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Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы / The 

Passport of Education Program  

 

Қолдану саласы/ 

Область применения /  

Application area 

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласы, туризм 

саласындағы мамандар 

Сфера послевузовской подготовки, специалисты в области 

туризма 

The sphere of postgraduate training, specialists in the field of tourism 

Білім беру бағдарламасының коды мен 

атауы/Код и наименование 
образовательной программы / The code and 

name of education program 

6М090200 – «Туризм»  

6М090200 – «Туризм» 

6М090200 – «Tourism» 

Нормативтік-құқықтық қамтылуы 

/Нормативно-правовое обеспечение  /  

The regulatory and legal support 

2007 жылы 27 шілдеде №319-ІІІ «Білім туралы» Қазаөстан 

Республикасының Заңы (28.12.2017 жылына сәйкес өзгертулер 

мен толықтыруларды есептегенде); 

Әлеуметтік серіктестік және әлеуметтік және еңбек 

қатынастарын реттеу  Республикалық үш жақты комиссиясының 

хаттамасымен 16.03.2016 жылы бекітілген «Ұлттық біліктілік 
шеңбері»; 

ҚР «Атамекен» ҰҚП-мен бекітілген «Туризм» кәсіби стандарт; 

ҚР жоғары және жоғару оқу орнынан кейнгі мамандықтар 

жіктеуші. ҚР МЖ 08-2009 

ЖОО-ға арналған білім беру бағдарламаларын әзірлеудің 

әдістемелік нұсқаулары. Білім және ғылым министрлігі. 2017 ж. 

Білім беру бағдарламаларын, соның ішінде эксперименталды 

және инновациялық білім беру бағдарламаларын әзірлеудің 

әдістемелік нұсқаулары. ӘН ЕҰУ 02-18 / 

Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 

года №319-ІІІ (с изменениями и дополнениями по состоянию на 

28.12.2017 года); 
Национальная рамка квалификации, утвержденная протоколом 

от 16.03.2016 года Республиканской трехсторонней комиссией по 

социальному партнерству и регулированию социальных и 

трудовых отношений;  

Профессиональный стандарт «Туризм», утвержденный НПП РК 

«Атамекен»; 

Классификатор специальностей высшего и послевузовского 

образования РК. ГК РК 08-2009.  

Методические рекомендации для вузов по проектированию 

образовательных программ. Министерство образования и науки 

РК. 2017 г. 
Методические рекомендации по разработке образовательных 

программ, в том числе экспериментальных и инновационных 

образовательных программ. МР ЕНУ 02-18 / 

The Law of the Republic of Kazakhstan "On Education" of July 27, 

2007 No. 319-III (with amendments and additions as of December 28, 

2017); 

The national qualification framework approved by the protocol of 

16.03.2016 by the Republican Tripartite Commission on Social 

Partnership and Regulation of Social and Labor Relations; 

The professional standard "Tourism", approved by the NCE of the 

Republic of Kazakhstan "Atameken"; 
Classifier of specialties of higher and postgraduate education of the 

Republic of Kazakhstan. CC RK 08-2009. 

Methodical recommendations for universities on the design of 

educational programs. Ministry of Education and Science of the 

Republic of Kazakhstan. 2017 

Methodical recommendations for the development of educational 

programs, including experimental and innovative educational 

programs. MR ENU 02-18 / 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы/ Карта профиля подготовки в рамках 

образовательной программы/ Profilemapofeducationprogram 
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ББ мақсаты/Цель ОП / Objective of EP 6М090200 – «Туризм» мамандығы бойынша туристік 

индустрия саласын дамытуда терең ғылыми-педагогикалық 

дайыдықты  меңгерген жоғарғы, жоғарғы оқу орнынан кейінгі 

және ғылым салалары жүйесінің ғылыми және педагогикалық 

мамандарын даярлау.  

Подготовка научных и педагогических кадров для системы 

высшего, послевузовского образования и научной сферы, 
обладающих углубленной научно-педагогической подготовкой 

для развития туристской индустрии по специальности 6М090200 

– «Туризм». 

