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№ Пәннің 

циклі / 

Цикл 

дисциплин

ы /The 

cycle of 

discipline 

Пәннің коды / 

Код 

дисциплины 

/Code of 

discipline 

Пәннің 

атауы / 

Название дисциплины /Name of 

discipline 

Кредит 

саны / 

Количест

во 

кредитов 

/The 

number of 

credits 

Жоспар

ланған 

семестр 

/ 

Предпо

лагаем

ый 

семестр 

/Estimat

ed 

semester 

Қысқаша аннотация/ 

Краткая аннотация / 

Annotation 

Пререквизиттер/ 

Пререквизиты/ 

Prerequisites 

Жауапты кафедра / 

Кафедра 

ответственная / 

Responsible 

Department 

 Міндетті компоненттер (ТОЖ ескере отырып) / Обязательные компоненты (с учетом ТУПл) 

1 

ЖБП МК / 

ООД ОК / 

GCD CC 

ZKT 1101 

SIK 1101 

MHK 1101 

Заманауи Қазақстан тарихы / 

Современная история   

Казахстана / 

Modern history of Kazakhstan 

3 1 

Бұл курс қазіргі заманғы ұлттық тарихтың 

басымдықтарын және ҚР-дағы тарихи сананың 

тұжырымдамасын зерттеу саласында білімнің 

қалыптасуына ықпал етеді. 

Данный курс способствует формированию 

знаний в области  современного понимания и 

изучения приоритетов национальной истории 

и Концепции становления исторического 

сознания в РК.    

This course contributes to the formation of 

knowledge in the field of modern understanding 

and studying the priorities of national history and 

the concept of the formation of historical 

consciousness in the RK 

«Қазақстан тарихы» 

пәнінің мектеп курсы 

Школьный курс 

дисциплины «История 

Казахстана» 

The school course of the 

discipline "History of 

Kazakhstan" 

Қазақстан тарихы  

 

История 

Казахстана 

 

History of 

Kazakhstan 
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2 

ЖБП МК / 

ООД ОК / 

GCD CC 

ShT 1103 

IY 1103 

FL 1103 

Шет тілі 1 / 

Иностранный язык 1 /  

Foreign language 1 

3 1 

Шетел тілін оқыту мақсаты - тілдік емес 

мамандық студенттерінің мәдениаралық 

коммуникативтік құзырлықтарын А2/B1 

деңгейінде қалыптастыру. Курс тақырып 

бойынша белсенді лексиканы қолдана отырып, 

аутентикалық материалды қабылдау, негізгі 

мазмұнын беріп, өз пікірін жеткізіп, 

негіздемесін келтіру қабілетін ұсынады. Курс 

мазмұны қоғамдық-мәдени, қоғамдық-

тұрмыстық және оқу-кәсіби саланы қамтиды. 

Целью обучения курса является формирование 

межкультурно-коммуникативной компетенции 

студентов неязыковых специальностей в 

процессе иноязычного образования на уровне 

А2/B1. Курс предполагает умение 

воспринимать аутентичный материал, 

передать основную мысль, выразить свою 

точку зрения, используя активную лексику по 

теме, приводя обоснованные аргументы. 

Содержание курса охватывает  социально-

культурную, социально-бытовую и учебно- 

профессиональную сферы. 

The purpose of the course is the formation of 

intercultural and communicative competence of 

students of non-linguistic specialties in the 

process of foreign language education at the level 

of A2 / B1. The course involves the ability to 

perceive authentic material, convey the main idea, 

express one’s point of view, using active 

vocabulary on the topic, giving reasoned 

arguments. The course content encompasses the 

socio-cultural, social, and educational and 

professional spheres. 

Мектеп бағдарламасы 

көлемінде шетел тілін білуі 

Знание иностранного языка 

в объеме программы 

средней школы 

The Knowledge of   Foreign 

language in accordance with 

school curriculum 

  

Шетел тілдері 

кафедрасы 

 

Кафедра 

иностранных 

языков 

 

Foreign Languages 

Department 

3 

ЖБП МК / 

ООД ОК / 

GCD CC 

K(O)T 1104  

K(R)Ya 1104 

K(R)L 1104 

Қазақ (орыс) тілі 1 / 

Казахский (русский) язык 1 /  

Kazakh (Russian) language 1 

3 1 

Комуникативтік бірліктің лингвистикалық, 

әлеуметтік тілдік, дискурстық, стратегиялық 

және мәдени-әлеуметтік субьективті біліктілік 

сияқты компоненттерін дамытуға назар 

аударылады.Қазақ тілін оқытуда қазақ тілінің 

тілдік ерекшелігі мен ұлттық-танымдық 

сапалары ескеріледі. Пәннің мазмұны 

қатысымның әлеуметтік-тұрмыстық саласын, 

әлеуметтік-мәдени саласын, оқу-кәсіби 

саласын қамтиды. 

Внимание уделяется лингвистической 

компетенции, развитию мирового языка, 

дискурсу, стратегии и социально-культурной 

Мектеп бағдарламасы 

көлемінде қазақ тілін білуі 

 

Знание казахского языка в 

объеме программы средней 

школы 

 

The Knowledge of  kazakh  

language in accordance with 

shool curriculum 

 

 

Мектеп бағдарламасы 

Практикалық қазақ 

тілі кафедрасы 

 

Кафедра 

практического 

казахского языка 

 

Practical Kazakh 

language 
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компоненте субъективных знаний. При 

обучении казахскому языку должны 

учитываться особенности языка и  

национально-познавательные  качества. 

Содержание дисциплины охватывает  

социально-культурную, социально-бытовую и 

учебно-профессиональную сферы. 

The content of discipline should coincide with the 

National educational standard and with program 

of course. The characteristics of language and 

national specifics should be taken into account. 

 

 

Орыс тілі курсы қазақ бөлімінде окитын 

студенттерге арналған. Коммуникативті 

компетенцияның болашақ мамандарын 

қалыптастыру - ғылыми деңгейдегі нақты 

коммуникативті міндеттерді шешуге, 

лингвистикалық құралдарды ғылыми 

бағыттағы мамандарға беру, формальды-

коммуникативтік компетенцияларды 

студенттердің неязыковых ерекшеліктерін 

қалыптастыру процестерінде базалық 

стандартты В2, LSP, LAP стандарттау 

процестерін қалыптастыру. 

Курс русского языка   рассчитан на студентов  

казахских отделений университетов. 

Формирует у будущих специалистов 

коммуникативные компетенции – способности 

решать лингвистическими средствами 

реальные коммуникативные задачи в 

конкретных речевых ситуациях научной 

сферы, формирует межкультурно-

коммуникативные компетенции студентов 

неязыковых специальностей в процессе 

образования на уровнях базовой 

стандартности В2, LSP, LAP. 

The course is Russian language for students of the 

Kazakh University of Applied Sciences. 

Formation of the communicative competences of 

future specialists is to solve realistic 

communicative tasks in the specific linguistic 

means of the spherical spheres, to formulate 

intercultural communicative competence of 

students with non-specific specifications in the 

process of teaching the basic standard B2, LSP, 

көлемінде орыс тілін білуі 

 

Знание русского языка в 

объеме программы средней 

школы 

 

The Knowledge of  Russian  

language in accordance with 

shool curriculum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орыс 

филологиясы 

кафедрасы 

 

Кафедра русской 

филологии 

 

Department of 

Russian Philology 

 

Кафедра 

теретической и 

прикладной 

лингвистики 

 

Теориялық және 

қолданбалы 

лингвистика 

кафедрасы 

 

 

Department of 

Theoretical and 

Applied Linguistics 
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LAP. 

4 

ЖБП МК / 

ООД ОК / 

GCD CC 

AKT 1105 

IKT 1105 

ICT 1105 

Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар / 

Информационно-

коммуникационные технологии /  

Information and communication 

technologies 

3 2 

Бұл пәнді оқытудың қажеттілігі студенттердің 

кәсіби қызметтің әртүрлі салаларында АКТ-ны 

қолдана алу туралы тұтас көзқарасқа ие 

болуымен және заманауи ақпараттық 

технологиялардың мүмкіндіктерін игеру, 

қолданбалы бағдарламалармен, желілер және 

веб-қосымшалармен жұмыс істей алуымен 

байланысты. 

Необходимость обучения данной дисциплины 

обусловлена тем, чтобы студенты имели 

целостное представление об использовании 

ИКТ в различных областях профессиональной 

деятельности и уметь применять возможности 

современных информационных технологий,   

работать с пакетами прикладных программ, 

сетевых и веб приложений. 

The necessity of teaching this discipline is 

conditioned by the fact that students have a 

holistic view of the use of ICT in various fields of 

professional activity and be able to use the 

capabilities of modern information technologies, 

work with application programs, network and web 

applications. 

«Информатика» пәнінің 

мектеп курсы 

 

Школьный курс 

дисциплины 

«Информатика» 

 

School course of the 

discipline "Informatics" 

Информатика / 

Информатики / 

Computer science 

department 

5 

ЖБП МК / 

ООД ОК / 

GCD CC 

ShT 1103 

IY 1103 

FL 1103 

Шет тілі  2 / 

Иностранный язык 2 / 

Foreign language 2  

3 2 

Шетел тілін оқыту мақсаты - тілдік емес 

мамандық студенттерінің мәдениаралық 

коммуникативтік құзырлықтарын А2/B1 

деңгейінде қалыптастыру. Курс тақырып 

бойынша белсенді лексиканы қолдана отырып, 

аутентикалық материалды қабылдау, негізгі 

мазмұнын беріп, өз пікірін жеткізіп, 

негіздемесін келтіру қабілетін ұсынады. Курс 

мазмұны қоғамдық-мәдени, қоғамдық-

тұрмыстық және оқу-кәсіби саланы қамтиды. 

Целью обучения курса является формирование 

межкультурно-коммуникативной компетенции 

студентов неязыковых специальностей в 

процессе иноязычного образования на уровне 

А2/B1. Курс предполагает умение 

воспринимать аутентичный материал, 

передать основную мысль, выразить свою 

точку зрения, используя активную лексику по 

теме, приводя обоснованные аргументы. 

Содержание курса охватывает  социально-

культурную, социально-бытовую и учебно- 

профессиональную сферы. 

Мектеп бағдарламасы 

көлемінде шетел тілін білуі 

Шетел тілі I 

Знание иностранного языка 

в объеме программы 

средней школы 

Иностранный язык I 

The Knowledge of   Foreign 

language in accordance with 

school curriculum 

Foreign language I 

  

  

Шетел тілдері 

кафедрасы 

 

Кафедра 

иностранных 

языков 

 

Foreign Languages 

Department 
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The purpose of the course is the formation of 

intercultural and communicative competence of 

students of non-linguistic specialties in the 

process of foreign language education at the level 

of A2 / B1. The course involves the ability to 

perceive authentic material, convey the main idea, 

express one’s point of view, using active 

vocabulary on the topic, giving reasoned 

arguments. The course content encompasses the 

socio-cultural, social, and educational and 

professional spheres. 

6 

ЖБП МК / 

ООД ОК / 

GCD CC 

K(O)T 1104 

K(R)Ya 1104 

K(R)L 1104 

Қазақ (орыс) тілі  2 / 

Казахский (русский) язык 2 /  

Kazakh (Russian) language 2 

3 2 

Комуникативтік бірліктің лингвистикалық, 

әлеуметтік тілдік, дискурстық, стратегиялық 

және мәдени-әлеуметтік субьективті біліктілік 

сияқты компоненттерін дамытуға назар 

аударылады.Қазақ тілін оқытуда қазақ тілінің 

тілдік ерекшелігі мен ұлттық-танымдық 

сапалары ескеріледі. Пәннің мазмұны 

қатысымның әлеуметтік-тұрмыстық саласын, 

әлеуметтік-мәдени саласын, оқу-кәсіби 

саласын қамтиды. 

Внимание уделяется лингвистической 

компетенции, развитию мирового языка, 

дискурсу, стратегии и социально-культурной 

компоненте субъективных знаний. При 

обучении казахскому языку должны 

учитываться особенности языка и  

национально-познавательные  качества. 

Содержание дисциплины охватывает  

социально-культурную, социально-бытовую и 

учебно-профессиональную сферы. 

The content of discipline should coincide with the 

National educational standard and with program 

of course. The characteristics of language and 

national specifics should be taken into account. 

 

 

Орыс тілі курсы қазақ бөлімінде окитын 

студенттерге арналған. Коммуникативті 

компетенцияның болашақ мамандарын 

қалыптастыру - ғылыми деңгейдегі нақты 

коммуникативті міндеттерді шешуге, 

лингвистикалық құралдарды ғылыми 

бағыттағы мамандарға беру, формальды-

коммуникативтік компетенцияларды 

студенттердің неязыковых ерекшеліктерін 

Мектеп бағдарламасы 

көлемінде қазақ тілін білуі 

Қазақ тілі І 

 

 

Знание казахского языка в 

объеме программы средней 

школы 

Казахский язык І 

 

 

The Knowledge of  kazakh  

language in accordance with 

shool curriculum 

The Kazakh language I 

 

 

Мектеп бағдарламасы 

көлемінде орыс тілін білуі 

Орыс тілі І 

 

 

Знание русского языка в 

объеме программы средней 

школы 

Русский язык І 

 

 

The Knowledge of  Russian  

language in accordance with 

shool curriculum 

The Russian language I 

 

Практикалық қазақ 

тілі кафедрасы 

 

Кафедра 

практического 

казахского языка 

 

Practical Kazakh 

language 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орыс 

филологиясы 

кафедрасы 

 

Кафедра русской 

филологии 

 

Department of 

Russian Philology 

 

Кафедра 

теретической и 

прикладной 
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қалыптастыру процестерінде базалық 

стандартты В2, LSP, LAP стандарттау 

процестерін қалыптастыру. 

Курс русского языка   рассчитан на студентов  

казахских отделений университетов. 

Формирует у будущих специалистов 

коммуникативные компетенции – способности 

решать лингвистическими средствами 

реальные коммуникативные задачи в 

конкретных речевых ситуациях научной 

сферы, формирует межкультурно-

коммуникативные компетенции студентов 

неязыковых специальностей в процессе 

образования на уровнях базовой 

стандартности В2, LSP, LAP. 

The course is Russian language for students of the 

Kazakh University of Applied Sciences. 

Formation of the communicative competences of 

future specialists is to solve realistic 

communicative tasks in the specific linguistic 

means of the spherical spheres, to formulate 

intercultural communicative competence of 

students with non-specific specifications in the 

process of teaching the basic standard B2, LSP, 

LAP. 

