
 



 



 

Мамандық           6D090200 – «Туризм»  
                                                                

Специальность   6D090200 – «Туризм»  
  

Specialty               6D090200 – «Tourism»  
     

 

 

Біліктілік деңгейі / Уровень квалификации / Qualification level: 8 ҰБД, 8 ЕБД / 8 НРК, 8 ЕРК / 8 NQF, 8 EQF  

 

Берілетін дәреже: 6D090200 – «Туризм» мамандығы бойынша PhD докторы 

Присуждаемая степень: Доктор PhD по специальности 6D090200 – «Туризм»  

Awarded degree: Dr. PhD in specialty 6D090200 – «Tourism»  

 

 

Стандартный срок обучения: 3 года 

Оқытудың стандартты мерзімі: 3 жыл 

Standard period of study: 3 years 

 

Қайта қарастыру жиілігі: 3 жыл  

Периодичность пересмотра: 3 года  

Review frequency: 3 years   
 

 

 

 

 

 



 

Білім беру бағдарламасының  мақсаты / Цели образовательной программы / Profile of the education programme 
- Туризм саласында ғылымды және жаңа технологияларды жобалауды жетілдіру мәселелерін шешуге және туризм саласының өзекті 

мәселелерін талдауға мен кәсіби деңгейде шешуге және өз бетінше ұғынуға қабілетті, халықаралық стандарттарға сәйкес жоғары білікті 

ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау.  

- Подготовка высококвалифицированных научно-педагогических кадров высшей квалификации с мировыми стандартами, способных к 

самостоятельному мышлению и решать вопросы совершенствования науки и разработки новых технологий в области туризма,  анализу и 

профессиональному решению актуальных проблем туристской отрасли. 

- Тraining of highly qualified scientific and pedagogical personnel with international standards, capable of independent thinking and addressing the 

issues of improving science and development of new technologies in the field of tourism, professional analysis and solving actual problems of the 

tourism industry. 

Білім берудің негізгі нәтижелері / Ключевые результаты обучения / Key learning outcomes 
- 6D090200 – «Туризм» мамандығы бойынша PhD докторы  

 

ғылымды философиялық тұрғыдан ұғынудың философиялық әдістемелігін игеруге мүмкіндік беретін фундаменталдық ғылыми 

деңгейін, туризм жүйесінің заманауи ғылыми зерттеулерінің теориялық және тәжірибелік әдістерін білетін; қазіргі заманға сәйкес 

ақпараттық технологияларды, мәліметтер базаларын басқару жүйелерін және олардың әдістемелерін туризм индустриясының ғылыми және 

қолданбалы мәселелерін шешу үшін қолдана білетін; туризмді зерттеу бойынша ғылыми-зерттеу қызметін жүргізуге және ұйымдастыруға, 

ғылыми зерттеу үрдісін жоспарлауға, дамытуға, үйлестіруге және жүзеге асыруға қабілетті; жаңа күрделі идеяларды сынап талдауды, 

бағалауды және салыстыруды жасай білетін; эксперименттік зерттеу қызметін жүргізу, көпшілікте ғылыми сөз сөйлеу дағдыларын 

меңгерген; кәсіптік ғылым саласын және инновациялық қызметтерді, ғылыми теориялық және эксперименттік зерттеулерді жүргізуге 

құзіретті; топта өзара әрекеттесе алатын, көшбасшылық қасиеттерге ие болуы қажет. 

- Доктор PhD по специальности 6D090200 – «Туризм» должен иметь фундаментальную научную подготовку, позволяющую владеть 

философской методологией осмысления наук, навыками проведения современных теоретических и экспериментальных методов научных 

исследований системы туризма; знать современные информационные технологии, системы управления базами данных и владеть методиками 

их применения для решения научных и прикладных задач индустрии туризма; уметь организовать и вести научно-исследовательскую 

деятельность по изучению туризма, планировать, разрабатывать, реализовать и координировать процесс научных исследований; критически 

анализировать, оценивать и сравнивать новые и сложные идеи; владеть навыками экспериментальной научной деятельности, научного 

публичного выступления; должен быть компетентным в области профессиональной научной и инновационной деятельности, проведения 

научных теоретических и экспериментальных исследований, взаимодействовать в команде, иметь лидерские качества. 

