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Специальность   5В090200 – «Туризм»   
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Біліктілік деңгейі / Уровень квалификации / Qualification level: 6 ҰБШ, 6 ЕБШ  /  6 НРК, 6 ЕРК  /  6  NQF, 6 EQF 
 

 

Берілетін дәреже: 5В090200 - «Туризм» мамандығы бойынша қызмет саласындағы бакалавр 

Присуждаемая степень: Бакалавр в области услуг по специальности 5В090200 – «Туризм» 

Awarded degree: Bachelor in the field of specialty services 5В090200 – «Tourism» 

 

 

Стандартный срок обучения:        4 жыл 

Оқытудың стандартты мерзімі:   4 года 

Standard period of study:                 4 years 

 

 

Қайта қарастыру жиілігі :      4 жыл  

Периодичность пересмотра:   4 года 

Review frequency:                      4 years  
  



 

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

Туристік қызметті ұйымдастыру және туризм саласының субъектілерін басқару саласында теориялық білімді және практикалық 

дағдыларды қалыптастыруға бағытталған. Бағдарлама туризм саласындағы шаруашылық қызмет аясында талдау және шешім қабылдау 

қабілеттіліктерін дамытуды қарасытрады, бұл ӛз кезегінде  еңбек нарығында түлектердің потенциалын жоғарлатуға мүмкіндік береді. 

Направлена на формирование теоретических знаний и  практических навыков в области организации предоставления туристских услуг и 

управления субъектами сферы туризма. Программа предусматривает развитие способностей анализа и принятия решений в области 

хозяйственной деятельности в сфере туризма, что значительно повышает потенциал выпускников на рынке труда. /  

It aimed at the formation of theoretical knowledge and practical skills in the field of tourism services and management of tourism entities. The 

program includes the development of analysis and decision-making abilities in the field of economic activity in the tourism sector, which greatly 

increases the potential of graduates in the labor market. 

 

Білім берудің негізгі нәтижелері / Ключевые результаты обучения / Key learning outcomes 

1. Бағалау қызметі:  
- әлемдік әлеуметтік құбылыс ретінде туризм міндеттерінің мазмұның нақты түсіне отырып оңтайлы және теріс мүмкіндіктерге 

объективті баға беру;  

- материалды және кадрлық қамтамасыз етуді есепке ала отырып туристік саланың заманауи жағдайына объективті баға беру, сонымен 

қатар ӛз елінде және шет елде туристік нарықтың дамуын болжау;   

- туристік қызметті дамытудың перспективті бағыттарын анықтау және бағалау дағдыларының болуы;; 

 

2. Конструктивті қызметі: 

- белсенді және экскурсиялық демалысқа бағытталған турларды әзірлеу мен жылжыта алу, соның ішінде, стандартты және стандартты 

емес жағдайларда туристердің қауіпсіздігін сақтау мен қауіпсіздік ережелерін сақтау дағдыларының болуы, сол сияқты, турды іске асыру 

кезінде жарақат алған туристерге дәрігерге дейінгі кӛмек кӛрсете алу дағдыларының болуы; 

- менеджердің жұмыс жасайтын саласына нақты пайда әкелетін және тұтынушылардың туритсік-рекреациялық қажеттіліктерін 

қанағаттандыратын туристік-экскурсиялық және қонақжайлылық қызмет кӛрсетуде тиімді туристік-экскурсиялық бағдарламаларды жасау 

және іске асыру;  

- жоғары қызмет сапасымен және тартымды экзотикалық элементтері бар турларды   (соның ішінде тұтынушының тапсырысы бойынша 

да) оперативті құрастыру;  

- керекті мемлекетттік және мемлекеттік емес ұйымдармен, туристік фирмалармен, агенттіктермен, қонақ үйлермен, кеден және салық 

органдарымен, шекара қызметтерімен, ішкі істер және ұлттық қауіпсіздік органдарымен, санитарлық-эпидемиологиялық бақылау, ҚР және 

шетелдегі туристік индустрияны басқару ұйымдарымен тиімді қарым-қатынас жасау;  

- туристік қызмет кӛрсету саласында ӛндірістік, шаруашылық, жарнамалық-ақпараттық және басқа да қызметті ұйымдастыруға қабілетті 

болу;  



- туристік тауарлар мен қызметтерді жылжыту каналдарын қалыптастыру және жетілдіру;  

- отандық және шетелдік туристерге қызмет кӛрсету сапасын жоғарылату үшін туристік кәсіпорындарда сапа менеджменті жүйесін 

енгізу;   

- туристік кәсіпорын қызметкерінің моделін оптимизациялау және біліктілігі жоғары кадрларды дайындауға қабілетті болу;  

 

3. Ақпараттық-технологиялық қызметі: 
- турлар мен экскурсиялық бағдарламаларды әзірлеу мен жылжыту шеңберінде түрлі кӛздерден ақпараттарды жинай алуы керек, 

алынған бірінші ретті ақпаратты аналитикалық және коммуникативтік дағдыларды іске асыру арқылы ӛңдей алуы керек; 

- пратикалық қызметте белсенді және белсенді емес турларды, экскурсиялық бағдарламаларды ұйымдастыратырудың  әдістемелік 

жолдарын қолдана алуы, соның ішінде: туристік және экскурсиялық маршрутты әзірлеу әдістемесін; туристерге ақпаратты ұсынудың 

әдістемелік жолдарын (табиғат туралы жергілікті халық және келушілер арасында дәрістер, сұхбаттар жүргізу, слайдтар және ғылыми-

танымдық видеофильмдер кӛрсету, ғылыми-танымдық, туристік-экскурсиялық маршруттар бойынша ақпараттық мәтіндер әзірлеу); 

маршрутта туристік қатынастарды реттейтін нормативтік-құқықтық құжаттарды; туристердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету тәртібін қолдана 

алуы;  

- халықаралық және ішкі туризмнің экономикалық негіздерін, ішкі және халықаралық қызмет нарығында туристік ӛнімді жылжыту 

технологиясын білу арқылы даму бағдарламаларын әзірлеуге қабілетті болуы;  

- Қазақстанмен туристік байланысы бар мемлекеттердің туристік-рекреациялық заманауи  ақпараттарын практикада белсенді пайдалану; 

- саяхат жасалатын мемлекеттер мен аймақтардың ұлттық-мәдени, саяси, экономикалық ерекшеліктері туралы білімдерді пайдалану 

және оны ӛз жұмысында пайдалану;   

- халықаралық құқық пен ҚР туристік қызметінің құқықтық негіздері туралы білідерді меңгеру;  туристерге қызмет кӛрсету оларды 

жӛнелту, күтіп алудағы тәртіптерді сақтау;   

- туристік саяхаттарды жүргізу аудандарында қоршаған ортаның, соның ішінде, ӛрт қауіпсіздігі, санитарлық-гигеналық ережелер, 

еңбекті қорғау және ӛндірістік санитария нормаларының, жағдайын позитивті басқару дағдыларының болуы;;  

- туристік кәсіпорынның іс-әрекетінің тиімділігін арттыру, инвестицияларды тарту, қызмет нарығын кенейту мақсатында туристік 

нарықты маркетингтік зерттеуді білу;   

- мемлекеттік кәсіби іс-әрекетінде мемлекеттік, орыс, ағылшын (немесе тағы бір еуропалық және азиаттық тіл) тілін пайдалану; 

қосымша туристік-экскурсиялық кәсіби терминдерді еркін түрде пайдалану.  

