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1 семестр        

3 

TOUR 52003 

 

Туризм 

менеджменті 
Менеджмент 

туризма 

Тourism 

management 

Туризм индустриясы кәсіпорындарындағы адам 

ресурстарын басқару* 
Управление человеческими ресурсами на 

предприятиях туристской индустрии* 

Human Resource Management in the tourism 

industry enterprises * 

БП ТК 

БД КВ 
ВD EC 

3 5 2 1  
емтихан 

экзамен 

exam 

5 
TOUR 52002 

  
Туристика және туристік дестинация маркетингі  

Туристика и маркетинг туристских дестинации  
Tourismology and marketing of tourist destinations 

КП ТК 

ПД КВ 
PD EC 

3 5 2 1  
емтихан 

экзамен 

exam 

6 

TOUR 52002 

  

Халықаралық туристік бизнесте 

ұйымдастырушылық жобалау және басқару  

Организационное проектирование и управление 
в международном туристском бизнесе  

Organizational designing and management in the 

international tourist business 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 
3 5 2 1  

емтихан 

экзамен 

exam 

7 

TOUR 52003 

  

Туризм саласындағы заманауи 

инфрақұрылымдық жобаларды әзірлеу және 

жүзеге  асыру  

Разработка и реализация современных 
инфраструктурных проектов в сфере туризма  

Development and implementation of modern 

infrastructure projects in the field of tourism 
* - на казахском языке 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 
3 5 2 1  

емтихан 

экзамен 

exam 

8 
TOUR 52002 

 
Туризм 

географиясы 

Туристік қызметті өңірлік деңгейде 

ұйымдастыру және картографиялық жобалау  

КП ТК 

ПД КВ 
3 5 2 1  

емтихан 

экзамен 
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Дисциплины вузовского компонента,включенные в обязательную часть ОП, в КЭД указывается со знаком (*) 

География 

туризма 

Тourism 

geography 

Организация туристской деятельности на 

региональном уровне и картографическое 

проектирование  
Organization of tourist activities at the regional 

level and cartographic design 

PD EC exam 

9 
TOUR 52003 

 

Туризм 

маркетингі 
Маркетинг 

туризма 

Tourism 

marketing 

Туризм және қонақжайлық саласындағы  

маркетингтік  жобалар  
Маркетинг проектов в сфере туризма и 

гостеприимства  

Marketing projects in the field of tourism and 
hospitality 

КП ТК 
ПД КВ 

PD EC 
3 5 2 1  

емтихан 

экзамен 

exam 

10 
TOUR 52002 

  

Туризмдегі мемлекеттік жеке-меншік әріптестік 

Государственно-частное партнерство в туризме 
Matching çastnoe partnership in tourism 

КП ТК 
ПД КВ 

PD EC 
3 5 2 1  

емтихан 

экзамен 

exam 
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Шифр және модульдің атауы Туризм мен қонақжайлықтың сапа 

менеджменті және үрдісін басқару  TOUR 
53001 

Код және пәннің атауы Туризм индустриясы кәсіпорындарындағы 

адам ресурстарын басқару 

Семестр Күзгі  

Пәннің кредиттер саны 

(РК кредиттер / ECTS кредиттер) 

3 кредит 

 Пәнді жүргізетін жауапты оқытушының аты-жөні, 

тегі   

Балгабаева В.Т. – э.ғ.к, доцент 

Оқу тілі Қазақ 

Оқуды ұйымдастыру түрі бойынша жалпы сағат 

саны (дәрістер, семинарлық, практикалық, 

лабораториялық және студиялық, ОӨЖ және т.б.)  

Дәрістер – 30/2 

Практикалық сабақтар –15/1 
МӨЖ – 90/6 

Пререквизиттер  

Постреквизиттер  

Пәнді игерудің және нәтиженің мақсаты, тұғырымдалған  құзретінің терминдермен түсініктемесі   

Мақсат –   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.   

Білу керек  – қонақжайлылық индустриясындағы кәсіпорындардағы қызмет көрсетудің негіздерін,  
қызметкерлердің жұмыс әдістері мен тәсілдерін қолдана білу жағжайын, басқару тұжырымдамасының 

эволюциясы ретіндегі сапасын.  

Қабілетті болу -  туризм және қонақжайлық индустриясындағы кәсіпорындарда сапа менеджмент 

жүйесін енгізуді басқаруды; өндірістік мәселелерді сапа менеджмент жүйесінде шешу; экономикалық 
және статистикалық есептеулер жүргізу,сапа менеджмент жүйесін енгізудің тиімділігін анықтау; қонақ 

үй мен мерамхананы технологиялық жабдықпен жабдықтаудың тапсырысын жасау.  

Дағдысының  болуы: теориялық және практикалық мәселелерді шешу кезінде ғылыми- теориялық 
негіздің білімін білу және пайдалану, жүйелі және салыстырмалы талдаудың жаңашылдығын меңгеру; 

зерттеушілік жаңашылдығының болуы; өмір бойы өзінің кәсіби шеберлігін арттыру; әлеуметтік 

бағдаранған тұлға ретінде, маманның гуманистік дүниетанымын дамытуы. 

Пәннің қысқаша мазмұны  

Пәннің мазмұны сапа менеджментінің теориялық аспектілерін қамтып, қонақжайлық индустиясындағы 

сапаны басқарудың қолданбалы жақтарын қарастырады, яғни сапаны басқарудың  статистикалық 

аспектілері, қызмет көрсету стандарттары және сапаны басқару  жүйесі мен сапаны жалпы топтастыру,   
туризм және  қонақжайлық саласындағы сапа қызметінің ерекшеліктері, мазмұны.  

Қорытынды бақылау түрі,  тұғырымдалған құзретінің деңгейі анықталады 

Емтихан  

Кредиттерді алу үшін шарт   

Дәріс және практикалық сабақтарға алдын – ала дайындалу, аудиториялық сабақтарға міндетті түрде 
қатысу,барлық бақылау түрлеріне қатысу, МӨЖ сапалы және уақытылы орындау. 

Пәннің мазмұнын іске асыру үшін оқу құралы 

(соның ішінде,  ТСО, тарату материалдары) 

Интерактивті тақта, проектор, ОӘК 

Әдебиет  

1. "Менеджмент в индустрии гостеприимства, отели и рестораны", М, "Экономика", 2010 г. 

2. "Маркетинговые исследования в туризме" А. Дурович, Л Анастасова, М, "Новое знание" 2012 г. 
3. "Введение в гостеприимство" Д. Уокер перевод В.Н. Егорова М, "Юнити" 2012 г. 

4. "Всеобщее управление качеством TQM" C.Джорж, А. Ваймерскирх Санкт-Петербург "VIKTORY" 

2010 ж. 
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Модуль атауы және шифры TOUR 52103 Туристік қызметті жобалау  және 

басқаруды ұйымдастыру   

Пәннің коды және атауы  Туристика және туристік бағыттар маркетингі  

Семестр Көктемгі 

Пәннің кредит саны 

(ҚР кредиттері/ECTS кредиттері) 

3 кредит 

Тегі, аты-жөнінің бірінші әріптері – пәнді жүргізетін 

жауапты оқытушының атқаратын лауазымы  

Турысбекова Г.К. – э.ғ.к, доцент 

Оқыту тілі Қазақ 

Оқытуды ұйымдастыру формалары бойынша 

сағаттардың жалпы саны (дәрістер, семинарлық,  

практикалық, зертханалық және студиялық, БӨЖ 

және т.б.)  

Дәрістер – 30/2 

Практикалық сабақтар –15/1 

МӨЖ – 90/6 

Пререквизиттер  

Постреквизиттер  

Құзыреттілік терминдерінде қалыптастырылған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері 

Мақсат -  «Туристік дестинация» түсінігі туралы және туристік дестинация маркетингі концепциясы 

аясындағы негізгі түсініктер туралы, олардың типологиясы және туристік дестинациялардың қызмет етуі 

мен басқарудың ерекшеліктері жайлы ұғым қалыптастыру.  

Білу – Туристік дестинация брендтерін жылжытудағы маркетингтік қызметтің ерекшеліктері, туристік 
дестинацияларды басқарудың негізні тәсілдемелері.  