- PhD in specialty 6D090200 – “Tourism” should have fundamental scientific training that allows to master the methodology of the 

philosophical understanding of sciences, the skills of the current theoretical and experimental methods of scientific research system in tourism; know 

modern information technology, database management systems and their application and methods to solve scientific and applied problems of the 

tourism industry; be able to organize and conduct research activities on the study of tourism, plan, develop, implement and coordinate the process of 



scientific research; critically analyze, evaluate and compare new and complex ideas; master the skills of experimental research activities, public 

speaking in research; must be competent in the field of professional research and innovation, for scientific theoretical and experimental research, to 

interact in a team, have leadership qualities. 

Білім беру бағдарламасының мазмұны / Содержание образовательной программы / The content of the education programme 
 

1 Білім беру бағдарламасының негізгі модульдері / Основные модули образовательной программы / The core modules of the education 

programme 

Код/код/ 

Code 

Модульдің атауы 

/Название модуля / 

The name of the 

module 

Оқыту нәтижелері Результаты обучения Learning Outcomes 

Мамандық модульдері / Модули специальности / Modules in major   

TOUR 

72001 

Жоғары мектепте 

білім беру үрдісін 

ұйымдастыру 

Организация 

образовательного 

процесса в высшей 

школе 

The organization of 

educational process in 

high school 

ғылым әдіснамасы, туризм 

ағымдағы теориялық және 

эксперименттік зерттеу 

әдістерін дағдыларын өз 

философиялық түсіну; жоғары 

білімді, ауқымды дүниетаным 

мен мәдениетті тұлғаны 

қалыстастыруға ықпал етуші 

әлеуметтік-педагогикалық 

пәндер бойынша базалық 

білімдерді меңгеруі, кәсіби-

педагогикалық қызметті 

жетілдіруге және дамытуға 

қабілетті игеруі; қазіргі заманғы 

тұтастай ғылым, үрдістер мен 

ғылым ретінде туризмді дамыту 

бағыттарын дамыту түсінігінің 

болуы; қазақстандық және 

әлемдік туристік ғылымының 

ғылыми мектептер туралы 

ұғымының болуы; 

владеть философской методологией 

осмысления науки, навыками 

проведения современных 

теоретических и экспериментальных 

методов научных исследований 

системы туризма; владеть историей 

развития науки, представлением о 

становлении и развитии науки, 

специфики философского понимания 

научных проблем; быть способными 

к самостоятельному анализу научных 

проблем и процессов, критически 

переосмысливать накопленный опыт 

и знания; иметь представление о 

развитии современной науки в целом, 

тенденциях и направлениях развития 

туризма как науки; о научных 

школах казахстанской и мировой 

туристской науки 

possess philosophical 

understanding of the methodology 

of science, the skills of the current 

theoretical and experimental 

methods of scientific research 

system of tourism; have a 

knowledge of history of the 

development of science, the idea 

of the formation and development 

of science, the specifics of 

philosophical understanding of 

scientific problems; be capable of 

independent analysis of scientific 

problems and processes, critically 

rethink gained experience and 

knowledge; have an 

understanding of the development 

of modern science in general, 

trends and directions of 

development of tourism as a 

science; about scientific schools 

of Kazakhstan and world tourism 



science 

TOUR 

72002 

Ғылыми-зерттеу 

қызметтерін 

ұйымдастыру  

Организация 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Organization of 

research activities of 

Талдау, экономикалық-

математикалық, 

эконометрикалық және т.б. 

әдістерді қолдану негізінде 

туризм саласында ғылыми-

зерттеу жұмыстарды жүргізудің 

кәсіби дағдыларына ие болу. 

Ғылыми іс-әрекет нәтижелерін 

теориялық және әдістемелік 

тұрғыдан негіздеуге қабілетті 

болуы. Маркетингтік 

зерттеулер дағдыларын 

меңгеру; талдау және ақпаратты 

маркетинг бағалау; 

маркетингтік зерттеулер есеп.  