- туристік кәсіпорындардың қызметін жоспарлау, ұйымдастыру және бақылай алуы, сол сияқты, ақпараттық ағындарды, соның ішінде, 

уақытша және басқа да ресурстарды басқару дағдыларының болуы; 

- ұжымдық этика, келіссіӛздерді жүргізу техникасы, сол сияқты бизнес-коммуникация негіздері саласында басқа да білімдерінің болуы. 

 

1. Оценочные результаты обучения: 

- на основе отчетливого представления основного содержания функций туризма как мирового социального явления, уметь объективно 

оценить их позитивные и негативные возможности; 



- уметь объективно оценить современное состояние туристской отрасли, включая материальное и кадровое обеспечение, а также 

обоснованное прогнозирование развития туристского рынка в своей стране и за рубежом; 

- иметь навыки выявления и оценки перспективных направлений развития туристской деятельности; 

2. Конструктивные результаты обучения: 

- уметь разрабатывать и продвигать туры, нацеленные на активный и экскурсионный отдых, в том числе иметь навыки обеспечения 

безопасности и соблюдение правил безопасности туристами в стандартных и нестандартных ситуациях, а также оказания доврачебной 

помощи туристам, получившим травмы при реализации тура; 

- уметь разработать и реализовывать эффективные программы туристско-экскурсионного и гостиничного обслуживания как социальной, 

так и коммерческой направленности, способных удовлетворить туристско-рекреационные потребности клиентов и обеспечить реальную 

прибыль той структуре, в которой работает менеджер; 

- уметь оперативно конструировать (в том числе - по заказу клиента) туры с привлекательными элементами экзотики и высоким 

качеством обслуживания; 

- иметь навыки эффективно осуществлять (в интересах фирмы) взаимодействия с нужными государственными и частными 

организациями и учреждениями, туристскими фирмами, агентствами, гостиницами, таможенными и налоговыми службами, пограничными 

властями, органами внутренних дел и национальной безопасности, органами санитарно-эпидемиологического и валютного контроля, 

структурами управления туристской индустрией в РК и за рубежом;  

- способность организации производственной, хозяйственной, рекламно-информационной и иной деятельности в системе туристского 

обслуживания; 

- уметь формировать и совершенствовать каналы сбыта туристских услуг и товаров; 

- иметь навыки внедрения системы менеджмента качества на туристском предприятии с целью повышения качества обслуживания 

отечественных и иностранных туристов; 

- уметь оптимизировать модели деятельности сотрудников туристского предприятия и адекватно осуществлять подбор и повышение 

квалификации кадров; 

 

3. Информационно-технологические результаты обучения: 

- в рамках разработки и продвижения туров и эскурсионных программ уметь осуществлять сбор информации из различных источников, 

обрабатывать полученную первичную информацию путем реализации аналитических и коммуникативных навыков; 

- уметь применять в практической деятельности методические подходы к организации активных, пассивных туров и экскурсионных 

программ, а именно знать: методику разработки туристского и экускурсионного маршрута; методические приемы предоставления 

информации туристам (проведение лекций, беседы, показ слайдов и научно-популярных видеофильмов о природе среди местного населения 

и посетителей,  разработка информационных текстов по научно-познавательным, туристско-экскурсионным маршрутам); нормативно-

правовую документацию, регулирующие туристские отношения на маршруте; порядок обеспечения безопасности туристов; 

- способность разрабатывать программы развития на основе владения знаниями в области экономических основ международного и 

внутреннего туризма, технологии продвижения туристского продукта на международном и внутреннем рынках услуг; 



- уметь активно использовать в практической деятельности современные данные о туристско-рекреационных ресурсах стран, имеющих 

туристские связи с Казахстаном или перспективах их развития;  

- иметь навыки применения знаний об экономических, политических, национально-культурных особенностях стран и регионов, в 

которые организуются туры, и учета их в своей работе;  

- иметь прочные знания о правовых основах туристской деятельности в РК и международного права, соблюдении туристских 

формальностей и предусмотренных процедур при осуществлении приема, отправки и обслуживания туристов;  

- иметь навыки позитивного управления состоянием окружающей среды в районах проведения туристских путешествий, а именно 

правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенических правил, норм охраны труда и производственной санитарии;  

- уметь проводить маркетинговые исследования туристского рынка с целью повышения эффективности деятельности туристского 

предприятия (организации), привлечения инвестиций, расширения сферы услуг и т.д.;  

- иметь навыки применения в профессиональной деятельности государственного, русского, английского (и еще одного европейского или 

азиатского) языка, включая свободное владение специальными туристско-экскурсионными терминами; 

- уметь планировать, организовывать и контролировать деятельность туристского предприятия, в том числе иметь навыки управления 

информационным потоком, а также временным и иными ресурсами; 

- иметь прочные знания в области кодекса корпоративной этики, техники ведения переговоров, а также основ бизнес-коммуникации. 

 

1. Evaluation of Learning: 

- on the basis of a clear idea of the main content of the tourism functions as a global social phenomenon, to be able to objectively evaluate their 

positive and negative possibilities; 

- to be able to objectively assess the current state of the tourism industry, including financial and personnel support, as well as a reasonable 

prediction of the development of the tourist market in the country and abroad; 

- to have skills to identify promising areas of tourism activities; 

2. Constructive learning outcomes:  

- to be able to develop and implement effective programs of tourist-excursion and hotel services both social and commercial focus, capable of 

satisfying the tourist-recreational needs of customers and provide a real profit of the structure in which the works manager; 

- to be able to quickly design (including - at customer's request) tours with attractive elements of exotic and high quality of service; 

- to have the skills to effectively carry out (in the interests of the company) interaction with the necessary public and private organizations and 

agencies, tourism companies, agencies, hotels, customs and tax administrations, border authorities, bodies of internal affairs and national security, the 

sanitary-epidemiological and currency control, management structures of the tourist industry in the Republic of Kazakhstan and abroad; 

- the ability of the organization of industrial, business, advertising and information, and other activities in the tourist service; 

- to be able to shape and improve the sales channels of tourist services and products; 

- have the skills to implement the quality management system in the tourist enterprise in order to improve the quality of service of domestic and 

foreign tourists; 



- to be able to optimize the business model of the employees of the tourist enterprise and adequately carry out the selection and training of 

personnel; 

