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 Міндетті компоненттер (ТОЖ ескере отырып) / Обязательные компоненты (с учетом ТУПл) 

1.  БП МК 

БД ОК 

BD CC 

Psi 

5205 

Psi 
5205 

Psi 

5205 

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 

Әлеуметтану  

Социология 

Sociology 

Әлеумет-

тік 

педагогика 
және өзін-

өзі тану 

кафедрасы 
Кафедра 

Социаль-

ной 

педаго-
гики и 

самопоз-

нания 
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подходах и принципах современной 

психологической науки,  основных методах 

исследования психических процессов, 

состояний и свойств личности, механизмов 

регуляции деятельности, 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. 

Dpartment 

of Social 

pedagogy 
and self-

knowledge  

2.  БП МК 

БД ОК 

BD CC 

ShT 

5201 

IYa 
5201 

FL 

5201 

 
 

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 

предусматривает овладение нормами 

Кәсіби 

бағытталған шет  

тілі 
Профессио-

нально-

ориентирован-

ный 
иностранный 

язык 

 Professionally- 
Oriented Foreign 

language 

Шетел 

тілдері 

кафедрасы 
Кафедра 

иностранн

ых языков 

 Foreign 
Languages 

Department 
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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. 

3.  БП МК 

БД ОК 
BD CC 

Men 

5202 
Men 

5202 

Men 

5202 

Менеджмент                                        

Менеджмент                                                          
Management 

1 1 Учебная дисциплина «Менеджмент изучает 

процесс планирования организации, 
руководства и контроля для достижения целей 

организации посредством скоординированного 

использования человеческих и материальных 

ресурсов.  
«Менеджмент» оқу пәні ұйымның 

ұйымдастыру, мақсатқа жету үшін адами және 

материалдық ресурстарды тиімді қолдануды 
басқару және бақылау процесін қарастырады. 

The academic discipline "Management studies the 

planning of organization, management and control 
to achieve the organization's goals through the 

coordinated use of human and material resources. 

Туризм 

менеджменті 
Менеджмент 

туризма 

Тourism 

management  

Менедж-

мент 
кафедрасы 

Кафедра 

Менедж-

мента 
Manageme

nt 

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

4.  КП МК 
ПД ОК 

PD СC 

TE 
5301 

ET 

5301 

ET 
5301 

Туризм  экономикасы                                                          
Экономика туризма                                                                         

Economy of tourism 

1 1 Туризм экономикасы пәні туризмдегі 
экономикалық негіздердің теориялық-

әдістемелік және практикалық аспектілерін 

қарастырады, туризмдегі экономика негіздері 

жайлы, туристік кәсіпорынның ресурстық 
әлеуетін бағалау жүргізуде және дамудың 

оңтайлы стратегиясын таңдауда білім және 

дағдылар береді.  

Туризм 
индустриясының 

теориялық және 

әдістемелік 

мәселелері 
Теоретические и 

методологически

е проблемы 

Туризм 
Туризм 

Tourism 
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Дисциплина «Экономика туризма» 

рассматривает теоретико-методологические и 

практические аспекты экономических основ 
туризма, дает знания в области экономики 

туризма и навыки по оценке ресурсного 

потенциала туристского предприятия и 

подбору оптимальной стратегии развития.  
In-depth teaching of the world economic 

experience and the content The discipline 

"Tourism Economics" examines the theoretical 
and methodological and practical aspects of the 

economic bases of tourism, provides knowledge 

in the field of tourism economics and skills in 

assessing the resource potential of a tourist 
enterprise and the selection of an optimal 

development strategy. 

индустрии 

туризма 

Theoretical and 
methodological 

problems of the 

tourism industry 

 Таңдау бойынша элективті компонетттер / Элективные компоненты по выбору 

5.  БП ТК 
БД КВ 

ВD EC 

TIKA
RB 

5201 

UShR
PTI 

5201 

HRM
TIE 

5201 

 

 
 

Туризм индустриясы 
кәсіпорындарындағы 

адам ресурстарын 

басқару* 
Управление 

человеческими 

ресурсами на 
предприятиях 

туристской индустрии * 

Human Resource 

Management in the 
tourism industry 

enterprises* 

3 1 Адам ресурстарын басқару және туристік 
қызмет нарығындағы басқару спецификасын 

білу. Персоналмен жұмыс жасау әдістері мен 

жұмысқа қабылдау қабілеттілігі. Туристік  
индустрия кәсіпорындарының нәтижелігі мен 

сапасын бағалау әдістерін меңгеру.  

Знать специфику управления человеческими 
ресурсами и рынка туристской деятельности. 

Методы работы и возможность набирать 

персонал. Владеть методами оценки качества и 

эффективности работы предприятий 
индустрии туризма. 

To know the specifics of human resources 

management and the tourism market. Methods of 
work and the ability to recruit staff. Own methods 

for assessing the quality and efficiency of the 

tourism industry. 