лингвистики 

 

Теориялық және 

қолданбалы 

лингвистика 

кафедрасы 

 

 

Department of 

Theoretical and 

Applied Linguistics 

7 

ЖБП МК / 

ООД ОК / 

GCD CC 

Fil 2102 

Fil 2102 

Fil 2102 

Философия  / 

Философия / 

Philosophy 

3 3 

«Философия» курсын оқу барысында студент 

философияның негізгі даму кезеңдері, қазақ 

халқының философиялық ойының  

ерекшеліктері туралы білім алады, 

философияның негізгі мәселелерімен, 

ұғымдарымен және категорияларымен 

танысады.  

В процессе обучения курса «Философия» 

студенты получат знания об этапах развития 

философии, о специфике казахской 

философской мысли, ознакомятся с 

основными проблемами, понятиями и 

категориями философии. 

In the process of he course "Philosophy" is the 

students will get knowledge about the stages of 

the development of philosophy, about the 

specifics of Kazakh philosophical thought, get 

acquainted with the main problems, concepts and 

categories of philosophy. 

Қазақстанның қазіргі заман 

тарихы 

Современная история 

Казахстана 

Modern history of 

Kazakhstan 

Философия 

кафедрасы 

 

Кафедра 

философии 

 

Department of 

Philosophy 

8 
БП МК / 

БД ОК / 

TN 1203 

OT 1203 

Туризмология негіздері / 

Основы туризмологии / 
3 1 

Заманауи қоғамда туристік әрекеттің дамуы, 

туристік әрекетті ұйымдастыру ерекшелігі 

«География» пәнінің 

мектеп курсы 

Туризм / 

Туризм / 
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BD CC BT 1203 Basics of tourismology және туристік индустрияның қызмет ету 

заңдылықтары саласында бастапқы көз 

қарасты қалыптастыруға бағытталған / 

Направлен на формирование базовых 

представлении в области развития туристской 

деятельности в современном обществе, 

специфики организации туристской 

деятельности и закономерностей 

функционирования туристской индустрии / 

It is directed to the formation of basic 

representations in the field of development of 

tourist activity in modern society, the specifics of 

the organization of tourist activities and the 

regularities of the functioning of the tourist 

industry  

Школьный курс 

дисциплины «География» 

The school course of the 

discipline "Geography" 

Tourism  

9 

БП МК / 

БД ОК / 

BD CC 

KBShT 2202 

POIY 2202 

PORL 2202 

Кәсіби бағытталған шет тілі  / 

Профессионально 

ориентированный иностранный 

язык / 

Professionally Oriented Foreign 

Language 

2 3 

Шетел тілін оқыту мақсаты - тілдік емес 

мамандық студенттерінің мәдениаралық 

коммуникативтік құзырлықтарын B2 

деңгейінде қалыптастыру. Курс шетел тілінде 

мамандық бойынша терминологияны 

меңгеріп, кәсіби сипаттағы хабарламаны 

қабылдау, мақсатты түрде ақпарат алмасу, 

кәсіби тілдесім мәселесі бойынша алдын-ала 

дайындалмаған пікірді қабылдау қабілетін 

ұсынады. 

Курс нацелен на формирование 

межкультурно-коммуникативной компетенции 

студентов неязыковых специальностей в 

процессе иноязычного образования на уровне 

базовой стандартности (В2). Курс 

предполагает изучение терминологии по 

специальности на иностранном языке, умение 

воспринимать сообщения профессионального 

характера,  целенаправленно обмениваться 

информацией, продуцировать  

неподготовленное высказывание по 

проблемам профессионального общения. 

The course is aimed at the formation of 

intercultural and communicative competence of 

students of non-linguistic specialties in the 

process of foreign language education at the basic 

standard level (B2). The course assumes the study 

of terminology on specialty in a foreign language, 

the ability to perceive messages of a professional 

nature, purposefully exchange information, 

produce an unprepared statement on the problems 

Шетел тілі 

Иностранный язык 

Foreign language 

Шетел тілдері 

кафедрасы 

 

Кафедра 

иностранных 

языков 

 

Foreign Languages 

Department 
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of professional communication. 

10 

БП МК / 

БД ОК / 

BD CC 

TT 2204 

IT 2204 

HT 2204 

Туризм тарихы   

История туризма  

History of tourism 

3 3 

Жеке аймақтардағы туристік әрекет дамуының 

тарихи алғы шарттары саласында теориялық 

білімді қалыптастыруға бағытталған, бұл өз 

кезегінде болашақта білім алушыға жеке 

дестинацияда туристік-рекреациялық әрекетін 

дамуында заманауи тенденцияларды 

анықтауға мүмкіндік береді / 

 Направлен на формирование теоретических 

знаний в области исторических предпосылок 

развития туристской деятельности на 

отдельных туристских территориях, что в 

будущем позволит обучающемуся определять 

современные тенденции развития туристско-

рекреационной деятельности на отдельной 

дестинации / 

It is aimed at the formation of theoretical 

knowledge in the field of historical prerequisites 

for the development of tourism activities in 

individual tourist territories, which in the future 

will allow the student to determine the current 

trends in the development of tourist and 

recreational activities at a separate destination   

Туризмология негіздері / 

Основы туризмологии / 

Basics of tourismology 

Туризм / 

Туризм / 

Tourism  

11 

БП МК / 

БД ОК / 

BD CC 

KBK(O)T 

2201 

POK(R)Ya 

2201 

POK(R)L 

2201 

Кәсіби қазақ (орыс) тілі /  

Профессиональный казахский 

(русский) язык / 

Professionally oriented Kazakh 

language 

2 4 

Мамандықтарына қатысты сөздерді меңгерту 

арқылы кейбір атауларды, анықтамаларды, 

түсініктерді, құбылыстарды баяндап, 

түсіндіруге  машықтандыру. Мамандыққа 

қатысты танымдық материалдар жинау және 

оқытушының бақылауымен оларды баяндау. 

Оқулықта берілген тақырыптық-танымдық 

мәтіндерді оқу, аудару, түсіну, мазмұнын айту, 

өз көзқарастарын білдіру. 

Данная дисциплина предполагает соответствие 

определенной специальности, усвоение 

терминов специальности, их дефиниции, 

научные комментарии. Отбор необходимого 

материала по своей специальности и под 

руководством преподавателя. Чтение  текстов 

по специальности, перевод, понятие 

содержания, пересказ и умение высказать 

свою точку зрения. 

To express your own opinion freely; and to write 

in Kazakh accurately. To know rules of grammar 

of Kazakh language To be able to use grammar 

themes in speaking situations (texts, dialogues, 

disputes etc.). To have ability to use Kazakh 

Қазақ тілі І, ІІ 

Казахский язык І, ІІ 

Kazakh language I, II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орыс тілі  

Русский язык  

Практикалық қазақ 

тілі кафедрасы 

 

Кафедра 

практического 

казахского языка 

 

Practical Kazakh 

language 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орыс 

филологиясы 
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language orthographically in daily speech 

 

«Кәсіби бағытталған орыс тілі» пәні бойынша 

базалық дайындық мамандар құрамына кіреді. 

Осы пән  арқылы орыс тілді кәсіби түрде терең 

оқуды мақсат  етеді.  Осы кәсіби тілде 

объектінің сапалы емес сипаттамалары, 

сондай-ақ белгілі бір ерекшеліктерді ескере 

отырып, қарастырады. 

Изучение дисциплины «Профессионально 

ориентированный русский язык» в высшем 

учебном заведении является составной частью 

базовой подготовки специалистов. Данная 

дисциплина предполагает глубокое изучение 

языка определенной специальности или 

профессионального языка. При этом 

профессиональный язык выступает не в 

качестве объекта, а в качестве средства 

овладения базовыми знаниями специальности 

Studying disciplines "Professional oriented 

Russian language" in a high school curriculum is 

a part of basic training of specialists. The wise 

discipline presupposes a sophisticated learning of 

the language specific or professional language. 

While the professional language is virtually non-

existent, and the quality of the acquired 

knowledge base. 

The Russian language  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

кафедрасы 

 

Кафедра русской 

филологии 

 

Department of 

Russian Philology 

 

Кафедра 

теретической и 

прикладной 

лингвистики 

 

Теориялық және 

қолданбалы 

лингвистика 

кафедрасы 

 

Department of 

Theoretical and 

Applied Linguistics 

 

12 

БП МК / 

БД ОК / 

BD CC 

TMn 2205 

MnT 2205 

TMn 2205 

Туризм менеджменті / 

Менеджмент туризма / 

Тourism Management 

3 4 

Туризм саласындағы басқару үрдісінің 

ерекшелігін қарастыруға бағытталған. 

Сонымен қатар туристік қызметтерді әзірлеу 

және ұсыну үрдісін басқару сұрақтарын 

қарастырады /   

Направлен на изучение специфики процесса 

управления в сфере туризма. Кроме того, 

рассматривает вопросы управления 

процессами разработки и предоставления 

туристских услуг / 

It is aimed at studying the specifics of the 

management process in the sphere of tourism. In 

addition, he considers the management of the 

development and provision of tourism services  

Туризмология негіздері / 

Основы туризмологии / 

Basics of tourismology 

Туризм / 

Туризм / 

Tourism  

13 

БП МК / 

БД ОК / 

BD CC 

TMr 3106 

MrT 3106 

TMr 3106 

Туризм маркетингі / 

Маркетинг туризма / 

Тourism Marketing 

4 5 

Туризм саласында заманауи маркетингтің 

негізгі тұжырымдамаларын және тәжірибелік 

әдістерін  қолдануын қарастырады. 

Сегменттеу ерекшелігін және қазіргі туристік 

нарықта туристік қызметті жылжыту 

Туризм менеджменті / 

Менеджмент туризма / 

Тourism Management 

Туризм / 

Туризм / 

Tourism  
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стратегияларын сипаттайды /   

Изучает применение основных концепции и 

практических приемов современного 

маркетинга в сфере туризма. Рассматривает 

специфику сегментации и стратегии 

продвижения туристских услуг на 

современном рынке туристских услуг /  

He studies the application of the basic concepts 

and practical methods of modern marketing in the 

sphere of tourism. Consider the specificity of 

segmentation and strategies for promoting tourism 

services in the modern market of tourist services 

14 

БП МК / 

БД ОК / 

BD CC 

HTG 3207 

GMT 3207 

GIT 3207 

Халықаралық туризм 

географиясы  / 

География международного 

туризма / 

The geography of international 

tourism 

3 6 

Туризм географиясы бойынша негізгі 

түсініктер және категориялар, туристік 

ресурстардың және негізгі туризм түрлерінің 

кеңістікте орналасу қағидалары туралы білім 

қалыптастырады, жеке мемлекеттердегі 

туризмнің даму ерекшеліктерін қарастырады / 

Формирует знания в области основных 

понятий и категории географии туризма, 

приницпов пространственного размещения 

туристских ресурсов и основных видов 

туризма, рассматривает специфику развития 

туризма в отельных странах /  

Forms knowledge in the field of basic concepts 

and categories of tourism geography, priests of 

spatial accommodation of tourist resources and 

main types of tourism, considers the specifics of 

tourism development in the hotel countries 

Туризмология негіздері / 

Основы туризмологии / 

Basics of tourismology 

Туризм / 

Туризм / 

Tourism  

15 

КП МК 

ПД ОК 

PD СC 

BTTTT 1301 

TTAVT 1301 

TTATT 1301 

Белсенді туризм түрлерінің 

техникасы мен тактикасы /  

Техника и тактика активных 

видов туризма / 

Technique and tactics of active 

types of tourism 

3 2 

Белсенді туризм түрлерін (тау, жаяу, су, вело-, 

мототуризм және т.б.) ұйымдастыру мен 

жүзеге асырудың тактикалық және техникалық 

әдістерін қарастырады. Жорықта туристердің 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету және зардап 

шегішуге бірінші медициналық көмек көрсету 

дағдыларын дамытады / 

Изучает основные тактические и технические 

приемы организации и проведения активных 

видов туризма (горный, пеший, водный вело-, 

мототуризм и т.д.). Развивает навыки 

обеспечения безопасности туристов в походе и 

оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим / 

He studies the basic tactical and technical 

methods of organizing and conducting active 

types of tourism (mountain, foot, water cycling, 

Туризмология негіздері / 

Основы туризмологии / 

Basics of tourismology 

Туризм / 

Туризм / 

Tourism  
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mototourism, etc.). Develops skills to ensure the 

safety of tourists in the campaign and provide first 

aid to the victims 

16 

КП МК 

ПД ОК 

PD СC 

ET 3302 

EV 3302 

Exc 3302 

Экскурсиятану / 

Экскурсоведение /  

Excursion 

2 5 

Экскурсиялық қызметті ұйымдастыру мен 

жүзеге асыру қағижаларын қарастырады. Гид-

экскурсоводтың негізгі қызметін және 

экскурсиялық портфельды қалыптастыру 

ерекшелігін сипаттайды / 

Изучает основные приницпы организации и 

реализации экскурсионной деятельности. 

Рассматривает основные функции гида-

экскурсовода, а также специфику 

формирования экскурсионного портфеля / 

He studies the basic prinits of organization and 

implementation of excursion activities. He 

considers the main functions of a guide-guide, as 

well as the specifics of the formation of an 

excursion portfolio 

Туризм тарихы  / 

 

История туризма / 

 

History of tourism 

Туризм / 

Туризм / 

Tourism  

17 

ББҚТ 

ДВО 

АТТ 

DSh 1401 

 FK 1401 

PhT 1401  

Дене шынықтыру / 

Физическая культура / 

Physical training  

8 1,2,3,4 

Пән студенттерді дене шынықтыруға 

ынталандыру және құндылықты 

қалыптастыру, салауатты өмір салтын 

қалыптастырып тұрақты жаттығулар жасау, 

жеке тұлғаның денесінің шынығуын 

қалыптастыру, әлеуметтік және кәсіби 

қызметке үйрету, денсаулықты сақтау және 

насихаттау саласында студенттердің білім 

алуына бағытталған. 

Дисциплина направлена на приобретение 

студентами знаний в области физической 

культуры, формирование мотивационно-

ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, 

потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями, формирование 

физической культуры личности, подготовку к 

социально- профессиональной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья. 