Preparation of scientific and pedagogical staff for higher and 

postgraduate education and scientific sphere, having in-depth 

scientific and pedagogical training for the development of the tourist 

industry in the specialty 6M090200 – «Tourism» 

Білім беру бағдарламасының 
тұжырымдамасы/Концепция 

образовательной программы / The concept 

of education program 

6М090200 – «Туризм»  мамандығының магистранттары 
туризм туралы ғылымының заманауи әдістемесін,  дүниежүзілік 

туристік нарық пен оның мәнін туралы түсінігі; қойылған 

мәселелерді шешуге арналған зерттеу объектісі мен оның 

әдістеріне сәйкес кәсіби ақпаратты жинау, сақтау және қолдану 

әдістемесін, оқыту үрдісінің теориясын, жоғары оқу орнындағы 

жұмыстың формалары мен әдістерін білуі; зерттеулердің 

объектісі мен пәні бойынша мақсат қою, мәселелерді анықтау; 

туризм саласы бойынша ғылыми зерттеулерді жүргізуге; 

ағымдағы жағдайларды салыстыра отырып, талдау жасауға; 

кәсіби шеңберде зерттеу және ғылыми жобаларды орындауда 

білікті болу; тиеселі бағыттағы терең білім негізінде ғылыми-
зерттеу және ғылыми педагогикалық дербес әрекет жасау және 

таңдалған ғылыми тақырыптың мәселелері мен әдістемесін 

дәлелдеу, оқу үрдісінде заманауи ақпараттық технологияларды 

қолдана алу дағдысы болуы керек 

Магистранты по специальности 6М090200 – «Туризм» 

должны  иметь представление методологии современной науки о 

туризме; о мировом туристском рынке и его сущности; должны 

знать методологию получения, обработки, хранения и 

использования профессиональной информации; принципы и 

концептуальные основы организации учебного процесса, теорию 

процесса обучения, формы и методы организации работы в вузе; 

должны уметь ставить цель, формулировать задачи, определять 
объект и предмет научных исследований; критически 

анализировать существующие концепции, теории и подходы к 

анализу процессов и явлений; магистранты должны быть 

компетентными в области методологии научных исследований,  в 

выполнении научных проектов и исследований в 

профессиональной области. должны иметь 

навыкисамостоятельно научно-исследовательской и 

педагогической деятельности на базе углубленного образования 

по соответствующему направлению; использования современных 

информационных технологий в образовательном процессе. 

Undergraduates majoring 6M090200 – «Tourism» should be 
aware of the methodology of modern science about tourism; on the 

world tourist market and its spirit; You should be aware of getting the 

methodology, processing, storage and use of professional information; 

principles and framework of the educational process, the theory of the 

learning process, forms and methods of organization of work in high 

school; You should be able to set a goal, formulate objectives, define 

the object and the subject of scientific research; critically analyze 

existing concepts, theories and approaches to the analysis of processes 

and phenomena; graduate must be competent in the field of research 

methodology in the implementation of research projects and research 

in the professional field. You should have skills on their own research 

and teaching activities on the basis of in-depth education in the 
appropriate direction; use of modern information technologies in 
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educational process. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы / Квалификационная характеристика выпускника /  

Graduate Qualification Characteristics 

Берілетін дәреже: Присуждаемая 

степень: Awarded degree: 

6М090200 – «Туризм» мамандығы бойынша ғылым  

магистрі  

Магистр наук по специальности 6М090200 – «Туризм»  

Master of   Science in specialty 6M090200 – «Tourism» 

Маманның лауазымдарының 
тізімі/Переченьдолжностейспециалиста / 

List of a specialist’s positions 

Магистр-преподаватель, научный сотрудник (младший, 
старший), менеджер по туризму (высшей категории) 

 

