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1.  БП 

МК 

БД 

ОК 

BD 

CC 

Ped 

5203 

Ped 

5203 

Ped 

5203 

Педагогика         

 

Педагогика    

                              

Pedagogics    

2 1 Бұл пән жоғары  және жоғары оқу орынан 

кейінгі білім беру жүйесінде магистранттардың 

тұтас педагогикалық процессті ұйымдастыра 

білуін дамыту, кәсіби-педагогикалық 

құзыреттіліктерді меңгеруге және табысты 

ғылыми шығармашылық белсенділіктерін 

дамытуға бағытталған. 

Данный предмет направлен на развитие 

профессионально-педагогических компетенций 

магистрантов, умение организации учебно-

воспитательного процесса, а также на 
всестороннюю подготовку к успешному 

научному творчеству  в системе высшего и 

послевузовского образования. 

This subject is aimed at the development of 

professional and pedagogical competencies of 

undergraduates, the ability to organize the 

educational process, as well as comprehensive 

training for successful scientific creativity in the 

system of higher and postgraduate education. 

Психология 

Психология 

Psychology 

Ғылымның 

тарихы мен 

философияс

ы 

История и 

философия 

науки 

History and 
philosophy 

of science 

Ғылыми 

зерттеулерді

ң 

әдіснамасы 

мен әдістері 

Методологи

я и методы 

научного 

исследовани
я 

Methodology 

and methods 

of scientific 

research 

Әлеуметтік 

педагогика 

және өзін-

өзі тану 

кафедрасы 

Кафедра 

Социальной 

педагогики 

и 

самопознан

ия 
Dpartment of 

Social 

pedagogy 

and self-

knowledge  

 

 

2.  БП 

МК 

БД 

ОК 

BD 

CC 

Psi 

5204 

Psi 

5204 

Psi 

5204 

Психология   

                                          

Психология   

                                       

Psychology 

2 1 Аталмыш оқу курсының қажеттілігі 

магистранттардың негізгі заманауи 

психологиялық тұғырлар мен қағидаларды, жеке 

тұлғаға тән психикалық үрдістерін зерттеу 

әдістерін, іс-әрекет тетіктерін реттеуді жеке 

тұлға мен топтың мінез-құлық заңдылықтарын 

түсіну және оны қызмет барысында пайдалану 
ақылы дәлелденеді. 

Необходимость обучения данного курса 

обусловлена тем, чтобы магистранты имели 

целостное представление об  основных подходах 

и принципах современной психологической 

науки,  основных методах исследования 

психических процессов, состояний и свойств 

личности, механизмов регуляции деятельности, 

Әлеуметтан

у  

Социология 

Sociology 

 

Педагогика 

Педагогика 
Рedagogy 

 

Әлеумет-тік 

педагогика 

және өзін-

өзі тану 

кафедрасы 

Кафедра 

Социаль-
ной 

педагогики 

и 

самопознан

ия 

Dpartment of 

Social 

pedagogy 
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закономерности поведения личности и группы, 

которые могут быть  полезными в 

профессиональной деятельности специалистов 

высшей квалификации. 

The necessity of teaching this discipline is 

conditioned by the fact that master students have a 

holistic view of main approaches and principles of 

modern psychology, main research methods of 

psychic processes, conditions and person features, 

mechanisms of activity regulation, measures of 

person and group behavior which could be useful in 
high qualification specialists’ professional activity. 

and self-

knowledge  

3.  БП 

МК 

БД 

ОК 

BD 

CC 

GTF 

5201 

IFN 

5201 

HPhS 

5201 

Ғылым тарихы мен 

философиясы 

История и философия 

науки 

History and Philosophy 

of Science 

2 2 «Ғылым тарихы мен философиясы» курсы 

магистранттардың бойында ғылыми ойлау 

мәдениетін қалыптастырып, сараптамалық 

қабілет пен ізденіс қызметінің дағдыларын 

дамытады.  

Курс «История и философия науки» формирует 

у магистрантов культуру научного мышления, 

развивает  аналитические способности и навыки 

исследовательской деятельности.  

