 

Планирование и организация туристского бизнеса, Планирование деятельности туристского предприятия, Гостиничное хозяйство 

Planning and organization of tourist business, Planning for the tourism enterpriseі, 

Hotel industry 

 

Туризмнің халықаралық маркетингі 

Международный маркетинг в туризме 

International marketing in тourism 

Пән туризмнің халықаралық маркетингін қарастырады. 

Пәннің мақсаты: халықаралық маркетингтің теориялық негіздерін оқу және халықралық маркетингтің принциптері мен элементтерін 

тәжірибеде қолдану дағдыларын игеру болып табылады. 



Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерден тұрады: Халықаралық маркетинг ұғымы және мәні. Халықаралық маркетинг 

функциялары мен міндеттері. Халықаралық нарықта сұраныстың түрлері және керекті маркетинг тактикасы. Шетелдік нарықтарға қол 

ынталандыру факторлары. Халықаралық маркетингпен айналысатын факторлар. Арандата факторлар. Шетелдік нарықтарға шығу 

стратегиясы. Тікелей және жанама экспорт. Франчайзинг. Бірлескен Рискуя. Тікелей инвестициялар. Халықаралық маркетинг басқару. 

Халықаралық маркетинг басқару құрылымдау нысандары. Аспап халықаралық маркетинг. халықаралық маркетинг зерттеу жүйесі. 

Халықаралық маркетинг ортасы. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент  

Білуі тиіс: 

- халықаралықмаркетинг жәнехалықаралық бизнесоныңқарым-қатынассипаты менерекшеліктері; 

халықаралықмаркетингтік зерттеулерсипаттамалары; 

халықаралық нарықтағы өнім жәнебағастратегиясын, сондай-ақ теориясы менжергілікті жәнехалықаралық 

компаниялардыңпрактикасынбасқа да мәселелерін. 

Меңгеруі керек: 

- халықаралықмаркетингнегізгі ұғымдармен қағидаларынқолдануға; 

- халықаралық нарықтықсегменттеу; 

- маркетингкешеніндамыту. 

Дағдылануы керек: 

- әртүрлі ақпарат түрлерін талдау жинау процесі; 

- халықаралық нарығын зерттеу. 

Құзіретті болу:туризмнің халықаралық маркетингінің мәслелерінде. 

 

Дисциплина рассматривает вопросы международного маркетинга в туризме. 

Цель дисциплины: изучение теоретических основ и категориально-понятийного аппаратамеждународного маркетинга, а также 

овладение практическими навыками по применению элементов и принципов маркетинга в международной деятельности туристских 

предприятий.  

Дисциплина изучает международный маркетинг в туризме как комплекс мероприятий за пределами страны в области исследования 

торгово-сбытовой деятельности предприятия, а также факторы, оказывающие влияние на процесс производства и продвижения товаров и 

услуг на зарубежные рынки. 

Содержание дисциплины: Понятие и сущность международного маркетинга. Функции и задачи международного маркетинга. Виды 

спроса на международном рынке и соответствующая тактика маркетинга. Факторы мотивации выхода на внешние рынки. Факторы 

вовлечения в международный маркетинг. Подталкивающие факторы. Стратегии выхода на зарубежные рынки. Экспорт прямой и 

косвенный. Франчайзинг. Совместная предпринимательская деятельность. Прямое инвестирование. Управление международным 

маркетингом. Структурирование форм управления международным маркетингом. Инструментарий международного маркетинга. Система 

исследований в международном маркетинге. Международная маркетинговая среда.  

В результате изучения дисциплины студент должен 



Знать: 

 сущность и специфику международного маркетинга, его связь с международным бизнесом; 

 особенности проведения международных маркетинговых исследований; 

 товарные и ценовые стратегии на международных рынках, а также другие вопросы теории и практики деятельности отечественных 

и международных компаний. 

Уметь: 

 применять   основные   понятия и   принципы   международного маркетинга; 

 проводить сегментацию международного рынка; 

 разрабатывать  комплекс  маркетинга  применительно  к  рынку конкретной страны; 

Владеть навыками: 

 производить сбор, обработку и анализ различных видов информации; 

 проводить маркетинговые исследования на международном рынке. 

Быть компетентным:в вопросах международного маркетинга в туризме. 

 

The discipline considers questions of the international marketing in tourism. 

Discipline purpose: studying of theoretical bases and categorial and conceptual apparatamezhdunarodny marketing, and also mastering 

practical skills on application of elements and the principles of marketing in the international activity of the tourist enterprises.  

The discipline studies the international marketing in tourism as a complex of actions outside the country in the field of research of trade and 

marketing activity of the enterprise, and also the factors exerting impact on process of production and advance of goods and services on the foreign 

markets. 

Content of discipline: Concept and essence of the international marketing. Functions and problems of the international market ing. Types of 

demand in the international market and the corresponding tactics of marketing. Factors of motivation of an exit to foreign markets. Factors of 

involvement in the international marketing. The pushing factors. Strategy of an entry into the foreign markets. Export direct and indirect. Franchizing. 

Joint business activity. Direct investment. Management of the international marketing. Structuring forms of government international marketing. Tools 

of the international marketing. System of researches in the international marketing. International marketing environment.  

As a result of studying of discipline the student has to 

know: 

- essence and specifics of the international marketing, his connection with the international business; 

- features of carrying out the international market researches; 

- commodity and price strategy in the international markets, and also other questions of the theory and practice of activity of the domestic 

and international companies. 

To be able: 

- to apply the basic concepts and the principles of the international marketing; 

- to carry out segmentation of the international market; 

- to develop a marketing complex in relation to the market of the concrete country; 



To have skills: 

- to make collecting, processing and the analysis of different types of information; 

- to conduct market researches in the international market. 

To be competent: in questions of the international marketing in tourism. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Туризм менеджменті, Туризм маркетингі, Кәсіпорын экономикасы 

Менеджмент туризма, Маркетинг туризма, Экономика предприятия 

Management of tourism, Marketing of tourism, Economy of Enterprises, 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру, Туристік кәсіпорын қызметін жоспарлау, Қонақүй шаруашылығы 

Планирование и организация туристского бизнеса, Планирование деятельности туристского предприятия, Гостиничное хозяйство 

Planning and organization of tourist business, Planning for the tourism enterpriseі, 

Hotel industry 

 

 

Қонақ үй қызметінің экономикасы мен ұйымдастырылуы 

Экономика и организация гостиничныхуслуг 

Economics and organization of hotel services in the tourism business 

Пән қонақ үй қызметінің экономикасы мен ұйымдастырылуын қарастырады. 

Пәннің мақсаты: қонақ үй қызметінің экономикасы мен ұйымдастырылуы жөнінде білім беру.  

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерден тұрады: Қонақ үй индустриясы. Нөмірдің орташа тәуліктік құнын есептеп шығару. 

Қонақ үй кәсіпорнын құру. Қонақ үй бизнесін құру реті, тіркеу, лизенция және сертификациялау. Қонақ үй кәсіпорынын бизнесін бизнес-

жоспарлау. Бизнес-жоспар пәні мен мазмұны, оның нарықтық экономикада алатын орны. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент  

Білуі тиіс:  

- қонақ үй бизнесін ұйымдастыру қағидаларын; 

- қонақ үй бизнесінде болатын жалпы заңдылықтарды; 

- қонақ үй қызметі облысында ақпараттық және нормативтік қамтамасыз ету жүйесін. 

Меңгеруі керек: 

- ақпаратты қабылдау, сарапау, мақсат қою және  оған жету жолдарын таңдай алуды; 

- ұжымдағы қызметкерлермен жақсы қарым – қатынас орната білуді; 

- кәсіби тұрғыда шешім қабылдауға дайын болуды; 

Дағдылануы керек: 

- белгілібір стандартты  қолдану дағдысы; 

 - алған білімді практикада қолдану  дағдылары. 



Құзіретті болу:қонақ үй қызметінің экономикасы мен ұйымдастырылуы жағдайларында. 

 

Дисциплина рассматривает экономику и организацию гостиничных услуг. 

Цель дисциплины: формирование знаний по экономике и организации гостиничных услуг. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: Гостиничная индустрия. Расчет среднесуточной цены номерного 

фонда. Регистрация гостиниц, лицензии и сертификации. Гостиничный бизнес, бизнес-планирование. Предмет и содержание бизнес-плана, 

его роль в рыночной экономике. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

- планирование и организацию гостиниц услуг; 

- стандарты;  

-эволюцию и механизм функционирования. 

Уметь:  

- проводить анализ туристских потоков; 

- регулирование гостиничного предприятия. 

Иметь навыки: 

- использования стандартов; 

- практического применения полученных знаний и умений. 

Быть компетентным:в вопросах экономики и организации гостиничных услуг. 

 

The discipline considers economy and the organization of hotel services. 

Discipline purpose: formation of knowledge of economy and organization of hotel services. 

Content of discipline includes the main sections: Hotel industry. Calculation of the average daily price of a number of rooms. Registration of 

hotels, licenses and certifications. Hotel business, business planning. A subject and contents of the business plan, his role in market economy. 

As a result of studying of discipline the student has to 

know:  

- planning and organization of hotels of services; 

- standards;  

- evolution and mechanism of functioning. 

To be able:  

- to carry out the analysis of tourist streams; 

- regulation of the hotel enterprise. 

To have skills: 

- uses of standards; 

- practical application of the gained knowledge and abilities. 



To be competent: in questions of economy and the organization of hotel services. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Кәсіпорын экономикасы, Экономикалық талдау,  

Экономика предприятия, Экономический анализ, 

 Economy of Enterprises, Economic Analysis,  

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру, Туристік кәсіпорын қызметін жоспарлау, Қонақүй шаруашылығы 

Планирование и организация туристского бизнеса, Планирование деятельности туристского предприятия, Гостиничное хозяйство 

Planning and organization of tourist business, Planning for the tourism enterpriseі, 

Hotel industry 

 

Туризмнің қаржылық менеджменті 

Финансовый менеджмент туризма 

Financial management in tourism 

Пән туризмнің қаржылық менеджментінің аспектілерін қарастырады. 

Пәннің мақсаты: мемлекеттік беру стандартына және жұмыс берушілердің талабына сәйкес келетін, қаржылық менеджмент 

саласында кәсіптік қызметті орындауға жеткілікті деңгейде білімге, іскерлікке ие мамандарды дайындауды талап етеді.   

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерден тұрады: Қаржы менеджментінің негізгі ұғымдар. Жоба құны басқару. Құны басқарушы 

компания. Капитал құрылымы және дивидендтік саясаты. Қысқа мерзімді қаржылық шешімдер. Қазіргі заманғы нарықтық экономикада 

қаржылық басқарудың стратегиясы мен тактикасы. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент 

Білуі тиіс: Жоғары білімді мамандар дайындау мақсатында болашақ маман келесі жайттарды  білуі қажет, нарықтық экономика 

жағдайында кәсіпорынның қаржылық басқару  қызметінің маңызды сипаты.  