The discipline is aimed at the acquisition by 

students of knowledge in the field of physical 

culture, the formation of a motivational and value 

attitude to physical culture, setting a healthy 

lifestyle, the need for regular exercise, the 

formation of a physical culture of the individual, 

training for social and professional activities, 

preservation and promotion of health 

«Дене шынықтыру» пәнінің 

мектеп курсы 

Школьный курс 

дисциплины 

«Физкультура» 

The school course of the 

discipline "Physical Culture" 

Дене шынықтыру 

және спорт / 

Физическая 

культура и спорта / 

Physical culture and 

sports 

18 ББҚТ OZhZh 1402                       Оқу жаттығу жорығы (оқу 4 2 Белсенді турларды ұйымдастыру мен жүзеге Белсенді туризм түрлерінің Туризм / 
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ДВО 

АТТ 

UTP 1402                         

TC 1402 

тәжірибесі)  / 

Учебно-треннировочный поход 

(учебная практика) / 

 Training trip (educational practice) 

асыру саласында тәжірибелік дағдылардың 

дамуын қарастырады. Маршрутты әзірлеу, 

қаупсіздікті қамтамасыз ету, сақтндыру 

шараларын орындау, бивактарды 

ұйымдастыру және алғашқы медициналық 

көмек көрсету дағдыларын қалыптастыруға 

бағытталады / 

Предусматривает развитие практических 

навыков и умений в области организации и 

реализации активных туров. Предполагает 

развитие навыков разработки маршрута, 

обеспечения безопасности, реализации мер по 

страховке, организации биваков и оказания 

первой медицинской помощи / 

It provides for the development of practical skills 

and skills in the field of organizing and 

implementing active tours. Assumes the 

development of skills in route development, 

security, implementation of insurance measures, 

the organization of bivouacs and first aid 

техникасы мен тактикасы /  

 

Техника и тактика 

активных видов туризма / 

 

Technique and tactics of 

active types of tourism 

Туризм / 

Tourism  

19 

ББҚТ 

ДВО 

АТТ 

OP 2403 

PP 2403 

IE 2403 

Өндірістік практика  / 

Производственная практика / 

Industrial externship 

1 4 

Туризм саласына қатысты шаруашылық және 

басқа да субъектілерде кәсіби әрекет атқаруда 

тәжірибелік дағдыларды қалыптастыруды 

қарастырады / 

Предусматривает развитие практических 

навыков ведения профессиональной 

деятельности в хозяйствующих и иных 

субеъектах сферы туризма / 

It provides for the development of practical skills 

in the conduct of professional activities in 

economic and other sub-subjects of the tourism 

industry 

Туризм менеджменті / 

Менеджмент туризма / 

Тourism Management 

Туризм / 

Туризм / 

Tourism  

20 

ББҚТ 

ДВО 

АТТ 

HT 3404 

MP 3404 

IE 3404 

Халықаралық тәжірибе  (оқу 

тәжірибесі) / 

Международная практика 

(учебная практика) / 

International externship 

(educational practice) 

2 6 

Халықаралық туризмді ұйымдастыру 

саласында тәжірибелік дағдыларды 

қалыптастыруды қарастырады. Шығу және 

кіру туризмде орындауға міндетті болып 

табылатын визалық және басқа 

процедураларды орындауды білім алушыларға 

үйретуді қарастырады / 

Предусматривает развитие практических 

навыков работы в области организации 

международного туризма. Предусматривает 

обучение студентов организации визовых и 

иных процедур, соблюдение которых является 

обязательным при выездном и въездном 

туризме / 

Халықаралық туризм 

географиясы  / 

 

География международного 

туризма / 

 

The geography of 

international tourism 

Туризм / 

Туризм / 

Tourism  
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It provides for the development of practical skills 

in the field of organizing international tourism. 

Provides for the training of students in the 

organization of visa and other procedures, the 

observance of which is compulsory for outbound 

and inbound tourism 

21 

ББҚТ 

ДВО 

АТТ 

OP 4403 

PP 4403 

IE 4403 

Өндірістік практика / 

Производственная практика / 

Industrial externship 

3 8 

Туризм саласына қатысты шаруашылық және 

басқа да субъектілерде барлық теориялық 

курстар бойынша алынған білімді қолдану 

арқылы кәсіби әрекет атқарудың тәжірибелік 

дағдыларын қалыптастыруды қарастырады / 

Предусматривает развитие практических 

навыков ведения профессиональной 

деятельности в хозяйствующих и иных 

субеъектах сферы туризма с учетом 

применения знаний, полученных в ходе 

освоения всего цикла  теоретического 

обучения / 

It provides for the development of practical skills 

for conducting professional activities in economic 

and other sub-subjects of the tourism industry, 

taking into account the application of knowledge 

gained during the entire cycle of theoretical 

training 

Туризм саласында бизнес-

үрдістерді ұйымдастыру 

және жүргізу / 

Организация и ведение 

бизнес-процессов в сфере 

туризма /  

Organization and conducting 

of business processes in the 

tourism sector 

 

Туризм менеджменті / 

Менеджмент туризма / 

Тourism Management  

 

Туризм маркетингі / 

Маркетинг туризма / 

Тourism Marketing 

Туризм / 

Туризм / 

Tourism  

22 

ББҚТ 

ДВО 

АТТ 

DAP 4404 

PDP 4404 

PDE 4404 

Диплом алдындағы практика /  

Преддипломная практика / 

 Pre – diploma  externship 

3 8 

Шаруашылық субъектін ерекшелігіне 

байланысты талдау қызметін атқару 

дағдыларын дамытуды қарастырады. Кешенді 

және сыни талдау, кәсіби әрекет саласында 

тиімді шешімдерді анықтау және жүзеге асыру  

дағдыларын қалыптастырады / 

Предусматривает развитие навыков 

осуществления аналитической деятельности 

исходя из специфики деятельности 

хозяйствующего субъекта. Прививает навыки 

комплексного и критического анализа, 

вырабатывает компетенции определения и 

реализации наиболее эффективных решений в 

области профессиональной деятельности / 

 It provides for the development of analytical 

skills based on the specifics of the business entity. 

Encourages the skills of complex and critical 

analysis, develops competencies to identify and 

implement the most effective solutions in the field 

of professional activity 

Туризм саласында бизнес-

үрдістерді ұйымдастыру 

және жүргізу / 

Организация и ведение 

бизнес-процессов в сфере 

туризма /  

Organization and conducting 

of business processes in the 

tourism sector 

 

Туризм менеджменті / 

Менеджмент туризма / 

Тourism Management  

 

Туризм маркетингі / 

Маркетинг туризма / 

Тourism Marketing 

Туризм / 

Туризм / 

Tourism  

 Мамандықтыққа міндетті компонеттер (ЖОО компоненті) / Обязательные компоненты для специальности (ВУЗовский компонент) 

23 ЖБП ТК RZh 1106 Рухани жаңғыру 2 1 Қазіргі заманның талабына сәйкес қоғам «Қазақстан тарихы» Еуразиялық 
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ООД КВ 

GCD EC 

RZh 1106 

RZh 1106 

Рухани жангыру 

Rukhani Zhangyru 

дамуының іргелі қағидасының бірі жастардың 

білімге, прагматизмге, бәсекеге қабілеттілікке 

деген ұмтылыс болуы қажет. Студент 

жастардың зердесі мен санасының ашықтығы 

– рухани жаңғыруды тиімді жүзеге асырудың 

басты шарты болып табылады.  

В условиях современной реальности, 

фундаментальным принципом развития 

общества  должно стать стремление молодежи 

к знанию, к прагматизму, к 

конкурентоспособности.  

Восприимчивость и открытость сознания 

студенческой молодежи – главное условие 

эффективной реализации модернизации 

общественного сознания.  

In the conditions of modern reality, the 

fundamental principle of the development of 

society should be the desire of young people for 

knowledge, for pragmatism, for competitiveness. 

The receptiveness and openness of the 

consciousness of student youth is the main 

condition for the effective implementation of 

modernization of public consciousness. 

пәнінің мектеп курсы 

 

Школьный курс 

дисциплины «История 

Казахстана» 

 

The school course of the 

discipline "History of 

Kazakhstan" 

зерттеулер 

кафедрасы 

Кафедра 

Евразийских 

исследований 

Department of 

Eurasian Studies 

24 

ЖБП ТК / 

ООД КВ / 

GCD EC  

KB 1107 

PB 1107 

EB 1107 

 

Кәсіпкерлік және бизнес 

Предпринимательство и бизнес 

Entrepreneurship and business 

3 2 

Пән үш бағытты қамтиды: бизнесті басқару, 

қызметтің экономикалық, әлеуметтік және 

экологиялық аясы; бизнес идея және бизнес 

жоспарды дамыту; пәннің негізгі 

бағыттарының бірі ретінде студенттерді жеке 

жауапкершілікке, ынталандыруға, 

инновациялыққа, талпынысқа және қоғам 

алдындағы жауапкершілікке үйретеді. 

Данный курс включает три направления: 

бизнес администрирование, экономика, 

социальные и экологические  рамки 

жизнедеятельности; бизнес идея и разработка 

бизнес плана. Особое значение в курсе 

уделяется важности формирования таких 

позиций, как персональная ответственность, 

мотивация, дух инноваций, любопытство и 

ответственность перед обществом.  

This course includes three directions: Business 

administration, Economics, social and ecological 

framework of life; Business idea and business 

plan development. The special value in this course 

is given to the importance of forming such 

positions as personal responsibility, motivation, 

«Қазақстан тарихы» 

пәнінің мектеп курсы 

Школьный курс 

дисциплины «История 

Казахстана» 

The school course of the 

discipline "History of 

Kazakhstan" 

Экономика және 

кәсіпкерлік 

кафедрасы / 

Кафедра экономки 

и 

предприниматель-

ства / 

Department of 

Economy and 

Entrepreneurship 
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the spirit of innovation, curiosity, social 

responsibility. 

25 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EC 

Mur 1208 

Muz 1208 

Mus 1208 

Мұражайтану / 

Музееведение / 

Museology 

4 1 

Музейлік қызмет туралы негізгі түсініктер 

кешенін қалыптастыру, сол сияқты, музейде 

кәсіби қызмет атқаратын гидтың іс-әрекетін 

ұйымдастыруға қажетті негізгі тәжірибелік 

дағдыларды қалыптастыруға бағытталған  / 

Направлено на формирование комплекса 

основных понятий, составляющих основу 

музейного дела, а также базовых практических 

навыков, необходимых для организации 

деятельности гида, осуществляющих 

трудовую деятельность в музее / 

It is aimed at forming a set of basic concepts that 

make up the basis of the museum business, as 

well as the basic practical skills necessary for 

organizing the activities of the guide who work in 

the museum 

«Қазақстан тарихы» 

пәнінің мектеп курсы 

Школьный курс 

дисциплины «История 

Казахстана» 

The school course of the 

discipline "History of 

Kazakhstan" 

Туризм / 

Туризм / 

Tourism  

26 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EC 

TSBZhAAM 

2209  

MMRBPST 

2209 

MMDBPTS 

2209 

Туризм саласында бизнес-

жоспарды әзірлеу әдістемесі мен 

механизмдері / 

Методика и механизмы 

разработки бизнес-плана в сфере 

туризма / 

Methodology and mechanisms of 

developing a business plan in the 

tourism sector 

3 3 

Туристік ұйымның  немесе жаңа туристік 

өнімнің бизнес-жоспарын әзірлейтін негізгі 

құраушылар бойынша түсініктер, сол сияқты, 

туризм саласында бизнес жоспарды әзірлеу 

мен іске асыруға қажетті негізгі түсініктер 

кешенін қалыптастыруға бағытталған. / 

Направлено на формирование комплекса 

основных понятий, составляющих основу 

процесса разработки бизнес плана туристской 

организации или разработк нового 

туристского продукта, а также базовых 

практических навыков, необходимых для 

разработки и реализации бизнес плана в сфере 

туризма / 

It is aimed at forming a set of basic concepts that 

form the basis for the process of developing a 

business plan for a tourist organization or 

developing a new tourist product, as well as the 

basic practical skills required to develop and 

implement a business plan in the field of tourism 

Туризмология негіздері / 

Основы туризмологии / 

Basics of tourismology 

Туризм / 

Туризм / 

Tourism  

 Таңдау бойынша элективті компонетттер / Элективные компоненты по выбору 

27 

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD EC 

BP 1108  

PU 1108 

PM 1108 

Басқару психологиясы / 

Психология управления / 

Psychology of management 

2 2 

Қазіргі даму жағдайында қоғамда басқару  

процесінің психологиялық мазмұны рөлі 

артуда. Курсты оқу барысында студенттер 

басқару қызметінің психологиялық 

компонентінің рөлі мен көп өлшемді мазмұны 

туралы қазіргі заманғы идеялармен 

таныстыру, сондай-ақ студенттердің болашақ 

- 

Әлеуметтік 

педагогика және 

өзін-өзі тану / 

Социальной 

педагогики и 

самопознания / 

Social pedagogy 
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кәсіптік қызметінде пайдаланатын 

ұйымдардағы адамдардың мінез-құлқын 

басқарудағы практикалық дағдыларын игеру. 

В современных условиях развития общества 

возрастает роль психологического содержания 

процесса управления. В ходе изучения курса 

студенты ознакомятся с современными 

представлениями о роли и многоаспектном 

содержании психологического компонента 

управленческой деятельности, а также 

приобретут практические навыки управления 

поведением людей в организации, которые они 

смогут использовать в своей будущей 

профессиональной деятельности. 

In the modern conditions of the development of 

society, the role of the psychological content of 

the management process increases. In the course 

of the course, students will get acquainted with 

modern ideas about the role and multidimensional 

content of the psychological component of 

management activities, and acquire practical skills 

in managing the behavior of people in 

organizations that they can use in their future 

professional activities. 

and self-knowledge 

28 

ЖБПТК 

ООД КВ 

GCD EC 

OTT 1108 

SP 1108  

SK 1108 

Өзін-өзі тану / 

Самопознание / 

Self-knowledge 

2 2 

«Өзін-өзі тану» пәнін оқытудың қажеттілігі 

тұлғаның рухани-адамгершілік мүмкіндіктерін 

дамыту және мәдениет пен әлеуметтік 

шығармашылық субъектісі ретінде 

жалпыұлттық қазақстандық идеямен 

ұштастырылатын жеке тұлғалық құндылықтар 

жүйесін қалыптастыру  болып табылады.  

Необходимость обучения курса 

«Самопознание» обусловлена значимостью  

развития духовно-нравственных качеств 

личности как субъекта культуры. Дисциплина 

направлена на формирование  системы 

ценностей в соответствии с 

общечеловеческими идеалами, 

универсальными принципами и  нормами 

национальной культуры. 

The necessity of learning the course "self-

Knowledge" is due to the importance of the 

development of spiritual and moral qualities of the 

«Өзін-өзі тану» пәнінің 

мектеп курсы 

Школьный курс 

дисциплины 

«Самопознание» 

The school course of the 

discipline " Self-knowledge " 

Әлеуметтік 

педагогика және 

өзін-өзі тану / 

Социальной 

педагогики и 

самопознания / 

Social pedagogy 

and self-knowledge 
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individual as a subject of culture. The discipline is 

aimed at the formation of a system of values in 

accordance with universal ideals, universal 

principles and norms of national culture. 

29 

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD EC 

СTCBK 

1108  

CTOP 

1108  

DTI 

1108 

Сала бойынша қолданысқа ие 

цифрлық технологиялар / 

Цифровые технологии по 

отраслям применения / 

Digital technologies by industry 

2 2 

Пән қолдану салалары бойынша Қазақстан 

Республикасының «Цифрлық Қазақстан» 

Мемлекеттік бағдарламасын ендіру және 

жүзеге асырудың негізгі кезеңдерін, 

электрондық қызметтерді көрсетудің сандық 

платформаларын, әртүрлі кәсіби салаларда 

цифрлық ақпаратты өңдірудің түрлі әдістерін 

қарастырады. 