Туризм 
менеджменті 

Менеджмент 

туризма 
Тourism 

management 

Туризм 
Туризм 

Tourism 

6.  КП ТК 
ПД КВ 

PD EC 

TIDSZ
hT 

5302 

TSPR

Туризм 
индустриясының 

дамуын стратегиялық 

жоспарлау 

2 1 Пәннің мазмұны туристік ұйымдардың 
мамандарының ең төменгі кәсіби біліміне 

кіреді және туристік кәсіпорынды басқаруға, 

сондай-ақ аймақ деңгейінде немесе аймақта 

Туризм 
менеджменті 

Менеджмент 

туризма 

Тourism 

Туризм 
Туризм 

Tourism 
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TI 

5302 

TSPTI
D 

5302 

технологиясы 

Технология 

стратегического 
планирования равзития 

туристской индустрии 

Technology of strategic 

planning of tourism 
industry development 

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 

отрасли 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. 

management 

 

Туризм маркетингі 

Маркетинг 

туризма 

Tourism marketing 

7.  КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

TDDS 

5303 

SRTD 

5303 
SDTD 

5303 

Туристік 

дестинацияларды 

дамытуды стратегиялау  

Стратегирование 
развития туристских 

дестинации 

Strategy development of 
tourism destinations 

2 1 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 

менеджменті 

Менеджмент 

туризма 

Тourism 

management 

 

Туризм маркетингі 

Маркетинг 

туризма 

Tourism marketing 

Туризм 

Туризм 

Tourism 
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8.  КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

TMAZ

AB 

5304 

SPNRT

M 5304 

MADD

TR 

5304 

 

 

 
 

Туристік 

марштурттарды 

әзірлеудің    заманауи 
әдістері мен бағыттары  

Современные подходы и 

направления разработки 

туристскиx маршрутов  
Modern approaches and 

directions of development of 

tourist routes 

3 1 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 

географиясы 

География 
туризма 

Tourism 

geography 

Туризм 

Туризм 

Tourism 

9.  КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

TKOD

UKZh 

5305 

OTDR

UKP 
5305 

OTAR

LCD 

5305 

Туристік қызметті 

өңірлік деңгейде 
ұйымдастыру және 

картографиялық 

жобалау  
Организация туристской 

деятельности на 

региональном уровне и 

картографическое 
проектирование  
Organization of tourist 

activities at the regional 

3 1 «Туристік қызметті өңірлік деңгейде ұйымдастыру 

және картографиялық жобалау» оқу курсы 

жоспарлаудың, кәсіби туристік қызметті іске 

асыруды және жобалау мен  ұйымдастырушылық-

басқарудың негізін  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 

Туризм 

географиясы 
География 

туризма 

Tourism 
geography 

Туризм 

Туризм 

Tourism 
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level and cartographic 

design 

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. 

10.  КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

AKTK

ZhU 

5306 
OPAK

TK 

5306 

TODC

CCT 

5306 

 

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 

2 1 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. 

Туризмология 
негіздері 

Основы 

туризмологии 

Fundamentals 
twrïzmologïï 

Туризм 

Туризм 

Tourism 

11.  КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

HTBU

ZhB 

5307 

OPUM

TB 

5307 

ODMI

Халықаралық туристік 

бизнесте 

ұйымдастырушылық 

жобалау және басқару 
Организационное 

проектирование и 

2 1 Пән халықаралық туристік бизнестегі ұйымдық 

жобалау мен басқарудың мәнін қарастырады, 

жобаның негізгі түсініктері, мазмұны, жоспарлау 

кезеңдері мен әдістері, жобаны жоспарлау 

процедуралары, жобаларды басқару әдістері мен 

модельдері, туризмдегі жоспарлау және жобалау 

әдістерін таңдау бойынша тәжірибелік ұсынымдар 

Туризмология 

негіздері 

Основы 

туризмологии 
Fundamentals 

twrïzmologïï 

Туризм 

Туризм 

Tourism 
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TB 

5307 

 

 

управление в 

международном 

туристском бизнесе 
Organizational designing 

and management in the 

international tourist business 

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. 

12.  КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

TICBM

Z 5308 

MICBI

T 5308 

MRDB
TI 

5308 

Туристік индустриядағы 

цифралық бизнесті 
маркетингтік зерттеу 

Маркетинговые 

исследования 
цифрового бизнеса в 

индустрии туризма 

Marketing research of 

digital business in tourism 
industry 

2 1 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 

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.  

Туризм 

маркетингі 
Маркетинг 

туризма 

Tourism 
marketing 

Туризм 

Туризм 

Tourism 
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13.  КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

TDST

K 5309 

ISTTD 

5309 

ASTT

D 5309 

Туристік 

дестинацияларда 

SMARTтехнологиялард
ы қолдану 

Использование SMART 

технологии в 

туристских дестинациях 
Application of SMART 

technologies in tourist 

destinations 

2 1 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 
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