Меңгеруі керек: оның төлем қабілеттілігі  мен қаржылық тұрақтылығын басқару үшін,оның жағдайын  қаржылық-экономикалық 

жағынан басқару ; 

Дағдылануы керек: кәсіпорынның кәсіпкерлік қызметін жақсартуға бағытталған тиімді басқарушылық шешімдер қабылдау 

мақсатында жорамалдау жасауды . 

Құзіретті болу:туристік кәсіпорындар қызметінің қаржылық есептерін құруда. 

 

Дисциплина рассматривает аспекты финансового менеджмента туризма. 

Цель дисциплины: изучение теоретических основ и прикладных аспектов управления финансовой деятельностью хозяйствующих 

субъектов в условиях рынка с учетом особенностей экономики Казахстана 

Содержание дисциплины:Фундаментальные концепции финансового менеджмента. Управление стоимостью проекта. Управление 

стоимостью компании. Структура капитала и дивидендная политика. Финансовые решения краткосрочного характера. Стратегия и тактика 

финансового управления в современной рыночной экономике.  



Дисциплина изучает стратегию и тактику управление движением финансовых ресурсов и финансовых отношений, возникающих 

между хозяйствующими субъектамив процессе движения финансовых ресурсов.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- функции и методы финансового менеджмента; 

- особенности управления стоимостью проекта и компанией; 

- структуру капитала и дивидендную политику. 

Уметь: 

- рассчитывать будущую и текущую стоимость денежного потока; 

- анализировать инвестиционные проекты; 

- управлять основным и оборотным капиталом; 

Иметь навыки: 

- анализа стоимости и структуры капитала;  

- оценки производственного и финансового риска;  

- операционного анализа. 

Быть компетентным:в составлении финансовой отчетности деятельности туристских предприятий. 

 

The discipline considers aspects of financial management of tourism. 

Discipline purpose: studying of theoretical bases and applied aspects of financial management of economic entities in the conditions of the 

market taking into account features of economy of Kazakhstan 

Content of discipline: Fundamental concepts of financial management. Management of project cost. Management of the cost of the company. 

Structure of the capital and dividend policy. Financial solutions of short-term character. Strategy and tactics of financial management in modern market 

economy.  

The discipline studies strategy and tactics traffic control of the financial resources and financial relations arising between economic entities in 

the course of the movement of financial resources.  

As a result of studying of discipline the student has to: 

know: 

- functions and methods of financial management; 

- features of management of the cost of the project and company; 

- structure of the capital and dividend policy. 

To be able: 

- to count future and current cost of a cash flow; 

- to analyze investment projects; 

- to operate the fixed and working capital; 

To have skills: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82


- analysis of cost and structure of the capital;  

- estimates of production and financial risk;  

- operational analysis. 

To be competent: in drawing up financial statements of activity of the tourist enterprises. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Кәсіпорынэкономикасы, Экономикалықталдау,  

Экономикапредприятия, Экономическийанализ, 

Economy of Enterprises, Economic Analysis,  

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру, Туристік кәсіпорын қызметін жоспарлау, Қонақүй шаруашылығы 

Планирование и организация туристского бизнеса, Планирование деятельности туристского предприятия, Гостиничное хозяйство 

Planning and organization of tourist business, Planning for the tourism enterpriseі, 

Hotel industry 

 

Қонақ үй шаруашылығы 

Гостиничное хозяйство 

Hotel industry 

Пән қонақ үй шаруашылығын ұйымдастыру негіздерін оқытады. 

Пәннің мақсаты: қонақүй шаруашылығын жобалау және ұйымдастыру, ішкі және сыртқы қонақүй қызметін реттеу сұрақтарын 

қарастырады. 

Пәннің қысқаша  сипаттамасы:ДТҰ ұсынған орналастыру орындарының классификациясы. Типтік классификациясы. Орналастыру 

орындарының төрт тобы, оларға сипаттама. Қонақ үйлер және ұқсас мекемелер . Коммерциялық және әлеуметтік орналастыру мекемелері. 

Арнайы орналастыру орындары. Қонақ үйінің, туристік қонақ үйінің анықтамасы.Ертедегі және қазіргі  таңдағы  бәсекелестік талабындағы 

қонақ үй кәсіпорнының тепе-теңдігі.Қонақ үй бизнесінің жалпы сипаттамасы. Қонақ үй кәсіпорындарының мамандануы. Қонақ үй 

бизнесінің концентрациясы. Қонақ үй индустриясының глобализациясы. Қонақ үй қызметтерінің стандартизациясы. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент 

 Білуі тиіс: 

- қонақүй шаруашылығын жобалау 

-халықаралық туризм генезис; 

- эволюцию и механизм қызметін білу; 

Меңгеруі керек: 

- туристік ағымды талдау; 

- қонақүй қызметін реттеу. 

Дағдылануы керек:  

- белгілібір мемлекеттердің халықаралық туризм картасын  қолдану дағдысы; 



 - алған білімді практикада қолдану  дағдылары; 

Құзіретті болу: 

- қонақ үй қызметін үйлестіруді жүзеге асыру мәселелерінде; 

-қонақ үй шаруашылығы саласында заңдық және нормативті-құқықтық база сұрақтарында; 

-қонақ үй шаруашылығы саласында ғылыми-техникалық прогресс мәселелерінде. 

 

Дисциплина изучает основы организации гостиничного хозяйства. 

Цель дисциплины: изучение планирования и организацию деятельности гостиниц.  

Краткое описание дисциплины: Cтандартная классификация средств размещения туристов принятая экспертами ВТО.Гостиницы 

целевого назначения. Международные гостиничные цепи и их эффективность в развитии современного гостиничного бизнеса. Общее 

описание гостиничного бизнеса. Специализация  предприятий. Концентрация гостиничного бизнеса. Гостиничная индустрия.  

Стандартизация услуг. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- планирование и организацию гостиниц; 

- генезисмеждународного туризма;  

-эволюцию и механизм функционирования. 

Уметь:  

- проводить анализ туристских потоков; 

- регулирование деятельности гостиничного предприятия. 

Иметь навыки: 

- практического применения полученных знаний и умений. 

Быть компетентным: 

- осуществления координации гостиничной деятельности; 

- законодательной  и нормативно–правовой базы в области гостиничного бизнеса; 

- научно-технического прогресса в области гостиничного бизнеса. 

 

The discipline studies bases of the organization of hotel economy. 

Discipline purpose: studying of planning and organization of activity of hotels.  

Short description of discipline: The standard classification of means of accommodation of tourists accepted by Vto.Gostinitsa's experts of 

purpose. The international hotel chains and their efficiency in development of modern hotel business. General description of hotel business. 

Specialization of the enterprises. Concentration of hotel business. Hotel industry. Standardization of services.  

As a result of studying of discipline the student has to: 

know:  

- planning and organization of hotels; 



- genesis of the international tourism;  

- evolution and mechanism of functioning. 

To be able:  

- to carry out the analysis of tourist streams; 

- regulation of activity of the hotel enterprise. 

To have skills: 

- practical application of the gained knowledge and abilities. 

To be competent of questions: 

- implementation of coordination of hotel activity; 

- legislative and standard and legal base in the field of hotel business; 

- scientific and technical progress in area of hotel business. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Туризмнің кәсіпкерлік қызметінің негіздері, Туризм менеджменті, Туризм инфрақұрылымы 

Основы предпринимательской деятельности в туризме, Менеджмент туризма, Инфрастуктура туризма 

Bases of entrepreneurship in tourism, Management of tourism, Tourism infrastructure 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Өндірістік іс-тәжірибе, Диплом алдындағы іс-тәжірибе, Диплом жұмысын жазу 

Производственная практика, Преддипломная практика, Написание дипломной работы 

Field practice, Pre-diploma practice, Writing of the thesis 

 

Туристікбизнестіңшетелтәжірибесі 

Зарубежныйопыттуристкогобизнеса 

Foreignexperienceoftourismbusiness 

Пән ТМД және шетелдердегі халықаралық туризмді жан-жақты қарастырады.  

Пәннің мақсаты: ТМД және шет елдердегі  туризм және оның дамуы жолдарын зерттеу. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: ТМД және шет елдердегі  туризм географиясы ерекшеліктері, даму жағдайлары және болашағы 

жөнінде білім беру. Ішкі  және халықаралық туризм ерекшеліктері. Елдердің экономикалық даму бойынша шетелдік туризм әсері. Негізгі 

факторлар және халықаралық туризмді дамыту шарттары. Қазіргі заманғы халықаралық туризм статистикасы. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент  

Білуі тиіс: 

-географилық  негізгі модельдер мәнінің  әдістемесін. 

Меңгеруі керек: 

-рекреационно-географиялық кеңістікті негізгі түсініктерін меңгеру; 

Дағдылануы керек: 

 -рекреациялық-географиялық кез-келген бөлігінде зерттеу әдістемесін меңгеру; 



Құзіретті болу:ТМД және шет елдердегі халықаралық туризмнің даму мәселелерінде. 

 

Дисциплина рассматривает международный туризм в СНГ и зарубежом. 

Цель дисциплины: сформировать у студентов целостное представление о картине туризма, его развитии в СНГ и зарубежом. 

Краткое описание дисциплины:изучение современных методов и способов подготовки и проведения формирование у студентов 

целостного представления об особенностях, условиях развития и перспективах туризмав СНГ и зарубежом.Специфические черты 

международного туризма, отличие от внутреннего туризма. Влияние иностранного туризма на экономическое развитие стран. Основные 

факторы и условия развития международного туризма. Статистика современного международного туризма.  

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: знание сущностей основных моделей и концепции географии. 

Уметь: оперировать основными понятиями рекреационной географии. 

Иметь навыки:владения методикой проведения исследований в любой из областей рекреационной географии. 

Быть компетентным:в вопросах развития международного туризма СНГ и зарубежом. 

 

The discipline considers the international tourism in the CIS and abroad. 

Discipline purpose: to create at students complete idea of a tourism picture, his development in the CIS and abroad. 

Short description of discipline: studying of modern methods and ways of preparation and carrying out formation at students of complete idea 

of features, conditions of development and prospects of tourism in the CIS and abroad. Peculiar features of the international tourism, difference from 

internal tourism. Influence of foreign tourism on economic development of the countries. Major factors and conditions of development of the 

international tourism. Statistics of modern international tourism.  

As a result of studying of discipline the student has to 

know: knowledge of entities of the main models and concept of geography. 

To be able: to operate with the basic concepts of recreational geography. 

To have skills: possession of a technique of carrying out researches in any of the field of recreational geography. 