Істей білу – туристік дестинацияның қызмет етуі мен оны басқару мәселелеріне қатысты алынған ғылыми, 

анықтамалық, статистикалық және басқа да ақпаратты табу, жалпылау, таладу, синтездеу және критикалық 
түрде қайта ойлай алу; түрлі жас категориялары мен нарықтың әлеуметтік сгементтерінің психологиялық 

қабылдау ерекшеліктеріне сәйкес туритсік дестинацияна құрастыру әдістемесін білу.  

Дағдыларды игеру – нарық мүмкіндіктерін табу және бағалау, бизнес-идеяларды қалыптастыру және 
бағалау, жинақтау мен өңдеудің сандық және сапалық әдістерін қолдану, туристік дестинацияларды 

басқарудың ерекше құралдарын қолдану.  

Пәннің қысқаша мазмұны 

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. 

Жүргізілу барысында қалыптасқан құзыреттіліктер деңгейін анықтайтын қорытынды бақылау 

формасы  

Емтихан 

Кредиттерді алу шарттары  

Дәрістер мен практикалық сабақтарға алдын ала дайындалу, аудиториялық сабақтарға міндетті түрде келу, 

бақылаудың барлық түріне қатысу, МӨЖ тапсырмаларын сапалы әрі уақтылы орындау. 

Пән мазмұнын жүзеге асыру үшін қажет оқыту 

құралдары (оның ішінде ТСО, үлестірме материал) 

Интерактивті тақта, проектор, ПОӘК 

Әдебиеттер 

1.  Методология научных исследований: магистратура үшін оқулық М. : Издательство Юрайт, 2015.  
5. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. М.: Либро- ком, 2015. 

6. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. М.: СИН-ТЕГ, 2007.  

7. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология: словарь системы основных понятий. М.: Либроком, 2015.  

8. Новиков Д.А. Методология управления. М.: Либроком, 2011.  
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Шифр және модульдің атауы TOUR 52103 Туристік қызметті жобалау  және 

басқаруды ұйымдастыру   

Код және пәннің атауы Халықаралық туристік бизнесте 

ұйымдастырушылық жобалау және басқару  

Семестр Көктемгі 

Пәннің кредиттер саны 

(РК кредиттер / ECTS кредиттер) 
4 кредит 

 Пәнді жүргізетін жауапты оқытушының аты-

жөні, тегі   
Дуйсембаев А.А. – э.ғ.к, доцент 

Оқу тілі Қазақ 

Оқуды ұйымдастыру түрі бойынша жалпы 

сағат саны (дәрістер, семинарлық, 

практикалық, лабораториялық және 

студиялық, ОӨЖ және т.б.)  

Дәрістер – 30/2 

Практикалық сабақтар –30/2 
МӨЖ – 120/8 

Пререквизиттер  

Постреквизиттер  

Пәнді игерудің және нәтиженің мақсаты, тұғырымдалған  құзретінің терминдермен 

түсініктемесі   

Мақсаты- тасымалдаудың тарифтері мен талаптарын ескере отырып, туристердің тасымалдауын 

ұйымдастыруға мүмкіндік беретін ұйымдастырушылық жобалау тәжірибесімен және жобалық  

авто-кемпингтік  және караванингтік  туризмді игеру.  

Білу керек- туристік индустриядағы ұйымдастырушылық қызметтің әдіснамасы; туристік 

маршруттарды жобалаудың мазмұны мен тәртібі; туристердің негізгі құқықтарының ережесін 

және жеткізушілердің жауапкершілігін білу; туристер мен жеткізушілердің қарым- қатынастарын  

реттейтін басты құжаттар; туроператорлар мен тасымалдаушы кәсіпоорындар арасында пайда 

болатын мәселелер мен тенденциялар.  

Қабілетті болу-  алған білімін талдауды туристік топтарды ішкі және халықаралық тасымалдау 

кезінде  пайдалану; туроператор мен тасымалдаушы арасын реттейтін құжаттарды дұрыс 

толтыру; турларды дайындау мен іске асыру кезіндегі негізгі көліктік мәселелерді анықтау, 

оларды   шешу жолдарын табу.  

Дағдысының  болуы - авто-кемпингтік  және караванингтік  туризмді жоспарлау кезінде 

жобаның бағыты мен құрылымын, мақсатын жасаудағы жаңашылдығын білуі. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы  

Көліктік сапар мен қорлардың  жіктелімі. Туристерді жеңіл көлікпен тасымалдыру: көлік 

құралдарының жіктелімі және құқықтық негіздері. Автокөліктік және автобустық турларды 

ұйымдастыру және маршрут паспорты.  

Қорытынды бақылау түрі,  тұғырымдалған құзретінің деңгейі анықталады  

Емтихан 

Кредиттерді алу үшін шарт   

Дәріс және практикалық сабақтарға алдын – ала дайындалу, аудиториялық сабақтарға міндетті 

түрде қатысу,барлық бақылау түрлеріне қатысу, МӨЖ сапалы және уақытылы орындау. 

Пәннің мазмұнын іске асыру үшін 

оқу құралы (соның ішінде,  ТСО, 

тарату материалдары) 

Интерактивті тақта, проектор 

Әдебиет  

1. Кусков А.С. , Понукайлова О.В. Менеджмент транспортных услуг. М., 2004.  

2. Гуляев В.Г. Организация туристских перевозок. М., 2003.  

3. Осипова О.Я. Транспортное обслуживание туристов. М., 2004. 
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Шифр және модульдің атауы  TOUR 52103 Туристік қызметті жобалау  және 

басқаруды ұйымдастыру   

Код және пәннің атауы Туризм саласындағы заманауи 
инфрақұрылымдық жобаларды әзірлеу және іске 

асыру 

Семестр Көктемгі 

Пәннің кредиттер саны 

(РК кредиттер / ECTS кредиттер) 
3 кредит 

 Пәнді жүргізетін жауапты оқытушының аты-

жөні, тегі   
Сыздыкбаева Б.У.-э.ғ.д., профессор   

Оқу тілі Қазақ 

Оқуды ұйымдастыру түрі бойынша жалпы 

сағат саны (дәрістер, семинарлық, 

практикалық, лабораториялық және 

студиялық, ОӨЖ және т.б.)  

Дәрістер – 30/2 

Практикалық сабақтар –15/1 

МӨЖ –90/6 

Пререквизиттер  

Постреквизиттер  

Пәнді игерудің және нәтиженің мақсаты, тұғырымдалған  құзретінің терминдермен түсініктемесі   

Мақсаты – туристік-қызметтік және байланысты кәсіпорындардың жалпы кешенді болуы арқылы 

туристік инфрақұрылым туралы түсінікті қалыптастыру, мәселелер мен оның даму болашағына салалық 

тәсілдерді қалыптастыру.  
Білу керек – туризм индустриясы мен  инфрақұрылымы негізіндегі жүйе, басты терминдер мен 

мағыналар; туризм экономикасы сегменттерінің дамуының негізгі тенденциялары; туристік индустрия мен 

инфрақұрылымның  қызметін ұйымдастырудың негізгі қағидаларын білу; туристік индустрия саласындағы 

технологиялар; туристік және  қонақжайлық индустриясының құрылымдары. 
Қабілетті болу – тәжірибеде білімді қолдану: қонақжайлық индустриясы мен туризм инфрақұрылымын 

басқару және реттеу бойынша; - туризм саласы  мен қонақжайлық индустриясында коммуникативті 

технологияларды меңгеру; қонақжайлық индустриясы саласында ғылыми жобалау мен технологиялық 
жобалаудың қағидаларының ілімі. 

Дағдысының  болуы – туризм инфрақұрылымының құраушыларын талдауда кешенді тәсіл; туристік 

инфрақұрылымды дамыту бойынша  ұлттық туристік әкімшілікпен және кәсіпорындардың қызметінің 
тәжірибесін  жалпылау; қазақстандық туристік нарықтың  ерекшелігін ескере отырып, республикадағы 

туристік инфрақұрылымдың даму мәселелерін бағалау; Қазақстандағы туризм индустриясының дамуына 

байланысты  жағдайлардың тәжірибелік талдануы. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

«Туризм саласындағы заманауи инфрақұрылымдық жобаларды әзірлеу және іске асыру» пәні туризмнің 

кәсіпорындарындағы және онымен байланысты салалардың  материалдық базасын кешенді қарастырып, 
меңгеру және қазақстандық туризмді дамытудың мәселелері мен болашағын және туризм саласында 

мамандарды  дайындаудың бағдарламасының құраушы бөлігінің маңыздысы болып табылады. 