The course "History and Philosophy of Science" 

forms a culture of scientific thinking among master 
students, develops analytical skills and skills of 

research activity 

Философия 

Философия 

Philosophy 

Философия 

кафедрасы 

Кафедра 

философии 

Department 

of 

Philosophy 

4.  БП 

МК 

БД 

ОК 

BD 

CC 

ShT 

5202 

IYa 

5202 

FL 

5202 

Шет тілі (кәсіби)       

Иностранный язык 

(профессиональный)  

Foreign language 

(professional) 

2 1 «Шетел тілі (кәсіби)» курсының мақсаты тілдік 

емес мамандықтардың магистранттарына 

жоғары базалық стандарт (С1) деңгейіндегі шет 

тілдік білімді меңгерту үрдісінде мәдениаралық-

коммуникативтік құзіреттілікті қалыптастыру. 

Курс  академиялық жазудың нормаларын 

меңгерту, сыни талдаулардың дағдыларын 

дамыту, ғылыми шолулар дайындау, 

аннотациялар, зерттеу тақырыптары бойынша 

рефераттар және библиографиялар құрастыруды 
қарастырады 

Целью курса «Иностранный язык 

(профессиональный)» является формирование  

межкультурно-коммуникативной компетенции 

магистрантов неязыковых специальностей в 

процессе иноязычного образования на уровне 

сверхбазовой стандартности (С1). Курс 

Кәсіби 

бағытталған 

шет  тілі 

  

  

  

  

  

  

  
  

Профессион

ально-

ориентирова

нный 

иностранны

й язык 

Шетел 

тілдері 

кафедрасы 

  

  

  

  

  

  

  
  

   

Кафедра 

иностранны

х языков 

  

  



Ф МР ЕНУ 02-01-18 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание первое 

 

предусматривает овладение нормами 

академического письма, развитие навыков 

критического анализа,  подготовки научных 

обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиографий по тематике проводимых 

исследований. 

The course of "Foreign language (professional)" is 

targeted at the formation of intercultural and 

communicative competence of Master students of 

non-linguistic specialties in the process of foreign 

language education at the over-based standard level 
(C1). The course provides for mastering the 

principles of academic writing, developing the skills 

of critical analysis, preparation of research review 

and annotations, reports and bibliographies on the 

subject of ongoing research.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Professionall

y- Oriented 

Foreign 
language 

  

  

  

  

  

  

  

Foreign 

Languages 

Department 

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

Compulsory Components for the major (university component) 

5.  КП 

МК 

ПД 

ОК 

PD 

СC 

TIZZ 

5301 

SIIT 

5301 

MRTI 

5301 
 

 

Туризм 

индустриясының 

заманауи зерттеулері                                         

Современные 

исследования  

индустрии туризма                                                               
Modern researches of the 

tourism industry 

2 1 Курс кеңістік әлеуметтік-экономикалық 

құбылысты жүйелі және жан-жақты зерттейтін 

туризм жөніндегі бастапқы ғылымипән болып 

табылады және туризм индустриясының 

дамуындағы әдіснама мен теорияның маңызын, 

туризм индустриясының мәселелерін ғылыми 
зерттелуінің теориясы мен әдіснамасын, жүйелік 

тәсіл – ішкі және сыртқы байланыстарын 

анықтаудың, әлемдік туризм индустриясының 

қалыптсау механизмдерінің орнығуын 

зерттеудің әдістемелік негізін қарастырады.  

Курс является главной научной дисциплиной в 

туризме, изучающией это пространственное 

социально-экономическое явление системно и 

комплексно и рассматривает теорию и 

методологию научных исследований проблем 

индустрии туризма, системные подходы в 
туризме как методологическая основа изученная 

внутренних и внешних связей, установления 

механизмов формирования мировой индустрии 

туризма. 

The course is the main scientific discipline in 

tourism, which studies this spatial socio-economic 

phenomenon systematically and comprehensively 

Туризмоло-

гия неіздері 

Основы 

туризмоло-

гии 

Fundamentas 
twrïzmologïï 

Туризм 

Туризм 

Tourism 
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and considers the theory and methodology of 

scientific research of problems of the tourism 

industry, system approaches in tourism as a 

methodological basis of studied internal and 

external links, establishing mechanisms for the 

formation of the world tourism industry.  

 Таңдау бойынша элективті компонетттер / Элективные компоненты по выбору / Elective Optional Components 

6.  БП 

ТК 

БД 

КВ 

ВD 
EC 

HTK

MDS 

5205 

SPSR

MT 
5205 

MPSI

TD 

5205 

 

 

Халықаралық 

туризмнің қазіргі 

мәселелері және даму 

стратегиясы 

Современные проблемы 
и стратегии развития 

международного 

туризма  

Modern problems and 

strategy of international 

tourism development 

4 1 Курс халықаралық туризмді дамытудың 

заманауи мәселелері мен стратегиялармен 

таныстырады және әлемдік нарықтағы туризм 

түрлерінің ерекшеліктерімен, олардың даму 

серпіні мен перспективаларымен танысады, 
Еуропалық, Американдық, Шығыс Азия және 

басқа туристік өңірлерде қарастырылады. 