To be competent: in questions of development of the international tourism of the CIS and abroad. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Туризмнің кәсіпкерлік қызметінің негіздері, Туризм менеджменті, Туризм инфрақұрылымы 

Основы предпринимательской деятельности в туризме, Менеджмент туризма, Инфрастуктура туризма 

Bases of entrepreneurship in tourism, Management of tourism, Tourism infrastructure 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Өндірістік іс-тәжірибе, Диплом алдындағы іс-тәжірибе, Диплом жұмысын жазу 

Производственная практика, Преддипломная практика, Написание дипломной работы 

Field practice, Pre-diploma practice, Writing of the thesis 

 

Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру 



Планирование и организация туристского бизнеса 

Planning and organization of tourist business 

Пән туристік бизнесті жоспарлау мен ұйымдастыру негіздерін оқытады. 

Пәннің мақсаты: туризмді ұйымдастыру және басқаруға дайын кең ой-өрісті мамандарды даярлау. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерден тұрады: «Туристік кәсіпорын» ұғымы. Туроператорлық, турагенттік, экскурсиялық 

фирмалардың негізгі мақсаттары мен міндеттері. Туристік кәсіпорын қызметінің негізгі және қосымша түрлері. Туристік фирманы құру, 

тіркеу, лицензиялау тәртібі және қызмет үшін қажетті негізгі құжаттар. Кіші және ірі фирмалардың құрылымы. Туристік кәсіпорындағы 

басқару мен бақылау негіздері. Басқарудың негізгі функциялары. Туристерге қызмет көрсетуді жоспарлау. Көліктік саяхаттарды 

ұйымдастыру. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент  

Білу тиіс: 

-ұйымның үрдісін негізі; 

- әдістемелік негіз. 

Меңгеруі керек: 

-ғылыми зерттеулерді дайындауға және өткізуге алынған білімді қолдану; 

-ғылыми зерттеулер нәтижесін талдай алу. 

 Дағдылануы керек: 

-ұйымдастыру және өткізу. 

Құзіретті болу:туристік қызмет көрсету бағдарламасын құруда және туристермен ақпараттық әңгімелесуде. 

 

Дисциплина изучает основы планирования и организации туристского бизнеса. 

Цель дисциплины: подготовка специалистов широкого профиля, способных работать в системе организации и управления туризмом. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: Понятие  туристкое предприятие. Главные цели и задачи 

туроператора, турагента, экскурсионного бюро. Основная деятельность предприятия и туризма. Создание турагентства, регистрация, 

лицензирование и техническое обслуживание необходимых документов для процедуры. Структура малых и крупных фирм. Основы 

менеджмента туризма и управления на предприятии. Основные функции управления. Планировании услуг. Организация транспортных 

путешествий. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

-основы  процесса в организации; 

-основы методологии планирования; 

Уметь: 

- использовать методы приема и отправки туристов по маршрутам;  

- разработать должностные обязанности менеджеров и специалистов на предприятии;  

- обеспечить безопасность, культуру и качество обслуживания туристов.  



Иметь навыки: 

- составлять пакет документов для государственной регистрации и лицензирования туристского предприятия;  

Быть компетентным:в составлении программ обслуживания туристов и информационной беседе туристов. 

 

The discipline studies bases of planning and the organization of tourist business. 

Discipline purpose: training of specialists of a wide profile, capable to work in system of the organization and management of tourism. 

Content of discipline includes the main sections: Concept tourist enterprise. Main goals and tasks of tour operator, travel agent, excursion 

bureau. Primary activity of the enterprise and tourism. Creation of travel agency, registration, licensing and maintenance of necessary documents for 

procedure. Structure of small and major companies. Bases of management of tourism and management at the enterprise. Main functions of 

management. Planning of services. Organization of transport travel. 

As a result of studying of discipline the student has to 

know: 

- process bases in the organization; 

- fundamentals of methodology of planning; 

To be able: 

- to use methods of reception and sending tourists along routes;  

- to develop functions of managers and experts at the enterprise;  

- to ensure safety, culture and quality of service of tourists.  

To have skills:  

- to make a package of documents for the state registration and licensing of the tourist enterprise;  

To be competent: in drawing up programs of service of tourists and information conversation of tourists. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Туризмнің кәсіпкерлік қызметінің негіздері, Туризм менеджменті, Туризм инфрақұрылымы 

Основы предпринимательской деятельности в туризме, Менеджмент туризма, Инфрастуктура туризма 

Bases of entrepreneurship in tourism, Management of tourism, Tourism infrastructure 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Өндірістік іс-тәжірибе, Диплом алдындағы іс-тәжірибе, Диплом жұмысын жазу 

Производственная практика, Преддипломная практика, Написание дипломной работы 

Field practice, Pre-diploma practice, Writing of the thesis 

 

Туристік кәсіпорын қызметін жоспарлау 

Планирование деятельности туристского предприятия 

Planning for the tourism enterprise 

Пән туристік кәсіпорын қызметін жоспарлаудың негіздерін оқытады. 

Пән мақсаты -  берілген пәннің тереңдетіліп меңгерілуі тыңдаушыларға, студенттерге экономика саласындағы және әртүрлі 



салаларда кәсіпкерлік және өндірістік-шаруашылық қызметті басқару және ұйымдастыру қағидалары және әдістерін меңгеруге мүмкіндік 

береді. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: кәсіпорын қызметін жоспарлау;  кәсіпорында жоспарлы жұмысты ұйымдастыру; 

болжау жүйесінің мәні, элементтері; стратегиялық жоспарлау мәні және құрылымы; жедел жоспарлау түрлері мен жүйесі; бизнес-жоспарлау 

ұғымы және мазмұны; кәсіпорынның өндіріс жоспарының мазмұны, оның кәсіпорын жоспарларындағы өзара іс-қимыл механизміндегі рөлі; 

өнімді өткізуді жоспарлау, оның міндеттері; өндірістік қуаты жоспарлау; қызметкерлерге қажеттілігін жоспарлаудың мазмұны, міндеттері 

мен технологиясы; өнімнің өзіндік құны жоспарлау; нарықтық баға жоспарлау және реттеу; қаржылық жоспарлау мәні мен міндеттері; 

бюджеттеу қаржылық жоспарлау түрі ретінде. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

 Білуі тиіс:  

- туристік кәсіпорынның қызметін жоспарлау; 

- туристік кәсіпорында жоспарлы жұмысты ұйымдастыру; 

- туристік болжамдау жүйесінің элементтері мен мәні; 

- стратегиялық жоспарлаудың құрылымы мен мәні; 

Менгеруі керек: 

- туристік жоспарлаудың оперативті мәні; 

- туризмдегі бизнес-жоспарлаудың мазмұны және түсінігі; 

- туристік кәсіпорынның мазмұны, оның кәсіпорын жоспарына ықпал жасау механизміндегі рөлі; 

Дағдылануы керек: 

 - туристік кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық қызметінің қаржылық жоспарын құрастыруға икемді болуын меңгеруі . 

- өндірістік-шаруашылық қызметті жоспарлауын меңгеруі; 

- туристік кәсіпорындағы жоспарлауды ұйымдастыруды меңгеруі; 

Құзіретті болу:туристік кәсіпорын қызметін жоспарлау мәселелерінде. 

 

Дисциплина изучает основыпланирования деятельности туристского предприятия. 

«Планирование деятельности туристского предприятия» широко используются частные методы познания диалектический метод, в 

ходе проведения на основании предмета. Их численности, экономического анализа и синтеза, балансовый, системный подход, экономико-

математические и другие методы. 

Цель дисциплины: является выработка у студентов экономического мышления на основе изучения экономического механизма 

функционирования туристского предприятия в условиях рыночного типа хозяйствования. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: планирование деятельности туристского предприятия; организация 

плановой работы на туристском предприятии; сущность, элементы системы прогнозирования; сущность и структура стратегического 

планирования; виды и системы оперативного планирования; понятие и содержание бизнес-планирования; содержание плана производства 

предприятия, его роль в механизме взаимодействия планов предприятия; планирование сбыта продукции, его задачи; планирование 

производственной мощности; содержание, задачи и технология планирования потребности в персонале; планирование себестоимости 



продукции; планирование и регулирование рыночных цен; сущность и задачи финансового планирования; бюджетирование как вид 

финансового планирования. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные и вспомогательные функции менеджмента; 

-методы и модели управления; планирование производственной программы и мощности производственных ресурсов предприятия, 

производительности труда;  

- основы управления качеством;принципы и методы планирования: 

-  инфраструктуру предприятий; 

Уметь: 

- пользоваться методами оперативно-календарного планирования, методами расчета параметров различных систем управления; 

прогнозировать стратегию развития предприятия, эффективность и конкурентоспособность выпускаемой продукции;  

- определять систему целей организации, формировать стратегию и тактику их реализации; с системных позиций проводить анализ 

и синтез системы управления;  

- применять экономико-математические методы, экспертные оценки, современную управленческую оргтехнику. 

Иметь навыки: 

- применять организационные, графические и математические модели и вычислительную технику для моделирования и 

оптимизации управления различными организационными объектами; воздействия на социально- психологический климат коллектива;  

- разрабатывать и обосновывать различные управленческие решения, осуществлять их многокритериальную оптимизацию;  

- организации производственных процессов. 

Быть компетентным: в вопросах планирования деятельности туристского предприятия. 

 

The discipline studies bases of planning of activity of the tourist enterprise. 

"Planning of activity of the tourist enterprise" private methods of knowledge a dialectic method are widely used, during on the basis of a 

subject. Their number, economic analysis and synthesis, balance, system approach, economic-mathematical and other methods. 

Discipline purpose: development at students of economic thinking on the basis of studying of the economic mechanism of functioning of the 

tourist enterprise in the conditions of market type of managing is. 

Content of discipline includes the main sections: planning of activity of the tourist enterprise; the organization of planned work at the tourist 

enterprise; essence, elements of system of forecasting; essence and structure of strategic planning; types and systems of operational planning; concept 

and content of business planning; contents of the plan of production of the enterprise, his role in the mechanism of interact ion of plans of the 

enterprise; planning of sales of products, his task; planning of production capacity; contents, tasks and technology of planning of need for personnel; 

planning of product cost; planning and regulation of market prices; essence and problems of financial planning; budgeting as type of financial 

planning. 

As a result of studying of discipline the student has to:  

know: 



- main and support functions of management; 

- methods and models of management; planning of the production program and power of production resources of the enterprise, labor 

productivity;  

- quality management bases; principles and methods of planning: 

- infrastructure of the enterprises; 

To be able:  

- to use methods of quick scheduling, methods of calculation of parameters of various control systems; to predict strategy of development of 

the enterprise, efficiency and competitiveness of products;  

- to define system of the purposes of the organization, to form strategy and tactics of their realization; from system positions to carry out the 

analysis and synthesis of a control system;  

- to apply economic-mathematical methods, expert estimates, modern administrative office equipment. 