Дисциплина рассматривает основные этапы  

внедрения и реализации Государственной 

программы РК «Цифровой Казахстан», 

цифровые платформы оказания электронных 

услуг, различные способы обработки 

цифровой информации в различных 

профессиональных областях. 

The discipline examines the main stages of 

implementation and realization of the State 

Program of the Republic of Kazakhstan "Digital 

Kazakhstan", digital platforms for the provision of 

electronic services, various ways of processing 

digital information in various professional fields. 

Ақпараттық –

коммуникациялық 

технологиялар / 

Информационно-

коммуникационные 

технологии / 

Information and 

сommunication technologies 

Информатика / 

Информатики / 

Computer science 

department 

30 

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD EC 

SZKM 1108  

AC 1108  

AC 1108 

 

Сыбайлас жемқорлыққа  

қарсы мәдениет / 

Антикоррупцион 

ная культура / 

Anti-corruption culture 

2 2 

Пән - студенттерге ұлттық заң салалары 

туралы қажетті жалпы идеяларды беру, 

Қазақстан Республикасының заңнамасының 

негізгі нормаларына, оның ішінде 

конституциялық, әкімшілік, азаматтық, 

қылмыстық және өзге де нормативтік 

құқықтық актілермен танысуға итермелейді.  

Цель изучения учебной дисциплины - 

раскрытие таких категорий, как право и 

государство, дать необходимое общее 

представление студентам о национальных 

отраслях права, ознакомление с основными 

нормами права Республики Казахстан, в том 

числе нормативно-правовыми актами в сфере 

конституционного, административного, 

гражданского, уголовного и иных отраслей 

права Казахстана. 

The purpose of the study of the discipline - the 

disclosure of categories such as law and the state, 

to give the necessary General idea to students 

Заманауи Қазақстан  

тарихы / 

Современная история   

Казахстана / 

Modern history of 

Kazakhstan 

Мемлекет және 

құқық теориясы 

мен тарихы, 

конституциялық 

құқық / 

Теория и история 

государства и 

права, 

конституционное 

права / 

Theory and history 

of state and law, 

constitutional law 
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about the national branches of law, familiarization 

with the basic rules of law of the Republic of 

Kazakhstan, including legal acts in the field of 

constitutional, administrative, civil, criminal and 

other branches of law of Kazakhstan. 

31 

ЖБПТК 

ООД КВ 

GCD EC 

TMIR 1108  

CRDR 1108  

SCBR 1108 

Тіл мәдениеті және  

іскери риторика / 

Культура речи и  

деловая риторика / 

Speech culture and business 

rhetoric 

2 2 

Бұл пән іскерлік қарым-қатынасқа 

қатысушыны коммуникативті құзыреттілікті 

қалыптастыруға бағытталған, ол кәсіптік 

маңызды жағдайларда жеке тұлғалармен 

байланыс орнату үшін қажетті білім мен 

дағдылар жиынтығы болып табылады.  

Курстың мақсаты - әдеби тіл нормаларының 

теориялық негіздерін оқып үйрену және тиімді 

сөйлеу дағдыларын қалыптастыру. Тілдік 

қарым-қатынасты қалыптастыру және қолдау, 

коммуникативті нәтижеге жетуді қамтамасыз 

ететін негізгі риторикалық стратегиялар мен 

тактикалармен танысу, студенттердің сөйлеу 

мәдениетін жақсарту. 

Дисциплина направлена на формирование у 

участника делового общения комплексной 

коммуникативной компетенции, 

представляющей собой совокупность знаний и 

навыков, необходимых для установления 

межличностного контакта в профессионально 

значимых ситуациях, обучение речевым 

средствам установления и поддержания 

эффективной коммуникации, ознакомление с 

основными риторическими стратегиями и 

тактиками, обеспечивающими достижение 

коммуникативно-значимого результата, 

совершенствование культуры речи 

обучающихся. Целью курса является изучение 

теоретических основ норм литературного 

языка и формирование навыков эффективного 

публичного выступления.  

Discipline is aimed at forming in the participant 

of business communication an integrated 

communicative competence, which is a set of 

knowledge and skills necessary for establishing 

interpersonal contacts in professionally significant 

situations. The aim of the course is to study the 

theoretical foundations of the norms of the literary 

language and to form the skills of effective public 

speaking. Teaching speech tools to establish and 

maintain effective communication, acquaintance 

Кәсіби орыс тілі / 

Профессиональный 

русский язык / 

Professional Russian 

language  

Кафедра 

теретической и 

прикладной 

лингвистики / 

Теориялық және 

қолданбалы 

лингвистика 

кафедрасы / 

Department of 

Theoretical and 

Applied Linguistics 
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with the basic rhetorical strategies and tactics 

ensuring the achievement of a communicatively 

meaningful result, improving the speech culture of 

students. 

32 

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD EC 

STP 1108  

TPP 1108  

TPP 1108 

 

Саясаттың теориясы және 

практикасы / 

Теория и практика политики / 

Theory and practice of politics 

2 2 

Саясат теориясы мен тәжірибесінің негіздері, 

қоғам өмірінің саяси саласын талдау: саяси 

институттар, саяси билік, саяси жүйе, саяси 

дамудың үрдістері мен саяси процестер. 

Основы теории и практики политики, анализ 

политической сферы жизни общества: 

политические институты, политическая власть, 

политическая система, политические процессы 

и тенденции политического развития. 

Fundamentals of theory and practice of politics, 

analysis of the political sphere of society: political 

institutions, political power, political system, 

political processes and trends of political 

development. 

- 

Саясаттану / 

Политологии / 

Political Science 

33 

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD EC 

Pol 1108 

Pol 1108 

Pol 1108 

Саясаттану / 

Политология / 

Political science 

2 2 

Учебный курс «Политология»  формирует 

знания о законах и закономерностях мировой 

политики и современных политических 

процессов, объясняя суть и содержание 

политики национальных государств, на основе 

обеспечения национальной безопасности и 

реализации национальных интересов. 

Изучение данного курса содействует 

пониманию внутренних и внешних связей и 

отношений, основных тенденций и 

закономерностей, действующих в различных 

политических системах, выработке 

объективных критериев социального 

измерения политики. Целью преподавания 

курса является изучение закономерностей 

формирования и функционирования политики, 

подготовка студентов к участию в 

политической жизни страны, формирование 

активной гражданской позиции. 

«Саясаттану» оқу курсы ұлттық қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету және ұлттық мүдделерді 

жүзеге асыру негізіндегі ұлттық мемлекеттер 

саясатының мәні мен мазмұнын түсіндіре 

отырып, қазіргі саяси процестер мен әлемдік 

саясаттың заңдары мен заңдылықтары 

жөніндегі білімдерді қалыптастырады. 

Аталған курсты оқу түрлі саяси жүйелердегі 

әрекет ететін негізгі үрдістер мен 

- 

Саясаттану / 

Политологии / 

Political Science 

http://fjp.enu.kz/subpage/kafedra-politologii
http://fjp.enu.kz/subpage/kafedra-politologii
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заңдылықтарды, ішкі және сыртқы 

байланыстар мен қатынастарды түсінуге, 

саясатты әлеуметтік өлшемдеудің объективті 

критерийлерін жасауға ықпал етеді. Курсты 

оқытудың мақсаты саясатты қалыптастыру 

мен оның қызмет етуінің заңдылықтарын 

зерттеу, елдің саяси өміріне қатысуға 

студенттерді дайындау, белсенді азаматтық 

ұстанымды қалыптастыру болып табылады. 

The training course "Political Science" forms 

knowledge of the laws and laws of world politics 

and modern political processes, explaining the 

essence and content of the policy of national 

states, on the basis of ensuring national security 

and the realization of national interests. The study 

of this course contributes to the understanding of 

internal and external connections and 

relationships, major trends and patterns of 

working in different political systems, the 

development of objective criteria for social policy 

dimension. The purpose of teaching the course is 

to study the patterns of the formation and 

functioning of politics, the preparation of students 

for participation in the political life of the country, 

the formation of an active civic position. 

34 

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD EC 

Aleu  

1108 

Soc 

1108 

Soc 

1108 

Әлеуметтану / 

Социология / 

Sociology 

2 2 

Әлеуметтану пәні ғылым ретінде, оның негізгі 

заңдылықтары; құрлымы және функциялары; 

социологиялық ойдың даму тарихы; жеке 

адамның әлеуметтік статусы, әлеуметтік мінез-

құлық, жалпы сана және көпшілік іс-әрекет; 

әлеуметтік қозғалыстар; қақтығыстар және 

оларды шешу жолдары; зерттеудің мазмұны 

әдісі және тәжірибесі; қоғам дамуының 

әлеуметтік ерекшеліктері және проблемалары; 

әлеуметтік зерттеуді дайындау мен өткізу 

Предмет социологии как науки, основные 

законы, структура, функции; история развития 

социологической мысли; социальный статус 

личности, социальное поведение и социальные 

роли; социальные отклонения; массовое 

сознание и массовые действия; социальная 

стратификация, социальные институты, 

конфликты и логика их разрешения; 

социологические исследования как 

инструмент познания проблем общества, 

подготовка и проведение социологического 

«Адам және қоғам» пәнінің 

мектеп курсы 

Школьный курс 

дисциплины «Человек и 

общество» 

The school course of the 

discipline "Man and Society" 

Әлеуметтану / 

Социология / 

Sociology 
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исследования 

The subject of sociology as a science, basic laws, 

structure, functions; history of sociological 

thought; social status of the person, social 

behavior and social roles; social deviations; mass 

consciousness and mass actions; social 

stratification, social institutions, conflicts and 

logic of their resolution; sociological research as a 

tool of cognition of society's problems, 

preparation and conduct of sociological research 

35 

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD EC 

Mad 

1108 

Cul 

1108 

Cul 

1108 

 

Мәдениеттану / 

Культурология / 

Culturology 

2 2 

Бұл пәнді оқытудың қажеттілігі студенттердің 

мәдениетке біртұтас көзқарасы адамның 

әлемге емдеудің әмбебап тәсілі, оның рухани 

дамуы үшін ең маңызды шарты және теория 

мен мәдениет тарихының мәселелерін түсінуге 

үйрету болып табылады. 

Необходимость обучения данной дисциплины 

обусловлена тем, чтобы студенты имели 

целостное представление о культуре как 

универсальном способе отношения человека к 

миру, важнейшем условии его духовного 

развития и научить разбираться в вопросах 

теории и истории культуры. 

The necessity of teaching this discipline is 

conditioned by the fact that students have a 

holistic view of culture as a universal way of 

treating a person to the world, the most important 

condition for his spiritual development, and to 

teach him to understand the issues of theory and 

the history of culture. 

Қазақстанның қазіргі 

заманғы тарихы, 

Философия / 

Современная история 

Казахстана,  

Философия / 

Contemporary History of 

Kazakhstan,  

Philosophy  

Философия / 

Философии / 

Philosophy 

36 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

ET 2210 

ET 2210 

ET 2210 

Экологиялық туризм / 

Экологический туризм / 

Ecological tourism 

4 3 

Туристік қызметтегі ауданның экологиялық 

сипаттамасын әдістемелік қамтамасыз ету мен 

бағалау әдістерінің кәсіби дағдыларын 

қалыптастыру / 

Формирование профессиональных навыков в 

области методических приемов и способов 

оценивания  эклогических характеристик 

региона в туристской деятельности / 

Formation of professional skills in the field of 

methodical methods and methods for assessing 

the eclogical characteristics of the region in 

tourism activities 

Туризмология негіздері / 

Основы туризмологии / 

Basics of tourismology 

Туризм / 

Туризм / 

Tourism  

37 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

ESTRR 2211 

RRLOT 2211 

RRMT 2211 

Емдік-сауықтыру туризміндегі 

рекреациялық ресурстар / 

Рекреационные ресурсы лечебно-

оздоровительного туризма / 

3 3 

Сауықтыру қасиеті бар табиғи рекреациялық 

ресурстардың әдістемелік қамтылуы мен 

бағалау әдістері саласында кәсіби дағдыларын 

қалыптастыру / 

Туризмология негіздері / 

Основы туризмологии / 

Basics of tourismology 

Туризм / 

Туризм / 

Tourism  
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Recreational resources of medical 

tourism 

Формирование профессиональных навыков в 

области методических приемов и способов 

оценивания природных рекреационных 

ресурсов, обладающих свойством 

оздоровления организма / 

Formation of professional skills in the field of 

methodical methods and methods of assessing 

natural recreational resources that have the 

property of improving the body 

38 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

TOZhN 2210 

OTKR 2210 

FTLHW 2210 

Туристік-өлкетану жұмысының 

негіздері / 

Основы туристско-краеведческой 

работы / 

Fundamentals of tourist and local 

history work 

4 3 

Студенттерді туристік өлкетану саласында 

теориялық және практикалық білімдер 

кешенімен таныстыру. Пән құрамына келесі 

тақырыптар кіреді: туристік-рекреациялық 

жұмыстар бойынша мамандарды дайындау 

жүйесінде өлкетанудың орны, өлкетану 

түрлері мен формалары, өлкетанудағы 

физикалық-географиялық зерттеулер, өз 

өлкесінің өсімдіктер мен жануарлар әлемін 

қорғау мақсаттары, өлкетанудағы 

экономикалық-әлеуметтік-географиялық 

зерттеулер, тарихи өлкетану негіздері.   

Ознакомление студентов с комплексом 

теоретических и практических знаний в 

области  туристского краеведения. 