Қорытынды бақылау түрі,  тұғырымдалған құзретінің деңгейі анықталады  

Емтихан 

Кредиттерді алу үшін шарт   

Дәріс және практикалық сабақтарға алдын – ала дайындалу, аудиториялық сабақтарға міндетті түрде 

қатысу,барлық бақылау түрлеріне қатысу, МӨЖ сапалы және уақытылы орындау. 

Пәннің мазмұнын іске асыру үшін оқу құралы (соның 

ішінде,  ТСО, тарату материалдары) 

Интерактивті тақта, проектор, ПОӘК 

Әдебиет  

1. Биржаков, М. Б. Введение в туризм/М. Б. Биржаков.-Изд 9-е, перераб.   и доп.-СПб.:Издательский дом 

Герда: Невский Фонд,2008.- 576 с.  

3. Ильина  Е. Н. Туроперейтинг: организация деятельности:Учеб. для  вузов.- М.: Финансы  и  статистика, 
2001.- 251с.      

4. Маркетинг  в отраслях и сферах деятельности:учебник/под ред.В. А. Алексунина.- Изд. 3- е, перераб. и 

доп.-М.:Дашков и К,2005.-714с.   
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Шифр және модульдің атауы TOUR 52103 Туристік қызметті жобалау  және 

басқаруды ұйымдастыру   

Код және пәннің атауы Туристік қызметті өңірлік деңгейде ұйымдастыру және 
картографиялық жобалау  

Семестр Көктемгі 

Пәннің кредиттер саны 

(РК кредиттер / ECTS кредиттер) 

3 кредит 

 Пәнді жүргізетін жауапты оқытушының 

аты-жөні, тегі   

Дуйсембаев А.А. – э.ғ.к, доцент 

Оқу тілі Қазақ 

Оқуды ұйымдастыру түрі бойынша 

жалпы сағат саны (дәрістер, семинарлық, 

практикалық, лабораториялық және 

студиялық, ОӨЖ және т.б.)  

Дәрістер – 30/2 
Практикалық сабақтар –15/1 

МӨЖ –90/6 

Пререквизиттер  

Постреквизиттер  

Пәнді игерудің және нәтиженің мақсаты, тұғырымдалған  құзретінің терминдермен түсініктемесі   

Мақсаты – магистранттарға рекрациялық ресурстарды, ҚР, ТМД елдері және әлем елдеріндегі әртүрлі 

аймақтарында туризмді игеру мен дамытудың болашағы, сонымен қатар, негізгі теориялық 
тұжырымдамаларын және терминологиясын таныстыру.  

Білу керек – аймақтардың туристік-рекрациялық әлеуетінің  тұжырымдамалық негізі мен 

технологиясын тиімді пайдалану; туристік-рекрациялық аймақтарда тұрақты дамуды 
қалыптастырудағы  әдіснамалық тәсілдер; туристік индустрияны жобалау мен жоспарлау қызметтері 

мен мәнінің ерекшелігі.  

Қабілетті болу-   территорияларды  туристік-рекрациялық жобалаудың және  игерудің тиімді әдістерін 

таңдау, оларды шығармашылық игеру , әрбір әдістің  мықты және осал жақтарын білу. 

Дағдысының  болуы - туристік-рекрациялық жобалаудың жаңашылдығын білу, территорияларды 

игеру.  

Пәннің қысқаша сипаттамасы 

«Аймақтық деңгейде туристік қызметті 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.  

 

Қорытынды бақылау түрі,  тұғырымдалған құзретінің деңгейі анықталады 

Емтихан 

Кредиттерді алу үшін шарт   

Дәріс және практикалық сабақтарға алдын – ала дайындалу, аудиториялық сабақтарға міндетті түрде 

қатысу,барлық бақылау түрлеріне қатысу, МӨЖ сапалы және уақытылы орындау. 

Пәннің мазмұнын іске асыру 

үшін оқу құралы (соның ішінде,  

ТСО, тарату материалдары) 

Интерактивті тақта, проектор, карталар: физикалық және 
тақырыптық; географиялық атластар; қалалардың туристік 

атластары; туристік картаның кешені; типографиялық картаның 

кешені; аймақтардың  танысу туристік  картасы. 

Әдебиет 

1. География туризма: Оқулық / В.Л. Погодина, И.Г. Филиппова; Под ред. Е.И. Богданова. - М.: 

ИНФРА-М, 2012. - 256 с. 

2. Киседобрев В. П. Менеджмент в туризме: Оқулық / В.П. Киседобрев, О.Н. Кострюкова, А.В. 

Киседобрев; Под ред. проф. Е.И. Богданова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 152 с.  
3. Клейман А. А. Инфраструктура туризма: стратегия развития/А.А.Клейман, О.Б.Евреинов - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 386 с. 
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Шифр және модульдің атауы TOUR 52103 Туристік қызметті жобалау  және 

басқаруды ұйымдастыру   

Код және пәннің атауы Туризм және қонақжайлық саласындағы маркетинг 

жобалар  

Семестр Көктемгі  

Пәннің кредиттер саны 

(РК кредиттер / ECTS кредиттер) 

3 кредит 

 Пәнді жүргізетін жауапты оқытушының аты-

жөні, тегі   

Сыздыкбаева Б.У.-э.ғ.д., профессор   

Оқу тілі Қазақ 

Оқытуды ұйымдастыру нысандары 

бойынша сағаттардың жалпы саны 
(дәрістер, семинарлық, практикалық, 

лабораториялық және студиялық, ОӨЖ және 

т.б.)  

Дәрістер – 30/2 

Практикалық сабақтар –30/2 
МӨЖ –120/8 

Пререквизиттер  

Постреквизиттер  

Пәнді игеру мақсаты және құзырет терминдерінде тұжырымдалған нәтижелер 

Мақсаты – туристік маркетинг саласын білуді игеру, туристік және қонақ үй қызметінің нарықтағы 

маркетингтік қызметінің ерекшелігін түсіну, оның стратегиясы мен тактикасын құруды білу.  

Білу керек – туристік және қонақ үй бизнесіне енудің жалпы аспектілері; туристік нарықтың 
құрылымын, турөнімге сұраныстың ерекшелігі; пәні және объект, туристік маркетингтің ерекшелігі; 

туризм қызметіндегі маркетингтік-бағдарланған жоспарлаудың негіздері; туристік кәсіпорындарда 

маркетингтік ақпараттық жүйенің қалыптасу ерекшеліктері; туристік нарықтардың сегменттелуінің және 
өткізу территорияларын талдаудың тәсілдерін; туристік қызметте тұтынушылардың  сатып алу іс-

әрекетінің ерекшелігі; турөнімді құрудың, қалыптастыру мен басқарудың әдісі. 

Қабілетті  болу – туристік кәсіпорынның маркетингтік ақпараттық жүйесін әзірлеу; туристік нарықтарды 

зерттеу және сегменттеу; туристік кәсіпорынның маркетингтік стратегиясын дайындау; мақсатты 
нарыққа маркетингтік коммуникация құру. 

Дағдысының  болуы –  туристік немесе қонақ үй кәсіпорындарының маркетингтік  қызметіндегі 

стратегиялық және тактикалық жоспарлаудың тиімділігі. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

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. 

Қалыптасқан құзырет деңгейі анықталатын қорытынды бақылау нысаны 

Емтихан  

Кредиттерді алу шарттары 

Дәріс және практикалық сабақтарға алдын – ала дайындалу, аудиториялық сабақтарға міндетті түрде 

қатысу,барлық бақылау түрлеріне қатысу, МӨЖ сапалы және уақытылы орындау. 