To have skills: 

- to apply organizational, graphic and mathematical models and computer facilities to modeling and optimization of management of various 

organizational objects; impacts on social psychological climate of collective;  

- to develop and prove various administrative decisions, to carry out their multicriteria optimization;  

- organizations of productions. 

To be competent: questions of planning of activity of the tourist enterprise. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Туризмнің кәсіпкерлік қызметінің негіздері, Туризм менеджменті, Туризм инфрақұрылымы 

Основы предпринимательской деятельности в туризме, Менеджмент туризма, Инфрастуктура туризма 

Bases of entrepreneurship in tourism, Management of tourism, Tourism infrastructure 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Өндірістік іс-тәжірибе, Диплом алдындағы іс-тәжірибе, Диплом жұмысын жазу 

Производственная практика, Преддипломная практика, Написание дипломной работы 

Field practice, Pre-diploma practice, Writing of the thesis 

 

 

 

Қазақстанның туризм географиясы 

География туризма Казахстана 

Geography of tourism in Kazakhstan 

Пән Қазақстанның туризм географиясының теориялық-әдістемелік аспектілерін оқытады. 

 Пәннің мақсаты:  Қазақстандық туризм және оның дамуы жолдарын зерттеу. 

 Пәннің қысқаша сипаттамасы: Қазақстанның туризм географиясы ерекшеліктері, даму жағдайлары және болашағы жөнінде білім 

беру. 



Пәнді оқу нәтижесінде студент 

Білуі тиіс:географиялық  негізгі модельдер мәнінің  әдістемесін. 

Меңгеруі керек:рекреационно-географиялық кеңістікті негізгі түсініктерін меңгеру; 

Дағдылануы керек: рекреационно-географиялық кез-келген бөлігінде зерттеу әдістемесіне; 

Құзіретті болу:Қазақстан территориясы бойынша туристік маршруттар құруда. 

 

Дисциплина изучает теоретическо-методологические аспекты географии туризма Казахстана. 

Цель дисциплины: сформировать у студентов целостное представление о картине туризма, его развитии в регионах Казахстана. 

Краткое описание дисциплины:изучение современных методов и способов подготовки и проведения формирование у студентов 

целостного представления об особенностях, условиях развития и перспективах туризма Казахстане. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  знание сущностей основных моделей и концепции географии. 

Уметь: оперировать основными понятиями рекреационной географии. 

Иметь навыки:владения методикой проведения исследований в любой из областей рекреационной географии. 

Быть компетентным:в разработке туристских маршрутов по территории Казахстана. 

 

The discipline studies theoretical and methodological aspects of geography of tourism of Kazakhstan. 

Discipline purpose: to create at students complete idea of a tourism picture, his development in regions of Kazakhstan. 

Short description of discipline: studying of modern methods and ways of preparation and carrying out formation at students of complete idea 

of features, conditions of development and prospects of tourism Kazakhstan.  

As a result of studying of discipline the student has to 

know: knowledge of entities of the main models and concept of geography. 

To be able: to operate with the basic concepts of recreational geography. 

To have skills: possession of a technique of carrying out researches in any of the field of recreational geography. 

To be competent: in development of tourist routes across the territory of Kazakhstan. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Туризмология негіздері,Туристік – өлкетанужұмысыныңнегіздері, Экскурсиятану 

Основы туризмологии, Основы туристско-краеведческой работы, Экскурсоведение 

Fundamentals of tourism science, Bases of tourist local history work, Excursion study 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Өндірістік іс-тәжірибе, Диплом алдындағы іс-тәжірибе, Диплом жұмысын жазу 

Производственная практика, Преддипломная практика, Написание дипломной работы 

Field practice, Pre-diploma practice, Writing of the thesis 

 

 



 

Туристік-рекреациялық ресурстар 

Туристско-рекреационные ресурсы 

Tourist-recreationresources 
Пән туристік-рекреациялық ресурстардың түрлерін оқытады. 

Пәннің мақсаты: Рекреациялық география теориясы мен әдістеме саласындағы терең білімді  қалыптастыру.  

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерден тұрады: Рекреациялық географияның теориялық-әдістемелік негіздері. Географиялық 

кеңістіктің негізгі модельдері мен тұжырымдамалары. Рекреология, оның әлеуметтік негіздері, парадигмалары мен ұғымдары.  

Пәнді оқу нәтижесінде студент  

Білуі тиіс:  

-рекреация-географиялық кеңістікті дамытумен жаңарту заңдылықтары; 

-рекреация-географилық  негізгі модельдер мәнінің  әдістемесі,концепциясы; 

Меңгеруі керек: 

- рекреационно-географиялық кеңістікті негізгі түсініктерін меңгеру; 

Дағдылануы керек:  

рекреационно-географилық кез-келген бөлігінде зерттеу  әдістемесін меңгеру; 

Құзіретті болу:Қазақстандағы туристік-рекреациялық ресурстарды зерттеуде. 

 

Дисциплина изучает разновидности туристско-рекреационных ресурсов. 

Цель дисциплины: сформировать у студентов глубокие знания в области теории и методологии рекреационной географии – одной из 

фундаментальных основ подготовки специалистов для сферы туризма. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: Теоретико-методологическими основами рекреационной географии. 

Основные модели и концепции рекреационно-географического пространства.Рекреалогии, социологическими основами последней, 

существующими парадигмами и понятиями. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

- закономерности развития и преобразования рекреационно-географического пространства; - знание сущностей основных моделей и 

концепции теории и методологии рекреационной географии. 

Уметь: 

-оперировать основными понятиями рекреационной географии. 

Иметь навыки: 

-владения методикой проведения исследований в любой из областей рекреационной географии. 

Быть компетентным:в исследовании туристско-рекреационных ресурсов Казахстана. 

 

The discipline studies kinds of tourist and recreational resources. 



Discipline purpose: to create at students profound knowledge in the field of the theory and methodology of recreational geography – one of 

fundamental bases of training of specialists for the sphere of tourism. 

Content of discipline includes the main sections: Teoretiko-metodologichesky fundamentals of recreational geography. Main models and 

concepts of recreational and geographical space. Rekrealogiya, sociological bases of the last, the existing paradigms and concepts. 

As a result of studying of discipline the student has to 

know:  

- regularities of development and transformation of recreational and geographical space; - knowledge of entities of the main models and 

concept of the theory and methodology of recreational geography. 

To be able: 

- to operate with the basic concepts of recreational geography. 

To have skills:  

- possession of a technique of carrying out researches in any of the field of recreational geography. 

To be competent: in research of tourist and recreational resources of Kazakhstan. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Туризмология негіздері,Туристік – өлкетану жұмысының негіздері, Экскурсиятану 

Основы туризмологии, Основы туристско-краеведческой работы, Экскурсоведение 

Fundamentals of tourism science, Bases of tourist local history work, Excursion study 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Өндірістік іс-тәжірибе, Диплом алдындағы іс-тәжірибе, Диплом жұмысын жазу 

Производственная практика, Преддипломная практика, Написание дипломной работы 

Field practice, Pre-diploma practice, Writing of the thesis 

 

 

Экскурсия менеджменті 

Менеджмент экскурсий 

Management tour 

Пән экскурсияларды ұйымдастыру мен өткізу менеджментінің теориялық негіздерін оқытады. 

Пәннің мақсаты: студенттерге қазіргі жағдайдағы экскурсия өткізудің кейбір әдістерін анықтауға мүмкіндік береді: экскурсиялық 

объектілерді көрсету, экскурсияда әңгімелеу, көрсету тәсілдері және т.б 

Оқылатын пәннің мазмұны (негізгі бөлімдері):Экскурсияның функциялары мен белгілер Экскурсияның шығу тарихы. Экскурсияны 

қайта қалыптастыру функциясы. Экскурсияанықтама.Экскурсиялық қызмет көрсетудің негіздері.Экскурсияның белгілері. Экскурсияға 

қойылатын талаптар.Экскурсияның құрылымы. Экскурсияның тақырыбы және мазмұны. Экскурсияның ұйқасы.Экскурсияның 

классификациясы. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

Білуі тиіс:   



- экскурсиялық менеджменттің ерекшеліктерін анықтау. 

Меңгеруі керек:  

- әдістемелік жұмысты ұйымдастыру, экскурсия жүргізушінің жұмысын ұйымдастыру және экскурсияны өткізудің 

арнайы әдістемесін қарастыру. 

Дағдылануы керек:  

- туристік-экскурсиялық ұйымда экскурсия жүргізуші-гид  функциясын атқару. 

Құзіретті болу: экскурсияларды ұйымдастыру және оны өткізу мәселелерінде; экскурсиялық құжаттарды толтыру мәселелерінде. 

 

Дисциплина изучает теоретические основы менеджента организации и проведении экскурсий. 

Цель дисциплины: изучить методику экскурсионного владения, владеть психологическим навыкам общения с аудиторией. 

Содержание (основные разделы) изучаемой дисциплины:Экскурсионные фирмы на рынке туристских услуг. Роль и особенности 

менеджмента в сфере экскурсионной деятельности. Предмет, цели и задачи изучения. Сущность и виды экскурсии. Требования, 

предъявляемые к экскурсоводу. Цели организации. Задача экскурсионной деятельности. Изучение спроса на туристско-экскурсионный 

продукт.. 

В процессе изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- требования к экскурсоводу, значение термина «краеведение», краеведческую и экскурсионную литературу; 

-формы и методы работы по организации и проведению экскурсий; 

Уметь: 

- подготовить экскурсию, зная цели и задачи будущей экскурсии, разработать концепцию подачи материала.  

Иметь  навыки: 

- большим багажом знаний в предметной области экскурсии, как специалист, но рядом личных качеств лидера и актерского 

мастерства, умений оратора и навыков экскурсионного дела и экскурсионных методов. 

Быть компетентным:в вопросах организации и проведении экскурсии;составления экскурсионной документации. 

 

The discipline studies theoretical bases of a menedzhent of the organization and carrying out excursions. 

Discipline purpose: to study a technique of excursion possession, to own to psychological skills of communication with audience. 

Content (the main sections) of the studied discipline: Excursion firms in the market of tourist services. A role and features of management in 

the sphere of excursion activity. Subject, purposes and problems of studying. Essence and types of excursion. Requirements imposed to the guide. 

Purposes of the organization. Problem of excursion activity. Studying of demand for a tourist and excursion product. 

In the course of studying of discipline the student has to: 

know:  

- requirements to the guide, value of the term "study of local lore", local history and excursion literature; 

- forms and methods of work on the organization and carrying out excursions; 

To be able:  



- to prepare excursion, knowing the purposes and problems of future excursion, to develop the concept of supply of material.  