3. Information technology learning outcomes: 

- be able to professionally apply in productive activities, modern approaches to the fundamental concepts that characterize the global tourism 

industry; 

- the ability to develop a program of development based on knowledge of ownership in the economic foundations of international and domestic 

tourism, technology, promotion of tourist product on the domestic and international services markets; 

- be able to actively use in the practice of modern data on tourist and recreational resources of countries with tourism ties with Kazakhstan and 

prospects for their development; 

- have the skills to apply knowledge of the economic, political, national and cultural features of the countries and regions, which are organized 

tours, and recording them in their work; 

- have a strong knowledge of the legal bases of tourist activity in the Republic of Kazakhstan and international law, respecting tourist formalities 

and procedures provided for in the implementation of receiving, sending and tourist services; 

- to be able to ensure the safety of tourist travel; 

- to have skills of positive environmental management in the areas of tourist travel; 

- be able to plan and carry out information and instructive conversation with tourists and excursionists; 

- be able to plan and carry out information and instructive conversation with tourists and excursionists; 

- be able to carry out marketing researches of the tourist market in order to increase the efficiency of the tourist enterprise (organization), attracting 

investment, expanding the scope of services, etc .; 

- have skills in the use of the professional activities of the state, Russian and English (and another European or Asian) language, including fluency 

in special tourist-excursion terms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

21001 

Жалпы білім беру модулі 

Модуль общей образованности 

Module of the general education 

аналитикалық құжаттарды 

рәсімдеу және презента-

циялау, коммуникация 

әдістерін білу; заманауи 

бағдарламалық ӛнімдерді 

кәсіби қызметінің әртүрлі 

салаларында, ғылыми және 

тәжірибелік жұмысында 

қолдана білуі; қазақ, орыс, 

шетел тілдерде кәсіби 

тақырыпта кӛпшілік 

алдында сӛйлей алуы 

будет знать о способах 

коммуникации и согласо-

вании точек зрения, 

оформлении и презента-

ции аналитической доку-

ментации, будет способен 

использовать современные 

программные продукты в 

различных областях про-

фессиональной деятель-

ности, научной и прак-

тической работе; выс-

тупать на профессио-

нальные темы на казах-

ском, русском и иност-

ранном языках 

be aware of the ways of 

communication and coor-

dination of points of view, 

the design and presentation 

of analytical documentation, 

be able to use modern 

software products in various 

areas of professional ac-

tivity, scientific and practical 

work; act on professional 

topics in kazakh, russian and 

foreign languages 

 

HIST 

21002 

Әлеуметтік-этикалық құзыреттіліктер 

модулі 

Модуль социально-этических компетен-

ций 

Module of the social and ethical 

competencies 

әлем тарихындағы зама-

науи Қазақстан тарихы 

орнының ерекшелігін және 

маңыздылығын біліп, 

түсінетін болады, сауатты 

дискуссия жүргізуге және 

қазіргі кезендегі ӛзекті 

мәселелер бойынша жеке 

пікірін негізделген түрде 

дәлелдеуге, болашақ кәсіби 

қызметінің әлеуметті-

будет знать и понимать 

уникальное и значимое 

место истории сов-

ременного Казахстана в 

контексте всемирной ис-

тории, способен грамотно 

вести философскую дис-

куссию и  аргументирован-

но отстаивать собственные 

позиции по актуальным 

проблемам современности,  

will know and understand 

the unique and important 

place in the history of 

modern Kazakhstan the 

context of world history, 

will be able to competently 

lead a philosophical 

discussion and arguments to 

defend their positions on 

topical issues of our time, 

determine and articulate 



маңызды мақсаттарды 

анықтауға және тұжырым-

дауға, ақпаратты талдауда 

субъективизмді тӛмен-

детуге және болашақ ма-

мандықтың әлеуметтік 

маңыздылығын сезінуге 

қабілетті болады 

определять и форму-

лировать социально-зна-

чимые цели своей 

будущей профессиональ-

ной деятельности; мини-

мизировать субъективизм 

при анализе информации; 

осозновать социальную 

значимость своей будущей 

профессии 

social goals of their future 

professional activity; 

minimize subjectivity in the 

analysis of information; 

recognize the social 

importance of their future 

profession 

MNGT 

21003 

Экономикалық, ұйымдастырушылық 

және басқарушылық құзыреттіліктер 

модулі 

Модуль экономических и организацион-

но-управленческих компетенций 

Module of the economic, organizational and 

management competencies 

жеке бизнесін құру және 

дамыту мақсатындағы 

қосалқы талдау, жобалау 

және басқару шешімдерін 

қабылдау методологиясын 

білетін болады; еңбек 

жолында күрделі жағдай-

ларда шешім қабылдауға 

қабілетті болады; кәсіби 

салада жаңашылдыққа 

және жаңа идеяларды сәтті 

жүзеге асыруға ынталы 

болады 

будет знать методологию 

совместного анализа, 

проектирования и при-

нятия решений для 

создания и развития 

собственного бизнеса; 

способен принимать ре-

шения в сложных си-

туациях трудовой деятель-

ности; мотивирован к 

креативности и успешной 

реализации новых идей в 

профессиональной сфере 

will know the methodology 

of the joint analysis, 

planning and decision-

making to create and 

develop their own business; 

able to make decisions in 

difficult situations of 

employment; motivated by 

creativity and successful 

implementation of new ideas 

in the professional sphere 

Мамандық модульдері / Модули специальности / Modules in major 

TOUR 

22104 

Туристік қызмет  негіздері 

Основы туристской деятельности 

Fundamentals of tourist activity 

туризм сферасында ал-

ғашқы базалық білім сала-

сында, әсіресе туризм 

теориясы, туристік индус-

трияның және инфрақұ-

рылымының қызмет ету 

ерекшеліктері, рекреация-

лық іс-әрекет, туристік 

дестинациялардың даму 

зандылықтары және т.б. 

будет иметь представле-

ние в области перво-

начальных базовых знаний 

в сфере туризма, а именно 

теории туризма, особен-

ностей функционирования 

туристской индустрии и 

инфраструктуры, рекреа-

ционной деятельности, 

закономерностей  развития 

will have an understanding 

in the field of initial basic 

knowledge in the field of 

tourism, namely, tourism 

theory of the functioning of 

the tourism industry and 

infrastructure, recreational 

activities, patterns of 

development of tourist 

destinations, etc. To master 



туралы түсініктеріне ие 

болады.   Келесі салада 

дағдылар мен қабілетілікке 

ие болады: стандартты 

және стандартты емес 

жағдайларда туристердің 

қауіпсіздігі мен қауіпсіздік 

ережелерін сақтауды қам-

тамасыз ету  жарақат алған 

туристерге дәрігерге дейін-

гі кӛмек кӛрсете алу, 

ӛлкетанудағы физика-

географиялық зерттеу, ӛз 

ӛлкесіндегі ӛсімдік және 

жануар әлемін қорғау 

мәселелерін шешу, аймақ-

тың тарихи мұрасын 

зерттеу, аймақ ресурстарын 

туристік маршрутты әзір-

леу үрдісінде қолдану; 

стандартты және стандарт-

ты емес жағдайларда 

туристердің қауіпсіздігін 

және қауіпсіздік ережеле-

рін сақтауды қамтамасыз 

етеді, сол сияқты, турды 

іске асыру кезінде жарақат 

алған туристерге дәрігерге 

дейінгі кӛмек кӛрсете алуы. 

