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Білім беру бағдарламасының мақсаты / Цели образовательной программы / Profile of the education programme 

6M090200 — «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 берудің негізгі нәтижелері / Ключевые результаты обучения / Key learning outcomes 

6М090200 - «Туризм» мамандығының магистранттары туризм туралы ғылымының заманауи әдістемесін, дүниежүзілік туристік нарық пен оның мәнін 

туралы түсінігі; қойылган 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 таңдалган 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 инф ормации; 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, теор ии 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 навыки самостоятельно научно-исследовательской и педагогической деятельности на базе 

углубленного образования по соответствующему направлению; использования современных информационных технологий в образовательном процессе.  

Undergraduates majoring 6М090200 — «Tourism» should be aware of the methodology of modem science about tourism; on the world tourist market and its spir it; 

You should be aware of getting the methodology, processing, storage and use of professional information; principles and frame work 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 processe s 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 hav e skills on their own research and 

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



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 

Жалпы модульдер /Общие модули /General modules 

EDUC 

51001 

Магистерлік дайындықтың 

әдістемесі 

Методология магистерской 

подготовки 

Methodology The Masters 

Training 

Жаңа мәселелер мен жағдайларды 

шешуге шығармашылық 

көзқараспен қарау және креативті 

ойлай алу, ғылыми-зерттеу 

қабілетінің болуы, кәсіби салада 

ғылыми жобалар мен зерттеулерді 

жүзеге асыра білу. Ағылшын тілінде 

академиялық жазудың нормалары 
мен дағдыларын меңгеру, зерттеу 

тақырыптары бойынша ғылыми 

шолулар, түйіндемелер, рефераттар 

мен библиографиялар дайындау, 

ғылыми мақалаларды талдау және 

ғылыми тақырып бойынша түрлі 

көлемдегі және жанрдағы 

академиялық мәтіндер жазу.  

Уметь креативно мыслить и 

творчески подходить к решению 

новых проблем и ситуаций, иметь 

навыки научно- исследовательской 

деятельности, выполнения научных 

проектов и исследований в 

профессиональной области. Знать 

нормы и владеть навыками 
академического письма в английском 

языке, подготовки научных обзоров, 

аннотаций, составления рефератов и 

библиографий по тематике 

проводимых исследований, анализа 

научных статьей, написания 

академических текстов различного 

объема и жанров по научной 

тематике. 

То be able to think creatively and 

creatively approach to solving 

new problems and situations, to 

have skills of research activities, 

implementation of research 

projects and studies in the 

professional field. To be aware of 

norms and skills of the academic 
writing in English, preparation of 

scientific reviews, summaries, 

drawing up papers and 

bibliographies on scope of the 

conducted research, analysis of 

scientific articles, writing of the 

academic texts of various volume 

and genres on the scientific 

subject. 

Мамандық модульдері / Модули специальности / Modules in major 

TOUR 

52002 

Қазақстандағы және әлемдегі 

туризм: теориясы мен 

практикасы 

Туризм в Казахстане и в мире: 

теория и практика 

Туристік нарықтың құрылымы мен 

даму бағыттарының 

тұжырымдамалық негіздерін; 

нарықтық экономиканың 

әдіснамасын және туристік 

индустрияның экономикасын 

меңгеретін болады; туристік 

Будет владеть научными и 

практическими основами 

концептуальные основы структуры и 

направлений развития туристского 

рынка; методологию изучения 

рыночной экономики и экономики 

To hold scientific and practical 

bases of the conceptual 

foundations of the structure and 

trends in the development of the 

tourist market; the methodology 

of the study of the market 



 Tourism in Kazakhstan and in 

the world of theory and practice  

қызметтің нарықтағы қызметі мен 

туризм индустриясындағы 

кәсіпорындардың нормативтік- 

құқықтық және ақпараттық- 

техникалық базасын білу; элемдегі 

туристік нарықтың үрдісі мен даму 

болашағын білу. 

туристской индустрии; нормативно-

правовую и информационно-

техническую базы 

функционирования рынка 

туристских услуг и предприятий 

туристской индустрии; тенденции и 

перспективы развития туристского 

рынка в мире. 

economy and the tourism' 

industry of the economy; 

regulatory and information- 

technical base of tourism services 

market and the functioning of 

enterprises in the tourism 

industry; tren8s and prospects of 

development of the tourist market 

in the world. 