Владеть профессиональными 

навыками ведения научно-

исследовательских работ в области 

туризма, на основе применения 

комплексных методов анализа, 

экономико-математических методов, 

эконометрики и т.д. Быть способным 

теоретически и методологический 

обосновывать результаты научной 

деятельности. Владеть навыками 

проведения маркетинговых 

исследований; анализа и оценки 

маркетинговой информации; 

составления отчетов по проведенным 

маркетинговым исследованиям. 

Possess skills of conducting 

research works in the field of 

tourism, based on the use of 

complex methods of analysis, 

economic and mathematical 

methods, econometrics, etc. being 

able to ground theoretically and 

methodologically scientific 

activity. Possess the skills of 

marketing research; analysis and 

evaluation of marketing 

information; reporting marketing 

research. 

TOUR 

72003 

Макроэкономикалы

қ реттеу және 

туризмдегі 

тұрақтылықты 

қамтамасыз ету 

Макроэкономическо

е регулирование и 

обеспечение 

устойчивости в 

туризме 

Macroeconomic 

regulation and 

ensuring the 

sustainability in 

tourism 

туризмді тұрақты дамыту үшін 

ұйымдастыру принциптері мен 

әдістері, шарттар мен нысан-

дарын білу; шетелде туризм 

менеджменті талдау; ұйым-

дастыру және басқару, тұрақты 

туризмді дамыту, бәсекеге 

қабілетті стратегия түрлерін, 

олардың мазмұны мен 

әдістемесін, сондай-ақ туризм 

саласының мазмұны мен 

проблемаларын білу;   туристік 

кәсіпорындардың қызметін 

жоспарлау, жүзеге асыру және 

үйлестіру, жобаға 

сараптамалық бағалау жүргізу,   

инновациялық идеяларды 

қалыптастыра алу және  кәсіби 

Быть способными к использованию      

принципов    и     методов,     условий     

и     форм     организации  устойчивого 

развития туризма; проведению анализа 

управления туризмом за рубежом; 

использование методики организа-

ции и управления устойчивым 

развитием туризма, знание основных 

видов конкурентных стратегий, их 

содержание и методику, а также  

содержание и проблемы туристской 

отрасли; планировать, реализовывать 

и координировать деятельность 

туристского предприятия, 

организации, учреждения, выполнять 

экспертную оценку проектов, 

формировать инновационные идеи и 

публично отстаивать их перед 

Being able to use the principles 

and methods, conditions and 

forms of organization for 

sustainable tourism development; 

conduct analysis of tourism 

management abroad; the use of 

techniques of organization and 

management of sustainable 

tourism development, knowledge 

of the basic types of competitive 

strategy, content and methods, as 

well as the content and issues of 

the tourism industry; to plan, 

implement and coordinate the 

activities of the tourist enterprise, 

organization, institution, to carry 

out an expert evaluation of 

projects, generate innovative ideas 



аудитория алдында оларды 

жария қорғай алуы керек. 

 

профессиональной аудиторией. and publicly defend them in front 

of a professional audience. 

2 Білім беру бағдарламасының оқу жоспары / Учебный план образовательной программы / Curriculum of the education program 

 
модуль 

коды/ Код 

модуля/ 

module code 

 

Пәннің атауы / Название 

дисциплины /Title discipline 

 

Пәннің циклі  

/Цикл 

дисциплины  

/ Cycle of  

discipline  

көлемі/ Объем/ memory 

 

Аудиториялық оқу 

жұмысының түрлері / 

Виды аудиторной 

учебной работы / 

Types of study 

Қорытынды 

бақылау 

формасы / 

Форма 

итогового 

контроля /  

Type of final 

control 

Язык 

обучения/ 

Оқыту тілі / 

Language of 

instruction * 

Кредиты РК/ ҚР 

кредит саны/ 

Quantity of RK 

credits 

ECTS 

Д
ә
р
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 /

Л
е
к

ц
и

я
 /

L
ec

tu
re

 

П
р

а
к

т
и

к
а
/С

ем
и

н
а

р
 

П
р

а
к

т
и

к
а
/С

ем
и

н
а

р
 

P
r
a
c
ti

c
e/

S
e
m

in
a

r 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
и

я
л

ы
қ

 с
а

б
а

қ
 

/Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

/L
a

b
o

r
a
to

r
y
 p

ra
c
ti

c
a
ls

 