Пәннің мазмұнын жүзеге асыруға 

қажет оқыту құралдары (оның 

ішінде ОТҚ, үйлестірме  материал) 

Интерактивті тақта, проектор, ПОӘК 

Әдебиет  

1. Исмаев Д.К. Маркетинг иностранного туризма в Российской Феде- рации. Теория и практика 

деятельности туристских фирм. – М.: Мастерство, 2002.  

2. Саак А.Э. Маркетинг в социально-культурном сервисе и туризме: учебное пособие для студ. вузов / 
А.Э. Саак, Ю.А. Пшеничных. – СПб.: Питер, 2007.  

3. Янкевич В.С. Маркетинг в гостиничной индустрии и туризме: российский и международный опыт / 

В.С. Янкевич, Н.Л. Безрукова. – М.: Финансы и статистика, 2005. 5. Папирян Г.А. Международные  
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Модуль атауы және шифры TOUR 52103 Туристік қызметті жобалау  және 

басқаруды ұйымдастыру   

Пәннің коды және атауы  Туризмдегі мемлекеттік жеке-меншік әріптестік  

 

Семестр Көктемгі 

Пәннің кредит саны 

(ҚР кредиттері/ECTS кредиттері) 

3 кредит 

Тегі, аты-жөнінің бірінші әріптері – пәнді 

жүргізетін жауапты оқытушының атқаратын 

лауазымы  

Турысбекова Г.К. – э.ғ.к, доцент 

Оқыту тілі Қазақ 

Оқытуды ұйымдастыру формалары бойынша 

сағаттардың жалпы саны (дәрістер, семинарлық,  

практикалық, зертханалық және студиялық, 

БӨЖ және т.б.)  

Дәрістер – 30/2 

Практикалық сабақтар –15/1 
МӨЖ –90/6 

Пререквизиттер «Туризм экономикасы» 

Постреквизиттер  

Құзыреттілік терминдерінде қалыптастырылған пәнді игеру мақсаты мен нәтижелері 

Мақсат – тыңдаушылардың Қазақстан Республикасындағы МЖС тетіктерін қолдану мүмкіндіктері 

туралы білімін қалыптастыру. 

Білуі кекрек – мемлекет үшін дәстүрлі қызмет салаларындағы экономика мен басқарудың 
ерекшеліктерін, көліктік және коммуникациялық қызметтер, тұрғын үй-коммуналды шаруашылық, білім 

беру, ғылым, денсаулық сақтау, басқа да мемлекеттік қызметтерді. 

Қабілетті болу – экономиканың және әлеуметтік саласың нақты секторларында мемлекеттік-жеке 

серіктестіктің топтық жобаларын жасақтауға (биліктің мемлекеттік және жергілікті органдары 
тұрғысынан).  

Дағдылардың болуы – мемлекеттік және жергілікті деңгейдегі әлеуметтік маңызды қызметтер саласын 

кеңейту және әлеуметтік-экономикалық даму міндеттерін шешу үшін қаржыландырудың бюджеттік емес 
көздерін тарту тетіктерін қолдану дағдылары; МЖС қағидалары бойынша іске асатын алып жобаларды 

ұйымдастыру және экономикалық, әлеуметтік және оларды жүзеге асырудың басқа да салдарын бағалау 

дағдылары.  

Пәннің қысқаша мазмұны 

Курс магистранттарға қоғамдық өндірістің тиімділігін көтеру және мемлекеттік меншік пен табиғи 

монополия объектілерінде халыққа көрсетілетін қызметтердің сапасы мен ассортиментін кеңейту үшін 

жеке компаниялар мен қаржы институттарын тарту бойынша мемлекеттік билік органдары мен 
жергілікті басқару органдарының қызметін анықтайтын теориялық тәсілдемелер, әдістер мен 

технологияларды жүйелі түрде мазмұндайтын инновациялық жоба болып табылады. Мемлекеттік және 

жеке сектор серіктестігінің теориялық негіздері, МЖС тетіктерін қолдану салалары, серіктестер шешетін 

мақсаттар мен міндеттер ашып көрсетіледі. Басты назар МЖС сызбалары бойынша жүзеге асатын 
инвестициялық жобалардың қаржыландырылу мәселелеріне аударылған.  

Жүргізілу барысында қалыптасқан құзыреттіліктер деңгейін анықтайтын қорытынды бақылау 

формасы  

Емтихан 

Кредиттерді алу шарттары  

Дәрістер мен практикалық сабақтарға алдын ала дайындалу, аудиториялық сабақтарға міндетті түрде 

келу, бақылаудың барлық түріне қатысу, МӨЖ тапсырмаларын сапалы әрі уақтылы орындау. 

Пәннің мазмұнын жүзеге асыруға қажет 

оқыту құралдары (оның ішінде ОТҚ, 

үйлестірме  материал) 

Интерактивті тақта, проектор, ПОӘК  

Әдебиеттер 

1. Практическое руководство по вопросу эффективного управления в сфере государственно-частного 

партнерства. Европейская экономическая комиссия ООН; Нью-Йорк – Женева, 2008. 
2. Партнерство государства и частного сектора / В.Г.Варнавский; РАН, М., Наука, 2005  

3. Государственно-частное партнерство в коммунальном хозяйстве. Р.А.Мартусевич , С.Б.Сиваев. 

 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье  

 

 
Шифр и название модуля TOUR 52102 Туризм в Казахстане и в мире: теория и 

практика 

Код и наименование дисциплины Управление человеческими ресурсами на 
предприятиях туристской индустрии 

Семестр Осенний 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3 кредита 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Балгабаева В.Т. - к.э.н., доцент 

Язык преподавания Русский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, лабораторных 

и студийных, СРО и др.)  

Лекции -30/2  
Практические занятия – 15/1 

СРМ – 90/6 

Пререквизиты Менеджмент туризма 

Постреквизиты  

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель  владение знаниями в области специфики развития рынка туристских услуг и управления 
человеческими ресурсами.  

Знать способность применения приемов и методов работы с персоналом, эволюцию качества как 

управленческой концепции;  основы обслуживания на предприятиях индустрии гостеприимства. 

Уметь  владение методами оценки качества и результативности труда персонала предприятия 
туристской индустрии;  уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни; развивать 

гуманистическое мировоззрение специалиста как социально ориентированной личности.составить заказ 

на оснащение помещений гостиниц и ресторанов технологическим оборудованием, качественно 
обслужить клиента.  

Иметь навыки владеть навыками системного и сравнительного анализа; владеть исследовательскими 

навыками; уметь работать самостоятельно; уметь использовать междисциплинарный подход при 

решении проблем; иметь навыки использования современных информационных технологий в 
профессиональной деятельности; иметь лингвистические навыки;  

Краткое содержание дисциплины 

Сущность и содержание управления человеческими ресурсами в туризме. Основные характерные черты 

развития рынка туристских услуг. Методы управления персоналом на современных предприятиях 
туристской отрасли. Набор и отбор персонала. Оценка результативности труда работников. Управление 

деловой карьерой на предприятии. Управление резервом. Мотивация персонала. Система компенсации 

труда работников. Зарубежный опыт управления человеческими ресурсами в туризме. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Предварительная подготовка к лекциям и практическим занятиям, обязательное посещение аудиторных 

занятий, участие во всех видах контроля, качественное и своевременное выполнение заданий СРМ. 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, УМКД 

Литература 

1. "Менеджмент в индустрии гостеприимства, отели и рестораны", М, "Экономика", 2000 г. 
2. "Маркетинговые исследования в туризме" А. Дурович, Л Анастасова, М, "Новое знание" 2002 г. 

3. "Введение в гостеприимство" Д. Уокер перевод В.Н. Егорова М, "Юнити" 2002 г. 

4. "Всеобщее управление качеством TQM" C.Джорж, А. Ваймерскирх Санкт-Петербург "VIKTORY" 

2002 г. 
7. "Маркетинг гостеприимство туризм" Ф. Котлер,Д. Боуэн, Д.Мейкенз, М, "Юнити" 1989г. 

 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье  

 

 
Шифр и название модуля TOUR 52103 Проектирование и 

организация управления туристской 

деятельностью 

Код и наименование дисциплины Туристика и маркетинг туристских 

дестинации 

Семестр Осенний 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3 кредита 

Фамилия, инициалы - занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего дисциплину  

Турысбекова Г.К. - к.э.н., доцент 

Язык преподавания Русский 

Общее количество часов по формам организации 

обучения (лекции, семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и др.)  