TOUR 

52003 
Туристік қызметті жобалау 

және басқаруды ұйымдастыру 

Проектирование и 

организация управления 

туристской деятельностью 

Design and tourism 

management organization 

Қазақстан және басқа да 

шетелдердегі ораналастыру 

мекемелердің кызметін реттейтін 

заңнамалық және нормативтік 

актілерді және ережелерді білуі, 

туристік бизнес саласындағы 

туристік қызмет көрсетуді 

сертификаттау схемалары мен 

құжаттарды тіркеу, рәсімдеу, 

стандарттау және сертификаттау, 

бойынша жағдайларды білетін 

болады. Туризм саласын дамытудың 

жағымды ортасын қалыптастыру 

бойынша шаралар қабылдауға 

туризм сферасының инфрақұрылым 

компоненттерінің маңызын өзінідік 

деңгейде анықтауға қабілеті болады.  

Будет владеть законодательно-

нормативные акты и правила, 

регулирующие стандартизацию и 

сертификацию в туристическом 

бизнесе, с процедурой оформления 

документов и схемами сертификации 

туристических услуг, средств 

размещения в РК и за рубежом. 

Овладеет способностями 

самостоятельно определять значение 

инфраструктурной составляющей 

сферы туризма и предпринимать 

меры по созданию благо-приятной 

среды развития сферы туризма. 

To hold legislative and regulatory 

acts and rules governing 

standardization and certification 

in the tourism business, the 

procedure of registration of 

documents and schemes of 

certification of tourist services, 

accommodation facilities in the 

Republic of Kazakhstan and 

abroad. Possess the ability to 

determine the value of the 

infrastructure component of the 

tourism industry and to take 

measures to create a pleasant 

environment, the benefit of 

tourism development. 

     



TOUR 

52004 
Туристік кәсіпорындардың 

бәсекеге қабілеттілігі және 

инновациялық саясат 

Инновационная политика и 
повышение 
конкурентоспособности 
туристских предприятий 
 

Innovation policy and 

competitiveness of tourism 

enterprises 

 

Туризм индустриясының жүйелі 

қызмет ету аясы бойынша, кәсіби 

білімі бар, сондай-ақ, туристік 

қызмет субъектісінің сол немесе 

басқа да даму ерекшеліктерін 

анықтау мүмкіндігіне ие болу. 

Үйымның инновациялық қызметті 

басқару әдістерін, инновациялық 

үдерістерді басқарудың теориясын, 

жана енгізілімдердің түрлерін және 

оларды жүзеге асырудың тәсілдердің 

білу. 

 

Будет обладать системными, 

профессиональными знаниями в 

области функционирования 

индустрии туризма, а также уметь 

определять особенности развития 

того или иного субъекта туристской 

деятельности. Овладеет методы 

управления инновационной 

деятельностью организации, теорию 

управления инновационными 

процессами, основные виды 

нововведений и различия подходов 

при их внедрении. 

To possess systemic, professional 

knowledge in the field of 

operation of the tourism industry, 

as well as be able to identify 

features of the development of a 

subject of the tourist activity. 

Master the techniques of 

management of innovative 

activity of the organization, 

innovative process management 

theory, the main types of 

innovations and different 

approaches to their 

implementation. 

 



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

 i  көлемі/ объем/ memory Аудиториялык оку 

жұмысынын түрлері / 

Виды аудиторной учебной 

работы / Types of study  

Корытынды 

бакылау 

формасы / 

Форма 

итогового 

контроля / Type 

of final control 

Язык 

обучения 

/Оқыту тілі  

/ Language of 

instruction  Модуль 

коды/ Код 

модуля/ 

Module code 

Пәннің атауы / Название 

дисциплины /Title discipline 

Пәннің циклі 

/Цикл 

дисциплины / 

Cycle of 

discipline 

Кредиты РК/ 

KP кредит 

саны/ Quantity 

of RK credits 

ECTS 
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1 семестр/1 семестр/semester 1 

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

EDUC 

51001 

Педагогика 

Педагогика 

Pedagogics 

БП MK БД OK 

BD CC 

2 3 1  1   емтихан 

экзамен 

exam 

 

EDUC 

51001 

Психология 

Психология 

Psychology 

БП MK БД OK 

BD CC 

2 3 1  1   емтихан 

экзамен 

exam 

 