Сол сияқты, ұжымдық 

этика, келіссіӛздерді жүр-

гізу техникасы, сол сияқты 

бизнес-коммуникация не-

гіздері салаларына бай-

туристских дестинации и 

т.д. Освоит навыки в 

области: обеспечения 

безопасности и соблюде-

ния правил безопасности 

туристами в стандартных 

и нестандартных сутуа-

циях, окаания доврачебной 

помощи, физико-геогра-

фического исследо-вания в 

краеведении, решения за-

дач охраны растительного 

и живот-ного мира своего 

края, изучения историчес-

кого наследия региона, 

при-менения ресурсов 

региона в процессе 

разработки туристского 

маршрута по региону; 

обеспечения безопасности 

и соблюдение правил 

безопасности туристами в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях, а также 

оказания доврачебной по-

мощи туристам, получив-

шим травмы при 

реализации тура. Кроме 

того, будет иметь знания в 

области кодекса корпо-

ративной этики, техники 

ведения переговоров, а 

также основ бизнес-

коммуникации 

the skills and abilities in the 

field of: physical and 

geographic research in the 

study of local lore, the 

solution of problems of 

protection of flora and fauna 

of their region, the study of 

the historical heritage of the 

region, the use of resources 

of the region in the 

development of tourist 

routes in the region 



ланысты білім алады 

TOUR 

22205 

Туристік бизнесті жоспарлау және 

ұйымдастыру 

Планирование и организация турист-

ского  бизнеса 

Planning and organization of tourist 

business 

туризмдегі кәсіпкерлік 

қызметті ұйымдастырудың 

ғылыми және практикалық 

негіздемесін, сонымен 

қатар заманауи бәсекелес-

тік шарттарда туристік 

бизнесті жоспарлау және 

ұйымдастыру әдістерін 

қолдану тәсілдерін игеру. 

Тұтынушылардың талап-

тарына сәйкес пратикалық 

қызметте белсенді және 

белсенді емес турларды, 

экскурсиялық бағдарлама-

ларды ұйымдастырудың  

әдістемелік жолдарын 

қолдана алады, соның 

ішінде: туристік және 

экскурсиялық маршрутты 

әзірлеу әдістемесін; турис-

терге ақпаратты ұсынудың 

әдістемелік жолдарын (та-

биғат туралы жергілікті 

халық және келушілер 

арасында дәрістер, сұх-

баттар жүргізу, слайдтар 

және ғылыми-танымдық 

видеофильмдер кӛрсету, 

ғылыми-танымдық, турис-

тік-экскурсиялық маршрут-

тар бойынша ақпараттық 

мәтіндер әзірлеу); мар-

шрутта туристік қатынас-

будет владеть  научными и 

практическими основами 

организации предпринима-

тельской деятельности в 

туризме, а также способами 

использования методов 

организации и планирования 

туристского бизнеса в 

современных конкурентных 

условиях. Готовность к 

применению в практичес-

кой деятельности мето-

дических подходов к 

организации активных, 

пассивных туров и 

экскурсионных программ, 

а именно будет знать: 

методику разработки 

туристского и экскур-

сионного маршрута; мето-

дические приемы предос-

тавления информации 

туристам; нормативно-

правовую документацию, 

регулирующие туристские 

отношения на маршруте; 

порядок обеспечения 

безопасности туристов; 

порядок применения 

современных технологий 

для формирования и 

предоставления турист-

ского, экскурсионного и 

will hold scientific and 

practical bases of the 

organization of business 

activities in tourism, as well 

as the ability to use the 

methods of organization and 

planning of tourist business 

in today's competitive 

environment. Willingness to 

use modern technologies for 

the development and 

provision of hotel product, 

corresponding to the 

requirements of consumers. 

Possess the ability to 

independently find and use 

various sources of 

information for the 

implementation of project 

activities and the formation 

of hotel product in 

accordance with the 

requirements of the con-

sumer 



тарды реттейтін норматив-

тік-құқықтық құжаттарды; 

туристердің қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету тәртібін 

қолдана алады; туристік, 

экскурсиялық және қонақ 

үй ӛнімін әзірлеуде жаңа 

технологияларды қол-

дануға дайын болады. 

Туристік кәсіпорындардың 

қызметін жоспарлау, ұйым-

дастыру және бақылай ала-

ды, сол сияқты, ақпараттық 

ағындарды, соның ішінде, 

уақытша және басқа да 

ресурстарды басқару дағ-

дыларына ие болады. 

гостиничного продукта, 

соответствующего требо-

ваниям потребителей. 

Овладеет навыками 

планирования, организа-

ции и контроля дея-

тельности туристского 

предприятия, в том числе 

будет иметь способности 

управлять информацион-

ным потоком, а также 

временным и иными 

ресурсами. 

TOUR 

32206 

Туризм инфрақұрылымы 

Инфраструктура туризма 

Tourism Infrastructure 

туризм индустриясының 

қызмет ету саласында 

жүйелік және кәсіби білім-

ге, сонымен қатар кез 

келген турситік қызметтегі 

субъектінің даму ерекше-

лігін анықтау қабілетіне ие 

болу. Туризм саласының 

инфрақұрылымдық бӛл-

шегінің маңыздылығын 

анықтау және туризм сала-

сының дамуына оңтайлы 

жағдай қалыптастыру 

аясында шаралар қолдану 

қабілетілігіне ие болу. 

Туристік саяхаттарда кӛлік 

құралдарын қолдану ерек-

будет обладать сис-

темными, профессиональ-

ными знаниями в области 

функционирования индус-

трии туризма, а также 

уметь определять особен-

ности развития того или 

иного субъекта туристской 

деятельности. Овладеет 

способностями само-

стоятельно определять 

значение инфраструктур-

ной составляющей сферы 

туризма и предпринимать 

меры по созданию благо-

приятной среды развития 

сферы туризма. Освоит 

will 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. Possess the ability 

to determine the value of the 

infrastructure component of 

the tourism industry and to 

take measures to create an 

enabling environment of 

tourism development. To 

master the knowledge of the 

peculiarities of the use of 

vehicles with tourist travel 



шеліктері туралы білімді 

игереді. Турлар мен экс-

курсиялық бағдарламалар-

ды әзірлеу мен жылжыту 

шеңберінде түрлі кӛз-

дерден ақпараттарды 

жинай алуы керек, алынған 

бірінші ретті ақпаратты 

аналитикалық және ком-

муникативтік дағдыларды 

іске асыру арқылы ӛңдей 

алады. 