Курс знакомит с современными проблемами и 

стратегиями развития международного туризма, 

с особенностями видов туризма на мировом 

рынке, тенденциями и перспективами их 

развития, рассматривая на примере 

Европейский, Американский, 

Восточноазиатский и другие туристские 

регионы. 

The course introduces modern problems and 

strategies for the development of international 
tourism, with the specific features of tourism in the 

world market, the trends and prospects for their 

development, considering, for example, the 

European, American, East Asian and other tourist 

regions. 

Туризм 

маркетингі 

Маркетинг 

туризма 

Tourism 
marketing 

Туризм 

Туризм 

Tourism 

7.  БП 

ТК 

БД 

КВ 

ВD 

EC 

KTSD

IB 

5206 

INRI

TK 

5206 

ITDTI
K 

5206 

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 

4 1 Пәнді зерттеу туризмдегі инновациялық 

қызметтің теориялық негіздері, жалпы 

қағидаттары, факторлары мен үрдістері туралы 

толық түсінік береді, сондай-ақ туризмді 

дамытудың инновациялық аспектілерін 

Қазақстандағы тұрақты туризмді дамыту 

факторы ретінде жан-жақты талдауға мүмкіндік 
береді. 

Изучение дисциплины дает достаточно полное 

представление об теоретических основах, общих 

принципах, факторах и тенденцих 

инновационной деятельности в туризме, а также 

дает возможность всесторонно анализировать  

Туризм 

маркетингі 

Маркетинг 

туризма 

Tourism 

marketing 

Туризм 

Туризм 

Tourism 
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инновационные аспекты развития туристской 

сферы как фактора устойчивого развития 

туризма и в Казахстане. 

The study of the discipline gives a fairly complete 

picture of the theoretical foundations, general 

principles, factors and trends of innovative activity 

in tourism, and also provides an opportunity to 

comprehensively analyze innovative aspects of 

tourism development as a factor of sustainable 

tourism development in Kazakhstan. 

8.  БП 
ТК 

БД 

КВ 

ВD 

EC 

TBB
K 

5207 

KTB 

5207 

TCTB 

5207 

Туристік бизнестің 
бәсекеге қабілеттілігі 

Конкурентоспособность 

туристского бизнеса 

The competitiveness of 

tourism business 

4 1 Бұл пән бәсекеге қабілетті кластерлерді 
қалыптастырудың теориялық және әдістемелік 

аспектілерін, кластерлерді дамытудағы әлемдік 

тәжірибені қарастырады; туристік кластердің 

мәнін, құрылымын, картасын, жіктелуін 

анықтайды; мемлекеттік саясаттың негізі ретінде 

және инновацияны ынталандыру үшін негіз 

ретінде мемлекет, аймақ, өнеркәсіп 

салаларының бәсекеге қабілеттілігін талдауда 

кластердің рөлі; сонымен бірге Қазақстанның 

туристік кластерін дамыту перспективалары 

және Қазақстанның аймақтарында туризмді 

дамытудың бас жоспарын. 
Данная дисциплина рассматривает теоретико-

методологические аспекты формирования 

конкурентоспособных кластеров, мировой опыт  

развития кластеров; раскрывает сущность, 

структуру, карту, классификацию туристского 

кластера; роль кластера при анализе 

конкурентоспособности государства, региона, 

отрасли, как основу  общегосударственной  

политики и как основу стимулирования 

инновационной деятельности; так же 

перспективы развития туристского кластера в 
Казахстане и мастер-план по развитию туризма 

в регионах Казахстана.  

Theoretical and methodological aspects of 

formation of competitive clusters; Elements of 

tourism cluster, their role; The structure of the 

cluster, the cluster map, classification; Cluster in the 

analysis of the competitiveness of the state, region, 

industry; as a basis for national policy; as a basis for 

Туризм 
маркетингі 

Маркетинг 

туризма 

Tourism 

marketing 

Туризм 
Туризм 

Tourism 
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stimulating innovation; World experience of 

development of clusters; Prospects for the 

development of tourist cluster in Kazakhstan; 

Master plan for tourism development in the regions 

of Kazakhstan. 