1 семестр /1 семестр /semester 1 

Міндетті пәндер/компонент/ Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects / component 

TOUR 

72001 

Туризмде ғылыми зерттеулердің 

әдіснамасы мен теориясы  

Методология и теория  научных 

исследований в туризме 

Methodology and theory of 

scientific research in tourism 

 

БП МК 

БД ОК 

BD CC 
3 5 2 1  

емтихан 

экзамен 

exam 

 

 

TOUR 

72002 

Докторанттың ғылыми зерттеу 

жұмысы                                                  

Научно-исследовательская работа 

докторанта                                             

Scientific-research work of graduate 
master 

ОҚТ 

ДВО 

AE 
2 8 

   

есеп 

отчет 

report 

 

TOUR 

72002 

Докторлық диссертацияны 

орындау 

Выполнение докторской 

диссертации 

ОҚТ 

ДВО 

AE 
1 4 

   есеп 

отчет 

report 

 



Perform the doctoral dissertation 

TOUR 

72002 

Наукометрия 

Наукометрия 

Scientometrics 

ОҚТ 

ДВО 

AE 
2  

 

1 

 

1 

 емтихан 

экзамен 

exam 

 

Элективті пәндер/Элективные 

дисциплины/Elective courses** 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

5 8      

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

Итого по теоретическому обучению 

Total for theoretical training 

 

8 13   

   

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 

 

13 25   

   

2 семестр /2 семестр /semester 2 

Міндетті пәндер/компонент/ Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects / component 

TOUR 

72002 

Докторанттың ғылыми зерттеу 
жұмысы                                                  

Научно-исследовательская работа 

докторанта                                             

Scientific-research work of graduate 

master 

ОҚТ 

ДВО 

AE 
3 12 

   

есеп 

отчет 

report 

 

TOUR 

72002 

Докторлық диссертацияны 

орындау 

Выполнение докторской 

диссертации 

Perform the doctoral dissertation 

ОҚТ 

ДВО 

AE 
7 28 

   
есеп 

отчет 

report 

 

Элективті пәндер/Элективные 

дисциплины/Elective courses** 

 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 
7 11 

     

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

Итого по теоретическому обучению 

Total for theoretical training 

 

7 11 

     

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 
17 51 

     



 

 

 

3 семестр /3 семестр /semester 3 

Міндетті пәндер/компонент/ Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects / component 

TOUR 

72001 

Педагогикалық практика                     

Педагогическая практика                            

Pedagogical Practice 

ОҚТ 

ДВО 

AE 
3 3 

   есеп 

отчет 

report 

 

TOUR 

72002 

Докторанттың ғылыми зерттеу 

жұмысы                                                  

Научно-исследовательская работа 

докторанта                                             

Scientific-research work of graduate 
master 

ОҚТ 

ДВО 

AE 
4 16 

   

есеп 

отчет 

report 

 

TOUR 

72002 

Докторлық диссертацияны 

орындау 

Выполнение докторской 

диссертации 

Perform the doctoral dissertation 

ОҚТ 

ДВО 

AE 
2 8 

   
есеп 

отчет 

report 

 

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 
 

9 27 

     

4 семестр /4 семестр /semester 4 

Міндетті пәндер/компонент/ Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects / component 

TOUR 

72002 

Зерттеу практикасы                              

Исследовательская практика                                       

Research Practice 

ОҚТ 

ДВО 

AE 
2 8 

   есеп 

отчет 

report 

 

TOUR 

72002 

Докторанттың ғылыми зерттеу 

жұмысы                                                  

Научно-исследовательская работа 

докторанта                                             

Scientific-research work of graduate 

master 

ОҚТ 

ДВО 

AE 
4 16 

   
 

есеп 

отчет 

report 

 

TOUR 

72002 

Докторлық диссертацияны 

орындау 

Выполнение докторской 

диссертации 
Perform the doctoral dissertation 

ОҚТ 

ДВО 

AE 
10 40 

   
есеп 

отчет 

report 

 



Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 
 

16 64 

     