Лекции -30/2  
Практические занятия – 15/1 

СРМ – 90/6 

Пререквизиты  

Постреквизиты  

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель   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 

Знать Особенности маркетинговой деятельности в продвижении брендов туристской дестинации, 

основные подходы к управлению туристическим дестинациями 

Уметь находить, обобщать, анализировать, синтезировать и критически переосмысливать полученную 
научную, справочную, статистическую и иную информацию, относящуюся проблематике 

функционирования туристических дестинаций и управления ими; методику составления туристкой 

дестинации в соответствии с особенностями психологического восприятия разных возрастных 
категорий и социальных сегментов рынка.  

Иметь навыки  находить и оценивать новые рыночные возможности, формировать и оценивать 

бизнес-идеи, использовать количественные и качественные методы сбора и обработки, использования 

специфических инструментов управления туристическими дестинациями. 

Краткое содержание дисциплины 

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 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Предварительная подготовка к лекциям и практическим занятиям, обязательное посещение аудиторных 

занятий, участие во всех видах контроля, качественное и своевременное выполнение заданий СРМ. 

Средства обучения, необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. ТСО, раздаточный 

материал) 

Интерактивная доска, проектор, УМКД 
 

Литература 

1.  Методология научных исследований: учебник для магистратуры М. : Издательство Юрайт, 2015.  

5. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. М.: Либро- ком, 2015. 

6. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. М.: СИН-ТЕГ, 2007.  
7. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология: словарь системы основных понятий. М.: Либроком, 2015.  

8. Новиков Д.А. Методология управления. М.: Либроком, 2011.  

 

 
 

 

 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье  

 

Шифр и название модуля TOUR 52103 Проектирование и организация 

управления туристской деятельностью 

Код и наименование дисциплины Организация и проектирование авто-кемпингового 

туризма и караванинга 

Семестр Осенний 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3 кредита 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Дуйсембаев А.А. - к.э.н., доцент 

Язык преподавания Русский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, лабораторных 

и студийных, СРО и др.)  

Лекции -30/2  
Практические занятия – 15/1 

СРМ – 90/6 

Пререквизиты  

Постреквизиты  

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель  овладение практикой организационного проектирования и проектного авто-кемпингового 

туризма и караванинга, позволяющего заниматься организацией перевозок туристов с учетом знаний 
правил и тарифов перевозок. 

Знать методологию организационной деятельности в туристской индустрии; содержание и порядок 

проектирования туристских маршрутов; знать основные правовые положения туристов и 
ответственность перевозчиков; важнейшие документы, регулирующие отношения перевозчиков и 

туристов; тенденции и проблемы, возникающие в отношениях туроператоров и транспортных 

предприятий 
Уметь  использовать полученные знания при анализе как международных, так и внутренних 

перевозках туристских групп; правильно оформлять документы, регулирующие отношения между 

перевозчиком и туроператором; выявлять основные транспортные проблемы, возникающие в 

процессе подготовки и осуществления туров, и пути их решения. 
Иметь навыки  владеть навыками разработки цели, предметной области и структуры проекта при 

планировании авто-кемпингового туризма и караваннинга. 

Краткое содержание дисциплины 

Классификация транспортных путешествий и средств. Перевозка туристов автомобильным 
транспортом: правовые основы и классификация транспортных средств. Организация автомобильных 

и автобусных туров, паспорт маршрута. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Предварительная подготовка к лекциям и практическим занятиям, обязательное посещение 

аудиторных занятий, участие во всех видах контроля, качественное и своевременное выполнение 
заданий СРМ. 

Средства обучения, необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. ТСО, раздаточный 

материал) 

Интерактивная доска, проектор, УМКД 

 

Литература 

1. Кусков А.С. , Понукайлова О.В. Менеджмент транспортных услуг. М., 2004.  
2. Гуляев В.Г. Организация туристских перевозок. М., 2003.  

3. Осипова О.Я. Транспортное обслуживание туристов. М., 2004. 

 

 
 

 

 
 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье  

 

Шифр и название модуля TOUR 52103  Проектирование и организация 

управления туристской деятельностью 

Код и наименование дисциплины Организация туристской деятельности на 

региональном уровне и картографическое 
проектирование 

Семестр Осенний 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3 кредита 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Дуйсембаев А.А. - к.э.н., доцент 

Язык преподавания Русский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, лабораторных 

и студийных, СРО и др.)  

Лекции -30/2  

Практические занятия – 15/1 

СРМ – 90/6 

Пререквизиты География туризма 

Постреквизиты  

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель  ознакомление магистрантов с рекреационными ресурсами, туристской освоенностью и 
перспективами развития туризма в различных регионах РК, странах СНГ и странах мира, а также с 

основными теоретическими концепциями и терминологическим аппаратом науки. 

Знать концептуальные основы и технологии рационального использования туристско-рекреационного 
потенциала территории; методологические подходы к формированию устойчивого развития туристско-

рекреационных территорий; особенности сущности и функции прогнозирования и планирования в 

туристской индустрии. 
Уметь  выбирать наиболее эффективные методы туристско-рекреационного проектирования и 

освоения территорий, творчески их применять, знать сильные и слабые стороны каждого метода. 

Иметь навыки овладение навыками туристско-рекреационного проектирования и освоения 

территорий. 

Краткое содержание дисциплины 

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. Особое 
внимание уделено 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. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Предварительная подготовка к лекциям и практическим занятиям, обязательное посещение аудиторных 
занятий, участие во всех видах контроля, качественное и своевременное выполнение заданий СРМ. 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины 

(в т.ч. ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, карты: физические и 

тематические; географические атласы; туристские атласы 
городов; комплект туристских карт; комплект 

топографических карт; обзорные туристские карты 

регионов. 

Литература 

1. География туризма: Учебник / В.Л. Погодина, И.Г. Филиппова; Под ред. Е.И. Богданова. - М.: 

ИНФРА-М, 2012. - 256 с. 

2. Киседобрев В. П. Менеджмент в туризме: Учебник / В.П. Киседобрев, О.Н. Кострюкова, А.В. 

Киседобрев; Под ред. проф. Е.И. Богданова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 152 с.  
3. Клейман А. А. Инфраструктура туризма: стратегия развития/А.А.Клейман, О.Б.Евреинов - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 386 с. 

 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье  

 

 
Шифр и название модуля TOUR 52103 Проектирование и организация 

управления туристской деятельностью 

Код и наименование дисциплины Разработка и реализация современных 
инфраструктурных проектов в сфере туризма 

Семестр Осенний 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3 кредита 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Сыздыкбаева Б.У. - д.э.н., профессор   

Язык преподавания Казахский  

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

Лекции -30/2  
Практические занятия – 15/1 

СРМ – 90/6 

Пререквизиты  

Постреквизиты  

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель  формирование понятия о туристской инфраструктуре как целостном комплексе туристско-
сервисных и сопутствующих предприятий, отраслевого подхода к проблемам и перспективам ее 

развития. 

Знать ключевые термины и понятия, системные основы индустрии и инфраструктуры туризма; 

основные тенденции развития данных сегментов экономики туризма; знать основные принципы 
организации деятельности туристской индустрии и инфраструктуры;  

технологии в сфере туристской индустрии; - структуры индустрии туризма и гостеприимства.  

Уметь на практике применять знания:  по управлению и регулированию индустрии гостеприимства, 
инфраструктурой туризма; - владеть коммуникативными технологиями в сфере туризма и  индустрии 

гостеприимства;  знаниями принципов научного проектирования и технологией проектирования в 

области индустрии гостеприимства. 

Иметь навыки  комплексного подхода к анализу составляющих инфраструктуры туризма; обобщения 
опыта деятельности национальных туристских администраций и предприятий сферы туризма по 

развитию туристской инфраструктуры; оценки проблем развития инфраструктуры туризма в 

республике с учетом специфики казахстанского туристского рынка; практического анализа ситуаций, 
касающихся развития инфраструктуры туризма в Казахстане и факторов, тормозящих этот процесс.  

Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина «Разработка и реализация современных инфраструктурных проектов в сфере туризма» 

предусматривает комплексное изучение предприятий материальной базы туризма и сопутствующей 
сферы, особенностей их функционирования с учетом специфики национального туристского продукта, 

а также проблем и перспектив развития казахстанского туризма и является важной составной частью 

программы подготовки специалистов туристской сферы.  

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Предварительная подготовка к лекциям и практическим занятиям, обязательное посещение аудиторных 
занятий, участие во всех видах контроля, качественное и своевременное выполнение заданий СРМ 

Средства обучения, необходимые для реализации содержания 

дисциплины (в т.ч. ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, 

УМКД 

Литература 

1. Биржаков, М. Б. Введение в туризм/М. Б. Биржаков.-Изд 9-е, перераб.   и доп.-СПб.:Издательский дом 

Герда: Невский Фонд,2008.- 576 с.  

2. Уокер Дж. Р. Введение в гостеприимство:Учебник/Пер. с англ.-М.:ЮНИТИ,1999.-463с.   
3. Ваген  Линн  Ван Дер. Гостиничный бизнес.-Ростов н\Д:Феникс, 2001.-416с.-(Учебное пособие). 

4. Маркетинг  в отраслях и сферах деятельности:учебник/под ред.В. А. Алексунина.- Изд. 3- е, перераб. и 

доп.-М.:Дашков и К,2005.-714с.   



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье  

 

 
Шифр и название модуля TOUR 52103 Проектирование и организация 

управления туристской деятельностью 

Код и наименование дисциплины Маркетинг проектов в сфере туризма и 
гостеприимства 

Семестр Осенний 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3 кредита 

Фамилия, инициалы - занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего 

дисциплину  

Сыздыкбаева Б.У. - д.э.н., профессор   

Язык преподавания Русский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и студийных, 

СРО и др.)  

Лекции -30/2  
Практические занятия – 15/1 

СРМ – 90/6 

Пререквизиты Маркетинг туризма 

Постреквизиты  

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель  усвоение знаний в области туристского маркетинга, а именно: понимание специфики 
маркетинговой деятельности на рынке туристских и гостиничных услуг, умение формировать ее 

стратегию и тактику. 

Знать  общие аспекты ведения туристского и гостиничного бизнеса;  структуру туристского рынка, 

специфику спроса на турпродукт; предмет и объект, особенности туристского маркетинга; основы 
маркетингоориентированного планирования деятельности в туризме;  особенности формирования 

маркетинговой информационной системы туристского предприятия;  подходы к сегментации 

туристских рынков и анализу сбытовых территорий;  особенности покупательского поведения 
потребителей туристских услуг;  методику разработки, формирования и управления турпродуктом.  

Уметь разрабатывать маркетинговую информационную систему туристского предприятия;  проводить 

исследования и сегментирование туристских рынков;  разрабатывать маркетинговую стратегию 

туристского предприятия; создавать маркетинговую коммуникацию с целевым рынком. 
Иметь навыки  необходимые для эффективного стратегического и тактического планирования 

маркетинговой деятельности туристского либо гостиничного предприятия. 

Краткое содержание дисциплины 

Целью настоящей дисциплины является понимание специфики туристского и гостиничного маркетинга. 
Для ее достижения, в рамках дисциплины, рассматриваются общие аспекты ведения бизнеса в сфере 

туризма и гостеприимства, вопросы анализа и выбора рынков сбыта, аудита внешней среды, 

сегментирования туристских рынков, разработки турпродукта и ценообразования, организации системы 
сбыта и обеспечения маркетинговой коммуникации с целевым рынком. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Предварительная подготовка к лекциям и практическим занятиям, обязательное посещение аудиторных 

занятий, участие во всех видах контроля, качественное и своевременное выполнение заданий СРМ. 

Средства обучения, необходимые 

для реализации содержания 

дисциплины (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, УМКД 

Литература 

1. Исмаев Д.К. Маркетинг иностранного туризма в Российской Феде- рации. Теория и практика 

деятельности туристских фирм. – М.: Мастерство, 2002.  

2. Саак А.Э. Маркетинг в социально-культурном сервисе и туризме: учебное пособие для студ. вузов /– 
СПб.: Питер, 2007.  

4. Янкевич В.С. Маркетинг в гостиничной индустрии и туризме: российский и международный опыт / 

В.С. Янкевич, Н.Л. Безрукова. – М.: Финансы и статистика, 2005. 5. Папирян Г.А.  



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье  

 

 
Шифр и название модуля TOUR 52103 Проектирование и организация 

управления туристской деятельностью 

Код и наименование дисциплины Государственно-частное партнерство в туризме 

Семестр Осенний 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3 кредита 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Турысбекова Г.К. - к.э.н., доцент   

Язык преподавания русский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, лабораторных 

и студийных, СРО и др.)  

Лекции -30/2  

Практические занятия – 15/1 
СРМ – 90/6 

Пререквизиты  

Постреквизиты  

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель сформировать у слушателей знания о возможностях использования механизмов ГЧП в 

Республике Казахстан 
Знать особенности экономики и управления в традиционных для государства сферах деятельности – 

транспортные и коммуникационные услуги, жилищно-коммунальное хозяйство, образование, наука, 

здравоохранение, иные государственные услуги. 

Уметь разрабатывать групповые проекты частно-государственного партнерства (с позиции 
государственных и местных органов власти) в конкретных секторах экономики и социальной сферы.  

Иметь навыки  навыки в использовании механизмов привлечения внебюджетных источников 

финансирования для решения задач социально-экономического развития и расширения сферы 
социально-значимых услуг на государственном и местном уровнях; навыки организации крупных 

проектов, осуществляемых на принципах государственно-частного партнерства, и оценки 

экономических, социальных и иных последствий их реализации. 

Краткое содержание дисциплины 

Курс представляет собой инновационный проект, представляющий магистрантам систематическое 

изложение теоретических подходов, методов и технологий, определяющих деятельность 

государственных органов власти и органов местного управления по привлечению частных компаний и 

финансовых институтов для повышения эффективности общественного производства, расширения 
ассортимента и улучшения качества услуг, оказываемых населению на объектах государственной 

собственности и в сфере естественных монополий. Раскрываются теоретические основы партнерства 

государства и частного сектора, сферы использования механизмов ГЧП, цели и задачи, преследуемые и 
решаемые партнерами. Существенное внимание уделено проблеме финансирования инвестиционных 

проектов, реализуемых по схемам ГЧП. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Предварительная подготовка к лекциям и практическим занятиям, обязательное посещение аудиторных 

занятий, участие во всех видах контроля, качественное и своевременное выполнение заданий СРМ 

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, проектор, УМКД 

 

Литература 

1. Практическое руководство по вопросу эффективного управления в сфере государственно-частного 

партнерства. Европейская экономическая комиссия ООН; Нью-Йорк – Женева, 2008. 

2. Партнерство государства и частного сектора / В.Г.Варнавский; РАН, М., Наука, 2005  
3. Государственно-частное партнерство в коммунальном хозяйстве. Р.А.Мартусевич , С.Б.Сиваев. 

 

 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье  

 

Code and name of the module TOUR 52102 Tourism in Kazakhstan and in the 

world of theory and practice 

Code and name of the discipline Human Resource Management in the tourism 

industry enterprises 

Semester Autumn 

Number of credits  

(RK credits / ECTS credits) 

3 credits 

Responsible for the module and teachers conducting 

the disciplines of the module 

Balgavayeva V.T. - Candidate of economic sciences, 
associate profess  

Teaching language Russian 

Total hours on organizational forms (lectures, 

seminars, practical, IWS, etc.) 

lectures -30/2 

practical studies -15/1 
number of hours in week  - 90/6 

Prerequisites Tourism management 

Postrequisites  

The purpose of the module and results stated in terms of competencies 

The purpose – The purpose of the possession of knowledge of the specifics of development of the market of 

tourist services and human resource management. 