 

9.  БП 

ТК 

БД 

КВ 

ВD 
EC 

TIPh

K 

5208 

PhOI

T 
5208 

FRTI 

5208 

Туристік 

индустриядағы 

франчайзингтік 

қатынастар 

Франчайзинговые 
отношения в индустрии 

туризма  

Franchise relations in the 

tourism industry 

4 1 «Туристік индустриядағы франчайзингтік 

қатынастар» пәнінің  бойынша негізгі ұғымдар 

мен категориялар негіздерінің мәні, 

ерекшеліктері, Қазақстандағы туризм саласының 

серпінді дамуын айқындайтын, әрі 
кәсіпкерліктің маңызды түрі ретіндегі венчурлік 

кәсіпкерлік пен франчайзингтер  дамуының 

динамикасы, оның даму бағыттары. 

Содержание дисциплины «Франчайзинговые 

отношения индустрии туризма»  раскрывает 

основные категории и понятия, особенности, 

направления и формы развития венчурного 

предпринимательства и франчайзинга как 

деятельности перспективной, определяющей 

динамичное развитие туристской отрасли 

Казахстана. 

Content of discipline "Franchise relations in the 
tourism industry" reveals major categories and 

concepts especially directions and forms of 

development of venture business and franchising as 

a promising activity, defining discipline of  

development of the tourism industry in Kazakhstan. 

 

Туризм 

маркетингі 

Маркетинг 

туризма 

Tourism 

marketing 

Туризм 

Туризм 

Tourism 

10.  БП 

ТК 

БД 

КВ 

ВD 

EC 

TIDS

ZhT 

5209 

TSPR

TI 

5209 
TSPT

ID 

5209 

Туризм 

индустриясының 

дамуын стратегиялық 

жоспарлау 

технологиясы 

Технология 
стратегического 

планирования равзития 

туристской индустрии 

Technology of strategic 

planning of tourism 

industry development 

4 2 Пәннің мазмұны туристік ұйымдардың 

мамандарының ең төменгі кәсіби біліміне кіреді 

және туристік кәсіпорынды басқаруға, сондай-ақ 

аймақ деңгейінде немесе аймақта жоспарлауда 

стратегиялық тәсілдерді енгізу дағдыларын 

қалыптастырады. 
Содержание дисциплины входит в необходимый 

минимум профессиональных знаний 

специалистов туристских организаций и 

формирует  комплекс знаний, навыков 

реализации стратегического подхода как в 

процессе управления туристическим 

предприятием, так и планирования на уровне от-

Туризм 

менеджмені 

Менеджмет 

туризма 

Тourism 

management 
 

Туризм 

маркетингі 

Маркетинг 

туризма 

Tourism 

marketing 

Туризм 

Туризм 

Tourism 
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расли или региона. 

The content of the discipline is included in the 

necessary minimum of professional knowledge of 

the specialists of tourist organizations and forms a 

complex of knowledge, skills of implementing a 

strategic approach both in the management of the 

tourist enterprise and in planning at the level of the 

field or the region. 

 

11.  БП 

ТК 
БД 

КВ 

ВD 

EC 

TDDS 

5210 
SRTD 

5210 

SDTD 

5210 

Туристік 

дестинацияларды 
дамытуды стратегиялау  

Стратегирование 

развития туристских 

дестинации 

Strategy development of 

tourism destinations 

4 2 Пән «Туристік дестинация» түсінігі туралы және 

туристік дестинация маркетингі концепциясы 
төңірегіндегі негізгі түсініктер туралы, олардың 

типологиясы және туристік дестинациялардың 

қызмет етуі мен басқарудың ерекшеліктері 

жайлы ұғым қалыптастыруға бағытталған. 

Дисциплина направлена на овладение основами 

формирование представления о понятии 

"туристическая дестинация" и об основных 

понятиях в области концепции маркетинга 

туристской дестинации, их типологии, об 

особенностях функционирования и управления 

туристических дестинациями. 

Discipline aimed at mastering the basics of the 
formation of ideas about the concept of "tourist 

destination" and about the basic concepts in 

marketing tourist destinations concept, their 

typology and peculiarities of functioning and 

management of tourist destinations. 