5 семестр /5 семестр /semester 5 

Міндетті пәндер/компонент/ Обязательный дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects / component 

TOUR 

72002 

Докторанттың ғылыми зерттеу 

жұмысы                                                  

Научно-исследовательская работа 

докторанта                                             

Scientific-research work of graduate 

master 

ОҚТ 

ДВО 

AE 
4 16 

   

есеп 

отчет 

report 

 

TOUR 

72002 

Докторлық диссертацияны 
орындау 

Выполнение докторской 

диссертации 

Perform the doctoral dissertation 

ОҚТ 

ДВО 

AE 
5 20 

   
есеп 

отчет 

report 

 

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 
9 36 

     

6 семестр /6 семестр /semester 6 

Міндетті пәндер/компонент/ Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects / component  

TOUR 

72002 

Докторанттың ғылыми зерттеу 
жұмысы                                                  

Научно-исследовательская работа 

докторанта                                             

Scientific-research work of graduate 

master 

ОҚТ 

ДВО 

AE 

3 12 

   

есеп 

отчет 

report 

 

TOUR 

72002 

Докторлық диссертацияны 

орындау 

Выполнение докторской 

диссертации 

Perform the doctoral dissertation 

ОҚТ 

ДВО 

AE 
5 20 

   
есеп 

отчет 

report 

 

 Кешенді емтихан                           

Комплексный экзамен                                           

Complex exam 

ҚА 

ИА 

FA 
1 4 

   КЕ 

КЭ 

СE 

 

 Докторлық диссертацияны 

рәсімдеу және қорғау 
Оформление и защита докторской 

диссертации 

ҚА 
ИА 

FA 
4 14 

   ДДРҚ 
ОЗДД 

DDPD 

 



Design and defense  of  PhD 

dissertation    

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 
13 50 

     

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

 Всего теоретического обучения 

 Total for theoretical training 

15 24 

     

Білім беру бағдарламасы бойынша барлығы 

Итого по образовательной программе 

Total for education program 

77 253 

     

 

**При регистрации обучающиеся выбирают дисциплины компонента по выбору из КЭД на соответствующий учебный год таким образом, 

что суммарная семестровая нагрузка составляла на 1-ом семестре 8 ECTS, на 2-ом семестре 11 ECTS. 

** білімгерлер Арнайы жылға тіркелу барысында ЭПК-нан таңдау компонентіне жататын пәндерді жалпы семестрлік жүктеме 1-

семстрде 8 ECTS-ті, 2-семестрде 11 ECTS-ті құрайтындай етіп таңдайды. 

** During the registration students choose subjects of component for choice from CED for the corresponding academic year so that the total term load 

is 8 ECTS for 1st semester and 11 ECTS for 2nd semester. 

 

Білім беру үдерісін ұйымдастыру / Организация образовательного процесса / The organization of educational 

process 
 

1 Оқуға қабылдануға қойылатын арнайы талаптар:  
- бағдарлама бойынша оқуға қабылдау 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңына (18.02.2014 жылғы 

өзгертулерімен және толықтыруларымен бірге) және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылдың 19 қаңтарындағы бекітілген № 109 

Қаулысына сәйкес әзірленген Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің қабылдау Ережелеріне сай, азаматтардың өтініші 

бойынша мамандық және шет тілдерінен тапсырған түсу емтихандарының нәтижелеріне орай конкурстық негізде жүзеге асырылады;  

- докторантураға Қазақстан Республикасының жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім мамандықтарының Классификаторына сәйкес 

анықталған мамандықтар тізімі бойынша магистр академиялық дәрежесі бар азаматтар қабылданады; 

- докторантураға түсетін тұлғалар болашақ ғылыми тақырыптар бойынша негіздеме ұсынады; 

- докторантураға мақсатты даярлау аясында түсетін тұлғалар, оны жіберіп отырған ұйымнан ұсыным хат тапсырады; 

- даярлау тек күндізгі бөлімде мемлекеттік білім тапсырысы негізінде жүзеге асырылады. 