Кәсіби қызмет саласы/Область 

профессиональной деятельности / 

Theareaofprofessionalactivity 

Жоғары оқу орындары, ғылыми-зерттеу институттары, 

туристік кәсіпорындар, мемлекеттік және жергілікті мекемелерде 

басқару 

Высшие учебные заведения, научно-исследовательские 

институты, туристские предприятия,  управления в 

государственных и местных учреждениях 
Higher educational institutions, Research institutes, Tourist 

enterprises, Management in state and local institutions 

Кәсіби қызмет объектісі/Объект  

профессиональной деятельности / 

Theobjectofprofessionalactivity 

Географиялық, әлеуметтік-экономикалық бейіндегі ғылыми 

мекемелер, жобалық-іздеуші және жоспарлық ұйымдар,  жоғары 

оқу орындары, туризм саласы бойынша мемлекеттік және 

жергілікті басқару органдары, туристік кәсіпорындар. 

Научные учреждения геграфического, социально-

экономического профиля, проектно-изыскательские и плановые 

организации,  высшие учебные заведения, государтсвенные и 
местные органы управления в сфере туризма, туристские 

предприятия. 

Scientific institutions of the geographical, social and economic 

profile, design and survey and planning organizations, higher 

educational institutions, state and local government bodies in the 

sphere of tourism, tourist enterprises. 

Кәсіби қызмет функциялары/Функции 

профессиональной деятельности / 
Functions of professional activity 

Білім беруді ұйымдастыру және туристік пәндерді 

оқытудың барлық түрлері бойынша оқу және оқу-әдістемелік 
жұмыстарды өткізу, дәрістерден басқа,сонымен қатар 

студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру мен 

басқаруға қатысады. 

Бекітілген әдістерге сәйкес жауапты орындаушы ретінде 

немесе ғылыми жетекшімен бірлесіп, тақырыптың белгілі бір 

бөлімдерінде (сатыларында, тапсырмаларында) ғылыми 

зерттеулер мен әзірлемелерді жүргізу, кешенді эксперименттер 

мен байқауларды іске асыру. 

Нарық талдауын жүргізу және деректер базасын 

қалыптастыру, олардың толықтығы мен сапасын бағалау, осы 

деректерді сараптамалық бағалау үшін  қолдану. 
Туристік қызмет көрсету нарығы мәселелері бойынша 

мемлекеттік, коммерциялық емес және экономикалық ұйымдарға 

кеңес беру. 

Экономикалық негіздемелерді әзірлеу және инвестициялық 

жобалардың ықтимал тиімділігін анықтау. 

Организация обучения и проведение учебных и учебно-

методических работ по всем видам учебных занятий туристских 

дисциплин, кроме лекций, а также принять участие в руководстве 

и организации научно-исследовательской работы студентов. 

Проведение научных исследований и разработка по 

отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в соответствии с 

утвержденными методиками, в качестве ответственного 
исполнителя или совместно с научным руководителем, 

осуществлять сложные эксперименты и наблюдения. 

Проведение анализа рынка и формирование баз данных, 

оценка их полноты и качества, применение этих данных для 

экспертной оценки. 
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Консультированиегосударственных, некоммерческих и 

хозяйственных организаций по вопросам рынка туристских 

услуг. 

Разработка экономического обоснования и определение 

вероятной эффективности инвестиционных проектов. 

Organization of training and conduct of educational and 

educational work on all types of training classes of tourist disciplines, 
except for lectures, as well as take part in the management and 

organization of research work of students. 

Conducting scientific research and development on specific 

sections (stages, tasks) of the topic in accordance with approved 

methods, as a responsible performer or in conjunction with the 

scientific supervisor, to carry out complex experiments and 

observations. 

Carrying out of the market analysis and formation of databases, 

an estimation of their completeness and quality, application of these 

data for an expert estimation. 

Advising state, non-profit and economic organizations on the 
issues of the tourist services market. 

Development of economic justification and definition of the 

likely effectiveness of investment projects. 