To have skills:  

- big knowledge base in subject domain of excursion, as the expert, but a number of personal qualities of the leader and act ing skills, abilities 

of the speaker and skills of excursion business and excursion methods. 

To be competent:in questions of the organization and carrying out excursion;drawing up excursion documentation. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Туризмология негіздері,Туристік – өлкетану жұмысының негіздері, Экскурсиятану 

Основы туризмологии, Основы туристско-краеведческой работы, Экскурсоведение 

Fundamentals of tourism science, Bases of tourist local history work, Excursion study 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Өндірістік іс-тәжірибе, Диплом алдындағы іс-тәжірибе, Диплом жұмысын жазу 

Производственная практика, Преддипломная практика, Написание дипломной работы 

Field practice, Pre-diploma practice, Writing of the thesis 

 

Экотуризм 

Экотуризм 

Ecotourism 

Пән қоршаған ортаны қорғауға бағытталған экологиялық туризмнің теориялық негіздерін оқытады. 

Пәннің мақсаты: экологияның қалыптасу кезеңдері, заңдылықтары, организм мен орта, табиғи бірлестіктер, экожүйелер, табиғи 

ресурстарды тиімді пайдалану және қазіргі кездегі экологияның мәселелері мен оның дамуы қарастырылады. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Экотуризмді тұжырымдамасы. Экотуризмді дамыту қысқаша тарихы. Экотуризмді жіктелуі. 

Қоршаған ортаға туризм әсері. Әлемде экотуризмді дамыту. «Мінсіз» экотуристердің ерекшеліктері. Экотуризмді артықшылықтары. 

Халықаралық экотуризмді ұйымдастыру және құқықтық база. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

Білуі тиіс:   

- экологиялық туризмнің негізгі түсініктері; Солтүстік және Оңтүстік Америка, Еуропа экотуризмнің орталықтары, Африка, Азия, 

Австралия және Океания; Қазақстандағы экологиялық туризмнің дамыу. 

Меңгеруі керек:  

-қоршаған ортаға туризм әсерін бағалау ; 

- экологиялық соқпақтар бойынша брошюралар әзірлеу; туристерге арналган табиғат аясында өздерің ұстауға арналған ережелерді 

құру.   

Дағдылануы керек:  

- қоршаған ортаны рекреациялық пайдалану және табиғатта тиісті мінез-құлық саласындағы 

дағдылары. 

Құзіретті болу: экологиялық турларды құру мәселелерінде. 



 

Дисциплина изучает вид туризма направленный на охрану окружающей среды - экологический туризм. 

Цель дисциплины: использование современных научно обоснованных приемов, методов и средств обучения экотуризму, в том числе 

технических средств обучения, информационных и компьютерных технологий. 

Краткое описание курса: Понятие экотуризма. Краткая история развития экотуризма. Классификация видов экотуризма. 

Воздействие туризма на окружающую среду. Развитие экотуризма в мире. Черты «идеального» экотуриста. Преимущества экотуризма. 

Международные экотуристические организации и законодательная база. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные понятия экологического туризма; центры экотуризма в Северной и Южной Америке, Европе, Африке, Азии, 

Австралии и Океании; особенности развития экологического туризма в Казахстане 

Уметь: 

- оценивать степень воздействия туризма на окружающую среду; разрабатывать экскурсии по экологическим тропам; разрабатывать 

буклеты по экологическим тропам; составлять памятки правил поведения туристов на природе 

Иметь  навыки: 

- навыками в области рекреационного использования окружающей среды и правильного поведения в природе. 

Быть компетентным:в составлении экологических туров, направленных на охрану окружающей среды. 

 

The discipline studies the type of tourism directed to environmental protection - ecological tourism. 

Discipline purpose: use of modern evidence-based receptions, methods and tutorials to ecotourism, including technical means of training, 

information and computer technologies.  

Short description of a course: Concept of ecotourism. Short history of development of ecotourism. Classification of types of ecotourism. 

Impact of tourism on environment. Development of ecotourism in the world. Lines of the "ideal" ecotourist. Advantages of ecotourism. International 

ecotourist organizations and legislative base. 

As a result of studying of discipline the student has to: 

know:  

- basic concepts of ecological tourism; the centers of ecotourism in North and South America, Europe, Africa, Asia, Australia and Oceania; 

features of development of ecological tourism in Kazakhstan 

To be able:  

- to estimate extent of impact of tourism on environment; to develop excursions on ecological tracks; to develop booklets on ecological tracks; 

to make instructions of rules of conduct of tourists outdoors 

To have skills:  

- skills in the field of recreational use of environment and the correct behavior in the nature. 

To be competent: in drawing up the ecological rounds directed to environmental protection. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 



Туризмология негіздері,Туристік – өлкетану жұмысының негіздері, Экскурсиятану 

Основы туризмологии, Основы туристско-краеведческой работы, Экскурсоведение 

Fundamentals of tourism science, Bases of tourist local history work, Excursion study 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Өндірістік іс-тәжірибе, Диплом алдындағы іс-тәжірибе, Диплом жұмысын жазу 

Производственная практика, Преддипломная практика, Написание дипломной работы 

Field practice, Pre-diploma practice, Writing of the thesis 

 

Қонақ үй бизнесіндегі жарнамалық-ақпараттық қызмет 

Рекламно–информационнаядеятельность в гостиничном бизнесе 

Promotionalactivitiesinhotel business 

Пән қонақ үй бизнесіндегі жарнамалық-ақпараттық қызметті оқытады. 

Пәннің мақсаты: Жарнама қызметінің теориялық әдістемеліктерін және жарнамалық коммуникацияны үйрету.  

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерден тұрады: Жарнаманың әсер ету және жарнаманы қабылдау процесі. Жарнамалық 

хабарлау: түсінігі, негізгі кезеңдері. Адамның мінез-құлқы және қоршаған ақпаратты қабылдауы. Сыртқы факорлар. Ішкі факторлар. 

Жарнаманы қабылдау процессі. Жарнаманы тұтынушыға психологиялық әсер ету механизмі. Туристік жарнама ерекшеліктері. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент білуі тиіс: 

 -жарнама қызметін білу. 

Меңгеруі керек: 

- жарнама құрастыру. 

Дағдылануы керек: 

коммуникативті дағдыға ие блолу. 

Құзіретті болу:қонақ үй бизнесіндегі жарнамалық-ақпараттық қызметті жүргізуде. 

 

Дисциплина изучает рекламно–информационная деятельность в гостиничном бизнесе. 

Цель дисциплины:  изучение содержания и принципов рекламно-информационной деятельности в сфере туризма. 

Краткое описание дисциплины: Основные признаки классификации рекламных средств. Основные элементы средств рекламы. 

Планирование средств в рекламе: определение целевых аудиторий, география сбыта, время, продолжительность, удельный вес вложений в 

средства рекламы. Методы выбора рекламных средств. Новые тенденции в медиамире. Нетрадиционные медиа: рекламирование с 

использованием внешней среды, спонсорство и событийный маркетинг, «партизанская» реклама. Использование новых медиа в туристской 

рекламе. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- фунции рекламы. 

Уметь: 



- составлять рекламу. 

Иметь навыки: 

- владения коммуникативными тактикой. 

Быть компетентным:в проведении рекламно–информационной деятельности в гостиничном бизнесе. 

 

The discipline studies reklamno – information activities in hotel business. 

Discipline purpose: studying of contents and the principles of promotional and informational activity in the sphere of tourism.  

Short description of discipline: Main signs of classification of advertizing means. Basic elements of advertizing media. Planning of means in advertizing: definition of 

target audiences, geography it is sold, time, duration, specific weight of investments in advertizing media. Methods of the choice of advertizing means. New tendencies in the 

media world. Nonconventional media: advertizing with use of external environment, sponsorship and event marketing, "guerrilla" advertizing. Use of new media in tourist 

advertizing. 

As a result of studying of discipline the student has to 

know: 

- advertizing funtion. 

To be able: 

 - to make advertizing. 

To have skills:   

- possession communicative tactics. 

To be competent: in carrying out reklamno – information activities in hotel business. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Туризм маркетингі,  Туризм менеджменті, Туризм инфрақұрылымы 

Маркетинг туризма, Менеджмент туризма, Инфрастуктура туризма 

Marketing of tourism, Management of tourism,  Tourism infrastructure 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Өндірістік іс-тәжірибе, Диплом алдындағы іс-тәжірибе, Диплом жұмысын жазу 

Производственная практика, Преддипломная практика, Написание дипломной работы 

Field practice, Pre-diploma practice, Writing of the thesis 

 

Туристік бизнестегі жарнамалық-ақпараттық қызмет 

Рекламно-информационная деятельность в туристком бизнесе 

Promotional activities in the tourism business 

Пән туристік бизнестегі жарнамалық-ақпараттық қызмет негіздерін оқытады. 

Пәнді оқытудың мақсаты: туристік құрылымды басқару үдерісіндегі кәсіби міндеттерінің мәні ретінде туристік бизнесте 

жарнамалық-ақпараттық қызмет жөнінде жүйелі түсінік беру. 



Оқылатын пәннің мазмұны (негізгі бөлімдері): жарнамалық қызметтің негізі болатын түсініктермен таныстыру; жарнамалық қызмет 

жайлы ақпаратпен таныстыру және оларды туристік бизнес тәжірибесінде қолдану икемділігін қалыптастыру; әлеуметтік және 

экономикалық тиімділікпен, жарнамалық шаралар тәжірибесімен таныстыру. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент білуі тиіс: 

- жарнамалық қызметтің негізгі ұғымдарын; 

- туристік бизнестегі жарнаманың мақсатын; 

- туризм саласындағы жарнаманың ерекшеліктерін; 

- туристік жарнама түрлерін. 

Меңгеруі керек: 

- жарнамалық және маркетингтік қызметті жоспарлауды; 

- туристік бизнестегі жарнамалық ақпаратты тарату тәсілдерін; 

- жарнама таратуда құралдар таңдауды; 

- туристік нысандар жөнінде ақпарат алу құралдары ретінде заманауи технологияларды. 

Дағдылануы керек: 

- туристік бизнес жарнамасы мен маркетинг стратегиясына зерттеу жасауға; 

- туристік өнімді алға жылжыту үшін құралдарды пайдалануға; 

- жарнама құралы ретінде туристік ақпарат желісін қолдануға. 

Құзіретті болу:туристік бизнестегі жарнамалық-ақпараттық қызметті жоспарлауда және жүзеге асыруда. 

 

 

Дисциплина изучает основы рекламно-информационной деятельности в туристком бизнесе. 

Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов целостное представление о рекламно-информационной деятельности в 

туристском бизнесе как профессиональная задача процесса управления туристской структурой.  