To know – Knowing the ability to apply techniques and methods of work with the staff, the quality of 

management as the evolution of the concept; the basics of service enterprises hospitality industry. 
To be able to - possession of methods of evaluating the quality and productivity of work of the personnel of the 

enterprise of the tourist industry; be able to learn, improve their skills throughout their lives; to develop specialist 

humanistic outlook as socially oriented lichnosti.sostavit order to equip the rooms of hotels and restaurants, 
manufacturing equipment, high-quality service the customer. 

To have the skills – be skilled in a systematic and comparative analysis; own research skills; able to work 

independently; be able to use a multidisciplinary approach to solving problems; have the skills to use modern 
information technologies in professional activity; have the linguistic skills; 

The brief content of module 

Tourist complex as the control object. Management structure in tourism in Kazakhstan. Tourism management 

organization abroad. Internal and external environment of the tourist organization. Management functions in 
tourism. System management of the organization and its structure. Managerial authority. Decision-making 

models and methods of decision-making. Management techniques and their classification. Types of managers. 

Power and ways to implement it. Management styles. Conflict management and stress. Personnel management in 

the tourism industry. Fundamentals of business communication. 

Form of examination, which will determine the level of competence 

Exam  

Conditions for obtaining credits 

Preliminary preparation for lectures and practical exercises, compulsory attendance of classes, participate in all 
kinds of control, quality and timely fulfillment of the individual work of master students 

Learning tools needed to implement the module content 

(including TТТ, handout) 

Interactive desk, projector 

Literature 

1. N.I. Kabushkin, Менеджмент туризма. – Мн.: БГЭУ, 2005. 

2.  Chudnovsky A.D., Zhukov M.A., Менеджмент туризма. – М.: Финансы и статистика, 2006. 

3. Zhukov M.A., Менеджмент в туристском бизнесе. – М.: КНОРУС, 2007. 

4. Balgabaeva V.T., Менеджмент. Textbook.  – Astana: ENU. LN Gumilev, 2008.         

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье  

 

Code and name of the module TOUR 52103 Design and tourism management 

organization  

Code and name of the discipline Tourismology and marketing of tourist destinations 

Semester Spring 

Number of credits  

(RK credits / ECTS credits) 

3 credits 

Responsible for the module and teachers conducting 

the disciplines of the module 

Zhenskhan D. - Candidate of economic science   

Teaching language Russian 

Total hours on organizational forms (lectures, 

seminars, practical, IWS, etc.) 

lectures – 30/2 

practical studies – 15/1 

number of hours in week  - 90/6 

Prerequisites Tourism Economics 

Postrequisites Forecasting and planning of tourism activities 

The purpose of the module and results stated in terms of competencies 

The purpose – 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 

To know – Features of marketing in brand promotion of the tourist destination, the main approaches to the 

management of tourist destinations. 
To be able to – to find, summarize, analyze, synthesize and critically rethink the resulting scientific, reference, 

statistical and other information relevant issues of functioning of tourist destinations and management; Method 

of tourist destinations in accordance with the characteristics of the psychological perception of the different age 
groups and social segments. 

Have the skills – find and evaluate new market opportunities, generate and evaluate business ideas, use 

quantitative and qualitative methods of data collection and processing, the use of specific tourist destination 
management tools. 

The brief content of module 

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. 

Form of examination, which will determine the level of competence 

Exam  

Conditions for obtaining credits 

Preliminary preparation for lectures and practical exercises, compulsory attendance of classes, participate in all 
kinds of control, quality and timely fulfillment of the individual work of master students 

Learning tools needed to implement the module 

content (including TТТ, handout) 

Interactive desk, projector 

Literature 

1.  Методология научных исследований: учебник для магистратуры М. : Издательство Юрайт, 2015.  

2. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. М.: Либро- ком, 2015. 
3. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. М.: СИН-ТЕГ, 2007.  

4. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология: словарь системы основных понятий. М.: Либроком, 2015.  

5. Новиков Д.А. Методология управления. М.: Либроком, 2011. 
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Code and name of the module TOUR 52103 Design and tourism management organization 

Code and name of the discipline The organization and design of car-camping and caravanning 

tourism  

Semester Spring 

Number of credits  

(RK credits / ECTS credits) 

4 credits 

Responsible for the module and 

teachers conducting the disciplines of 

the module 

Dyusembaev A.A.- Candidate of economic science   

Teaching language Russian 

Total hours on organizational forms 

(lectures, seminars, practical, IWS, etc.) 

lectures – 30/2 

practical studies – 15/1 
number of hours in week  -90/6 

Prerequisites Foundations of tourismology 

Postrequisites  

The purpose of the module and results stated in terms of competencies 

The purpose – 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. 

To know – methodology of organizational activities in the tourist industry; content and procedure for the 
design of tourist routes; know the basic legal provisions of tourists and the liability of carriers; important 

documents regulating the relations of carriers and travellers; trends and problems arising in relations between 

tour operators and transport companies. 
To be able to - use the acquired knowledge in the analysis of both international and domestic transportation 

of tourist groups; the right to execute documents regulating the relations between the carrier and the tour 

operator; Identify the main transport problems arising during the preparation and implementation stages, and 
ways to solve them. 

To have the skills - in the design goals, domain and project structure when planning for auto-camping 

tourism and caravanning 

The brief content of module 

Classification of transport and travel agents. Transportation of tourists by road: the legal basis and the 

classification of vehicles. Organization of car and bus tours, route passport. 

Form of examination, which will determine the level of competence 

Exam  

Conditions for obtaining credits 

Preliminary preparation for lectures and practical exercises, compulsory attendance of classes, participate in 

all kinds of control, quality and timely fulfillment of the individual work of master students 

Learning tools needed to implement 

the module content (including TТТ, 

handout) 

Interactive desk, projector 

Literature 

1. Кусков А.С. , Понукайлова О.В. Менеджмент транспортных услуг. М., 2004.  
2. Гуляев В.Г. Организация туристских перевозок. М., 2003.  

3. Осипова О.Я. Транспортное обслуживание туристов. М., 2004. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин  по специальности. Издание третье  

 

Code and name of the module TOUR 52103 Design and tourism management organization 

Code and name of the discipline Organization of tourist activities at the regional level and 

cartographic design 

Semester Spring 

Number of credits  

(RK credits / ECTS credits) 

3 credits 

Responsible for the module and 

teachers conducting the disciplines 

of the module 

Dyusembaev A.A.- Candidate of economic science   

Teaching language Russian 

Total hours on organizational forms 

(lectures, seminars, practical, IWS, 
etc.) 

lectures – 30/2 

practical studies – 15/1 
number of hours in week  -90/6 

Prerequisites Tourism geography 

Postrequisites  

The purpose of the module and results stated in terms of competencies 

The purpose – is to introduce the graduate to recreational resources, tourism development and prospects of 

tourism development in different regions of Kazakhstan, CIS countries and the countries of the world, as 

well as with the basic theoretical concepts and terminology of science apparatus. 

To know – conceptual framework and the rational use of technology tourist and recreational potential of the 
territory; methodological approaches to the formation of sustainable development of tourism and recreational 

areas; especially the nature and function of forecasting and planning in the tourism industry. 

To be able to - choose the most effective methods of tourism and recreation planning and land development, 
creatively apply them to know the strengths and weaknesses of each method. 

To have the skills – of mastering the skills of tourism and recreation planning and development of 

territories. 

The brief content of module 

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. 

Form of examination, which will determine the level of competence 

Exam 

Conditions for obtaining credits 

Preliminary preparation for lectures and practical exercises, compulsory attendance of classes, participate in 

all kinds of control, quality and timely fulfillment of the individual work of master students 

Learning tools needed to implement 

the module content (including TТТ, 

handout) 

Interactive desk, projector 

Literature 

1. География туризма: Учебник / В.Л. Погодина, И.Г. Филиппова; Под ред. Е.И. Богданова. - М.: 
ИНФРА-М, 2012. - 256 с. 

2. Киседобрев В. П. Менеджмент в туризме: Учебник / В.П. Киседобрев, О.Н. Кострюкова, А.В. 