Дисциплина включает в себя такие темы как: 

место краеведения в системе подготовки 

специалистов по туристско-экскурсионной 

работе, виды и формы краеведения, физико-

географические исследования в краеведении, 

задачи охраны растительного и животного 

мира своего края, экономико-социально-

географические  исследо-вания в краеведении, 

основы исторического краеведения / 

Familiarization of students with a complex of 

theoretical and practical knowledge in the field of 

tourist study of local lore. The discipline includes 

such topics as: the place of study of local lore in 

the system of training specialists in tourist and 

excursion work, the types and forms of local lore 

studies, physical and geographical studies in local 

lore, the tasks of protecting the flora and fauna of 

its land, economic, social and geographical 

studies in local lore, bases of historical local lore 

Туризмология негіздері / 

Основы туризмологии / 

Basics of tourismology 

Туризм / 

Туризм / 

Tourism  

39 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

KATP 2211 

TPRK 2211 

TPRK 2211 

Қазақстан аймақтарының 

туристік потенциалы / 

Туристский потенциал регионов 

3 3 

Студенттерді Қазақстан аймақтарының 

туристік әлеуеті саласы бойынша теориялық 

және практикалық білімдер кешенімен 

Туризмология негіздері / 

Основы туризмологии / 

Basics of tourismology 

Туризм / 

Туризм / 

Tourism  
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Казахстана / 

The tourism potential of the regions 

of Kazakhstan 

таныстыру. Пән келесі тақырыптардан тұрады: 

Қазақстанның туристік сипаттамасы, 

Қазақстан аймақтарының физикалық-

географиялық сипаттамасы, Қазақстанның 

Солтүстік аймақтарының туристік 

сипаттамасы, Қазақстанның шығыс 

аймағының рекреациялық және туристік 

сипаттамасы, орталық Қазақстан аймағының 

туристік сипаттамасығ батыс Қазақстанның 

туристік мүмкіндіктері /   

 Ознакомление студентов с комплексом 

теоретических и практических знаний в 

области  туристского потенциала регионов 

Казахстана. Дисциплина включает в себя 

следующие темы: туристская характеристика 

Казахстана, физико-географическая 

характеристика регионов Казахстана, 

туристская характеристика Северных регионов 

Казахстана, рекреационная и туристская 

характеристика восточных регионов 

Казахстана, туристская характеристика 

Центрального Казахстана, туристские 

возможности регионов Южного Казахстана, 

туристские возможности Западного 

Казахстана / 

Familiarization of students with a complex of 

theoretical and practical knowledge in the field of 

tourist potential of the regions of Kazakhstan. 

Discipline includes the following topics: tourist 

characteristics of Kazakhstan, physical and 

geographical characteristics of the regions of 

Kazakhstan, tourist characteristics of the Northern 

regions of Kazakhstan, recreational and tourist 

characteristics of the eastern regions of 

Kazakhstan, tourist characteristics of Central 

Kazakhstan, tourist opportunities in the regions of 

South Kazakhstan, tourist opportunities in 

Western Kazakhstan 

40 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

KT 2210 

TG 2210 

TH 2210 

Қонақжайлық теориясы / 

Теория гостеприимства / 

Theory of hospitality 

4 3 

Бңлңм алушыда қонақжайлылық саласы 

қызмет етуінің теориялық алғы шарттары 

туралы бастапқы білім және көз қарас жүйесін 

қалыптастыруға бағытталған / 

Направлено на формирование у обучающихся 

системы базовых знаний и представлений о 

современных теоретических предпосылках 

функционирования сферы гостеприимства / 

Туризмология негіздері / 

Основы туризмологии / 

Basics of tourismology 

Туризм / 

Туризм / 

Tourism  
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It is aimed at formation of the system of basic 

knowledge and ideas about the modern theoretical 

preconditions for the functioning of the hospitality 

sphere 

41 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

KKE 2211 

EOG 2211 

SHE 2211 

Қонақжайлықтағы қызмет ету 

этикасы / 

Этика обслуживания в 

гостеприимстве / 

Service Ethics in hospitality 

3 3 

Білім алушыларда қонақ үй және қонақ үй-

мейрамхана кешендеріндегі заманауи үрдістер 

туралы білімдер мен түсініктер жүйесін 

қалыптастыру. Пән құрамында келесі сұрақтар 

қарастырылады: клиенттермен кездесу кезінде 

және олармен жұмыс істеу кезінде негізгі 

қарым-қатынас этикасының негізгі нормалары, 

ресепшн қызметкерлерінің этикет тәртібі, 

қызмет көрсету персоналының іс-әрекет 

тәртібі, номерлік қорды рәсімдеу тәртібі, 

қонақ үй клиентіне ақпаратты ұсыну тәртібі, 

құжаттармен қамтамасыз етілу тәртібі, 

телефонмен сөйлесу этикетінің тәртібі. 

Формирование у обучающихся системы 

знаний и представлений об основных правилах 

делового общения в системе гостиничного 

обслуживания. Дисциплина рассматривает 

такие вопросы как: понятие и содержание 

гостиничного этикета, основные нормы этики 

общения при встрече клиентов и их 

сопровождения, правила этикета работников 

ресепшена, правила поведения 

обслуживающего персонала, правила 

оформления номерного фонда, правила 

предоставления информации клиенту 

гостиницы, правила документационного 

обеспечения, правила этикета переговоров по 

телефону / 

Formation of the system of knowledge and ideas 

about the basic rules of business communication 

in the hotel service system. Discipline deals with 

such issues as: the concept and content of hotel 

etiquette, the basic norms of ethics of 

communication when meeting customers and their 

accompaniment, the rules of etiquette of 

receptionists, the rules of behavior of attendants, 

the rules of registration of the number fund, the 

rules for providing information to the client of the 

hotel, the rules of documentation support, the 

rules of etiquette telephone conversations 

Туризмология негіздері / 

Основы туризмологии / 

Basics of tourismology 

Туризм / 

Туризм / 

Tourism  

42 
БП ТК 

БД КВ 

TASN 2212 

OITT 2212 

Туристік аймақтарды зерттеу 

негіздері / 
3 4 

Студенттер туризм және  белгілі бір аумақта 

саяхатты ұйымдастыруға қажетті  дайындық  

Туризмология негіздері / 

Основы туризмологии / 

Туризм / 

Туризм / 
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BD EC BSTT 2212 Основы исследования туристских 

территории / 

Basics of the study of tourist 

territory 

бағыты бойынша кәсіби талаптарды ескере 

отырып, біліктілік талаптарын орындау үшін 

қажетті теория және практиканы жүргізудің 

негізгі зерттеулері саласында білімі, 

дағдылары, құнды көзқарастарын алуы керек / 

Приобретение студентами знаний, умений, 

навыков, ценностных установок и 

компетенций в области теории и практики 

проведения базовых исследований в области 

туризма и организации путешествии на 

определенной территории, которые 

необходимы им для выполнения должностных 

обязанностей, установленных с учетом 

квалификационных требований по 

направлению подготовки / 

Acquisition of knowledge, skills, values, and 

competences in the field of theory and practice of 

basic research in the field of tourism and the 

organization of travel in a certain territory, which 

are necessary for them to fulfill their duties, 

established taking into account the qualification 

requirements in the field of preparation 

Basics of tourismology Tourism  

43 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

KITCT 2213 

CTAIG 2213 

DTAHI 2213 

Қонақжайлық индустриясында 

талдаудың цифрлық 

технологиялары / 

Цифровые технологии анализа в 

индустрии гостеприимства / 

Digital technology analysis in the 

hospitality industry 

3 4 

Ақпаратты жинау және өңдеу процесінде 

студенттердің цифрлық технологияны 

пайдаланудағы білімдерін, дағдыларын, 

құндылықтарын және құзыреттіліктерін алу / 

Приобретение студентами знаний, умений, 

навыков, ценностных установок и 

компетенций в области применения цифровых 

технологии в процессе сбора и обработки 

информации / 

The acquisition of knowledge, skills, values, and 

competencies in the use of digital technology by 

students in the process of collecting and 

processing information 

Туризмология негіздері / 

Основы туризмологии / 

Basics of tourismology 

Туризм / 

Туризм / 

Tourism  

44 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

TRZhN 2212 

OTRP 2212 

FTRD 2212 

Туристік-рекреациялық 

жобалаудың негіздері / 

Основы туристско-

рекреационного проектирования / 

Fundamentals of tourist and 

recreational design 

3 4 

Туристік өнімді жобалаудың теориялық 

негіздерін және оның нақты нысандарын 

зерттеуге бағытталған. Пән келесі сұрақтарды 

қарастырады: жобалау фукнциясы - туристік 

өнімнің өмірлік циклінің бастапқы кезеңі, 

туристік өнімнің қызмет және тауар ретінде 

болу нысандары, туризмдегі ресурстар, 

туристік өнім тұтынушылары, туристік өнімді 

жобалау - коммерциялық қызығушылықты 

шығармашылық іске асыру, туристік өнім 

жобалаудың ұйымдастырушылық-

Туризмология негіздері / 

Основы туризмологии / 

Basics of tourismology 

Туризм / 

Туризм / 

Tourism  
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экономикалық негіздемесі, жобаның 

материалдарын рәсімдеу және оны ұсыну /  

Направлено на изучение теоретических основ 

проектирования туристского продукта и его 

специфических форм. Дисциплина 

рассматривает следующие вопросы: функция 

проектирования – исходная стадия жизненного 

цикла туристского продукта, формы 

существования турпродукта как услуги и как 

товара,  ресурсы в туризме, потребители 

туристского продукта,  проектирование 

турпродукта – как творческая реализация 

коммерческого интереса, организационно-

экономическое обоснование проекта 

турпродукта,  оформление материалов проекта 

и его презентация /  

It is aimed at studying the theoretical foundations 

of designing a tourist product and its specific 

forms. The discipline considers the following 

issues: the design function is the initial stage of 

the life cycle of a tourist product, the form of the 

existence of a tourist product as a service and as a 

commodity, resources in tourism, consumers of a 

tourist product, the design of a tourist product, as 

the creative realization of commercial interest, the 

organizational and economic substantiation of a 

tourist product project, project and its presentation 

45 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

TRTCZh 2213 

CSTRA 2213 

DSTRA 2213 

Туристік-рекреациялық 

талдаудың цифрлық жүйелері / 

Цифровые системы туристско-

рекреационного анализа / 

Digital systems of tourist-and-

recreational analysis 

3 4 

Цифрлық технологиялар негізінде туристік-

рекреациялық процестердің модельдеуді 

оқыту. Пән құрамына келесі тақырыптар 

кіреді: туристік-рекреациялық талдаудың 

ерекшеліктері, туристік-рекреациялық 

талдаудың цифрлік технологиялары, арнайы 

бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалана 

отырып, бастапқы деректерді жинау және 

өңдеу, қосымша деректерді өңдеу және 

модельдеу негіздері, аумақты туристік - 

рекреациялық модельдеу, модельдеу 

нәтижелерін түпкілікті дайындау / 

Предусматривает обучение моделированию 

туристско-рекреационных процессов на основе 

цифровых технологии. В структуру 

дисциплины включены следующие темы: 

специфика туристско-рекреационного анализа, 

цифровые технологии туристско-

рекреационного анализа, сбор и обработка 

Туризмология негіздері / 

Основы туризмологии / 

Basics of tourismology 

Туризм / 

Туризм / 

Tourism  
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первичных данных с помощью 

специализированных программных 

обеспечений, обработка вторичных данных и 

основы моделирования, туристско-

рекреационное моделирование территории, 

конечная подготовка результатов 

моделирования  / 

Provides training in modeling of tourist-

recreational processes based on digital 

technology. The following topics are included in 

the structure of the discipline: specificity of the 

tourist-recreational analysis, digital technologies 

of the tourist-recreational analysis, collection and 

processing of primary data with the help of 

specialized software, processing of secondary data 

and modeling basics, tourist-recreational 

modeling of the territory 

46 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

TSKE 2214 

EPST 2214 

ETE 2214 

Туризм саласы кәсіпорындары-

ның экономикасы / 

Экономика предприятий сферы 

туризма / 

Economics of tourism enterprises 

4 4 

Туризм саласы кәсіпорындарының 

экономикалық қызметінің ерекшеліктеріне 

байланысты сұрақтарды шешуге мүмкіндігі 

бар жан-жақты мамандарды даярлауға 

арналған / 

Необходима для подготовки специалистов 

широкого профиля, способных решать 

вопросы, связанные с особенностями 

экономической деятельности предприятия 

сферы туризма / 

It is necessary for the training of specialists of a 

broad profile who are able to solve issues related 

to the peculiarities of the economic activity of a 

tourist enterprise 

Туризм саласында бизнес-

үрдістерді ұйымдастыру 

және жүргізу / 

Организация и ведение 

бизнес-процессов в сфере 

туризма /  

Organization and conducting 

of business processes in the 

the tourism sector 

Туризм / 

Туризм / 

Tourism  

47 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

TMM 2215 

MMT 2215 

TMM 2215 

Туризм микро және 

макроэкономикасы / 

Микро и макроэкономика 

туризма / 

The tourism micro end 

macroeconomics 

3 4 

Студенттерде ішкі және сыртқы нарықтарда 

туристік өнімді өндіру, қалыптастыру, 

айырбастау мен қолдану үрдісінде болып 

жататын туристік кәсіпорындардағы 

экономикалық үрдістер мен құбылыстар 

туралы терең теориялық білімдермен,  сол 

сияқты туризмдегі экономикалық қатынастар 

саласында практикалық дағдыларды  

қалыптастыру / 

Формирование у студентов твердых 

теоретических знаний о процессах и явлениях, 

происходящих в процессе производства, 

формирования, обмена и потребления 

туристских продуктов и услуг как на 

внутреннем так и на внешнем рынках, а также 

Туризм саласында бизнес-

үрдістерді ұйымдастыру 

және жүргізу / 

Организация и ведение 

бизнес-процессов в сфере 

туризма /  

Organization and conducting 

of business processes in the 

the tourism sector 

Экономика және 

кәсіпкерлік / 

Экономика и 

предпринимательс

тво / 

Economics and 

entrepreneurship 

http://ef.enu.kz/subpage/kafedra-ekonomiki-i-predprinimatel-stva
http://ef.enu.kz/subpage/kafedra-ekonomiki-i-predprinimatel-stva