Содержание (основные разделы) изучаемой дисциплины:ознакомить с основными понятиями рекламной деятельности; ознакомить с 

информацией о рекламной деятельности и сформировать навыки использования их в практике туристского бизнеса; ознакомить с практикой 

рекламной деятельности, их социальной и экономической эффективностью. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- основные понятия рекламной деятельности; 

- цель рекламы в туристском бизнесе; 

- особенности рекламы в сфере туризма; 

- виды туристской рекламы. 

уметь: 

- планировать рекламную и маркетинговую деятельность; 

- использовать методы распространения рекламной информации в туристском бизнесе; 

- выбрать средства распространения рекламы; 



- использовать современные технологии как средство получения информации о туристких объектах.  

иметь навыки: 

- основ исследования рекламы туристского бизнеса и стратегии маркетинга; 

- применения средства в продвижении туристского продукта; 

- использования информационной сети как средство рекламы. 

Быть компетентным:в планировании и проведении рекламно-информационной деятельности в туристком бизнесе. 

 

The discipline studies bases of promotional and informational activity in tourist business. 

Purpose of studying of discipline: to create at students complete idea of promotional and informational activity in tourist business as a 

professional problem of management of tourist structure.  

Content (the main sections) of the studied discipline: to acquaint with the basic concepts of advertizing activity; to inform of information on 

advertizing activity and to create skills of use them in practice of tourist business; to acquaint with practice of advertizing activity, their social and 

economic efficiency. 

As a result of studying of discipline the student has to know: 

- basic concepts of advertizing activity; 

- advertizing purpose in tourist business; 

- features of advertizing in the sphere of tourism; 

- types of tourist advertizing. 

to be able: 

- to plan advertizing and marketing activity; 

- to use methods of distribution of an advertisement in tourist business; 

- to choose advertizing means; 

- to use modern technologies as means of obtaining information on tourist objects. 

to have skills: 

- bases of research of advertizing of tourist business and marketing strategy; 

- applications of means in advance of a tourist product; 

- uses of information network as advertizing medium. 

To be competent: in planning and carrying out promotional and informational activity in tourist business. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Туризм маркетингі,  Туризм менеджменті, Туризм инфрақұрылымы 

Маркетинг туризма, Менеджмент туризма, Инфрастуктура туризма 

Marketing of tourism, Management of tourism,  Tourism infrastructure 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Өндірістік іс-тәжірибе, Диплом алдындағы іс-тәжірибе, Диплом жұмысын жазу 

Производственная практика, Преддипломная практика, Написание дипломной работы 



Field practice, Pre-diploma practice, Writing of the thesis 

 

 

Шет тілі ( кытай тілі) 

Иностранный язык (китайский язык) 

Foreign language (Chinese) 

Пән туризм саласының болашақ мамандарын халықаралық аренада байланыс жасау мақсатында қытай тілін оқытады. 

Пәннің мақсаты: қытай тілінде сөйлеу және білу мүмкіндігін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: ауызша және жазбаша формада грамматикалық сипаттамасын оқып үйрену. Мамандық және 

қоғамдық саяси мәселелер бойынша монологтық және диалогтық формада кәсіби ауызша сөйлесу.  

Пәнді оқу нәтижесінде студент 

Білуі тиіс: 

- сауатты сөйлеу тілін(соның ішінде таза,дұрыс),жазбаша сөйлеу тілі; 

- шешендік амалдарды білу; 

- қарым-қатынас жасайтын адамдардың жеке бас ерекшеліктерімен типтік мәселелерін білу. 

Меңгеруі керек: 

-қарым-қатынастың әдебі мен салтын ; 

-сөйлесеушіге жекелеген әрекет жасауды көрсету; 

-келіссөз ұйымдастыру және жүргізу,басқада кездесулерді де.  

Дағдылануы керек:  

-сол немесе басқа лексиканы меңгеруі; 

-коммуникативті тактиканы меңгеруі; 

- коммуникативті стратегияны  меңгеруі. 

Құзіретті болу:халықаралық  байланыс жасауда қытай тілінде сөйлеу білуде. 

 

Дисциплина учат будущих специалистов в области туризма китайскому языку с целью сотрудничества в международной арене. 

Цель дисциплины: формирование возможностей в овладении китайской речью. 

Краткое описание дисциплины: Изучение грамматических характеристик в его устной и письменной формах. Профессиональное 

устное общение в монологической и диалогической форме по специальности и общественно-политическим вопросам (доклад, сообщение, 

презетация, беседа за круглым столом, дисскуссия и т.п.).  

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- знание грамотной речи  (в том числе четкость, правильность), письменной речи; 

- знание ораторских приемов;  

- знание личностных особенностей и типичных проблем людей, с которыми предстоит общаться. 



Уметь: 

- умение соблюдать этику и этикет общения;  

- умение проявить индивидуальный подход к собеседнику и т.д. 

- умение организовывать и вести переговоры, иные деловые встречи. 

Иметь навыки: 

- владения той или иной лексикой; 

-владениякоммуникативными тактиками;  

-владения коммуникативными стратегиями.  

Быть компетентным:в владении китайским языком в международном сотрудничестве. 

 

Discipline teach future experts in the field of tourism to Chinese for the purpose of cooperation in the international scene. 

Discipline purpose: formation of opportunities in mastering the Chinese speech. 

Short description of discipline: Studying of grammatical characteristics in his oral and written forms. Professional oral communication in a 

monological and dialogical form in the specialty and to social and political questions (the report, the message, a prezetation, a round-table discussion, 

discussion, etc.).  

As a result of studying of discipline the student has to 

know: 

- knowledge of the competent speech (including clearness, correctness), written language; 

- knowledge of oratorical receptions;  

- knowledge of personal features and typical problems of people with which it is necessary to communicate. 

To be able: 

- ability to observe ethics and etiquette of communication;  

- ability to show an individual approach to the interlocutor, etc. 

- ability to organize and conduct negotiations, other business meetings. 

To have skills: 

- possession of this or that lexicon; 

- possession of communicative tactics;  

- possession of communicative strategy.  

To be competent: in knowledge of Chinese in the international cooperation. 

Пререквизиттер / Пререквизиты 

Шетел тілі, Қазақ (орыс) тілі, Кәсіби-бағытталған шет тілі 

Иностранный язык, Казахский (русский) язык, Профессионально-ориентированный иностранный язык 

Foreign language, Kazakh (Russian) Language,Professionally-oriented foreign language 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Өндірістік іс-тәжірибе, Диплом алдындағы іс-тәжірибе, Диплом жұмысын жазу 



Производственная практика, Преддипломная практика, Написание дипломной работы 

Field practice, Pre-diploma practice, Writing of the thesis 

 

Шет тілі (түрік тілі) 

Иностранный язык (турецкий язык) 

Foreignlanguage (Turkish) 

Пән шетел тілі  - түрік тілін оқытады. 

Пәннің мақсаты: ауызша және жазбаша формада қарым-қатынас жасауға мүмкіндік беретін құзіреттілік қалыптастыру, ауызша және 

жазбаша аударудың негізгі түрлерін игеру, кәсіби қызметтің нақты бір түрінде түрік тіліндегі мәтіндерді ақпараттық өңдеу жасау. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Фонетика пәні және объектілері; пәннің қоғамдық ғылымдар шеңберіндегі орны; түрікше сөйлеу 

дамуының заманауи тенденциялары; тілдің дыбыстық құрылымын зерттеу тәсілдері; фонологияның негізгі ұғымдары; артикуляциялық 

базаның ерекшеліктері, түрікше сөйлеуге оқытумен байланысы; сөйлеу интонациясы ұғымы, оның компоненттері мен функциялары; сөйлеу 

стильдері; сөйлеу мәдениеті және сөйлеу этикеті. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент 

Білуі тиіс: 

- күнделікті, жалпы мәдени, іскерлік және кәсіби қарым-қатынас жасау үшін қажетті лексиканы; 

Меңгеруі керек: 

- прагматикалық сипаттағы ауызша (монологтық және диалогтық) сөзді ұғуды; 

- күрделі емес қоғамдық-саяси, прагматикалық, ғылыми-танымдық және ғылыми мәтіндерді оқуды, аударуды және түсінуді; 

Дағдылануы керек:  

- сөйлесу-тұрмыстық және іскерлік сөйлеуге; 

- күнделікті және іскерлік қарым-қатынастағы ауызша және жазбаша сөйлеуге тән негізгі грамматикалық игеруге; 

- прагматикалық сипаттағы хат жазудың негізгі дағдыларын игеруге. 

Құзіретті болу:түрік тілінде сөйлей алуда. 

 

Дисциплина изучает иностранный язык - турецкий язык. 

Цель дисциплины: формирование компетенций, позволяющих осуществлять устные и письменные формы общения, владеть 

основными видами устного и письменного перевода, производить информационную обработку текстов на турецком языке в рамках 

конкретных видов профессиональной деятельности. 

Краткое описание дисциплины: Предмет и объекты фонетики; место данной дисциплины в кругу общественных наук;современные 

тенденции развития турецкого произношения;методы исследования звукового строя языка;основные понятия фонологии; фонологические 

школы; особенности артикуляционной базе, ее связи с обучением турецкому произношению;понятие о  речевой интонации, ее компоненты и 

функциях; стили произношения; о культуре речи и речевом этикете. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 



- базовую лексику, необходимую для повседневного, общекультурного, делового и профессионального общения; 

Уметь: 

- понимать устную (монологическую и диалогическую) речь прагматического характера; 

- читать, переводить и понимать несложные общественно-политические, прагматические, научно-популярные и научные тексты; 

Иметь навыки: 

- владения разговорно-бытовой и деловой речи; 

- владения основными грамматическими явлениями, характерными для устной и письменной речи повседневного и делового 

общения; 

- владеть основными навыками письма прагматического характера. 

Быть компетентным:в владении турецким языком. 

 

The discipline learns a foreign language - Turkish. 

Discipline purpose: formation of the competences allowing to carry out oral and written forms of communication, to own main types of 

interpretation and translation, to make information processing of texts in Turkish within concrete types of professional activity. 

Short description of discipline: Subject and objects of phonetics; the place of this discipline in a circle of social sciences; current trends of 

development of the Turkish pronunciation; methods of research of a sound system of language; basic concepts of phonology; phonologic schools; 

features to articulation base, her connection with training in the Turkish pronunciation; concept about speech intonation, her components and functions; 

styles of a pronunciation; about the standard of speech and speech etiquette. 

As a result of studying of discipline the student has to 

know: 

- basic lexicon necessary for daily, common cultural, business and professional communication; 

To be able: 

- to understand oral (monological and dialogical) the speech of pragmatical character; 

- to read, translate and understand simple social and political, pragmatical, popular scientific and scientific texts; 

To have skills: 

- possession of colloquial and household and business language; 

- possession of the main grammatical phenomena characteristic of oral and written language of daily and business communication; 

- to own the main skills of the letter of pragmatical character. 