Особые вступительные требования:  



- зачисление на обучение по программе осуществляется в соответствии с действующими Правилами приема на обучение в Евразийский 

национальный университет имени Л.Н. Гумилева, разработанные в соответствии с Законом Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об 

образовании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 18.02.2014 г.) и утвержденных постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 19 января 2012 года № 109, по заявлениям граждан на конкурсной основе по результатам вступительных экзаменов по 

специальности и иностранному языку; 

- в докторантуру принимаются лица, имеющие академическую степень магистра по специальностям, перечень который определяется в 

соответствии Классификатором специальностей высшего и послевузовского образования Республики Казахстан;  

- лица, поступающие в докторантуру, представляют научное обоснование будущей научной темы;  

- лица, поступающие в докторантуру в рамках целевой подготовки, представляют рекомендательное письмо от направляющей его 

организации; 

- обучение осуществляется только по очной форме на основе государственного образовательного заказа; 

 

Specific admission requirements: 

- Admission to the program training is carried out in accordance with the Rules of admission to study at the Eurasian National University named after 

L.N. Gumilyov, developed in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan dated 27 July 2007 "On Education" (with alterations and 

amendments as of 18.02.2014) and approved by Resolution of the Government of the Republic of Kazakhstan from January 19, 2012 № 109, 

according to the citizens' applications on the basis of competition according to the results of entrance examinations in specialty and foreign language; 

- Individuals, who have an academic master's degree in the field, which is in the list of determined according to the Classifier of specialties of higher 

and postgraduate education of the Republic of Kazakhstan are admitted to the doctorate progrram;  

- Individuals entering the doctoral program, present a scientific basis for future scientific theme; 

- Individuals entering the doctoral program in the framework of targeted training, present a letter of recommendation from sending organization; 

- Training is carried out only full-time on the basis of state order; 

 

2 Бұрын алынған білімді тануға қатысты ерекше шарттар:  
Бағдарлама бойынша жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын меңгерген, «магистр» академиялық 

дәрежесі берілген тұлғалар қабылданады. Мамандықтар тізімі Қазақстан Республикасының жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім 

беру Классификаторына сәйкес айқындалады. Бұл жағдайда докторант оқу үрдісі басталғанға дейін бекітілген мерзім ішінде барлық 

пререквизиттерді ақылы негізде меңгеруі қажет. 

Алдыңғы алған білім деңгейін тану бойынша пәндер тізімі (пререквизиттер): Туризм индустриясының заманауи зерттеулері; Туристік 

индустриядағы әлеуметтік-экономикалық зерттеулер теориясы мен методологиясы.  

Особые условия для признания предшествующего обучения:  

По программе принимаются лица, освоившие профессиональные учебные программы послевузовского образования с академической 

степенью «магистр». Перечень специальностей определяется в соответствии Классификатором специальностей высшего и послевузовского 



образования Республики Казахстан. При этом докторант до начало учебного процесса в установленные сроки должен освоить все 

пререквизиты на платной основе.  

Перечень дисциплин предшествующей ступени образования (пререквизиты): Современное исследования индустрии туризма; Теория 

и методология социально-экономических исследований в туристской индустрии. 

 

 

Specific arrangements for recognition of prior learning: 

The individuals, who have mastered professional training programs of postgraduate education with the academic degree "Master" are admitted 

to the program. The list of specialties is determined according to the Classifier of specialties of higher and postgraduate education of the Republic of 

Kazakhstan. This doctoral before the start of the educational process in a timely manner should master all the prerequisites for a fee. The list of 

disciplines of prior level of education (prerequisites): Modern study of the tourism industry; Theory and Methodology of Social and Economic 

Research in the tourist industry. 

 

3 Дәрежені беру талаптары мен ережелері: 

Докторлық білім беру бағдарламасы бойынша 75-тен кем емес кредитті меңгеруге тиіс, оның ішінде: теориялық оқыту, оқытудың 

базалық (3 кредит) және мамандандыру (12-ден кем емес кредит) циклдарынан тұратын – 15-тен кем емес кредит; тәжірибелер 

(педагогикалық және зерттеу) – 5-тен кем емес кредит; докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (ДҒЗЖ), міндетті шетелдік ғылыми 

тағылымдамадан өтуді қоса – 20-дан кем емес кредит; мамандық бойынша кешенді емтихан тапсыруы керек – 1 кредит; докторлық 

диссертацияны орындау – 30 кредит, және де ғылыми зерттеу нәтижелері бойынша жоғары импакт-факторлы отандық және шетелдік 

басылымдарда жарияланымдарының болуы және докторлық диссертацияны сәтті* қорғауы (4 кредит) керек. 