Ф МР ЕНУ 02-01-18 Каталог элективных дисциплин.Издание первое 

практических навыков в сфере экономических 

отношений в туризме / 

Formation of students' solid theoretical 

knowledge about the processes and phenomena 

occurring in the process of production, formation, 

exchange and consumption of tourism products 

and services both in the domestic and foreign 

markets, as well as practical skills in the field of 

economic relations in tourism 

48 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

DSKKU 2214 

ODPDR 2214 

OLEA 2214 

Демалыс және сауықтыру 

кәсіпорындардың қызметін 

ұйымдастыру / 

Организация деятельности 

предприятий досуга и 

развлечений / 

Organization of leisure and 

entertainment activities 

4 4 

Студенттерде демалыс және ойын-сауық 

саласының экономикасы туралы теориялық 

және практикалық білімдерді қалыптастыру, 

бос уақыттағы іс-шараларды ұйымдастыру 

саласында басқарушылық шешімдерді 

экономикалық негіздеудің дағдыларын 

қалыптастыру керек / 

Формирование у студентов твердых 

теоретических и практических знаний об 

экономике сферы досуга и развлечений, и 

првить навыки экономического обоснования 

управленческих решений в сфере организации 

досуговых мероприятий / 

Forming students solid theoretical and practical 

knowledge about the economy of leisure and 

entertainment, and develop skills in the economic 

justification of management decisions in the field 

of organizing leisure activities 

Туризм саласында бизнес-

үрдістерді ұйымдастыру 

және жүргізу / 

Организация и ведение 

бизнес-процессов в сфере 

туризма /  

Organization and conducting 

of business processes in the 

the tourism sector 

Туризм / 

Туризм / 

Tourism  

49 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

TAK 2215 

ADT 2215 

AAT 2215 

Туризмдегі  анимациялық  

қызмет / 

Аниматорская деятельность в 

туризме / 

Animation activities in tourism 

3 4 

Студенттері туристік және қонақ үйлік 

анимацияларды ұйымдастырудың негізгі 

категорияларымен, түсініктері мен 

қағидаларымен, анимациялық жоспарлау 

негідерімен, туризм саласында анимациялық 

бағдарламаларды құру және іске асыру 

технологияларымен, аниматорлардың тиімді 

жұмысы үшін материалды базаны құру 

жұмыстарымен таныстыру / 

Ознакомление студентов с основными 

категориями, понятиями и принципами 

организации туристской и гостиничной 

анимации, основами анимационного 

планирования, технологии создания и 

реализации анимационных программ в сфере 

услуг, создания материальной базы для 

эффективной работы аниматоров /  

Familiarization of students with the main 

categories, concepts and principles of the 

Туризмология негіздері / 

Основы туризмологии / 

Basics of tourismology 

Туризм / 

Туризм / 

Tourism  
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organization of tourist and hotel animation, the 

basics of animation planning, the technology of 

creating and implementing animation programs in 

the service sector, creating a material base for the 

effective work of animators 

50 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

KI 2214 

IG 2214 

HI 2214 

Қонақжайлық индустриясы / 

Индустрия гостеприимства / 

Нospitality industry 

4 4 

Қонақжайлылық индустриясы 

экономикасының қазіргі формалары мен 

қызметі мен дамыту әдістерін қарастыруға 

бағытталған / 

Направлена на изучение современных форм и 

методов функционирования и развития 

экономики индустрии гостеприимства / 

It is aimed at studying modern forms and methods 

of functioning and developing the economy of the 

hospitality industry 

Қонақжайлық теориясы / 

Теория гостеприимства / 

Theoryofhospitality 

Туризм / 

Туризм / 

Tourism  

51 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

KUSh 2215 

GH 2215 

HI 2215 

Қонақ үй шаруашылығы / 

Гостиничное хозяйство / 

Hotel industry 

3 4 

Қонақжайлылық индустриясы, қонақ үй 

бизнесінің ерекшелігі, қонақ үй өнімдері мен 

қызметтері, қонақ үй нарығының сегменттері, 

қонақ үй дамуының қазіргі тенденциялары мен 

болашағы, қонақ үй персоналының қызмет 

көрсету мәдениеті мен қызметтік этикет 

туралы білім қалыптастыру / 

Формирование знаний об индустрии 

гостеприимства, особенностях гостиничного 

бизнеса, гостиничной продукции и услугах, 

сегментации рынка гостиниц, о современных 

тенденциях и перспективах развития гостиниц, 

а также о культуре обслуживания и служебном 

этикете персонала гостиниц / 

Formation of knowledge about the hospitality 

industry, the peculiarities of the hotel business, 

hotel products and services, the segmentation of 

the hotel market, the current trends and prospects 

for the development of hotels, as well as the 

culture of service and employee etiquette of hotel 

staff 

Қонақжайлық теориясы / 

Теория гостеприимства / 

Theoryofhospitality 

Туризм / 

Туризм / 

Tourism  

52 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

TZh 3216 

PT 3216 

DTP 3216 

Турөнімді жобалау / 

Проектирование  турпродукта / 

Design of tourism products 

4 5 

Студенттерде ішкі және сыртқы туризмді іске 

асыру үрдісінде туристерге қызмет көрсету 

бағдарламасын әзірлеудің кешенді тәсілдері 

туралы білім қалыптастыруға бағытталған / 

Направлена на формирование у студентов 

знаний о комплексном подходе к разработке 

программ обслуживания туристов в процессе 

реализации внутреннего и международного 

туризма / 

It is aimed at forming students' knowledge of an 

Экономика предприятий 

сферы туризма / 

Туризм саласы 

кәсіпорындарының 

экономикасы / 

Economics of tourism 

enterprises 

Туризм / 

Туризм / 

Tourism  
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integrated approach to the development of tourist 

service programs in the process of implementing 

domestic and international tourism 

53 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

TBB 3217 

CT 3217 

PT 3217 

Туризмдегі баға белгілеу / 

Ценообразование в туризме / 

Pricing in tourism 

3 5 

Студенттерде туристік индустрия 

кәсіпорындарының қызметіндегі баға белгілеу 

саясаты, әдістері, құралдары мен механизмдері 

саласында  негізгі  білімдерді оқытуға 

бағытталған / 

Направлена на базовую подготовку студентов 

в области политики, методов, инструментов и 

механизмов ценообразования в деятельности 

предприятий индустрии туризма /  

It is aimed at basic training of students in the field 

of policies, methods, tools and pricing 

mechanisms in the activities of tourism industry 

enterprises 

Туризм микро және 

макроэкономикасы / 

Микро и макроэкономика 

туризма / 

The tourism micro end 

macroeconomics 

Туризм / 

Туризм / 

Tourism  

54 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

MDKBZhU 

3216 

PPOKDD 

3216 

PPOCLA 

3216 

Мәдени-демалыс қызметті 

бағдарламалық жоспарлау және 

ұйымдастыру / 

Программное планирование  и 

организация культурно-

досуговой деятельности / 

Program planning and organization 

of cultural and leisure activities 

4 5 

студенттерде мәдени-ойын-сауық қызметті 

программалық жоспарлау мен ұйымдастыру 

саласында теориялық, әдістемелік және 

практикалық қызметтер туралы білім 

қалыптастыруға бағытталған / 

Направлена формирование у обучающегося 

представлений о теоретической, методической 

и практической деятельности в области 

программного планирования и организации 

культурно-досуговой деятельности / 

The formation of the student's understanding of 

theoretical, methodological and practical activities 

in the field of program planning and organization 

of cultural and leisure activities is directed 

Демалыс және сауықтыру 

ұйымдарының 

экономикасы / 

Экономика организации 

досуга и развлечений / 

Economy leisure and 

entertainment 

Туризм / 

Туризм / 

Tourism  

55 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

DSUBB 3217 

CSODR 3217 

POLE 3217 

Демалысты және сауықтыруды 

ұйымдастырудағы баға белгілеу / 

Ценообразование в системе 

организации досуга и 

развлечении / 

Pricing in the organization of 

leisure and entertainment 

3 5 

Студенттерде демалыс және ойын-сауық іс-

шараларын ұйымдастыру саласындағы  баға 

белгілеудің саясатын, әдістерін, құралдары 

мен механизмдерінің негізін қалыптастыруға 

бағытталған / 

 Направлена на базовую подготовку студентов 

в области политики, методов, инструментов и 

механизмов ценообразования в области 

организации мероприятий досуга и 

развлечении / 

It is aimed at basic training of students in the field 

of policies, methods, tools and pricing 

mechanisms in the field of organizing leisure and 

entertainment activities 

Туризмдегі анимациялық 

қызмет / 

Аниматорская 

деятельность в туризме / 

Animation activities in 

tourism 

Туризм / 

Туризм / 

Tourism  

56 
БП ТК 

БД КВ 

KUBZhU 

3216 

Қонақ үй бизнесін жоспарлау 

және ұйымдастыру /  
4 5 

Болашақ бакалаврды қонақ үй бизнесін 

ұйымдастыру мен жоспарлаудың мәселелері, 

Қонақжайлық 

индустриясының 

Туризм / 

Туризм / 
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BD EC POGB 3216 

POHB 3216 

Планирование и организация 

гостиничного бизнеса / 

Planning and organization of hotel 

business 

бағыттары мен әдістері туралы кешенді 

ұсынуға бағытталған / 

 Направлена на предоставление будущему 

бакалавру комплексное представление о 

задачах, направлениях и методах 

планирования и организации гостиничного 

бизнеса / 

It is aimed at providing a future bachelor with a 

comprehensive understanding of the tasks, 

directions and methods of planning and 

organizing the hotel business 

экономикасы / 

Экономика индустрии 

гостеприимства /  

Economy hospitality industry 

Tourism  

57 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

KUKBB 3217 

CGD 3217 

PHB 3217 

Қонақ ұй қызметіндегі баға 

белгілеу / 

Ценообразование в гостиничной 

деятельности / 

Pricing in the hotel business 

3 5 

Студенттердің қонақ үй қызметтерінің 

нарығында дұрыс іс-әрекет етуге мүмкіндік 

беретін  баға белгілеу саласына қажетті 

теориялық білім мен практикалық дағдыларды  

меңгеру / 

Приобретение студентами, обучающихся по 

направлению подготовки необходимых 

теоретических знаний и практических навыков 

в области ценообразования, которые позволят 

им эффективно действовать на рынке 

гостиничных услуг / 

Acquisition of students studying in the field of 

preparation of the necessary theoretical 

knowledge and practical skills in the field of 

pricing that will enable them to effectively operate 

in the market of hotel services 

Гостиничное хозяйство / 

Қонақ үй шаруашылығы / 

Hotel industry 

Туризм / 

Туризм / 

Tourism  

58 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

TT 3218 

TYa 3218 

TL 3218 

Түрк тілі / 

Турецкий язык / 

Turkish language 

3 6 

Қарым-қатынастың ауызша және жазбаша 

формаларын іске асыруға мүмкіндік беретін 

құзыреттілікті дамыту, ауызша және жазбаша 

аударманың негізгі түрлерін меңгеруді 

қалыптастыру, түрік тіліндегі мәтіндерге 

ақпараттық өңдеу жүргізу/  

Развитие компетенций, позволяющих 

осуществлять устные и письменные формы 

общения, сформировать навыки владения 

основными видами устного и письменного 

перевода, производить информационную 

обработку текстов на турецком языке /  

Development of competences that allow oral and 

written communication, develop skills in 

mastering basic types of oral and written 

translation, produce information processing of 

texts in Turkish 

- 

Түркітану / 

Тюркологии  

/ 

Turkology 

59 
БП ТК 

БД КВ 

KT 3218 

KYa 3218 

Қытай тілі / 

Китайский язык / 
3 6 

Қарым-қатынастың ауызша және жазбаша 

формаларын іске асыруға мүмкіндік беретін 
- 

Қытай 

филологиясы / 

http://fmo.enu.kz/subpage/tyurkologiya-kaf
http://fmo.enu.kz/subpage/tyurkologiya-kaf
http://ff.enu.kz/subpage/kafedra-kitajskoj-filologii
http://ff.enu.kz/subpage/kafedra-kitajskoj-filologii
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BD EC CL 3218 Chinese Language құзыреттілікті дамыту, ауызша және жазбаша 

аударманың негізгі түрлерін меңгеруді 

қалыптастыру, қытай тіліндегі мәтіндерге 

ақпараттық өңдеу жүргізу / 

Развитие компетенций, позволяющих 

осуществлять устные и письменные формы 

общения, сформировать навыки владения 

основными видами устного и письменного 

перевода, производить информационную 

обработку текстов на китайском языке / 

Development of competencies that allow oral and 

written communication, develop skills in 

mastering basic types of oral and written 

translation, produce information processing of 

texts in Chinese 

Китайской 

филологии / 

Chinese Philology 

60 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

AT 3218 

AYa 3218 

AL 3218 

Араб тілі / 

Арабский язык / 

Arabic language 

3 6 

Қарым-қатынастың ауызша және жазбаша 

формаларын іске асыруға мүмкіндік беретін 

құзыреттілікті дамыту, ауызша және жазбаша 

аударманың негізгі түрлерін меңгеруді 

қалыптастыру, араб тіліндегі мәтіндерге 

ақпараттық өңдеу жүргізу / 

Развитие компетенций, позволяющих 

осуществлять устные и письменные формы 

общения, сформировать навыки владения 

основными видами устного и письменного 

перевода, производить информационную 

обработку текстов на арабском языке / 

Development of competencies that allow oral and 

written communication, develop skills in 

mastering the basic types of oral and written 

translation, produce information processing of 

texts in Arabic 

- 

Шығыстану / 

Востоковедения / 

Oriental Studies 

61 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

 

TMK 3303 

MKT 3303 

MCT 3303 

Туризмдегі маркетингтік 

коммуникациялар / 

Маркетинговые коммуникации в 

туризме / 

Marketing communications in 

tourism 

4 6 

Студенттерді туризм саласында маркетингтік 

коммуникацияларды қолдану үрдісімен 

таныстыру. Пәнді шенберінде келесі сұрақтар 

қарастырылады: туристік қызметтер 

марктингтік коммуникациялар нысаны 

ретінде, туризмдегі маркетингтік 

коммуникациялар және жылжыту, туристік 

кәсіпорынның маркетингтік коммуникациялар 

жүйесі, жеке сату және оның туристік өнімді 

жылжытудағы ролі, туристік өнімді өткізуді 

ынталандыру, паблик рилейшнз және туристік 

өнімді жылжытудағы оның ролі / 

Формирование у студентов представления об 

особенностях использования маркетинговых 

Туризм маркетингі / 

Маркетинг туризма / 

Тourism Marketing 

Туризм / 

Туризм / 

Tourism  

http://ff.enu.kz/subpage/kafedra-kitajskoj-filologii
http://ff.enu.kz/subpage/kafedra-kitajskoj-filologii
http://ff.enu.kz/subpage/kafedra-kitajskoj-filologii
http://fmo.enu.kz/subpage/vostokovedenie-fmo
http://fmo.enu.kz/subpage/vostokovedenie-fmo
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коммуникаций в сфере туризма. В рамках 

изучения дисциплины рассматриваются 

следующие вопросы: туристские услуги как 

объект маркетинговых коммуникаций, 

продвижение и маркетинговые коммуникации 

в туризме, система маркетинговых 

коммуникаций туристского предприятия, 

личная продажа и ее роль в продвижении 

туристского продукта, стимулирование сбыта 

туристского продукта, паблик рилейшнз и его 

роль в продвижении туристского продукта / 

Formation of students' ideas about the 

peculiarities of using marketing communications 

in the sphere of tourism. As part of the study of 

the discipline, the following issues are considered: 

tourism services as an object of marketing 

communications, promotion and marketing 

communications in tourism, the marketing 

communications system of a tourist enterprise, 

personal sale and its role in promoting a tourist 

product, promoting the marketing of tourist 

products, public relations and its role in 

promoting tourist product 

62 

КП ТК 

ПД КВ 

PDEC 

 