To be competent: in knowledge of Turkish. 

Пререквизиттер / Пререквизиты 

Шетел тілі, Қазақ (орыс) тілі, Кәсіби-бағытталған шет тілі 

Иностранный язык, Казахский (русский) язык, Профессионально-ориентированный иностранный язык 

Foreign language, Kazakh (Russian) Language,Professionally-oriented foreign language 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Өндірістік іс-тәжірибе, Диплом алдындағы іс-тәжірибе, Диплом жұмысын жазу 



Производственная практика, Преддипломная практика, Написание дипломной работы 

Field practice, Pre-diploma practice, Writing of the thesis 

 

 

Қоғамдық сананы жаңғырту пәні 

Модернизация общественного сознания 

Modernizationofthepublicconsciousness 

Пәннің мақсаты:  қазақстандық жастардың қоғамның рухани жаңғыруы туралы ортақ түсінігін қалыптастыру, ұлттық патриотизм 

құндылықтарын санаға сіңіру, белсенді азаматтық және әлеуметтік жауапкершілік қабілетін арттыру.  

Курс мазмұны мынадай бөлімдерді қамтиды: 

Қазақстан тарих толқынында; ҚР Президентінің жолдаулары; жаһандық әлемдегі Қазақстан: жаңғырту дамудың басты шарты ретінде; 

Қазақстандағы саяси жаңғырту; Қазақстандағы экономикалық жаңғырту; Қазақстан халқының рухани дамуының мемлекеттік 

бағдарламалары; адам Қазақстанның басты құндылығы ретінде; «Атамекен» бағдарламасын жүзеге асыру; білімнің салтанат құруы, білім 

беру және ғылым; жалпыұлттық нышандар. «Қазақстанның киелі орындары» бағдарламасын жүзеге асыру; Шығыс Қазақстанның киелі 

орындары: семантикалық талдау. «Рухани Қазына» бағдарламасын жүзеге асыру; жаһандық әлемдегі қазіргі қазақстандық мәдениет . 

 Пәнді игеру нәтижесінде студент істей алуы керек: 

- Рухани жаңғыру мемлекеттік бағдарламаларын жүзеге асыру бойынша ғылыми әдебиеттер мен қолданбалы зерттеулерді сараптау; 

- жаңғырудың стратегиялық мақсаттарын дұрыс айқындай білу және оларды жүзеге асырудың тиімді әдіс-тәсілдерін білу; 

-  қазіргі өркениеттілік дамудың инновациялық жетістіктерін кәсіби қызметінде тиімді қолдану.  

Пәнді игеру нәтижесінде студент қабілетті болу керек: 

- қазақстандық қоғамды жаңғырту бойынша стратегиялық іс-құжатарға сараптама жүргізуге; 

- әлемдік өркениеттілік үрдістегі отандық мәдениеттін әлеуетіне баға беруге; 

- бәсекелік дамуға және прагматикалық мақсаттылыққа. 

Пән келесі құзыреттерді қалыптастыруды көздейді: 

- ғылыми-зерттеу қызметі: өзінің кәсіби қызметі мен әлеуметтік практикасында білімін пайдалана алуды; нақты ғылыми зерттеу 

міндеттерін қоя білу және оларды тиімді жолмен шеше алуға, әлемдік тәжірибеде ақпараттық технологияларды қолдануды;   

- ұйымдастыру-басқару қызметінде: ұйымдастыру және басқару қызметінде қоғамды жаңғыртудың стратегиялық міндеттерін жүзеге 

асыра алу;  

- әлеуметтік-мәдени қызметте: сараптамалық кеңес беру жұмысында; ғылыми және практикалық міндеттерді шешуге қажетті 

ақпаратты жинақтау және тұжырымдау, интернет көздерін тиімді пайдалану; 

- мәдени-ағарту қызметінде: рухани жаңғыру мемлекеттік саясатын жүзеге асыра алу; әлеуметтік мәдени және ғылыми 

бағдарламаларды құруға және жүзеге асыруга қабілеттілігі;  

- педагогиқалық қызметінде: педагогикалық және тәрбие жұмысында рухани жаңғырудың стратегиялық міндеттерін жүзеге асыра алу.  

Пәнді игеру нәтижесінде студент білу қажет: 

- Рухани жаңғырудың тұжырымдамалық негіздері мен категориялар жүйесін;  



- Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың қазақстандық қоғамды жаңғыртуға  арналған басты еңбектерін; 

- қазақстандық қоғамды жаңғыртудың стратегиялық құжаттардың мазмұнын; 

- әлемдік қауымдастықтың жаһандық даму үдерістері мен мәселелерін; 

- рухани жаңғырудың басты императивтерін; 

- жаһандық бәсекелестік ортадағы отандық мәдениет пен білім беру жүйесінің құндылығы мен әлеуетін. 

 

Цель дисциплины: формирование у молодежи ценностей казахстанского патриотизма, активной гражданской и социальной 

ответственности, всесторонне развитой гармоничной личности, способной ответить на глобальные вызовы современности. 

Содержание курса включает следующие разделы: Казахстан в потоке истории ;  

Послания Президента РК; Казахстан в глобальном мире: модернизация как условие развития; политическая модернизация в 

Казахстане; экономическая модернизация в Казахстане; государственные программы духовного развития народа Казахстана; человек как 

основная ценность Казахстана; реализация подпрограммы «Атамекен»; культ знания, образование и наука; общенациональные символы , 

реализация программы «Духовные святыни Казахстана»; сакральные объекты территории Восточного Казахстана: семантический анализ; 

подпрограмма «Рухани Қазына»; современная казахстанская культура в глобальном мире. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- понятийно-категориальный аппарат и концептуальные основания модернизации общественного сознания; 

- содержание основных работ Первого Президента – Елбасы Н. Назарбаева по модернизации казахстанского общества; 

- содержание стратегических документов модернизации казахстанского общества; 

- глобальные вызовы и тенденции развития мирового сообщества; 

- основные императивы модернизации общественного сознания; 

- ценностный потенциал и конкурентные преимущества отечественной культуры и системы образования в глобальной конкурентной 

среде. 

Обучающийся должен уметь: 

- самостоятельно анализировать содержание научной литературы и прикладных исследований по реализации государственной 

программы модернизации общественного сознания; 

- грамотно интерпретировать стратегические задачи модернизации и выстроить наиболее эффективные способы и механизмы их 

реализации; 

-  эффективно применять в своей профессиональной деятельности инновационные достижения современной цивилизации. 

Должен владеть навыками:  

- анализа стратегических документов по модернизации казахстанского общества; 

- оценки потенциала отечественной культуры в общемировом цивилизационном развитии; 

- конкурентного развития и прагматической целесообразности. 

Компетенции: 



- научно-исследовательской деятельности: способностью применять знания в профессиональной деятельности и социальной 

практике; способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований и решать их с помощью свободно выбираемых 

теорий и методов, информационных технологий с использованием мирового опыта; 

- организационно-управленческой деятельности: готовностью притворять в жизнь стратегические задачи модернизации 

общественного сознания в организационно-управленческой работе;  

- социокультурной деятельности: готовностью к экспертно-консультационной работе; способностью свободно пользоваться 

современными методами обработки и интерпретации комплексной информации для решения научных и практических задач, в том числе 

находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности;  

- способностью использовать современные компьютерные сети, программные продукты и ресурсы Интернет для решения задач 

профессиональной деятельности; 

- культурно-просветительской деятельности: способностью к реализации государственной политики по модернизации 

общественного сознания; способностью к созданию и реализации социально-культурных и научных программ;  

- педагогической деятельности (для студентов педагогических специальностей): готовностью к педагогической и воспитательной 

деятельности в государственных и негосударственных образовательных учреждениях и организациях с учетом стратегических задач 

модернизации казахстанского общества. 

 

The purpose of the discipline: the formation of youth values of Kazakhstan patriotism, active civil and social responsibility, comprehensively 

developed harmonious personality, able to respond to the global challenges of our time. 

Course content includes the following sections: addresses of the President of the Republic of Kazakhstan; Kazakhstan in the global world: 

modernization as a condition of development; political modernization in Kazakhstan; economic modernization in Kazakhstan, the state program of 

spiritual development of Kazakhstan people; people as the main value of Kazakhstan; implementation of the subprogramme "Atameken"; the cult of 

knowledge, education and science; national symbols, the implementation of the "Spiritual shrines of Kazakhstan"; sacred objects in the territory of East 

Kazakhstan: semantic analysis; subprogram "Rouhani Kazyna"; modern Kazakh culture in the global world. 

As a result of the development of discipline student should know: 

- conceptual-categorical apparatus and conceptual foundations of modernization of social consciousness; 

- the content of the main works of the First President – Yelbasy N. Nazarbayev on modernization of Kazakhstan society; 

- content of strategic documents of Kazakhstan society modernization; 

global challenges and development trends of the world community; 

- imperatives of modernization of the public consciousness; 

- value potential and competitive advantages of the national culture and education system in a global competitive environment. 

Learner should be able to: 

- independently analyze the content of scientific literature and applied research on the implementation of the state program of modernization of 

public consciousness; 

- correctly interpret the strategic objectives of modernization and build the most effective ways and mechanisms for their implementation; 

 - to effectively apply innovative achievements of modern civilization in their professional activities. 



Should have the skills: 

analysis of strategic documents on modernization of Kazakhstan society; 

- assessment of the potential of national culture in the global civilizational development; 

- competitive development and pragmatic expediency. 

Competences: 

- research activities: the ability to apply knowledge in professional activities and social practice; the ability to independently set specific 

objectives of scientific research and solve them with the help of freely selectable theories and methods, information technology using world 

experience; 

- organizational and managerial activities: the willingness to implement the strategic goals of modernising the public consciousness in the 

organizational management work; 

- socio-cultural activities: readiness for expert consulting work; the ability to freely use modern methods of processing and interpretation of 

integrated data for solving scientific and practical tasks, including those outside the immediate sphere of activity;the ability to use modern computer 

networks, software and Internet resources to solve tasks of professional activity; 

cultural and educational activities: the ability to implement state policy on the modernization of social consciousness; the ability to create and 

implement social, cultural and scientific programs; 

- pedagogical activity (for students of pedagogical specialties): readiness for pedagogical and educational activity in state and non-state 

educational institutions and organizations taking into account the strategic objectives of modernization of Kazakhstan society. 