знания в области особен-

ностей использования 

транспортных средств при 

туристских путешествиях. 

В рамках разработки и 

продвижения туров и 

эскурсионных программ 

будет уметь осуществлять 

сбор информации из 

различных источников, 

обрабатывать полученную 

первичную информацию 

путем реализации анали-

тических и коммуникатив-

ных навыков. 

TOUR 

32207 

Туризм экономикасы 

Экономика туризма 

Tourism Economics 

микро- және макроденгей-

де туризмнің заманауи 

экономикасының қызмет 

ету тетіктерінің ерекшелік-

тері туралы білімге ие 

болады. Бӛлек экономика-

лық субъектілермен, 

тұтынушылармен, ӛндіру-

шілермен, капитал салушы-

лармен, ресурстар иелері-

мен және жеке фирмалар-

мен экономикалық шешім-

дерді қабылдау себептерін 

анықтау дағдыларын игере-

ді. Туризм статистикасы 

саласында теориялық және 

практикалық білімді игере-

ді, сонымен қатар туристік 

қызметті дамытудың перс-

будет обладать знаниями в 

области особенностей 

механизма функциониро-

вания современной эко-

номики туризма, как на 

микро, так и на макро-

уровне. Освоит  навыки 

определения причин 

принятия тех или иных 

экономических решений 

отдельными экономичес-

кими субъектами, потре-

бителями, производите-

лями, капиталовклад-

чиками, владельцами 

ресурсов и отдельными 

фирмами. Освоит  теоре-

тические и практические 

знания в области ста-

will have knowledge in the 

field of the functioning 

mechanism of modern 

tourism economy, both on 

the micro and macro levels. 

Master the skills of 

determining the reasons for 

the adoption of certain 

economic decisions by 

individual economic actors, 

consumers, producers, 

investors, owners of 

resources and individual 

firms. To master the 

theoretical and practical 

knowledge in the field of 

tourism statistics, and also 

have practical skills in 

statistical analysis and 



пективті бағыттарын анық-

тау мен бағалауға қабілетті 

болады. 

тистики туризма, а также 

будет иметь практические 

навыки выявления и 

оценки перспективных 

направлений развития ту-

ристской деятельности. 

research 

TOUR 

42208 

Халықаралық туризм 

Международный туризм 

International tourism 

қосымша шет тілдерді оқу 

негізінде коммуникация-

лық компетенцияларды 

қалыптастыралы. Келесі 

салада білімді игереді: 

туризмдегі сақтандырудың 

экономикалық мәні мен 

ролі, туризмдегі сақтанды-

ру ісінің негізгі түсінктері, 

туристерді сақтандыру 

формалары мен түрлері, 

сақтандыру жағдайының 

нақты түріне байланысты 

типтік сақтандыру шарт-

тары, сақтандыру тариф-

терін құрастыру. Қазақстан 

Республикасы және шет 

елдердегі жеке туристік 

құбылыстардың  даму та-

рихын есепке алумен бірге 

халықаралық туризм са-

ласына қатысты білімді 

игеру 

cформирует коммуника-

тивные компетенции, на 

основе изучения дополни-

тельных иностранных 

языков. Освоит знания в 

области: экономической 

сущности и роли стра-

хования в туризме, основ-

ных понятии страхового 

дела в туризме; форм и 

видов страхования турис-

тов, типовых условий 

страхования на каждый 

конкретный вид страхово-

го случая; принципов по-

строения страховых та-

рифов. Овладеет  знания-

ми в области международ-

ного туризма, с учетом 

истории развития отдель-

ных туристских явлений 

как в Республике 

Казахстан, так и в 

зарубежных странах 

generates communicative 

competence, through the 

study of other foreign 

languages. To master the 

knowledge of: economic 

essence and the role of 

insurance in tourism, the 

main concept of the 

insurance business in 

tourism; forms and types of 

travel insurance, standard 

insurance terms and 

conditions for each specific 

type of insurance event; 

principles of construction of 

insurance tariffs. Possess the 

knowledge in the field of 

international tourism, taking 

into account the history of 

the development of 

individual tourist events 

both in Kazakhstan and 

abroad 

Біліктілігі шегiнен тыс модульдер/ Модули, выходящие за рамки квалификации/ Modules beyond qualification 

EAST  

14109 

Еуразиялық кеңістік: этно-мәдени және 

діни ықпалдастық 

Евразийское пространство: этно-

Еуразиялық аймақтың 

әлеуметтік, саяси, эко-

номикалық дамуының бас-

учитывая характер ис-

торически сложившихся 

социально-экономических, 

to make complex des-

cription of countries of the 

Eurasian region taking into 



культурное и религиозное взаимо-

действие 

Eurasian space: it-cultural and religious 

interaction 

ты ӛлшемдері мен үдеріс-

терін айқындау және 

Еуразия аймағындағы ел-

дердің физика-жағрапия-

лық, тарихи, саяси, 

экономикалық, демогра-

фиялық, этникалық, мә-

дени, діни және басқа да 

айырмашылықтарын ескере 

отырып кешенді сипаттама 

жасау 

политических  и культур-

ных систем при рас-

смотрении истории на-

родов стран евразийского 

региона и составлять 

комплексную характе-

ристику стран евразийс-

кого региона с учетом его 

физико-географических, 

исторических, полити-

ческих, социальных, эко-

номических, демогра-

фических, этнических, 

культурных, религиозных 

и иных особенностей 

account his physics and 

geography, historical, politi-

cal, social, economic, 

demographic, ethnic, cul-

tural, religious and another 

features 

PhCS 

14210 

Дене шынықтыру модулі 

Модуль физической подготовки 

Module of physical training 

берілген дене шынықтыру 

жаттығулары бойынша 

бағдарламалық норматив-

терді орындауға қабілетті 

болады; денешынықтыру-

дың сауықтыру-реабилита-

циялық құралдарын пайда-

лана біледі 

будет способен выполнять 

программные нормативы 

по заданным видам 

физических упражнений; 

будет уметь использовать 

оздоровительно-реабили-

тационные средства физи-

ческой культуры 

Be able to execute standards 

for a given of exercise. To 

be able to use recreational 

and rehabilitation tools of 

physical training 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

Модуль 

коды / Код 

модуля / 

Мodule code 

 

Пәннің атауы / Название 

дисциплины / Title discipline 

 

Пәннің циклі 

/ Цикл 

дисциплины 

/ Cycle of  

discipline 

Көлемі / Объем / Мemory 

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
әр

іс
 /

 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
ra

ct
ic

e
 /

 S
em

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

ra
to

ry
 

p
ra

ct
ic

a
ls

 