Кәсіби қызмет түрлері/ 

Видыпрофессиональнойдеятельности / 

Typesofprofessionalactivity 

 Ғылыми-зерттеулік, білім беру (педагогикалық), талдау 

және кеңес беру қызметтері 

Научно-исследовательская, образовательная 

(педагогическая), аналитическая, консультативная  

Research, education (teaching), analytical, advisory in higher 
education institutions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое 

2 Құзыреттілік/бейін картасы/Карта/профиль компетенций 

 

Кәсіби құзыреттілік/ 

Профессиональные компетенции 

(ПК) / Professional Competences  

Оқыту нәтижесі (ПК мөлшері)/ Результат обучения 

 (единицы ПК) / The result of training(PC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын (құзыреттілік мөлшері) пәндер 

атауы/ Наименованиедисциплин, формирующихрезультатыобучения 

(единицыкомпетенций) /The name of courses that form the results of 

training (units of competences)  

КҚ
А
  

Аналитикалық, қызмет нәтижелеріне 

салыстырулар жүргізу, ақпараттарды 
басқару және нарық мониторингін 

жүргізу дағдылары  
 

ПК
А
 

Аналитические умения, проведение 
сравнения результатов деятельности, 

управлять информацией и 
осуществлять мониторинг рынка 

 

PC
А
 

Analytic skills, performance 

comparison, information management 
and market monitoring 

А
КҚ1 -Аналитикалық қызметтерді жүргізудегі әлеуметтік-

экономикалық зерттеулер әдіснамасын меңгеру 
А

ПК1- Владеть методикой социально-экономических исследовании 

в рамках ведения аналитической деятельности 

А
PC1

- Кnow the methodology of socio-economic research in the conduct 

of analytical work 

Туристік индустриядағы әлеуметтік -экономикалық зерттеулер теориясы 
мен әдістемесі* 

Теория и методология социально-экономических исследований в 
туристской индустрии * 

Theory and Methodology of Social and Economic Research in the tourist 
industry* 

А
КҚ2

- Туристік қызметті әзірлеу мен жобалау шеңберіндегі 

ақпаратты іздестіру мен басқарудың заманауи тәсілдерін меңгеру 

А
ПК2

- Владеть современными подходами поиска и управления 

инофрмацией в рамках разработки и проектирования туристской 
деятельности 

А
PC2

- Оwn modern approaches to search and management of 

information in the development and design of tourism activities 

Туристік марштурттарды әзірлеудің    заманауи әдістері мен бағыттары  

Современные подходы и направления разработки туристскиx 
маршрутов  

Modern approaches and directions of development of tourist routes 

Туристік қызметті өңірлік деңгейде ұйымдастыру және картографиялық 

жобалау  
Организация туристской деятельности на региональном уровне и 

картографическое проектирование  
Organization of tourist activities at the regional level and cartographic design 

А
КҚ3- Туризмнің заманауи түрлерін ұйымдастыру дағдыларын 

меңгеру, соның ішінде автотуризм саласында республикалық та 
және де халықаралық та деңгейлерде 
А

ПК3- Владеть навыками организации современных видов туризма, 

в том числе и в области автотуризма, как на республиканском, так 
и на международном уровне 
А

PC3- Оwn the skills of organizing modern types of tourism, including 

in the field of caravanning, both at the national and international level 

Авто-кемпинг туризмі мен караванингті жобалау және ұйымдастыру  

Организация и проектирование авто-кемпингового туризма и 
караванинга  

The organization and design of car-camping and caravanning tourism 

Халықаралық туристік бизнесте ұйымдастырушылық жобалау және 

басқару 
Организационное проектирование и управление в международном 

туристском бизнесе 
Organizational designing and management in the international tourist 

business 

 АКҚ4- Нарықты зерттеудің маркетингтік технологияларын қолдану 
дағдыларын игеру,  және де оның ішінде цифрлық технологиялар 

негізінде 
А

ПК4- Владеть навыками применения маркетинговых технологии 
исследования рынка, в том числе и на основе цифровых 

технологии 
А

PC4- Мaster the skills of applying marketing technology to market 
research, including on the basis of digital technology 