 

 

Туризм 

менеджмені 
Менеджмет 

туризма 

Тourism 

management 

 

Туризм 

маркетингі 

Маркетинг 

туризма 

Tourism 

marketing 

Туризм 

Туризм 
Tourism 

12.  КП 

ТК 

ПД 

КВ 

  PD 
EC 

KET

KZhD

T 

5302 

SSTR
TKE 

5302 

CSTT

DKE 

5302 

 

 

Қазақстан 

экономикасындағы 

туризмнің қазіргі 

жағдайы  мен  даму  

тенденциялары*  
Современное состояние 

и тенденции развития 

туризма в 

Казахстанской 

экономике*   

Current status and trends 

of tourism development 

4 2 Пәннің мазмұны туризм дамуына әсер ететін 

факторларға қатысты мәселелер шеңберін 

қамтиды. Туризм түрлерінің жіктелуі, олардың 

әлемдегі, Қазақстанның макроаймақтарындағы 

қазіргі жағдайы мен даму тенденциялары егжей-
тегжейлі қарастырылады.  

Содержание дисциплины охватывает ряд 

вопросов связанное с факторами, влияющие на 

развитию туризма. Более подробно обсуждается 

классификация типов туризма в мире и 

макроэкономических регионов Казахстана и их 

текущиесостояние и тенденции развития. 

Туризм 

экономика-

сы 

Экономика 

туризма 
Tourism 

Business 

Туризм 

Туризм 

Tourism 
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in Kazakhstan's 

economy* 

The content of the discipline covers a number of 

issues related to factors affecting the development 

of tourism. The classification of types of tourism in 

the world and macroeconomic regions of 

Kazakhstan and their current state and development 

trends are discussed in more detail. 

 

13.  КП 

ТК 

ПД 

КВ 
  PD 

EC 

TMA

ZAB 

5303 

SPNR
TM 

5303 

MAD

DTR 

5303 

 

 

 

 

Туристік 

марштурттарды 

әзірлеудің    заманауи 

әдістері мен бағыттары  
Современные подходы 

и направления 

разработки туристскиx 

маршрутов  

Modern approaches and 

directions of 

development of tourist 

routes 

2 2 Бұл пән туристік салада болашақ мамандарды 

даярлаудағы басты тақырыптардың бірі болып 

табылады, ол өз кезегінде туризмнің барлық 

негізгі аспектілерімен келесідей кең ауқымдағы 
тақырыптарда, оның ішінде туристік 

қызметтерді жасау технологиясы, демалыс және 

туризмнің табиғи және мәдени-тарихи 

қорларының алуан түрлілігімен танысу; 

серіктестермен және қызмет көрсетушілермен 

жұмыс ұйымдастыру, таныстырады. 

Данная дисциплина является одной из основных 

в процессе обучения будущих специалистов 

индустрии туризма, что определено широтой 

входящих в нее тем, предполагающих 

знакомство обучающихся со всеми базовыми 

аспектами туристической деятельности, таких 
как технология проектирования туристских 

услуг, разнообразие природных и культурно-

исторических ресурсов рекреации и туризма; 

организация работы с партнерами и 

поставщиками услуг. 

This discipline is one of the main subjects in the 

training of future specialists in the tourism industry, 

which is determined by the breadth of its topics that 

involve familiarity of students with all the basic 

aspects of tourism, such as technology for designing 

tourism services, the diversity of natural and 
cultural and historical resources of recreation and 

tourism; organization of work with partners and 

service providers. 

Туризм 

география-
сы 

География 

туризма 
Tourism 

geography 

Туризм 

Туризм 

Tourism 

14.  КП 

ТК 

ПД 

КВ 

  PD 

TKO

DUK

Zh 

5304 

OTD

Туристік қызметті 

өңірлік деңгейде 

ұйымдастыру және 

картографиялық 

жобалау  

2 2 «Туристік қызметті өңірлік деңгейде 

ұйымдастыру және картографиялық жобалау» 

оқу курсы жоспарлаудың, кәсіби туристік 

қызметті іске асыруды және жобалау мен  

ұйымдастырушылық-басқарудың негізін  

Туризм 

география-

сы 
География 

туризма 

Туризм 

Туризм 

Tourism 



Ф МР ЕНУ 02-01-18 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание первое 

 

EC RUK

P 

5304 

OTA

RLC

D 

5304 

Организация 

туристской 

деятельности на 

региональном уровне и 

картографическое 

проектирование  

Organization of tourist 

activities at the regional 

level and cartographic 

design 

оқудағы басты звено болып табылады. Басты 

назарда туризмді дамытудың заманауи 

жағдайларына талдау жасалады; туристік 

индустрияның толық өзіне және жеке 

аймақтарының  мәселелері мен даму 

болашағына, туристік қызметтің дамуына, 

ұйымның нормативті- құқықтық базасына мән 

беріледі.  