1 семестр /1 семестр /semester 1 

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

HIST 21002 

Заманауи Қазақстан тарихы  

Современная история Казахстана  

Modern history of Kazakhstan 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

3 5 2 1  

емтихан / 

экзамен / 

exam 

 

EDUC 21001 

Шет тілі   

Иностранный язык  

Foreign language 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

3 5  3  

емтихан / 

экзамен / 

exam 

английский 

EDUC 21001 

(1) 

Қазақ (орыс) тілі   

Казахский (русский) язык   

Kazakh (Russian) language 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

3 5  3  

емтихан / 

экзамен / 

exam 

казахский  

(русский) 

TOUR 22104 

Туризмология негіздері  

Основы туризмологии  

Basics of tourismology 

БП МК 

БД ОК 

BD CC 

3 5 2  2 

емтихан / 

экзамен / 

exam 

 

TOUR 22104 

Мұражайтану   

Музееведение  

Museology 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EC 

4 6 2 2  

емтихан / 

экзамен / 

exam 

 



Элективті пәндер  

Элективные дисциплины  

Elective courses** 

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD EK 

2 3    

емтихан / 

экзамен / 

exam 

 

PhCS 14210 

Дене шынықтыру   

Физическая культура  

 Physical Culture 

 

 

2*     

диф. сынақ / 

диф.зачет / 

mixed-grading-

system test 

 

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

Итого по теоретическому обучению 

Total for theoretical training 

18 29 

     

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 

20 29 

     

2 семестр /2 семестр /semester 2 

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

EDUC 21001 

Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар  

Информационно-коммуникационные 

технологии   

Information and communication 

technologies 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

3 5 2  2 

емтихан / 

экзамен / 

exam 

английский 

EDUC 21001 

(2) 

Шет тілі   

Иностранный язык  

Foreign language 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

3 5  3  

емтихан / 

экзамен / 

exam 

английский 

EDUC 21001 

(2) 

Қазақ (орыс) тілі   

Казахский (русский) язык  

Kazakh (Russian) language 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

3 5  3  

емтихан / 

экзамен / 

exam 

казахский  

(русский) 

 

TOUR 22104 

Белсенді туризм түрлерінің техникасы 

мен тактикасы   

Техника и тактика активных видов 

туризма  

Technique and tactics of active types of 

tourism 

КП МК 

ПД ОК 

PD СC 

3 5 2  2 

емтихан / 

экзамен / 

exam 

 

TOUR 22104 

Оқу практикасы   

Учебная практика   

Educational internship 

 

4 2    

есеп /  

отчет /  

report 

 



Элективті пәндер  

Элективные дисциплины  

Elective courses** 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EC 

6 9    

емтихан / 

экзамен / 

exam 

 

PhCS 14210 

Дене шынықтыру   

Физическая культура   

Physical Culture 

 

 
2*     

диф. сынақ / 

диф.зачет / 

mixed-grading-

system test 

 

EAST 14109 

Біліктілік шеңберінен шығатын пән   

Дисциплина, выходящая за рамки 

квалификации   

The discipline that goes beyond 

qualification 

 

2     

емтихан / 

экзамен / 

exam 

 

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

Итого по теоретическому обучению 

Total for theoretical training 

18 29      

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 

26 31      

3 семестр /3 семестр /semester 3 

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

HIST 21002 

Философия   

Философия  

Philosophy 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

3 5 2 1  

емтихан / 

экзамен / 

exam 

русский 

 

TOUR 42208 

Кәсіби бағытталған шет тілі   

Профессионально ориентированный 

иностранный язык  

Professionally Oriented Foreign 

Language 

БП МК 

БД ОК 

BD CC 

2 3  2  

емтихан / 

экзамен / 

exam 

английский 

TOUR 22104 

Туризм тарихы   

История туризма  

History of tourism 

БП МК 

БД ОК 

BD CC 

3 5 2 1  

емтихан / 

экзамен / 

exam 

английский 



TOUR 22205 

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 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EC 

4 6 2 2  

курстық жұмыс, 

емтихан / 

курсовая работа, 

экзамен / 

сoursework, exam 

 

TOUR 22205 

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 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

2 3 1 1  

емтихан / 

экзамен / 

exam 

казахский 

Элективті пәндер  

Элективные дисциплины 

Elective courses** 

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD EK 

5 8    

емтихан / 

экзамен / 

exam 

русский 

PhCS 14210 

Дене шынықтыру   

Физическая культура   

Physical Culture 

 

 

2*     

диф. сынақ / 

диф.зачет / 

mixed-grading-

system test 

 

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

Итого по теоретическому обучению 

Total for theoretical training 

19 30      

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 

21 30      

4 семестр /4 семестр /semester 4 

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

TOUR 22205 

Кәсіби қазақ (орыс) тілі   

Профессиональный казахский 

(русский) язык  

Professionally oriented Kazakh language 

БП МК 

БД ОК 

BD CC 

2 3  2  

емтихан / 

экзамен / 

exam 

казахский  

(русский) 

TOUR 22205 

Туризм менеджменті  

Менеджмент туризма  

Тourism Management 

БП МК 

БД ОК 

BD CC 

3 5 2 1  

емтихан / 

экзамен / 

exam 

 



TOUR 22205 

Ӛндірістік практика  

Производственная практика  

Industrial externship 

 

 

1 2    

есеп /  

отчет /  

report 

 

Элективті пәндер  

Элективные дисциплины  

Elective courses** 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EC 

13 20    

емтихан / 

экзамен / 

exam 

казахский  

(7 кредитов)  

PhCS 14210 

Дене шынықтыру   

Физическая культура   

Physical Culture 

 

 

2*   2  

диф. сынақ / 

диф.зачет / 

mixed-grading-

system test 

 

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

Итого по теоретическому обучению 

Total for theoretical training 

18 28      

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 

21 30      

5 семестр / 5 семестр / semester 5*** 

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

TOUR 22205 

Туризм маркетингісі   

Маркетинг туризма  

Тourism Marketing 

БП МК 

БД ОК 

BD CC 

4 6 2 2  экзамен  

TOUR 22205 

Экскурсиятану  

Экскурсоведение  

Excursion 

КП МК 

ПД ОК 

PD СC 

2 3 1 1  экзамен русский 

С тобындағы элективті пәндер   

Элективные дисциплины группы С  

Elective courses group C** 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EC 

6 10    

емтихан / 

экзамен / 

exam 

казахский 

Элективті пәндер  

Элективные дисциплины  

Elective courses** 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EC 

7 11    

курстық жұмыс, 

емтихан / 

курсовая работа, 

экзамен / 

сoursework, exam 

русский 

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

Итого по теоретическому обучению 

Total for theoretical training 

19 30      



Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 

19 30      

6 семестр / 6 семестр / semester 6*** 

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

TOUR 42208 

Халықаралық туризм географиясы   

География международного туризма  

The geography of international tourism 

БП МК 

БД ОК 

BD CC 

3 5 2 1  

емтихан / 

экзамен / 

exam 

казахский 

TOUR 42208 

Халықаралық тәжірибе  

Международная практика  

International externship 

 