TOUR 

52002 

Туризм индустриясын заманауи 

зерттеулері 

Современные исследования 

индустрии туризма  

Modem researches of the tourism 

industry 

КП MK ПД OK 

PD CC 

2 3 1  1   емтихан 

экзамен 

exam 

 

TOUR 

52002 

Қазақстан экономикасындағы 

туризмнің қазіргі жағдайы мен 

даму тенденциялары  

Современное состояние и 

тенденции развития туризма в 

Казахстанской экономике 

Current status and trends of 

КП TK ПД KB 

PD EC 

4 7 2  2   емтихан 

экзамен 

exam 

 



 tourism development in Kazakhstan's 

economy* 

        

TOUR 

52002 

Магистранттың ғылыми зерттеу 

жұмысы, магистрлік диссертация 

орындау  

Научно-исследовательская работа 

магистранта, включая выполнение 

магистерской диссертации 

Scientific-research work of graduate 

students (master), thesis work 

performance 

ОҚТ 

ДВО 

АЕ 

1 4    есеп 

отчет 

report 

 

Элективті пәндер  

Элективные дисциплины  

Elective courses** 

КП ТК ПД 

КВ PD ЕС 

6 10      

Теориялық білім беру бойынша барлығы  

Итого по теоретическому обучению  

Total for theoretical training 

16 26      

Семестр бойыиша барлығы  

Итого по семестру  

Total for semester 

17 30      

2 семестр /2 семестр /semester 2 

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

EDUC 

51001 
Ғылым тарихы мен философиясы 

История и философия науки  

History and philosophy of science 

БП МК БД 

ОК BD СС 

2 3 1 1  емтихан 

экзамен 

exam 

 

EDUC 

51001 
Шет тілі (кәсіби)  

Иностранный язык 

(профессиональный) 

Foreign language (professional) 

БП МК БД 

ОК BD СС 

2 3  2  емтихан 

экзамен 

exam 

 

TOUR Туристік индустриядағы         



52003 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* 

КПТК ПД КВ 

PD ЕС 

о 
3 

5 2 1  емтихан 

экзамен 

exam 

 

TOUR 

52002 
Магистранттың ғылыми зерттеу 

жұмысы, магистрлік 

диссертация орындау  

Научно-исследовательская 

работа магистранта, включая 

выполнение магистерской 

диссертации 

Scientific-research work of 

graduate students (master), thesis 

work performance 

ОҚТ 

ДВО 

АЕ 

2 8    есеп 

отчет 

report 

 

Элективті пәндер  

Элективные дисциплины  

Elective courses** 

КП ТК ПД 

КВ PD ЕС 

7 11      

Теориялық білім беру бойынша барлығы  

Итого по теоретическому обучению  

Total for theoretical training 

14 22      

Семестр бойынша барлығы  

Итого по семестру  

Total for semester 

16 30      

3 семестр /3 семестр /semester 3 

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

TOUR 

52003 
Педагогикалық практика 

Педагогическая практика  

Teaching externship 

ОҚТ 

ДВО 

АЕ 

3 3    есеп 

отчет 

 



        report  

TOUR 

52003 
Магистранттың-ғылыми зерттеу 

жұмысы, магистрлік 

диссертация орындау  

Научно-исследовательская 

работа магистранта, включая 

выполнение магистерской 

диссертации 

Scientific-research work of 

graduate students (master), course 

work 

ОҚТ 

ДВО 

AE 

2 8    есеп 

отчет 

report 

 

Элективті пәндер  

Элективные дисциплины  

Elective courses** 

БП TK БД 

KB BD EC 

12 19      

Теориялық білім беру бойынша барлыеы  

Итого по теоретическому обучению  

Total for theoretical training 

12 19      

Семестр бойынша барлығы  

Итого по семестру  

Total for semester 

17 30      

  4 семестр /4 семестр /semester 4   

Міндетті пәндер/компонент / Обязательные дисциплины / компонента/ 1 4andatory Subjects / component 

TOUR 

52004 
Зерттеу тәжірибесі 

Исследовательская практика 

Research externship 

ОҚТ 

ДВО 

АЕ 

3 12    есеп 

отчет 

repor 

 

TOUR 

52004 
Магистранттың ғылыми- зерттеу 

жұмысы  

Научно-исследовательская 

работа магистранта  

Scientific-research work of 

graduate students 

оқт 

ДВО 

АЕ 

2 8    есеп 

отчет 

repor 

 