Учебный курс «Организация туристской 

деятельности на региональном уровне и 

картографическое проектирование» является 
ключевым звеном в изучении организационно-

управленческих основ планирования, 

проектирования и реализации 

профессиональной туристской деятельности; 

при изучении особое внимание уделяется 

анализу современной ситуации развития 

туризма, нормативно-правовой базы 

организации и развития туристской 

деятельности, проблемам и перспективам 

развития туристской индустрии в целом, и в 

регионе в частности. 
The course "Organization of tourist activities at the 

regional level and cartographic design" is a key 

element in the study of organizational and 

managerial foundations of planning, design and 

implementation of a professional tourist activity. 

Particular attention is paid to the analysis of the 

current situation of tourism development, the 

regulatory framework of the organization and the 

development of tourism activities, problems and 

prospects of development of the tourism industry in 

general and the region in particular. 

Tourism 

geography 

15.  КП 
ТК 

ПД 

КВ 

  PD 

EC 

TICB
MZ 

5305 

MICB

IT 

5305 

MRD

BTI 

5305 

Туристік 
индустриядағы 

цифралық бизнесті 

маркетингтік зерттеу 

Маркетинговые 

исследования 

цифрового бизнеса в 

индустрии туризма 

Marketing research of 

2 2 Пән туризм нарығында талдаудың теориясы мен 
практикасын және туризм нарығында заманауи 

цифрлық бизнестің құрылымы мен 

ерекшеліктерін; туризмді одан әрі жетілдіру 

үшін жоспарлауда және ұйымдастыруда 

пайдаланылатын цифрлық деңгейдегі туристік 

нарықтың даму бағыттарын, болашағын және 

проблемаларын қарастырады. 

Дисциплина рассматривает теорию и практику 

Туризм 
маркетингі 

Маркетинг 

туризма 

Tourism 

marketing 

Туризм 
Туризм 

Tourism 
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digital business in 

tourism industry 

исследования с особенностями современного 

цифрового бизнеса в индустрии туризма, 

методы анализа туристского рынка, 

применяемые в процессе туристской 

деятельности при планировании и организации в 

целях дальнейшего совершенствования; 

направления, перспективы и проблемы развития 

туристского рынка на цифровом уровне. 

The content of the discipline is based on the 

principles of mastering the theory and practice of 

research and methods of analyzing the tourist 
market, the structure and features of modern digital 

business in the tourism industry; directions, 

prospects, and problems of development of the 

tourist market at the digital level; used in the 

process of tourism in planning and organization for 

further improvement.  

16.  КП 

ТК 

ПД 

КВ 

  PD 

EC 

TDST

K 

5306 

ISTT

D 

5306 
ASTT

D 

5306 

Туристік 

дестинацияларда 

SMARTтехнологиялард

ы қолдану 

Использование SMART 

технологии в 
туристских 

дестинациях 

Application of SMART 

technologies in tourist 

destinations 

2 2 Пәннің мазмұны білімгерлердің туристік 

дестинациялардағы SMART технологияларын 

қолдану аясындағы теориялық және 

практикалық білім кешенін қалыптастыру 

принциптеріне негізделген. 

Содержание дисциплины исходит из принципов 
формирования у обучающихся комплекса 

теоретических и практических знаний в области 

использования SMART технологий в туристских 

дестинациях. 

The content of the discipline is based on the 

principles of forming at the master students a set of 

theoretical and practical knowledge in the 

application of SMART technologies in tourist 

destinations 

Туризм 

маркетингі 

Маркетинг 

туризма 

Tourism 

marketing 

Туризм 

Туризм 

Tourism 

17.  КП 

ТК 

ПД 
КВ 

  PD 

EC 

TIAE

ZTA 

5307 
TMS

EITI 

5307 

TMS

ERTI 

5307 

 

Туристік 

индустриядағы 

әлеуметтік-
экономикалық 

зерттеулер теориясы 

мен әдістемесі* 

Теория и методология 

социально-

экономических 

исследований в 

4 3 «Туризм индустриясындағы әлеуметтік-

экономикалық зерттеулер теориясы мен 

әдістемесі» курсы туризм индустриясында 
әлеуметтік-экономикалық зерттеулердің 

маңызды теориялық және әдіснамалық 

аспектілерін: әлеуметтік-экономикалық 

зерттеулердің көрсеткіштері және туризм 

индустриясында ғылыми зерттеулер жүргізудегі 

ғылыми әдістерді қолдану әдістері, тәсілдер мен 

шешімдер әлеуметтік-экономикалық зерттеулер 

Туризмолог

ия негіздері 

Основы 
туризмоло-

гии 

Fundamental 

twrïzmologïï 

 