 
2 1    

есеп /  

отчет /  

report 

 

С тобындағы элективті пәндер   

Элективные дисциплины группы С  

Elective courses group C** 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EC 

6 10    

емтихан / 

экзамен / 

exam 

английский  

Элективті пәндер  

Элективные дисциплины  

Elective courses** 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EC 

3 5    

емтихан / 

экзамен / 

exam 

 

Элективті пәндер  

Элективные дисциплины  

Elective courses** 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

6 9     

английский  

(4 кредита) / 

казахский  

(2 кредита) 

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

Итого по теоретическому обучению 

Total for theoretical training 

18 29      

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 

20 30      

7 семестр /7 семестр / semester 7 

Элективті пәндер  

Элективные дисциплины  

Elective courses** 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

19 30    

емтихан / 

экзамен / 

exam 

русский  

(11 кредитов) / 

казахский  

(8 кредитов) 

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

Итого по теоретическому обучению 

Total for theoretical training 

19 30      



Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 

19 30      

8 семестр / 8 семестр / semester 8 

Міндетті компонент / Обязательные компонента / Mandatory component  

TOUR 32206 

Ӛндірістік практика  

Производственная практика  

Industrial externship 

 

 

 

3 9    

есеп /  

отчет /  

report 

 

 

Диплом алдындағы (ӛндірістік) 

практика   

Преддипломная (производственная) 

практика   

 Pre – diploma (industrial) externship 

 

 

 

3 9    

есеп /  

отчет /  

report 

 

 

Мамандық бойынша мемлекеттік 

емтихан         

Государственный экзамен по 

специальности                              

 State examination in the specialty 

 1 4    

МЕ /  

ГЭ /  

SE  

 

 

Дипломдық жұмысты (жобаны) 

қорғау  

Написание и защита дипломной 

работы (проекта)                                      

Writing and defense of diploma work 

(project ) 

 2 8    

ДЖҚ / 

ЗДР / 

DDW 

 

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 

9 30      

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

 Всего теоретического обучения 

 Total for theoretical training 

129 206      

Білім беру бағдарламасы бойынша барлығы 

Итого по образовательной программе 

Total for education program 

151 240      

 

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

что суммарная семестровая нагрузка составляла 30 ECTS 

** Арнайы жылға тіркелу барысында білімгерлер жалпы семестрлік жүктеме 30 ECTS құрайтындай таңдау компонентіне жататын 

пәндерді ЭПК таңдайды  



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

 

1 Оқуға қабылдануға қойылатын арнайы талаптар. Ерекше оқуға түсу талаптары: «Туризм» білім беру бағдарламасы бойынша жалпы 

орта (орта жылпылай), техникалық және кәсіби (бастапқы және орта кәсіби, орта кейінгі) білімі бар, сонымен қатар, ҚР Білім және ғылым 

министрлігімен 5В090200 – «Туризм» мамандығы бойынша білім беру гранты берілген Қазақстан Республикасының азаматтары, шетел 

азаматтары және азаматтығы жоқ тұлғалар қабылданады. 

Ақылы негізге ҰБТ немесе кешенді тестілеуден 70 және одан кӛп бал алған тұлғалар қабылданады. 

5В090200 – «Туризм» мамандығына түсу үшін тӛртінші пән – география. 

 

Особые вступительные требования. Для обучения по образовательной программе «Туризм» принимаются граждане Республики 

Казахстан, иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие общее среднее (среднее общее), техническое и профессиональное 

(начальное и среднее профессиональное, послесреднее) образование, которым присужден образовательный грант Министерства образования 

и науки РК по специальности 5В090200 «Туризм». 

На платную основу принимаются лица, набравшие 70 и более балов при ЕНТ или комплексного тестирования. 

Четвертая дисциплина при поступлении на специальность 5В090200  - «Туризм» - география. 

 

Specific admission requirements. For training in the educational program "Tourism" accepted citizens of the Republic of Kazakhstan, foreign 

citizens and persons without citizenship who have general secondary (general secondary), technical and vocational (primary and secondary vocational, 

post-secondary) education, which was awarded an educational grant from the Ministry of Education and Science RK 5B090200 specialty "Tourism". 

The fourth discipline when entering the profession 5B090200 - "Tourism" is geography. 

 
2 Бұрын алынған білімді тануға қатысты ерекше шарттар. Алдындағы білім алу нәтижелерін қабылдаудын ерекше шарттары: алдындағы 

білім алу нәтижелерін қабылдау Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ-нің білім беру үрдісін ұйымдастыру Ережелері және Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ-нің бакалавриатқа оқуға қабылдау Ережелері шеңберінде жүргізіледі.  

 

Особые условия для признания предшествующего обучения. Условия для признания предшествующего образования осуществляется в 

рамках Правил организации учебного процесса в ЕНУ им. Л.Н. Гумилева и Правил приема на обучение в бакалавриат Евразийского 

национального университета им. Л.Н. Гумилева. 

 

Specific arrangements for recognition of prior learning. Special conditions for the recognition of prior learning: the conditions for the recognition 

of prior learning is carried out in the framework of the Rules of the organization of educational process at ENU L.N. Gumilyov and Rules of admission 

to study in Bachelor of the L.N. Gumilyov.Eurasian National University. 

 



3 Дәрежені беру талаптары мен ережелері. 5В090200 – «Туризм» мамандығы бойынша қызмет саласындағы бакалавр дәрежесін алу 

үшін білімгер келесі критерийлерге сай болуы тиіс: білм беру бағдарламасының теориялық курсын толық игеру, бағдарламамен 

қарастырылған академиялық пәндер бойынша емтихандарды оңтайлы тапсыру (дифференциалды сынақтарды және курстық жұмыстарды 

орындауды есепке алғанда); бағдарламамен қарастырылған оқу, ӛндірістік және диплом алды тәжірибеден оңтайлы ӛту және бекітілген 

мерзімде кафедраға есептерін тапсыру; оқу іс-әрекетінің түрлері бойынша соңғы бақылау барысында модульдермен қарастырылған 

дағдыларды және құзіреттіліктерді игергенің дәлелдеу; бекітілген мерзім ішінде барлық мемлекеттік емтихандарды тапсыру және 

аттестациялық жұмысты (дипломдық жұмысты) қорғау; университет алдында материалдық қарызы жоқ туралы парақшаны толтыру және 

кафедраға тапсыру. 