Докторлық диссертациясы Ұлттық ғылыми-техникалық ақпарат орталығында міндетті түрде плагиатқа тексеруден өтуі қажет.  

*Докторантураның білім беру бағдарламасын толық орындаған және сәтті докторлық диссертациясын қорғаған, Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің  жүргізген экспертиза нәтижесіне орай 

оң шешімі берілген тұлғаға «философия докторы (PhD)» дәрежесі берілді және мемлекеттік үлгідегі диплом қосымшасымен (транскрипт) 

бірге беріледі. 

Білім беру бағдарламасының теориялық курсын толық меңгерген, бірақ қорғау докторлық диссертациясын белгіленген мерзімде 

қорғай алмаған докторантқа оқу мерзімі ақылы негізде ұзартылады. 

Требования и правила присвоению степени: 

Докторант по образовательной программе должен освоить не менее 75 кредитов, из них: теоретическое обучение, включающее 

изучение цикла базовых (3 кредита) и профилирующих дисциплин (не менее 12 кредитов) – не менее 15 кредитов; практика (педагогическая 

и исследовательская) – не менее 5 кредитов; научно-исследовательская работа докторанта (НИРД), включая обязательную зарубежную 

научную стажировку – не менее 20 кредитов; должен сдать комплексный экзамен по специальности – 1 кредит;  выполнить докторскую 

диссертацию – 30 кредитов, и по результатам научных исследований иметь научные публикации в отечественных и зарубежных изданиях с 

высоким импакт-фактором и успешная* защита докторской диссертации (4 кредита).  



Докторская диссертация обязательно должна пройти проверку в Национальном центре научно-технической информации на предмет 

плагиата.  

*При положительном решении Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики 

Казахстан по результатам проведенной экспертизы лицам, полностью выполнившим образовательную программу докторантуры и успешно 

защитившим докторскую диссертацию, присуждается степень «доктор философии (PhD)» и выдается диплом государственного образца с  

приложением (транскрипт). 

Докторанту, освоившему полный курс теоретического обучения образовательной программы, но не защитившему в установленный 

срок докторскую диссертацию, продлевается срок обучения на платной основе. 

Qualification requirements and regulations: 

Doctoral educational program should master at least 75 credits, including theoretical training, including a study of the basic cycle (3 credits) 

and majors (at least 12 credits) - not less than 15 credits; internhsip (teaching and research) - at least 5 credits; scientific research doctorates (SRWD), 

including mandatory foreign scientific training - at least 20 credits; must pass a comprehensive examination in the specialty - 1 credit; submit his 

doctoral thesis - 30 credits, and the results of scientific research should have scientific publications in national and international journals with high 

impact factor and successful * doctoral thesis (4 credits). 

The doctoral thesis must always be tested at the National center of scientific and technical information on the subject of plagiarism. 

* If a positive decision of the Committee for Control of Education and Science, Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan on 

the results of those examinations, completely fulfilled the educational program of doctoral studies and successfully defended his doctoral thesis, the 

doctoral is awarded the degree of "Doctor of Philosophy (PhD)» and is issued with a state diploma with application (transcript). 

Training period for doctoral students who have mastered the full course of theoretical instruction educational program, but not within the prescribed 

period of protection doctoral thesis is extended for a fee. 

 

4 Түлектердің кәсіби бейіні:   
6D090200 – «Туризм» мамандығы бойынша философия  Ph.D докторы ғылыми зерттеу мекемелері, сомен қатар, ғылыми 

орталықтарының ғылыми-зерттеу зертханалары, жобалау және жоспарлау ұйымдары мен жоғарғы оқу орындарында ғылыми-зерттеу, оның 

ішінде тәжірибелік, білім беру (педагогикалық), аналитикалық және кеңес беру қызметтерін атқара алады. 