Туризм 

маркетингі 

Туризм 

Туризм 

Tourism 
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туристской индустрии * 

Theory and Methodology 

of Social and Economic 

Research in the tourist 

industry* 

нәтижелерін келешектегі кәсіби қызметте 

пайдалану бойынша нақты міндеттерін қамтиды. 

Курс «Теория и методология социально-

экономических исследований в туристской 

индустрии» охватывает важнейшие теоретико-

методологические аспекты социально-

экономических исследований в индустрии 

туризма: система показателей социально-

экономических исследований и методика 

использования научных методов при 

проведении данных исследований в индустрии 
туризма, подходы проведения и решения 

конкретных задач по использованию 

результатов социально-экономических 

исследований в будущей профессиональной 

деятельности. 

The course " Theory and Methodology of Social 

and Economic Research in the tourist industry " 

covers the most important theoretical and 

methodological aspects of socio-economic research 

in the tourism industry: a system of socio-economic 

research indicators and methods of using scientific 
methods in conducting research in the tourism 

industry, approaches and solutions specific tasks on 

the use of the results of socio-economic research in 

future professional activities. 

 

Маркетинг 

туризма 

Tourism 

marketing 

18.  КП 

ТК 

ПД 

КВ 

  PD 

EC 

TEIZ

hU 

5308 

ETOI

P 

5308 

TEOI
P 

5308 

Туризм экономикасы 

және инновациялық 

жобаларды 

ұйымдастыру 

Экономика туризма и 

организация 

инновационных 
проектов 

Tourism еconomics and 

organization of 

innovative projects   

4 3 Пән туризмдегі инновациялық қызметтің 

экономикалық негіздерінің теориялық, 

әдістемелік және практикалық аспектілерін, 

Қазақстанның туристік индустриясының 

серпінді дамуын анықтайтын перспективалар 

ретінде таныстырып, инновациялық жобаларды 

басқарудың мәні, оның тиімділігі мен іске асыру 
кезеңдері, сондай-ақ ұйымның әлеуетін бағалау, 

инновациялық стратегияны әзірлеу және 

жобаларды басқару мәселелерін қарастырады. 

Дисциплина ознакомливая теоретико-

методологические и практические аспекты 

экономических основ инновационной 

деятельности туризма как перспективной, 

определяющей динамичное развитие туристской 

Туризм 

менеджмен-

ті 

Менеджмет 

туризма 

Тourism 

management 
 

Туризм 

маркетингі 

Маркетинг 

туризма 

Tourism 

marketing 

Туризм 

Туризм 

Tourism 
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отрасли Казахстана, рассматривает сущность 

управления инновационным проектом, его 

эффективность и этапы реализации, а также 

вопросы оценки потенциала организации, 

разработки инновационной стратегии и 

управления проектами. 

Discipline acquainting the theoretical, 

methodological and practical aspects of the 

economic foundations of innovative tourism activity 

as a perspective that determines the dynamic 

development of the tourist industry of Kazakhstan, 
considers the essence of innovation project 

management, its effectiveness and implementation 

stages, as well as issues of the organization's 

capacity assessment, innovation strategy 

development and project management 

 

19.  КП 

ТК 

ПД 

КВ 

  PD 

EC 

TKS

MZh 

5309 

MPST

G 

5309 
MPFT

H 

5309 

 

Туризм және 

қонақжайлық 

саласындағы  

маркетингтік  жобалар  

Маркетинг проектов в 

сфере туризма и 
гостеприимства 

Marketing projects in the 

field of tourism and 

hospitality 

4 3 Бұл пәннің мақсаты ретінде  туристік және 

қонақ үй маркетингінің артықшылығын түсіну. 

Нәтижеге жету үшін, пәннің аясында туризм 

және қонақжайлық саласындағы бизнесті 

бастаудың жалпы аспектілері қарастырылады, 

яғни талдау сұрақтары және сату нарықтарын 
таңдау, сыртқы ортаға аудит жүргізу, туристік 

нарықтарды сегменттеу, турөнімді жасау және 

бағаны қалыптастыру, сату жүйесін ұйымдастру 

және маркетингтік коммуникацияны мақсатты 

нарықпен қамтамасыз ету. 