 

Требования и правила присвоению степени. Для присвоения степени бакалавра в области  услуг по специальности 5В090200 – «Туризм» 

обучающийся должен соответствовать следующим критериям: полностью освоить теоретический и практический курс образовательной 

программы и успешно сдать, предусмотренные программой экзамены по академическим дисциплинам (включая дифференциальные зачеты 

и выполнение курсовых работ); успешно пройти учебные, производственные и преддипломные практики, предусмотренные программой и 

сдать отчеты на кафедру в установленные сроки; доказать овладение, предусмотренных модулями компетенции в ходе сдачи итогового 

контроля по видам учебной деятельности; сдать все государственные экзамены, выполнить и защитить аттестационную работу (дипломную 

работу) в установленные сроки; заполнить обходной лист об отсутвии материальной задолженности перед университетом и сдать на 

кафедру. 

 

Qualification requirements and regulations. Requirements and Guidelines for assigning the degree: to assign a degree in Bachelor of student 

services must meet the following criteria: fully master the theoretical and practical course of the educational program and pass the specified 

examinations program of academic disciplines (including differential tests and performance of course work); successfully complete the educational, 

industrial practice under the program and submit the report to the department in a timely manner; demonstrate mastery, provided models of 

competence in the delivery of the final control on the types of training activities under the program; to pass all state exams, perform and protect 

attestation work (thesis) in a timely manner; fill the final clearance of otsutvii financial debts to the university and to surrender to the department. 

 

4 Түлектердің кәсіби бейіні. Болашақ маман келесі қызметтерді атқара алады: туристік индустриямен байланысты мемлекеттік басқару 

органдары (министрлік, әкімшілік, олардың аймақтық бӛлімдері және тармақтары); туристік бизнеспен айналысатын ұлттық және жеке 

отандық, шетелдік, бірлескен меншік нысанындағы компаниялар; туристік саладағы консалтинтік компаниялары; туристік кәсіпорындардың 

маркетингтік қызметтері; туризмнің әр түрлі инфрақұрылымдарының салалары; ішкі және сыртқы нарыққа туристік қызметті ұсынудағы 

жарнамалық агенттіктері. 

 

Профессиональный профиль выпускников. Будущий выпускник может осуществлять профессиональную деятельность в следующих 

направлениях: государственные органы, связанные с туристской индустрией (министерства, акиматы, а также их региональные структуры и 

подразделения); национальные и частные отечественные, иностранные компании, а также компании, созданные на правах совместной 



собственности, осуществляющие деятельность в сфере туристского бизнеса; консалтинговые компании в сфере туризма;  маркетинговая 

деятельность в туристских предприятиях; различные субъекты инфрастуруктуры туризма; рекламные агентства, занимающиеся 

продвижением туристских услуг как на внутреннем, так и на внешних рынках. 

 

Occupational profile/s of graduates. Рrofessional profile of graduates: future graduate can carry out professional activities in the following areas: 

public authorities, related to the tourist industry (ministries, governorates, as well as their regional structures and units); national and private domestic 

and foreign companies as well as companies established a joint ownership, operating in the field of tourism business; consulting companies in the 

tourism sector; marketing activities in tourism enterprises; different actors of tourism infrastructure; advertising agencies involved in the promotion of 

tourist services in both domestic and foreign markets. 

 

5 Білім бағдарламасын жүзеге асыру тәсілдері мен әдістері. Білім бағдарламасын жүзеге асыру тәсілдері мен әдістері Л.Н. Гумилев 

атындағы ЕҰУ-нің оқу үдерісін ұйымдастыру құжаттарына сәйкес анықталған. 

 

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

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

 

Methods and techniques for programme delivery. Ways and methods of implementation of the educational program: Ways and methods of 

implementation of the OP are defined in accordance with the internal documentation of the educational process ENU L.N. Gumilyov. 

 

6 Оқыту нәтижелерін бағалау критерийлері. Білім беру нәтижелерін бағалау ҚР БҒМ бұйрығымен бекітілген ұлттық бағалау шкаласына 

сәйкес орындалады. 
ҚР бойынша баға ECTS бойынша баға 

Әрптік жүйе бойынша баға Балдардың сандық эквиваленті %-қ құрамы Дәстүрлі жүйе бойынша баға Әрптік жүйе бойынша баға Definition 

A 4.0 95-100 Ӛте жақсы А Excellent 

A- 3.67 90-94 

B+ 3.33 85-89 Жақсы В Very good 

B 3.0 80-84 Жақсы С Good 

B- 2.67 75-79 

C+ 2.33 70-74 Қанағат 

C 2.0 65-69 Қанағат D Satisfactory 

C- 1.67 60-64 

D+ 1.33 55-59 

D 1.0 50-54 Қанағат E Sufficient 

F 0 0-49 Қанағатсыз FX, F Fail 

 

Модульдер / пәндер бойынша білім алу нәтижесін бағалау критерийлері академиялық пәндердің силабустарында және оқу, ӛндірістік, 

диплом алды тәжірибелердің және мемлекеттік емтихан мен дипломдық жұмысты қорғау бағдарламаларында кӛрсетілген. 



 Критерии оценки результатов обучения. Оценка результатов обучения осуществляется в соответствии с национальной оценочной 

шкалой, утвержденной приказом МОН РК. 
Оценки по РК Оценки по ECTS 

Оценка по буквенной системе Цифровой эквивалент баллов %-ное содержание Оценка по традиционной системе Оценка по буквенной системе Definition 

A 4.0 95-100 Отлично А Excellent 

A- 3.67 90-94 

B+ 3.33 85-89 Хорошо В Very good 

B 3.0 80-84 Хорошо С Good 

B- 2.67 75-79 

C+ 2.33 70-74 Удовлетворительно 

C 2.0 65-69 Удовлетворительно D Satisfactory 

C- 1.67 60-64 

D+ 1.33 55-59 

D 1.0 50-54 Удовлетворительно E Sufficient 

F 0 0-49 Неудовлетворительно FX, F Fail 

 

Критерии оценки результатов обучения в разрезе модулей / дисциплин представлены в силабусах каждой академической дисциплины и 

программах прохождения учебной, производственной, преддипломной практики, государственных экзаменов и защиты дипломных работ. 

 

Assessment criteria of Learning Outcomes. Аssessment of learning outcomes in accordance with national grading scale, approved by order of 

MES. 
Estimates of the RK Estimates on the ECTS 

Based on letter system The digital equivalent points % Based on the traditional system Based on letter system Definition 

A 4.0 95-100 Excellent А Excellent 

A- 3.67 90-94 

B+ 3.33 85-89 Good В Very good 

B 3.0 80-84 Good С Good 

B- 2.67 75-79 

C+ 2.33 70-74 Satisfactorily 

C 2.0 65-69 Satisfactorily D Satisfactory 

C- 1.67 60-64 

D+ 1.33 55-59 

D 1.0 50-54 Satisfactorily E Sufficient 

F 0 0-49 Unsatisfactorily FX, F Fail 

 

Criteria for evaluation of learning outcomes in the context of modules / disciplines presented in the syllabus of each academic disciplines and 

programs of passing educational, industrial and pre-diploma practice, state examinations and defend a thesis.  
 

 
 