Туристік индустриядағы цифралық бизнесті маркетингтік зерттеу 

Маркетинговые исследования цифрового бизнеса в индустрии туризма 
Marketing research of digital business in tourism industry 

Туристік дестинацияларда SMARTтехнологияларды қолдану 

Использование SMART технологии в туристских дестинациях 
Application of SMART technologies in tourist destinations 

А
КҚ5- Туризм саласындағы жобалық қызметтің дағдыларын 

меңгеру 
А

ПК5- Владеть навыками проектной деятельности в сфере туризма 
А

PC5- Оwn skills in project activities in the field of tourism 

Туризм экономикасы және инновациялық жобаларды ұйымдастыру 

Экономика туризма и организация инновационных проектов 
Tourism еconomics and organization of innovative projects   

 

Туризм және қонақжайлық саласындағы  маркетингтік  жобалар  
Маркетинг проектов в сфере туризма и гостеприимства 

Marketing projects in the field of tourism and hospitality 
 

КҚ
В
  

Туристік индустрия дамуының 
стратегиясы және бәсекеге 

қабілеттілігін қамтамасыз ету  
 

ПК
А
 

Стратегия и обеспечение 
конкурентоспособности развития 

туристской индустрии 
 

PC
А
 

Strategy and ensuring competitiveness 
of development of the tourist industry 

 

В
КҚ1

- Туризм индустриясы дамуының қазіргі үрдістерін талдау 

әдістері негізінде анықтай алуы 

В
ПК1

- Уметь на основе методов анализа выявлять соврменные 

тенденции развития индустрии туризма 

В
PC1

- Вe able to identify, on the basis of methods of analysis, current 

trends in the development of the tourism industry 

Қазақстан экономикасындағы туризмнің қазіргі жағдайы  мен  даму  
тенденциялары*  

Современное состояние и тенденции развития туризма в Казахстанской 
экономике*   

Current status and trends of tourism development in Kazakhstan's economy* 

В
КҚ2

- Туризм дамуының қазіргі заманғы мәселелерін анықтай білу 

және Қазақстандағы туризм индустриясының басым бағыттарын 

айқындай алу 

В
ПК2

- Уметь выявлять современные проблемы развития туризма и 

определять приоритетные направления индустрии туризма 

Казахстана 

В
PC2

- Вe able to identify modern problems of tourism development and 

determine the priority directions of the tourism industry in Kazakhstan 

Халықаралық туризмнің қазіргі мәселелері және даму стратегиясы 

Современные проблемы и стратегии развития международного туризма  
Modern problems and strategy of international tourism development 

 

Қазақстанның туризм саласын дамытудағы  инновациялық бағыттар 
Инновационные направления в развитии ииндустрии туризма в 

Казахстане 

Innovative trends in the development of the tourism industry in Kazakhstan 

В
КҚ3- Туристік индустрияның бәсекеге қабілеттілігін бағалау 

Туристік бизнестің бәсекеге қабілеттілігі 
Конкурентоспособность туристского бизнеса 
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әдістері игеру және бәсекелестік артықшылықтарды қамтамасыз 

ететін құралдарды қолдана білу 
В

ПК3- Владеть методами оценки конкурентоспособности 
туристской индустрии и уметь применять инструменты, способные 

обеспечить конкурентные преймущества 
В

PC3- Оwn methods to assess the competitiveness of the tourism 
industry and be able to use tools that can provide competitive 

advantages 

The competitiveness of tourism business 

 

Туристік индустриядағы франчайзингтік қатынастар 
Франчайзинговые отношения в индустрии туризма  

Franchise relations in the tourism industry 

В
КҚ4- Жеке туристік аумақтың да, және тұтастай туризм 

индустриясының да дамуын стратегиялау дағдыларын иелену 
В

ПК4- Владеть навыками стратегирования развития, как отдельной 
туристской территории, так и туристской индустрии в целом 
В