TBTPR 3304 

TBPRT 3304 

TBPRT 3304 

Туризмдегі брендинг теориясы 

және PR / 

Теория брендинга и PR в  

туризме / 

The theory of branding and PR 

tourism 

3 6 

Студенттердің брендті қалыптастыру, басқару 

және дамытудың теориясын меңгеруі. Берілген 

курсты оқу маманның экономикалық, саяси 

және әлеуметтік брендинг, сауда маркаларын 

құру мен дамыту, саяси, территориялық және 

әлеуметтік брендті құру мен дамыту 

саласында қоғаммен байланыс бойынша 

біліктілігін арттыруға көмектеседі /  

Овладение студентами теоретическими 

основами формирования, управления и 

развития бренда. Изучение данного курса 

способствует повышению компетентности 

специалиста по связям с общественностью в 

сферах экономического, политического и 

социального брендинга, создания и развития 

торговых марок, формирования политических, 

территориальных и социальных брендов в 

сфере туризма / 

Mastering the students with theoretical 

foundations for the formation, management and 

development of the brand. The study of this 

course helps to increase the competence of a 

specialist in public relations in the areas of 

Туризм маркетингі / 

Маркетинг туризма / 

Тourism Marketing 

Туризм / 

Туризм / 

Tourism  
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economic, political and social branding, the 

creation and development of trade marks, the 

formation of political, territorial and social brands 

in the field of tourism 

63 

КП ТК 

ПД КВ 

PDEC 

 

KTMT 3303 

IKTK 3303 

HCTK 3303 

Қазақстандағы тарихи-мәдени 

туризм / 

Историко-культурный туризм в 

Казахстане / 

Historical and cultural tourism in 

Kazakhstan 

4 6 

Студенттерде Қазақстанның және шет 

елдердің мәдени-тарихи орталықтарының 

жалпы және арнаулы сипаттамаларын 

қалыптастыруға бағытталған / 

Направлена на формирование у студентов 

комплекс знаний в области общих и 

специфических характеристик культурно-

исторических центров как Казахстана, так и 

зарубежья / 

It is aimed at forming a complex of knowledge 

among students in the field of general and specific 

characteristics of cultural and historical centers 

both in Kazakhstan and abroad 

Туристік аймақтарды 

зерттеу негіздері / 

Основы исследования 

туристских территории / 

Basics of the study of tourist 

territory 

Туризм / 

Туризм / 

Tourism  

64 

КП ТК 

ПД КВ 

PDEC 

 

KEU 3304 

OEK 3304 

OEK 3304 

Қазақстанда этнотуризмді 

ұйымдастыру / 

Организация  этнотуризма в 

Казахстане / 

Organization of ethnotourism in 

Kazakhstan 

3 6 

Студенттерде Қазақстанда «Туған жер» 

бағдарламасын жүзеге асыру шеңберінде 

этнотурларды ұйымдастыру және жылжыту 

саласында білімдер кешенін қалыптастыруға 

бағытталған / 

Направлена на формирование у студентов 

комплекс знаний в области организации и 

продвижения этнотуров в Казахстане в рамках 

реализации программы «Туган жер» / 

It is aimed at forming a complex of knowledge 

among students in the field of organization and 

promotion of ethnotours in Kazakhstan within the 

framework of the "Native Land" program 

Туристік аймақтарды 

зерттеу негіздері / 

Основы исследования 

туристских территории / 

Basics of the study of tourist 

territory 

Туризм / 

Туризм / 

Tourism  

65 

КП ТК 

ПД КВ 

PDEC 

 

TSK 4305 

SDT 4305 

SAT 4305 

Туризмдегі сервистік қызмет / 

Сервисная деятельность в 

туризме  / 

Service activities in tourism 

4 7 

Студенттерде  сервис және туризм саласы 

туралы, сала қызметінің ережелері туралы 

жүйелі білім қалыптастыруға бағытталған / 

Направлена на формирование у студентов 

системных знаний  в области сервиса в 

туризме, дать представление студентам о 

сфере  туристского сервиса и услуг, о 

правилах функционирования данной сферы в 

современных условиях /  

It is aimed at the formation of students in the 

system of knowledge in the field of service in 

tourism, to give students an idea of the scope of 

tourism services and services, the rules of the 

functioning of this sphere in modern conditions 

Туризм менеджменті  

Менеджмент туризма  

Тourism Management 

Туризм / 

Туризм / 

Tourism  

66 
КП ТК 

ПД КВ 

TKKE 4306 

TOT 4306 

Туризмдегі көліктік қамтамасыз 

ету / 
4 7 

студенттерге түрлі көлік түрлерімен қызмет 

көрсетуді ұйымдастыру бойынша білімдер 

Туризм менеджменті  

Менеджмент туризма  

Туризм / 

Туризм / 
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PDEC 

 

TST 4306 Транспортное обеспечение в 

туризме / 

Transportation services in tourism / 

кешенін қалыптастыруға бағытталған / 

Направлена на формирование у студентов 

комплекса знаний об организации 

обслуживания туристов различными видами 

транспорта / 

It is aimed at forming a complex of knowledge 

about the organization of tourist services by 

various modes of transport 

Тourism Management Tourism  

67 

КП ТК 

ПД КВ 

PDEC 

 

TTU 4307 

OPT 4307 

CT 4307 

Туризмдегі тамақтандыруды 

ұйымдастыру / 

Организация питания в туризме / 

Catering in tourism 

4 7 

Студенттерде туристік қызмет көрсетудің  

негізі ретінде тамақтандыруды ұйымдастыру 

туралы кешенді білім қалыптастыруға 

бағытталған /  

Направлена на формирование у студентов 

комплекса знаний об организации питания как 

об одной из основных туристских услуг / 

It is aimed at forming a complex of knowledge 

about catering organization as one of the main 

tourist services 

Туризм менеджменті  

Менеджмент туризма  

Тourism Management 

Туризм / 

Туризм / 

Tourism  

68 

КП ТК 

ПД КВ 

PDEC 

 

DSAMS 4305 

SCSID 4305 

SCSLI 4305 

Демалыс саласындағы 

әлеуметтік-мәдени сервис / 

Социально-культурный сервис в 

индустрии досуга / 

Socio-cultural service in the leisure 

industry 

4 7 

Студенттерде инновациялық техниканың, 

технологиялардың, әлеуметтік-экономикалық 

саланың инновациясын ескере отырып, 

демалыс индустриясында жаңа қызметті 

қалыптастырудың қағидаларын 

қалыптастыруға бағытталған / 

Направлена на формирование у студентов 

комплекса знаний о сервисной деятельности, 

услугах, формах обслуживания, принципах 

формирования новых услуг в индустрии 

досуга с учетом инноваций в технике, 

технологии, социально-экономической сфере / 

It is aimed at forming a complex of knowledge 

about the service activities, services, forms of 

service, principles of the formation of new 

services in the leisure industry, taking into 

account innovations in technology, technology, 

socio-economic sphere 

Халықаралық туризм 

географиясы  / 

География международного 

туризма / 

The geography of 

international tourism 

Туризм / 

Туризм / 

Tourism  

69 

КП ТК 

ПД КВ 

PDEC 

 

KShK 4306 

KSD 4306 

RSA 4306 

Курорттық-шипажайлық қызмет / 

Курортно-санаторная 

деятельность / 

Resort and sanatorium activity 

4 7 

Студенттерде курорттық істі ұйымдастыру 

негіздері бойынша; санаторлық-мәдени 

қызметтің технологиялары мен 

технологиялары саласындағы санаторлық-

курорттық кәсіпорындар қызметі бойынша 

білімдер кешенін қалыптастыруға бағытталған 

/ 

Направлена на формирование у студентов 

комплекса знаний об основах организации 

курортного дела; о функционировании 

Халықаралық туризм 

географиясы  / 

География международного 

туризма / 

The geography of 

international tourism 

Туризм / 

Туризм / 

Tourism  
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предприятий санаторно-курортной сферы, и в 

области технологии и организации санаторно-

курортных услуг / 

It is aimed at forming a complex of knowledge 

about the fundamentals of the organization of the 

resort business; on the functioning of the 

enterprises of the sanatorium and resort sector, 

and in the field of technology and the organization 

of sanatorium-and-spa services 

70 

КП ТК 

ПД КВ 

PDEC 

 

SIZKO 4307 

SSOIR 4307 

MTOEI 4307 

Сауықтыру индустриясындағы 

заманауи құралдар мен 

объектілер / 

Современные средства и объекты 

индустрии развлечения / 

Modern tools and objects of 

entertainment industry  

4 7 

Студенттерде ойын-сауық индустриясының 

дамуы, оның құрамы, туризм және 

қонақжайлылық саласында оның ролі мен 

мағынасы, технологиялар мен ұйымдастыру  

туралы кешенді білім қалыптастыруға 

бағытталған / 

Направлена на формирование у студентов 

комплекса знаний о развитии индустрии 

развлечений, ее составе, о ее роли и значении в 

сфере туризма и гостеприимства, технологии и 

организации / 

It is aimed at forming a complex of knowledge 

about the development of the entertainment 

industry, its composition, its role and significance 

in the sphere of tourism and hospitality, 

technology and organization 

Халықаралық туризм 

географиясы  / 

География международного 

туризма / 

The geography of 

international tourism 

Туризм / 

Туризм / 

Tourism  

71 

КП ТК 

ПД КВ 

PDEC 

 

KUISK 4305 

SOGD 4305 

SHI 4305 

Қонақ үй ісіндегі сервистік 

қызмет / 

Сервисное обслуживание в 

гостиничном деле / 

Service in the hotel industry 

4 7 

Болашақ туристік бизнес бакалаврына қонақ 

үй кәсіпорындарында сервистік қызметті 

тиімді жоспарлау мен қонақ үй ісін басқаруға 

мүмкіндік беретін қажетті теориялық және 

практикалық білім береді / 

Дает будущим бакалаврам туристского 

бизнеса необходимые теоретические и 

практические знания, позволяющие 

эффективно планировать сервисную 

деятельность гостиничных предприятий и 

управлять гостиничным делом / 

Gives the future bachelors of the tourist business 

the necessary theoretical and practical knowledge, 

which allows to effectively plan the service 

activities of hotel enterprises and manage the 

hotel business 

Туризм менеджменті /  

Менеджмент туризма / 

Тourism Management 

Туризм / 

Туризм / 

Tourism  

72 

КП ТК 

ПД КВ 

PDEC 

 

KUZhUB 

4306 

OUGC 

 4306 

OMHCh 

Қонақ үй желілерін ұйымдастыру 

және басқару / 

Организация и управление 

гостиничными цепями / 

Organization and management of 

4 7 

Қазіргі кездегі жаһандық қонақ үй желілерінің 

дамуы туралы білім жүйесін қалыптастырады. 

Желілік қонақ үйлердің бөлшегі болып 

табылатын кәсіпорындарында қызмет атқару 

дағдыларын қалыптастырады / 

Туризм менеджменті /  

Менеджмент туризма / 

Тourism Management 

Туризм / 

Туризм / 

Tourism  
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 4306 hotel chains Формирует систему знаний в области развития 

глобальных гостиничных сетей в современных 

условиях. Формирует навыки трудовой 

деятельности на предприятиях, являющихся 

составной частью гостиничных цепей / 

Forms a system of knowledge in the development 

of global hotel chains in modern conditions. 

Forms skills of labor activity at the enterprises 

that are an integral part of hotel chains 

73 

КП ТК 

ПД КВ 

PDEC 

 

KUKARB 

4307 

UChRGP 

4307 

HRMHE  

4307 

Қонақ үй кәсіпорындарындағы 

адам ресурстарын басқару / 

Управление человеческими 

ресурсами в гостиничных 

предприятиях / 

Human resource management in 

hospitality enterprises  

4 7 

Студенттерде персоналды басқару, қонақ үй 

кәсіпорнының бәсекегеқабілеттілігін 

қамтамасыз ететін персоналды басқарудың 

тиімді жүйесін қалыптастыратын білім мен 

дағдылар туралы түсінік қалыптастырады / 

Формирует у студентов представления об 

управлении персоналом, знания, умения и 

навыки построения эффективной системы 

управления персоналом, обеспечивающей 

конкурентоспособ-ность гостиничного 

предприятия в долгосрочной перспективе / 

Forms students about the management of 

personnel, knowledge, skills and skills to build an 

effective system of personnel management, 

ensuring the competitiveness of the hotel in the 

long term 

Туризм менеджменті /  

Менеджмент туризма / 

Тourism Management 

Туризм / 

Туризм / 

Tourism  

74 

КП ТК 

ПД КВ 

PDEC 

 

TSMR 4308 

GRST 4308 

SRST 4308 

Туризм саласын мемлекеттік 

реттеу / 

Государственное регулирование 

в сфере туризма / 

State regulation in the sphere of 

tourism  

4 7 

Студенттерде үнемі өзгеретін заңдарды өз 

бетімен оқу мүмкіншілігі мен кәсіби 

міндеттерді орындаумен байланысты 

туындайтын заңнамалық сұрақтарды шеше алу 

құзыреттілігін қалыптастырады / 

Выработка у студентов способности к 

самостоятельному изучению постоянно 

меняющегося законодательства и умения 

компетентно и грамотно подходить к решению 

юридических вопросов, которые могут 

возникнуть в связи с исполнением 

профессиональных обязанностей / 

The development of students' ability to 

independently study the constantly changing 

legislation and the ability to competently and 

competently approach the solution of legal issues 

that may arise in connection with the performance 

of professional duties 

Туризм менеджменті /  

Менеджмент туризма / 

Тourism Management 

Туризм / 

Туризм / 

Tourism  

75 

КП ТК 

ПД КВ 

PDEC 

TLKSB 4309 

LUKUT 4309 

LCQST 4309 

Туризмдегі лицензиялау және 

қызмет сапасын басқару / 

Лицензирование и управление 

4 7 

Қонақжайлылық индустрия кәсіпорындары 

ұсынатын туристік қызметтер саласында 

қоладанылатын негізгі лицензиялау түсініктері 

Туризм менеджменті /  

Менеджмент туризма / 

Тourism Management 

Туризм / 

Туризм / 

Tourism  
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 качеством услуг в туризме / 

Licensing and control of the quality 

of services in tourism 

мен сапаны басқару теориясын зерттейді, 

болашақ бакалаврге қызметтер сапасының 

мәселелерін зерттеу міндеттері, бағыттары мен 

әдістері туралы түсінік береді, болашақ 

бакалаврда туристік индустриясы 

кәсіпорындарының қызметтерінің сапасын 

басқару  мен лицензиялау саласында 

теориялық және практикалық білімдер 

кешенін қалыптастырады / 

Изучает основные понятия лицензирования и 

теорию управления качеством применительно 

к качеству туристских услуг, предоставляемых 

предприятиями индустрии гостеприимства,  

дает будущему бакалавру представление о 

задачах, направлениях и методах исследования 

проблем качества услуг, формирует у 

будущего бакалавра комплекс теоретических и 

практических знаний, умений и навыков в 

области управления качеством услуг на 

предприятиях туризма / 

He studies the basic concepts of licensing and the 

theory of quality management in relation to the 

quality of tourist services provided by hospitality 

industry enterprises, gives the future bachelor's 

understanding of the tasks, directions and methods 

of research on service quality problems, forms a 

complex of theoretical and practical knowledge, 

skills and skills in the field of management quality 

of services at tourism enterprises 

76 

КП ТК 

ПД КВ 

PDEC 

 

ATRZhI  

4308 

TRPOTR 

4308 

TRPDTR 

4308 

Аймақтағы туристік-

рекреациялық жобалау және 

игеру / 

Туристско-рекреационное 

проектирование и освоение 

территорий в регионе / 

Tourist and recreational planning 

and development of territories in 

the region 

4 7 

Студенттерде туристік қызметтерді 

практикалық іске асыруға қажетті туристік- 

рекреациялық жобалау негіздері мен 

территорияларды меңгеру туралы кешенді 

ғылыми білім қалыптастырады. Жаңа 

туристік-рекреациялық жобаларды әзірлеу, 

теориялық сұрақтарды өз бетінше зерттеу 

дағдыларын дамыту мен практикада алынған 

білімдерді қолдану саласы бойынша 

дағдыларды қалыптастырады / 

Формирует у студентов комплексные научные 

знания об основах туристско-рекреационного 

проектирования и освоения территорий, 

необходимые для практического 

осуществления туристской деятельности. 