Курс қонақжайлылық пен туризм саласында 

стратегиялық маркетинг мәселелерін, осы 

саладағы маркетингке әсер ететін шешуші 

параметрлерді түсінігін, компанияларды және 

олардың қызметтерін насихаттау тетіктерін, 

сондай-ақ тұтынушылар мен сенімді 
тұтынушылар қауымдастығының құндылығын 

қалыптастыру мәселелрін қамтиды, 

маркетингтік жоспарлау саласындағы және 

қазіргі заманғы маркетингтік қызметтің ұзақ 

мерзімді нәтижелерін бағалау аясында 

практикалық ұсынымдар ұсынады. 

Курс охватывает вопросы в области 

стратегического маркетинга в сфере 

Туризм 

маркетингі 

Маркетинг 

туризма 

Tourism 

marketing 

Туризм 

Туризм 

Tourism 
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гостеприимства и туризма, понимание ключевых 

параметров, влияющих на маркетинг в данной 

области, механизмов продвижения компаний и 

их услуг, а так же формирования ценности для 

потребителя и лояльных потребительских 

сообществ, предлагает практические 

рекомендации в области маркетингового 

планирования и оценки долговременных 

результатов современной маркетинговой 

деятельности. 

The aim of this discipline is the understanding of 
the specifics of tourism and hospitality marketing. 

To achieve this, within the discipline, considered 

general aspects conduct of business at the sphere of 

tourism and hospitality, questions of analyses and 

the choice of markets, audit of the environment, 

segmenting the tourist market, the development of 

tourism products and pricing, organizing the sales 

system and providing marketing communication 

with the target market. 

 

20.  КП 

ТК 
ПД 
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  PD 

EC 
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KZhU 
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5310 

TOD

CCCT 

5310 

 

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 

4 3 Тасымалдаудың тарифтері мен талаптарын 

ескере отырып, туристердің тасымалдауын 
ұйымдастыруға мүмкіндік беретін 

ұйымдастырушылық жобалау тәжірибесімен 

және жобалық  авто-кемпингтік және 

караванингтік туризмді игеру. 

Овладение практикой организационного 

проектирования и проектного авто-

кемпингового туризма и караванинга, 

позволяющего заниматься организацией 

перевозок туристов с учетом знаний правил и 

тарифов перевозок. 

Is to master the practice of organizational design 
and project cars, camping and caravanning tourism, 

allowing visitors to engage in transport organization 

in the light of knowledge of the rules and tariffs 

transport. 

 

Туризмоло-

гия неіздері 
Основы 

туризмоло-

гии 

Fundamentas 

twrïzmologïï 

Туризм 

Туризм 
Tourism 

21.  КП 

ТК 

ПД 

HTB

UZhB 

5311 

Халықаралық туристік 

бизнесте 

ұйымдастырушылық 

4 3 Пән халықаралық туристік бизнестегі ұйымдық 

жобалау мен басқарудың мәнін қарастырады, 

жобаның негізгі түсініктері, мазмұны, 

Туризмоло-

гия неіздері 

Основы 

Туризм 

Туризм 

Tourism 
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  PD 

EC 

OPU
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5311 
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жобалау және басқару 

Организационное 

проектирование и 

управление в 

международном 

туристском бизнесе 

Organizational designing 

and management in the 

international tourist 

business 

жоспарлау кезеңдері мен әдістері, жобаны 

жоспарлау процедуралары, жобаларды басқару 

әдістері мен модельдері, туризмдегі жоспарлау 

және жобалау әдістерін таңдау бойынша 

тәжірибелік ұсынымдар ұсынады. 

Дисциплина рассматривает сущность 

организационного проектирования и управления 

в международном туристском бизнесе, 

раскрывает основные понятия, содержание 

проектной деятельности, этапы и методы 

планирования, процедуры проектного 
планирования, модели и методы управления 

проектами, предлагает практические 

рекомендации для выбора методов составления 

планов и проектов в туризме.    

The discipline considers the essence of 

organizational design and management in the 

international tourist business, reveals the main 

concepts, the content of the project activity, the 

stages and methods of planning, the procedures for 

project planning, models and methods of project 

management, offers practical recommendations for 
choosing methods of planning and projects in 

tourism. 

туризмоло-

гии 

Fundamental

s 

twrïzmologïï 
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