 Кешенді емтихан  

Комплексный экзамен  

Complex examination 

 1 3    KE 

КЭ 

CE 

 

 Магистрлік диссертацияны 

рәсімдеу және қорғау 

Оформление и защита 

магистерской диссертации  

Design and defense of master's 

degree thesis 

 3 7    МДРҚ 

ФЗМД 

DDMDT 

 

Семестр бойынша барлығы  

Итого по семестру  

Total for semester 

9 30      

Теориялық білім беру бойынша барлығы  

Всего по теоретическому обучению  

Total for theoretical training 

42 67      

Білім беру бағдарламасы бойынша барлығы  

Итого по образовательной программе  

Total for education program 

59 120      

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

суммарная семестровая нагрузка составляла 30 ECTS 

1 Оқуға қабылдануға қойылатын арнайы талаптар: Бағдарлама оқыту қабылдау JI.H Гумилев атындағы ғылыми кеңесінің шешімімен, негізінде 

университетінің ректоры бекіткен Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің қабылдау ережелеріне сәйкес азаматтардың өтініштері бойынша 

конкурстық негізде жүзеге асырылады. Пререквезиттер: «Туризм менеджменті» - 3 кредит; «Туризм маркетингі» - 4 кредит 

Особые вступительные требования: Зачисление на обучение по программе осуществляется в соответствии с действующими Правилами приема на 

обучение в Евразийский национальный университет имени Л.H. Гумилева, которые утверждаются ректором университета на основании решения ученого 

совета, по заявлениям граждан на конкурсной основе. Пререквизиты: «Менеджмент туризма» - кредита; «Маркетинг туризма» - 4 кредита 

Specific admission requirements: Admission to the program training is carried out in accordance with the Rules of admission to the LN Eurasian National 
University Gumilyov, approved by the Rector of the University on the basis of the decision of the Academic Council, on citizens' applications on a competitive basis. 

Prerequisites: «Tourism Management»-3 credits; «Tourism Marketing»- 4 credits 

 



2 Бұрын алынған білімді тануға қатысты ерекше шарттар: 

«Туризм» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасы аясында кадрларды даярлау үшін Қазақстан Республикасының азаматтары, шетел азаматтары 

және азаматтығы жоқ бакалавр дәрежесі бар жоғары білімі бар түлғалар қабылданады. 

Особые условия для признания предшествующего обучения: Для обучения по образовательной программе «Туризм» принимаются граждане 

Республики Казахстан, иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие высшее образование, которым присуждена степень бак алавра. 

Specific arrangements for recognition of prior learning: For training in the educational program « Tourism» accepted citizens of the Republic of Kazakhstan, 

foreign citizens and stateless persons with higher education, which was awarded a bachelor's degree.  

3 Дәрежені беру талаптары мен ережелері: 6М090200 - «Туризм» мамандығының магистрі дәрежесін тагайындау үшін магистрант мынадай 

критерийлерге сәйкес келуге тиіс: білім беру бағдарламасының теориялық және оқу пәндерінің көрсетілген бағдарламасы бойынша емтихандарды толығымен 

тапысруы керек; педагогикалық және зерттеу практикасын табысты аяқтауы және бағдарлама бойынша кафедраға көрсетілген мерзімге сәйкес есепті ұсынуы; 

қарастырылған бағдарлама аясында оқу бағдарламасының түрлері бойынша белгіленген модульдер шеберліктеріндегі қорытынды бақылдаудың нәтижелерін 

дәлелдеп көрсетуі. 

Требования и правила присвоению степени: Для присвоения степени магистра наук по специальности 6М090200 - «Туризм» обучающийся должен 
соответствовать следующим критериям: полностью освоить теоретический и практический курс образовательной программы и успеш но сдать, 

предусмотренные программой экзамены по академическим дисциплинам; успешно пройти педагогическую и исследовательские практики,  предусмотренные 

программой и сдать отчеты на кафедру в установленные сроки; доказать овладение предусмотренных модулями компетенций в ходе сдачи итогового 

контроля по видам учебной деятельности, предусмотренных программой; сдать комплексный экзамен, выполнить и успешно защитить м агистерскую 

диссертацию в установленные сроки.  