Профессиональный профиль выпускников:  

Доктор философии Ph.D по специальности 6D090200 – «Туризм» могут выполнять научно-исследовательскую, включая 

экспериментальную, образовательную (педагогическая), аналитическую и консультативную деятельность в научно-исследовательских 

учреждениях, включая научно-исследовательских лабораториях научных центров, проектно-изыскательских и плановых организациях, 

высших учебных заведениях.  

Occupational profile/s of graduates:  

 Ph.D Doctor of Philosophy in specialty 6D090200 - «Tourism» can carry out research, including experimental, educational (teaching), 

analytical and advisory activities in research institutions, including the research laboratories of research centers, design and research and planning 

organizations , higher education institutions. 



 

5 Білім бағдарламасын жүзеге асыру тәсілдері мен әдістері:  
Білім бағдарламасын жүзеге асыру тәсілдері мен әдістері ҚР БҒМ-нің ережелері мен талаптары негізінде Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУ-і бекіткен білім беру үрдісін ұйымдастыру Ережелері шеңберінде жүргізіледі.  

 

 

Способы и методы реализации образовательной программы:  

Способы и методы реализации образовательной программы осуществляются в рамках утвержденных Правил организации учебного 

процесса в ЕНУ им. Л.Н. Гумилева на основе требовании и правил МОН РК.  

Methods and techniques for programme delivery:  
Methods and techniques for implementing educational programs are carried out within the approved Rules of organization of educational 

process approved at L.N. Gumilyov ENU based on requirements and regulations of MES of RK.  

 

6 Оқыту нәтижелерін бағалау критерийлері: 

Докторанттардың теориялық білім алуын, тәжірибелерден өтуі және ғылыми-зерттеу жұмыстарының орындалуын бағалау ҚР БҒМ 

бұйрығымен бекітілген Ұлттық бағалау шкаласына сәйкес жүзеге асырылады. 

Жеке пәндер бойынша оқыту нәтижелерін бағалау критерийлері әрбір пәннің силлабустарында және педагогикалық және зерттеу 

тәжірибелерінен өту, ДҒЗЖ және кешенді емтихан бағдарламаларында ұсынылады. 

Докторанттың ғылыми-зерттеу нәтижелері ҚР БҒМ БҒСБК-нің ғылыми дәрежелер мен ғылыми атақтар тағайындау Ережесіне сәйкес 

бекітілген ғылыми, ғылыми-талдамалық және ғылыми-тәжірибелік басылымдарда жариялануы тиіс. 

Докторлық диссертация мазмұнына және рәсімделу, оларды дайындау және қорғау талаптары білім беру саласындағы уәкілетті 

органның нормативтік актілерімен айқындалады. 

Критерии оценки результатов обучения: 

Оценка теоретических обучений, прохождения практик и выполнения научно-исследовательской работы докторанта осуществляется 

в соответствии с Национальной оценочной шкалой, утвержденной приказом МОН РК. 

Критерии оценок результатов обучения в разрезе дисциплин представлены в силлабусах каждой дисциплины и программах 

прохождения педагогической и исследовательской практик, НИРД и комплексных экзаменов. 

Результаты научных исследований докторанта должны быть опубликованы в научных, научно-аналитических и научно-практических 

изданиях в соответствии с Правилами присуждения ученых степеней и ученых званий, утвержденными ККСОН МОН РК. 

Требование к содержанию и оформлению докторской диссертации, их подготовке и защите определяютя нормативными актами 

уполномоченного органа в области образования. 

Assessment criteria of Learning Outcomes: 

Evaluation of theoretical training, practical training and implementation of research doctorates are carried out in accordance with the national 

grading scale, approved by order of MES of RK. 



Criteria for assessment of learning outcomes in the context of disciplines is represented in the syllabuses of each discipline and programs 

passage of teaching and research practices, SRWD and comprehensive examinations. 

The results of research doctoral candidate shall be published in the scientific, analytical and scientific and practical publications, in accordance 

with the Rules of the awarding of academic degrees and academic titles approved MES of RK. 

The requirement for the content and design of the doctoral dissertation, their preparation and protection are defined by the normative acts of the 

authorized body in the field of education. 