Пререквезиттер/ Пререквезиты/ Prerequisites 

Қазақстантарихы 

ИсторияКазахстана 

History of Kazakhstan 

           Постреквезиттер/ Постреквезиты/ Postrequisites 

Этнографиялық туризм, Экскурсиятану, Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру 

Этнографический туризм, Планирование и организация туристского бизнеса, Экскурсоведение  

Ethnographic tourism,  Excursion study, Planning and organization of tourist business 

 

 

Этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісімнің қазақстандық үлгісі 

Казахстанская модель межэтнической толерантности и общественного согласия  

Kazakhstan model of interethnic tolerance and social harmony 

Пәннің мақсаты:  қазақстандық жастардың еліміздегі азаматтық қоғамның қалыптасу жағдайы мен этносаяси дамуының принциптері 

туралы ортақ түсінігін қалыптастыру, ұлттық патриотизм құндылықтарын санаға сіңіру, белсенді азаматтық және әлеуметтік жауапкершілік 

қабілетін арттыру. 

Курс мазмұны мынадай бөлімдерді қамтиды: Этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісімнің қазақстандық үлгісі Қазақстан 

Республикасының этносаясатының негізі ретінде; Қазақстан Республикасының ұлттық келісім Доктринасы; Рухани – өнегелік құндылықтар 



және қазақстандық қоғамның біртұтастығы; Саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету: қазақ тілінің рөлі; Қазақстандық қоғамның саяси 

жаңғыруы; «Қазақстан – 2050» Стартегиясы: қалыптасқан мемлекеттін жаңа саяси үрдісі»; Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә. 

Назарбаевтын Қазақстан халқына жолдаулары; этносаралық және конфессияаралық қақтығыстар мәселесі; Қазақстан Республикасының 

сыртқы саясаты. 

Пәнді игеру нәтижесінде студент білу қажет:  

- этносаралық және дінаралық қатынастар саласындағы мемлекеттік саясаттын тұжырымдамалық негіздері мен категориялар жүйесін;  

- Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың қазақстандық қоғамның ұлттық біртұтастығын сақтауға арналған басты еңбектерін; 

- этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісім бойынша стратегиялық құжаттардың мазмұнын; 

- әлемдік қауымдастықтың жаһандық даму үдерістері мен мәселелерін; 

- ҚР ұлттық саясатының басты принциптерін; 

- жаһандық бәсекелестік ортадағы отандық мәдениет пен білім беру жүйесінің құндылығы мен әлеуетін. 

Пәнді игеру нәтижесінде студент істей алуы керек: 

- этносаралық және дінаралық қатынастар саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру бағытында ғылыми әдебиеттер мен 

қолданбалы зерттеулердін мазмұның еркін сараптау; 

- этносаралық және дінаралық қатынастар саласындағы мемлекеттік саясаттын стратегиялық міндеттерін дұрыс айқындау және оларды 

жүзеге асырудың тиімді әдіс-тәсілдерін қолдану;  

- қазіргі өркениеттілік дамудың инновациялық жетістіктерін кәсіби қызметінде тиімді қолдану. 

Пәндіигерунәтижесінде студент қабілетті болу керек: 

- ҚР ұлттық саясаты бойынша стратегиялық іс-құжатарға сараптама жүргізуге; 

- әлемдік өркениеттілік үрдістегі отандық мәдениеттін әлеуетіне баға беруге; 

- бәсекелік дамуға және прагматикалық мақсаттылыққа. 

Пән келесі құзыреттерді қалыптастыруды көздейді: 

- ғылыми-зерттеу қызметі: өзінің кәсіби қызметі мен әлеуметтік практикасында білімін пайдалана алуды; нақты ғылыми зерттеу 

міндеттерін қоя білу және оларды тиімді жолмен шеше алуға, әлемдікт әжірибеде ақпараттық технологияларды қолдануды;   

- ұйымдастыру-басқару  қызметінде: ұйымдастыру және басқару қызметінде этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісімнің 

стратегиялық міндеттерін жүзеге асыра алу;  

- әлеуметтік-мәдени қызметте: сараптамалық кеңес беру жұмысында; ғылыми және практикалық міндеттерді шешуге қажетті 

ақпаратты жинақтау және тұжырымдау, интернет көздерін тиімді пайдалану; 

- мәдени-ағарту қызметінде: этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісімнің мемлекеттік саясатын жүзеге асыра алу; әеуметтік 

мәдени және ғылыми бағдарламаларды құруға және жүзеге асыруға қабілеттілігі;  

- педагогиқалық қызметінде: педагогикалық және тәрбие жұмысында этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісімнің 

стратегиялық міндеттерін жүзеге асыра алу. 

 



Цель дисциплины: формирование у молодежи ценностей казахстанского патриотизма, толерантной культуры, активной гражданской и 

социальной ответственности, целостное представление о принципах этнополитического развития и условиях формирования гражданского 

общества в современном Казахстане. 

Содержание курса включает следующие разделы: казахстанская модель межэтнической толерантности и общественного согласия как 

базовая основа этнонациональной политики Республики Казахстан; доктрина национального единства Казахстана; духовно-нравственные 

ценности и их роль в консолидации современного общества; обеспечение политической стабильности: консолидирующая роль казахского 

языка; политическая модернизация казахстанского общества; социальный контекст Посланий президента республики Казахстана Н.А. 

Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: Новый политический курс состоявшегося государства» (14.12.12 г.); природа 

межнационального, этнополитического и этнического конфликта; внешняя политика Республики Казахстан. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- понятийно-категориальный аппарат и концептуальные основания государственной политики в сфере межэтнических и 

межконфессиональных отношений;  

- содержание основных работ Первого Президента – Елбасы Н. Назарбаева по сохранению национальной стабильности 

казахстанского общества; 

- содержание стратегических документов сфере межэтнических и межконфессиональных отношений;  

- глобальные вызовы и тенденции развития мирового сообщества; 

- основные принципы национальной политики РК; 

- ценностный потенциал и конкурентные преимущества отечественной культуры и системы образования в глобальной конкурентной 

среде. 

Обучающийся должен уметь: 

- самостоятельно анализировать содержание научной литературы и прикладных исследований по реализации государственной 

политики в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений;  

- грамотно интерпретировать стратегические задачи государственной политики в сфере межэтнических и межконфессиональных 

отношений и выстроить наиболее эффективные способы и механизмы их реализации; 

-  эффективно применять в своей профессиональной деятельности инновационные достижения современной цивилизации. 

Должен владеть навыками:  

- анализа стратегических документов по реализации государственной политики в сфере межэтнических и межконфессиональных 

отношений;  

- оценки потенциала отечественной культуры в общемировом цивилизационном развитии и формировании толерантной культуры; 

- конкурентного развития и прагматической целесообразности.  

Компетенции: 

- научно-исследовательской деятельности: способностью применять знания в профессиональной деятельности и социальной 

практике; способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований и решать их с помощью свободно выбираемых 

теорий и методов, информационных технологий с использованием мирового опыта; 



- организационно-управленческой деятельности: готовностью притворять в жизнь стратегические задачи государственной политики 

в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений;  

- социокультурной деятельности: готовностью к экспертно-консультационной работе; способностью свободно пользоваться 

современными методами обработки и интерпретации комплексной информации для решения научных и практических задач, в том числе 

находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности; способностью использовать современные компьютерные сети, 

программные продукты и ресурсы Интернет для решения задач профессиональной деятельности; 

- культурно-просветительской деятельности: способностью к реализации государственной политики в сфере межэтнических и 

межконфессиональных отношений; способностью к созданию и реализации социально-культурных и научных программ;  

- педагогической деятельности: готовностью к педагогической и воспитательной деятельности в государственных и 

негосударственных образовательных учреждениях и организациях с учетом стратегических задач государственной политики в сфере 

межэтнических и межконфессиональных отношений. 

 

 

Discipline purpose: the formation of values of Kazakhstani patriotism at youth, tolerant culture, active civil and social liability, whole picture of 

the principles of ethno-political development and conditions of civil society formation in modern Kazakhstan. 

Course content includes the following sections: Kazakhstani model of interethnic tolerance and public consent as basic fundamentals of ethno-

national policy of the Republic of Kazakhstan; doctrine of national unity of Kazakhstan; spiritual and moral values and their role in consolidation of 

modern society; ensuring political stability: the consolidating Kazakh role; political modernization of Kazakhstani society; social context of the  

Addresses of the President of Kazakhstan N.A. Nazarbayev to the people of Kazakhstan "Strategy of Kazakhstan-2050: A new political policy of the 

established country" (14.12.12); nature of the international, ethno-political and ethnic conflict; foreign policy of the Republic of Kazakhstan. 

As a result of the discipline development the student must know:  

- the conceptual and categorial device and the conceptual bases of the state policy in the sphere of interethnic and interfaith relations;  

- content of the main works of the First President – Elbasy N. Nazarbaeva on maintaining national stability of Kazakhstani society; 

- contents of strategic documents to the sphere of the interethnic and interfaith relations;  

- global challenges and tendencies of development of the world community; 

- basic principles of national policy of RK; 

- valuable potential and competitive advantages of domestic culture and an education system in the global competitive environment. 

The student must be able to: 

-  analyze independently the maintenance of scientific literature and applied researches on realization of state policy in the sphere of the interethnic 

and interfaith relations;  

- interpret competently the strategic problems of state policy in the sphere of the interethnic and interfaith relations and to build the most effective 

ways and mechanisms of their realization; 

- apply effectively innovative achievements of a modern civilization in the professional activity. 

Has to own the skills of:  

- the analysis of strategic documents on realization of state policy in the sphere of the interethnic and interfaith relations;  



- estimates of potential of domestic culture in universal civilization development and formation of tolerant culture; 

- competitive development and pragmatical expediency. 

Competences: 

- research activity: ability to apply knowledge in professional activity and social practice; ability to  set independently the specific objectives of 

scientific research and to solve them by means of freely chosen theories and methods, information technologies with use of international experience; 

- organizational and administrative activity: readiness to realize strategic problems of state policy in the sphere of the interethnic and interfaith 

relations;  

- sociocultural activity: readiness for expert and consulting work; ability to use by modern methods of processing and interpretation of complex 

information for the solution of the scientific and practical tasks including which are outside a direct field of activity; ability to use modern computer 

networks, software products and resources the Internet for the solution of tasks of professional activity; 

- cultural and educational activity: ability to realization of state policy in the sphere of the interethnic and interfaith relations; ability to the creation 

and implementation of welfare and scientific programs;  

- pedagogical activity: readiness for pedagogical and educational activity in the public and non-state educational institutions and the organizations 

taking into account strategic problems of state policy in the sphere of the interethnic and interfaith relations. 

Пререквезиттер/ Пререквезиты/ Prerequisites 

Қазақстан тарихы 

История Казахстана 

History of  Kazakhstan 

             Постреквезиттер/ Постреквезиты/ Postrequisites 

Этнографиялық туризм, Экскурсиятану, Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру 

Этнографический туризм, Планирование и организация туристского бизнеса, Экскурсоведение  

Ethnographic tourism,  Excursion study, Planning and organization of tourist business 
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