Киседобрев; Под ред. проф. Е.И. Богданова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 152 с.  
3. Клейман А. А. Инфраструктура туризма: стратегия развития/А.А.Клейман, О.Б.Евреинов - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 386 с. 
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Code and name of the module TOUR 52103 Design and tourism management 

organization 

Code and name of the discipline Development and implementation of modern infrastructure 

projects in the field of tourism  

Semester Spring 

Number of credits  

(RK credits / ECTS credits) 

3 credits 

Responsible for the module and teachers 

conducting the disciplines of the module 

Syzdykbayeva B.U. - Doctor of Economic Science, 
Professor 

Teaching language Russian 

Total hours on organizational forms (lectures, 

seminars, practical, IWS, etc.) 

lectures – 30/2 

practical studies – 15/1 
number of hours in week  -90/6 

Prerequisites Foundations of tourismology 

Postrequisites  

The purpose of the module and results stated in terms of competencies 

The purpose – is the formation of the concept of tourism infrastructure as an integral complex of tourist and 

service and related enterprises, sectoral approach to the problems and prospects of its development. 

To know – key terms and concepts, system basics and tourism infrastructure; the main trends in these segments 

of tourism economy; know the basic principles of the organization of the tourist industry and infrastructure; 
technology in the tourist industry; the structure of the tourism and hospitality industry. 

To be able to - apply knowledge in practice: management and regulation of the industry of hospitality and 

tourism infrastructure; possess communication technologies in the tourism and hospitality industry; knowledge 
of the principles of scientific planning and design technology in the hospitality industry. 

To have the skills – of an integrated approach to the analysis of the components of tourism infrastructure; 

summarizing the experience of the national tourism administrations and enterprises of the tourism industry for 
the development of tourism infrastructure; evaluation of tourism infrastructure development challenges in the 

country, taking into account the specifics of the Kazakhstan tourist market; practical situation analysis 

concerning the development of tourism infrastructure in Kazakhstan and the factors hindering the process. 

The brief content of module 

Discipline "Development and implementation of modern infrastructure projects in the field of tourism" 

provides a comprehensive study of the enterprise material base of tourism and related areas, particularly their 

functioning taking into account the specifics of the national tourist product, as well as the problems and 

prospects of development of Kazakhstan's tourism and is an important part of training programs for specialists 
of tourism sphere. 

Form of examination, which will determine the level of competence 

Exam  

Conditions for obtaining credits 

Preliminary preparation for lectures and practical exercises, compulsory attendance of classes, participate in all 

kinds of control, quality and timely fulfillment of the individual work of master students 

Learning tools needed to implement the 

module content (including TТТ, handout) 

Interactive desk, projector 

Literature 

1. География туризма: Учебник / В.Л. Погодина, И.Г. Филиппова; Под ред. Е.И. Богданова. - М.: 
ИНФРА-М, 2012. - 256 с. 

2. Киседобрев В. П. Менеджмент в туризме: Учебник / В.П. Киседобрев, О.Н. Кострюкова, А.В. 

Киседобрев; Под ред. проф. Е.И. Богданова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 152 с.  
3. Клейман А. А. Инфраструктура туризма: стратегия развития/А.А.Клейман, О.Б.Евреинов - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 386 с. 
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Code and name of the module TOUR 52103 Design and tourism management organization 

Code and name of the discipline Marketing projects in the sphere of tourism  and hospitality 

Semester Spring 

Number of credits  
(RK credits / ECTS credits) 

3  credits 

Responsible for the module and 

teachers conducting the disciplines of 

the module 

Syzdykbayeva B.U. - Doctor of Economic Science, 

Professor  

Teaching language Russian 

Total hours on organizational forms 

(lectures, seminars, practical, IWS, etc.) 

lectures – 30/2 

practical studies – 15/1 

number of hours in week  -90/6 

Prerequisites Tourism Marketing 

Postrequisites  

The purpose of the module and results stated in terms of competencies 

The purpose – is the knowledge assimilation in area of tourism marketing,   namely: understanding of the 
specifics of marketing activities on the tourist market and hotel services, be ability to form its strategy and 

tactics. 

To know – general aspects of tourism and hotel business; the structure of the tourist market, the specifics of 

the demand for tourism product; subject and object, especially tourism marketing; foundation of the 
marketing-oriented planning in tourism; features of formation of marketing information system of tourist 

companies; features of consumer behaviour, consumers of tourism services; methodology of development, 

formation and management of tourism products. 
To be able to– devise marketing information system in tourist enterprise; carry out investigations and 

segmentation of the tourist market; devise marketing strategy in tourist enterprise; create marketing 

communication with the target market. 
To have the skills – necessary for effective strategic and tactical planning of marketing activities of tourism 

or hospitality business. 

The brief content of module 

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. 

Form of examination, which will determine the level of competence 

Exam  

Conditions for obtaining credits 

Preliminary preparation for lectures and practical exercises, compulsory attendance of classes, participate in 
all kinds of control, quality and timely fulfillment of the individual work of master students 

Learning tools needed to implement 

the module content (including TТТ, 

handout) 

Interactive desk, projector 

Literature 

1. Исмаев Д.К. Маркетинг иностранного туризма в Российской Феде- рации. Теория и практика 

деятельности туристских фирм. – М.: Мастерство, 2002.  
2. Саак А.Э. Маркетинг в социально-культурном сервисе и туризме: учебное пособие для студ. вузов 

/– СПб.: Питер, 2007.  

3. Янкевич В.С. Маркетинг в гостиничной индустрии и туризме: российский и международный опыт / 
В.С. Янкевич, Н.Л. Безрукова. – М.: Финансы и статистика, 2005. 5. Папирян Г.А. 
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Code and name of the module TOUR 52103 Design and tourism management 

organization 

Code and name of the discipline Public-private partnership in tourism 

Semester Spring 

Number of credits  

(RK credits / ECTS credits) 

3 credits 

Responsible for the module and teachers 

conducting the disciplines of the module 

Zhenskhan D. - Candidate of economic science   

Teaching language Russian 

Total hours on organizational forms (lectures, 

seminars, practical, IWS, etc.) 

lectures – 30/2 

practical studies – 15/1 

number of hours in week  -90/6 

Prerequisites Tourism Economics 

Postrequisites  

The purpose of the module and results stated in terms of competencies 

The purpose – is to generate at master students’ knowledge about opportunities of use mechanisms of PPP 
in the Republic of Kazakhstan. 

To know – features of the economy and control in traditional for the state areas activity -transport and 

communication services, housing and utilities, education, science, health, other state services. 

To able to– devise group projects of public-private partnership (from the position of the  state and local 
authorities) in specific sectors of the economy and social sphere. 

To have the skills –in use of mechanisms of attraction extrabudgetary sources of funding to solve problems 

of socio-economic development and extensions of sphere of socially significant services at the state and local 
levels; skills of organizations major projects, implemented on the principles of public-private partnership, 

and evaluation of the economic, social and other consequences of their implementation. 

The brief content of module 

The course is an innovative project, representing master students systematic exposition of theoretical 
approaches, methods and techniques determining the activities of public authorities and local governments to 

attract private companies and financial institutions for efficiency social production, expanding the range and 

improve the quality of services, to the population on state property objects and in the sphere of natural 
monopolies. Disclosed theoretical basis of partnerships public and private sectors, the scope of the use of 

PPP, goals and objectives persecuted and solved partners. Considerable attention is paid to the problem of 

financing investment projects implemented on PPP schemes; highlights especially the organization of a PPP 

subject to conditions of project financing, international and domestic experience in implementing similar 
projects. 

Form of examination, which will determine the level of competence 

Exam  

Conditions for obtaining credits 

Preliminary preparation for lectures and practical exercises, compulsory attendance of classes, participate in 

all kinds of control, quality and timely fulfillment of the individual work of master students 

Learning tools needed to implement the 

module content (including TТТ, handout) 

Interactive desk, projector 

Literature 

1. Практическое руководство по вопросу эффективного управления в сфере государственно-частного 
партнерства. Европейская экономическая комиссия ООН; Нью-Йорк – Женева, 2008. 

2. Партнерство государства и частного сектора / В.Г.Варнавский; РАН, М., Наука, 2005  

3. Государственно-частное партнерство в коммунальном хозяйстве. Р.А.Мартусевич , С.Б.Сиваев. 
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