Обучающиеся получают умения и навыки в 

области разработки новых туристско-

Туристік-рекреациялық 

жобалаудың негіздері / 

Основы туристско-

рекреационного 

проектирования / 

Fundamentals of tourist and 

recreational design 

Туризм / 

Туризм / 

Tourism  
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рекреационных проектов, развивают навыки 

самостоятельного исследования теоретических 

вопросов и применения полученных знаний на 

практике / 

Forms complex scientific knowledge of the 

fundamentals of tourist-recreational design and 

development of territories necessary for practical 

implementation of tourist activities. Trainees 

receive skills in the development of new tourist 

and recreational projects, develop skills of 

independent research of theoretical issues and 

application of the acquired knowledge in practice 

77 

КП ТК 

ПД КВ 

PDEC 

 

BDSOKKR 

4309 

SRDCADR 

4309 

ERCALE 

4309 

Белсенді демалыс және 

сауықтыру  орталықтарын құру 

және қызметін реттеу / 

Создание и регулирование 

деятельности центров активного 

досуга и развлечений / 

Establishment and regulation of the 

centers of active leisure and 

entertainment 

4 7 

Әлемдік ойын-сауық индустриясы туралы 

білімді қалыптастыру, мәдениет саласындағы 

саясатты зерттеу және ҚР ойын-сауық 

индустриясын дамытудың әлеуметтік-

экономикалық алғышарттары, сондай-ақ 

қызмет көрсетуді белгілі бір тауар ретінде 

және оның пайдалану құндылығын құрайтын 

іргелі сипаттамаларды қарастырады / 

Формирует знания о мировой индустрии 

развлечений, изучает государственную 

культурную политику и социально-

экономические предпосылки развития 

индустрии развлечений в РК, а также изучает 

услуги как специфический товар и их 

основополагающие характеристики, 

составляющих его потребительную стоимость 

/ 

Forms knowledge of the world entertainment 

industry, studies state cultural policy and socio-

economic prerequisites for the development of the 

entertainment industry in Kazakhstan, as well as 

studies services as a specific commodity and their 

fundamental characteristics that make up its use 

value 

Туристік-рекреациялық 

жобалаудың негіздері / 

Основы туристско-

рекреационного 

проектирования / 

Fundamentals of tourist and 

recreational design 

Туризм / 

Туризм / 

Tourism  

78 

КП ТК 

ПД КВ 

PDEC 

 

KIMR 4308 

GRIG 4308 

SRHI 4308 

Қонақжайлық индустриясындағы 

мемлекеттік реттеу / 

Государственное регулирование 

индустрии гостеприимства / 

State regulation of the hospitality 

industry 

4 7 

Қонақжайлылық индустриясын мемлекеттік 

реттеудің шетелдердегі тәжірибесін пайдалана 

отырып,  Қазақстан Республикасындағы қонақ 

үйлік және туристік қызметті  мемлекеттік 

басқарудың теориялық және 

ұйымдастырушылық – құқықтық негіздерін 

қарастырады / 

Изучает теоретические и организационно-

правовые основы государственного 

управления на примере гостиничной  и 

Қонақжайлық 

индустриясының 

экономикасы / 

Экономика индустрии 

гостеприимства /  

Economy hospitality industry 

Туризм / 

Туризм / 

Tourism  
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туристской деятельности Республики 

Казахстан с использованием зарубежного 

опыта государственного регулирования 

индустрии гостеприимства / 

Studying theoretical and organizational and legal 

bases of state management on an example of hotel 

and tourist activity of the Republic of Kazakhstan 

with use of foreign experience of state regulation 

of the hospitality industry 

79 

КП ТК 

ПД КВ 

PDEC 

 

KUKSSB 

4309 

SKKGU 

 4309 

SQCHS 

 4309 

Қонақ үй қызметін стандарттау 

және сапасын бақылау / 

Стандартизация и контроль 

качества гостиничных услуг / 

Standardization and quality control 

hotel services 

4 7 

Қазіргі кездегі қонақ үй кәсіпорындарында 

қызметті стандартизациялау сұрақтарын 

қарастыруға бағытталған. Орналастыру 

құралдарында сапаны басқару сұрақтарын 

қарастырады / 

Направлена на изучение специфики 

стандартизации гостиничных услуг в 

современных условиях. Рассматривает 

вопросы управления качеством на 

предприятиях размещения / 

It is aimed at studying the specifics of the 

standardization of hotel services in modern 

conditions. He considers the issues of quality 

management at the enterprises of placement 

Қонақ үй шаруашылығы / 

Гостиничное хозяйство / 

Hotel industry 

Туризм / 

Туризм / 

Tourism  

 Пән аралық (басқа білім беру бағдарламалары үшін) / Междисциплинарные (для других образовательных программ) 

80 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

TO 3219 

TO 3219 

TO 3219 

Туроперейтинг / 

Туроперейтинг / 

Turopereyting 

3 5 

Студенттерді Қазақстан Республикасындағы 

және шет елдердегі туроператорлық қызметті 

дамытудың негізгі бағыттарымен, сол сияқты 

туроператор функциялары мен міндеттерімен 

таныстырады /  

Знакомит студентов с основными 

направлениями развития туроператорской 

деятельности в туризме в Республике 

Казахстан и за рубежом, а также с функциями 

и задачами туроператора / 

It acquaints students with the basic directions of 

development of tour-operator activity in tourism 

in the Republic of Kazakhstan and abroad, as well 

as with the functions and tasks of the tour operator 

Туризм менеджменті /  

Менеджмент туризма / 

Тourism Management 

Туризм / 

Туризм / 

Tourism  

81 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

TKBS 3220 

SUTP 3220 

TEMS 3220 

Туристік кәсіпорындарды 

басқару стратегиясы / 

Стратегия управления 

туристскими предприятиями / 

Tourism enterprise management 

strategy 

3 5 

Білім алушыларда туристік қызметті 

стратегиялық жоспарлаудың әдістемелік 

негіздерін қалыптастырады. Туристік 

кәсіпорынның қызметін стратегиялық басқару 

қағидаларының негізінде даму дағдыларын 

қалыптастырады / 

Формирует у обучающихся систему  знаний  в 

области основ методологии  стратегического 

 Туризм менеджменті /  

Менеджмент туризма / 

Тourism Management 

Туризм / 

Туризм / 

Tourism  
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планирования туристской деятельности. 

Развивает навыки  стратегического управления 

деятельности туристского предприятия / 

Forms the students the system of knowledge in 

the field of the fundamentals of the methodology 

of strategic planning of tourist activities. Develops 

the skills of strategic management of the activities 

of a tourist enterprise 

82 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

KKUT 3219 

OTVD 3219 

OTEA 3219 

Көрмелік қызметті ұйымдастыру 

және технологиясы / 

Организация и технология 

выставочной деятельности / 

Organization and technology 

exhibition activities 

3 5 

Көрмелік қызметтің (көрмелік-жәрмеңкелік 

қызмет және көркем көрмелер) теориясы мен 

практикасы бойынша түсінік қалыптастырады 

/ 

 Формирует представления о теории и 

практике выставочной деятельности 

(выставочно-ярмарочная деятельность и 

художественные выставки) / 

Forms ideas about the theory and practice of 

exhibition activities (exhibition and exhibition 

activities and art exhibitions) 

Туризмдегі анимациялық 

қызмет / 

Аниматорская 

деятельность в туризме / 

Animation activities in 

tourism 

Туризм / 

Туризм / 

Tourism  

83 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

SSIBS  

3220 

SDASD  

3220 

SBASL 3220  

Сауықтыру саласында іскерлік 

белсенділікті стратегиялау / 

Стратегирование деловой 

активности в сфере досуга / 

Strategic Business Activities in the 

Sphere of Leisure 

3 5 

Студенттерге жүйелік тәсілдер негізінде 

спорттық және іскерлік іс-шараларды 

ұйымдастырудың теориясы мен 

практикасының негізгі ережелерін түсіндіреді / 

 Дает студентам, на основе системного 

подхода, основные положения теории и 

практики организации спортивно-зрелищных и 

деловых мероприятий / 

Gives students, on the basis of a systematic 

approach, the main theories and practice of 

organizing sports and entertainment and business 

events 

Туризмдегі анимациялық 

қызмет / 

Аниматорская 

деятельность в туризме / 

Animation activities in 

tourism 

Туризм / 

Туризм / 

Tourism  

84 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

KUKKS 3219 

SDGP 3219 

SDAHC 3219 

Қонақ үй кәсіпорыны қызметін 

стратегиялау / 

Стратегирование деятельности 

гостиничного предприятия / 

Strategy development activities of 

hotel companies 

3 5 

Қонақ үй қызметі саласында стратегиялық 

жоспарлаудың негізгі ережелері мен қонақ үй 

бизнесінің стратегиясын әзірлеудің 

практикалық дағдыларын қалыптастырады / 

Прививает у обучающихся базовые положения 

стратегического планирования в области 

гостиничной деятельности, а также 

практические навыки разработки стратегии 

гостиничного бизнеса / 

Encourages students to base the strategic planning 

in the field of hotel activities, as well as practical 

skills in developing a strategy for the hotel 

business 

Қонақ үй шаруашылығы / 

Гостиничное хозяйство / 

Hotel industry 

Туризм / 

Туризм / 

Tourism  

85 
БП ТК 

БД КВ 

KF 3220 

FG 3220 

Қонақжайлықтағы франчайзинг / 

Франчайзинг в гостеприимстве / 
3 5 

Оқу үрдісі кезінде тыңдаушыларда келесідей 

білімдер қалыптастырылады: франчайзинг 

Қонақ үй шаруашылығы / 

Гостиничное хозяйство / 

Туризм / 

Туризм / 
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BD EC FH 3220 Franchising hospitality қонақ үй бизнесін жүргізудің ерекше түрі 

ретінде; франчайзингтің франчайзер және 

франчайзи үшін басымдылығы;   

франчайзингтік жүйенің маңыздылығы; 

франчайзер мен франчайзидің құқықтық 

қатынастары / 

В процессе изучения слушатели овладевают 

знаниями о: франчайзинге как особом виде 

ведения гостиничного бизнеса; преимуществах 

франчайзинга для франчайзера и франчайзи; 

ценностях франчайзинговой системы; 

правовом обеспечении отношений 

франчайзера и франчайзи / 

In the process of studying, students acquire 

knowledge about: franchising as a special form of 

conducting a hotel business; the advantages of 

franchising for a franchisor and franchisee; values 

of the franchising system; legal maintenance of 

relations of the franchisor and the franchisee 

Hotel industry Tourism  

86 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

TEK 3221 

EUT 3221 

EST 3221 

Туризмдегі электрондық 

қызметтер / 

Электронные услуги в туризме / 

Electronic services in tourism 

3 6 

Туризм саласында заманауи туристік нарықта 

жүзеге асырылатын электрондық қызметтер 

жүйесі туралы білімдер жүйесін құрады / 

Создает систему знаний о системе 

электронных услуг в сфере туризме, 

реализуемых на современном туристском 

рынке / 

Creates a system of knowledge about the system 

of electronic services in the field of tourism, 

implemented in the modern tourist market 

Туризм маркетингі / 

Маркетинг туризма / 

Тourism Marketing 

Туризм / 

Туризм / 

Tourism  

87 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

TCT 3222 

CTT 3222 

DTT 3222 

Туризмдегі цифрлық 

технологиялар / 

Цифровые  технологии  в 

туризме / 

Digital technologies in tourism  

3 6 

Туризм саласында цифрлық технологиялар 

жүйесінде білімдер жүйесін құрады / 

Создает систему знаний о системе цифровых 

технологии в сфере туризме / 

Creates a system of knowledge about the digital 

technology system in the field of tourism 

Туризм маркетингі / 

Маркетинг туризма / 

Тourism Marketing 

Туризм / 

Туризм / 

Tourism  

88 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

DSIAM 3221 

AMDRI 3221 

AMLEI 3221 

Демалыс-сауықтыру 

индустриясындағы арт-

менеджмент / 

Арт-менеджмент в досугово-

развлекательной индустрии / 

Art management in the leisure and 

entertainment industry 

3 6 

Туризм саласындағы кәсіби қызметте қолдану 

үшін өнер аясынының басқарушылық 

саласында құзыреттіліктер  алынады / 

Дает возможность приобретения компетенции 

в области управления в сфере искусства, 

которые обучающийся мог бы успешно 

реализовать в профессиональной деятельности 

в туристской сфере / 

Gives the opportunity to acquire competence in 

the field of management in the field of art, which 

the student could successfully implement in 

Туризм менеджменті /  

Менеджмент туризма / 

Тourism Management 

Туризм / 

Туризм / 

Tourism  
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professional activities in the field of tourism 

89 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

KUKAKZh 

3222 

IKRGD  

3222 

ICWHB  

3222 

Қонақ үй қызметіндегі 

ақпараттық-коммуникациялық 

жұмыс / 

Информационно-

коммуникативная работа в 

гостиничной деятельности / 

Information and communicative 

work in the hotel business 

3 6 

Қонақ үй ісі саласында ақпараттарды жинау, 

ұйымдастыру, өңдеу және алмасу әдістерінің 

жиынтығы ретінде ақпараттық-

коммуникативтік жұмыс  саласында   

білім жүйесін қалыптастырады / 

Создает систему знаний об информационно-

коммуникативной работе в сфере 

гостиничного дела как совокупности методов 

сбора, организации, обработки и передачи 

информации / 

Creates a system of knowledge about information 

and communication work in the sphere of hotel 

business as a set of methods for collecting, 

organizing, processing and transmitting 

information 

Туризм маркетингі / 

Маркетинг туризма / 

Тourism Marketing 

Туризм / 

Туризм / 

Tourism  

 

 