Qualification requirements and regulations: о assign a degree of Master of Master of Science in specialty 6M090200 - «Tourism» must meet the following 

criteria: fully master the theoretical and practical course of the educational program and pass the specified examinations pr ogram of academic disciplines; successfully 

complete educational and issledovatelskie practices under the program and submit the report to the department in a timely man ner; demonstrate mastery of prescribed 

modules kompetentsiyv during the delivery of final control on the types of training activities under the program; pass a comprehensive exam , and perform successfully 

defend his master's thesis in a timely manner. 

4 Түлектердің кәсіби бейіні: 6M090200 - «Туризм» мамандығының білім беру бағдарламасының ғылыми және педагогикалық бағыты бойынша білім 

алған болашақ маман географиялық, әлеуметтік-экономикалық бейіндегі ғылыми мекемелер, жобалық-іздеуші және жоспарлық ұйымдар мен жоғары оқу 

орындарында ғылыми-зерттеулік, білім беру (педагогикалық), талдау және кеңес беру қызметтерін атқарады. 

Профессиональный профиль выпускников: Будущий выпускник по специальности 6М090200 - «Туризм» может осуществлять профессиональную 

деятельность в следующих направлениях: научные учреждениягеграфического, социально-экономическогопрофиля, проектно-изыскательские и 

планирование организации, научно-исследовательская, образовательная (педагогическая), аналитическая, консультативная в высшего учебные заведения.  



Professional profile of graduates: the future graduates in the specialty 6M090200 - «Tourism» can carry out professional activities in the' following areas: 

scientific uchrezhdeniyagegraficheskogo, socio-ekonomicheskogoprofilya, design and development and planning of the organization, research, education (teaching), 

analytical, advisory in higher education institutions. 

5 Білім бағдарламасын жүзеге асыру тәсілдері мен әдістері: Оқу бағдарламасын жүзеге асырудың жолдары мен әдістері Л.H. Гумилев атындағы 

ЕҰУ-нің білім беру үрдісінің ішкі құжаттарына сәйкес анықталады.  

Способы и методы реализации образовательной программы Способы и методы реализации ОП определены в соответствии с внутренней 

документацией организации учебного процесса ЕНУ им. Л.H. Гумилева. 

Methods and techniques for implementing educational programs Methods and methods of implementation of OP are defined in accordance with the 

internal documentation of the educational process at L.N. Gumilyov ENU.  

6 Оқыту нәтижелерін бағалау критерийлері: Білім беру үдерісінде ҚР БГМ бүйрығымен бекітілген Ұлттық бағалау шкаласы мен оның 

сипаттамасы қолданылады. Модульдерді (пәндерді) оқу нәтижелерін бағалау критерийлері әр оқу пәндерінің силлабустары мен педагогикалық және 

зерттеу практикасының және кешенді емтихандар және магистрлік диссертация қорғау бағдарламаларында ұсынылған. 

Критерии оценки результатов обучения: Оценка результатов обучения осуществляется в соответствии с национальной оценочной шкалой, 

утвержденной приказом МОН РҚ. Критерии оценки результатов обучения в разрезе модулей (дисциплин) представлены в силаб усах каждой 

академической дисциплины и программах прохождения педагогической и исследовательской практики, комплексного экзамена и защиты магистерской 

диссертации. 

Criteria for evaluation of learning outcomes: Assessment of learning outcomes is carried out in accordance with national grading scale, approved by order 

of MES of RK. Criteria for evaluation of learning outcomes in the context of modules (subjects) are presented in the syllabus es of each academic disciplines and 

programs and the passage of pedagogical practice issledovatelskoy practice complex examinations and defense of master's thesis.  
Білім беру бағдарламасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылдыц 23 тамызындағы № 1080 қаулысымен бекітілген жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылдың 13 мамырындағы № 292 қаулысындағы 

өзгерістер мен толықтырулар) негізінде дайындалған. 

Образовательная программа разработана на основе Государственный общеобязательный стандарт пос левузовского образования, утвержденный 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года № 1080 (с изменений и дополнений Постановление Прав ительства 

Республики Казахстан от 13 мая 2016 года № 292 ) 

Education programme is based on the State obligatory standard of postgraduate education, approved by Decree of the Government of the Republic of 

Kazakhstan from August 23, 2012 № 1080 (with amendments and additions to Decree of the Government of the Republic of Kazakhst an from May 13, 2016 № 292). 

 