PC4- Оwn the skills of strategic development, as a separate tourist 

territory, and the tourism industry as a whole 

Туризм индустриясының дамуын стратегиялық жоспарлау 

технологиясы 
Технология стратегического планирования равзития туристской 

индустрии 
Technology of strategic planning of tourism industry development 

 

Туристік дестинацияларды дамытуды стратегиялау  

Стратегирование развития туристских дестинации 
Strategy development of tourism destinations 

 

Жалпы кәсіби құзыреттілік 

(ЖКҚ)/ Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) / General 

professional competences (GPC) 

Оқыту нәтижесі (ОПК млшері)/ Результат обучения (единицы 

ОПК) / The result of training(GPC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын (құзыреттілік мөлшері) пәндер 

атауы/ Наименование дисциплин, формирующих результаты 

обучения (единицы компетенций) / The name of courses that form the 

results of training (units of competences) 

ЖКҚ
А
 

Жоғарысапалығылыми-
педагогикалықүдерістіұйымдастыру

жәнекәсібиқызметтекоммуникативті
кдағдылардыдамыту 

ОПК
А
 

Организация качественного научно-
педагогического процесса и развитие 

коммуникативных навыков в 
профессиональной деятельности 

 

GPC
А
 

Organization of high-quality scientific 

and pedagogical process and 
development of communicative skills in 

professional activities 

 

А
ЖКҚ1

- Оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастыра білу, сондай-ақ 

әдістемелік әзірлемелер негізінде оқу сабақтарын өткізу дағдысын 
меңгеру 

А
ОПК1

- Уметь организовать учебно-воспитательный процесс, а 

также иметь навыки проведения учебных занятий на основе 
методических разработок 

А
GPC1

- Вe able to organize an educational process, as well as have the 

skills to conduct training sessions on the basis of methodological 
developments 

Педагогика         

Педагогика  
Pedagogics    

А
ЖКҚ2

- Қазіргі заманғы психологиялық ғылымның негізгі 

тәсілдері мен қағидалары, психикалық үдерістерді зерттеудің 
негізгі әдістері, білімгердің қасиеттері мен жағдайы жөніндегі 

тұтас көзқарасының болуы 

А
ОПК2

- Иметь целостное представление об  основных подходах и 

принципах современной психологической науки,  основных 

методах исследования психических процессов, состояний и 
свойств обучающегося 

А
GPC2

- Нave a holistic view of the main approaches and principles of 

modern psychological science, the basic methods of studying mental 
processes, states and properties of the learner 

Психология   

Психология   
Psychology 

А
ЖКҚ3

- Ғылыми ойлау мәдениетін меңгеру, аналитикалық 

қабілеттері және ғылыми-зерттеу жұмысының дағдыларын игеру 

А
ОПК3

- Освоить культуру научного мышления, иметь  

аналитические способности и навыки исследовательской 
деятельности 

А
GPC3

- Тo master the culture of scientific thinking, to have analytical 

abilities and skills of research activity 

Ғылым тарихы мен философиясы 

История и философия науки 
History and Philosophy of Science 

А
ЖКҚ4

- Кәсіби қызметінің шеңберіндегі мәдениетаралық-

коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру 

А
ОПК4

- Сформирование  межкультурно-коммуникативные 

компетенции в рамках профессиональной деятельности 

А
GPC4

- Formation of intercultural and communicative competences in 

the framework of professional activities 

Шет тілі (кәсіби)       

Иностранный язык (профессиональный)  
Foreign language (professional) 

А
ЖКҚ5- Туризм индустриясы саласында зерттеулер жүргізу 

дағдыларының болуы, туристік құбылыстардың дамуын талдау 

әдістерін меңгеру 
А

ОПК5- Иметь навыки ведения исследовательской деятельности в 
сфере туризма, владеть методикой анализа развития туристских 

Туризм индустриясының заманауи зерттеулері                                         

Современные исследования  индустрии туризма                                                               
Modern researches of the tourism industry 
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явлений 
А

GPC5- Have skills in conducting research in the tourism industry, own 
methods of analyzing the development of tourist phenomena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


