
 



 
 ЖОО компоненті (басқа білім беру бағдарламалары үшін) / ВУЗ компонент (для других образовательных программ) 

2 ОҚТ 

ДВО 

AE 

Nauk 

7401 

Nauk 
7401 

SM 7401 

Наукометрия 
Наукометрия 

Science metrics 

1 1 «Наукометрия» курсының өзектілігі ғылыми 

іс-әрекет нәтижелерін талдаудың 

наукометриялық әдістерін тиімді  пайдалану 

және докторантурада білім алушылардың 

наукометриялық құзыреттілігін дамытудың 

қажеттілігінен туындайды. 

Актуальность курса «Наукометрия» 

обусловлена  необходимостью эффективного 

использования наукометрических методов 

анализа результатов научной деятельности;  

развития наукометрической компетентности 

обучающихся в докторантуре. 

The urgency of the course "Sientometrics" is 

caused by the necessity of effective use of 

scientometric methods for analyzing the results of 

scientific activity; development of scientometric 

competence of students in doctoral studies. 

Ғылым тарихы 
мен 

философиясы 

История и 

философия 
науки 

History and 

philosophy of 
science 

Әлеуметтік 
педагогика 

және өзін-өзі 

тану кафедрасы 

Кафедра 
Социальной 

педагогики и 

самопознания 
Dpartment of 

Social pedagogy 

and self-
knowledge  

 Таңдау бойынша элективті компонетттер / Элективные компоненты по выбору 

3 PD EC 

КП ТК 

ПД КВ 

 

ITTP 

7301 

IATP 

7301 

IATP 

7301 

Институционалды 

талдау: теория және 

практика 
Институциональный 

анализ: теория и 

практика 
Institutional analysis: 

theory and practice 

3 2 Қазіргі заманғы экономика: объект, 

құрылымы, дамыту мәселелері 

қоғамның экономикалық құрылымының 

негізгі элементі ретінде.  Идеология және 

меншік институттар ретінде. Келісім-

шарттар мен ұйымдастыру теориясы. 

Операциялар және операциялық 

шығындар. Мемлекет теориясы. Елдің 

экономикалық дамуына діннің әсері. 

Фирма теориясы. Институционалдық 

серпін және экономикалық даму. 

Современная экономическая наука: 

предмет, структура, проблемы развития. 

Норма как базовый элемент 

экономической структуры общества. 

Идеология и собственность как институты. 

Теория контрактов и организации. 

Трансакции и трансакционные издержки.  

Теория государства.  Влияние религии на 

экономическое развитие страны. Теория 

Туризм 

индустриясыны

ң заманауи 

зерттеулері 
Современые 

исследования 

индустрии 
туризма 

Modern research 

in tourism 

industry 

Туризм 

Туризм 

Tourism 
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фирмы. Институциональная динамика и 

экономическое развитие. 

Modern economics: its object, the structure of 

the problem. Norm as a basic element of the 

economic structure of society. Ideology and 

property as institutions. The theory of 

contracts and organization. Transactions and 

transaction costs. The theory of the state. The 

influence of religion on the country's 

economic development. The theory of the 

organisation. Institutional dynamics and 

economic development. 
4 PD EC 

КП ТК 

ПД КВ 

 

HTKNS

ZA  

7302 

MIOMR

TU 7302 

MRFIM

TS 7302 

Халықаралық 

туристік қызметтер 

нарығы саласындағы 

зерттеулердің 

әдіснамасы 

 

Методология 

исследования в 

области 

международного 

рынка туристских 

услуг  

  

The theory and 

methodology of 

social-economic 

research in tourism 

industry                     

2 2 Шетелде туризмді дамытудың теориялық 

аспектілері. Туризм саласындағы ғылыми 

зерттеу. Ғылыми зерттеу әдістерінің 

жіктелуі. Туризм саласында жалпы 

ғылыми әдістерді қолдану. Халықаралық 

нарықтағы туристік қызметтердің 

формалары мен түрлері. Халықаралық 

туризмді дамыту қажеттігін тудыратын 

факторлар мен мотивтерді зерттеу. 

Халықаралық туристік қызмет көрсету 

нарығындағы туристік саясат. Дамыған 

елдерде туризмді дамытудың 

экономикалық тиімділігін зерттеу. Іскерлік 

туризм және оның халықаралық туристік 

қызметтер нарығын қалыптастырудағы 

рөлі. Жаһандық қонақ үй 

шаруашылығының дамуын зерттеу. 

Орналастыру құралдарының халықаралық 

жіктелуі. 

Теоретические аспекты развития туризма 

за рубежом. Научное исследование в 

туризме. Классификация методов научного 

исследования.  Применение общенаучных 

методов в туризме. Формы и виды 

международного рынка туристских услуг. 

Исследования мотивов и факторов 

вызывающие  потребность в развитии 

международного туризма. Туристская 

 
Халықаралық 

туризмнің қазіргі 

мәселелері және 

даму стратегиясы 
Современные 

проблемы и 

стратегии развития 

международного 

туризма  

Modern problems 

and strategy of 

international 

tourism 

development 

Туризм 

Туризм 

Tourism 
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политика  на международном рынке 

туристских услуг. Исследование 

экономической эффективности развития 

туризма развитых стран. Деловой туризм и 

его роль в становлении международного 

рынка туристских услуг. Исследование 

развития мирового гостиничного 

хозяйства. Международная классификация 

средств размещения. 

Theoretical aspects of the development of 

tourism abroad. Scientific research in tourism. 

Classification of methods of scientific 

research. Application of scientific methods in 

tourism. Forms and types of international 

market of tourist services. Research motives 

and factors causing the need for international 

tourism development. Tourism policies in the 

international market of tourist services. 

Research of economic efficiency of 

development of tourism in developed 

countries. Business tourism and its role in the 

development of the international market of 

tourist services. The study of the global hotel 

industry. International classification of 

accommodation facilities. 
 PD EC 

КП ТК 

ПД КВ 
 

ZhMOM 

7303 

APVSh 
7303 

TIHSh 

7303 

Жоғарғы мектептің 

өзекті мәселелері 

 

Актуальные 

проблемы высшей 

школы  

 

 Topical issues of high 

school                                         

3 2 Жоғары мектеп педагогикасы: пәні, ғылымдар 
жүйесіндегі орны. Жоғары білім беру  

стратегиясының басымдықтары мен 

тенденциялары. Жоғары мектеп 

дидактикасының негіздері. Жоғары мектептегі 
оқу ісінің нысандары мен әдістері. ЖООдағы 

студенттерді тәрбиелей теориясы мен 

практикасы. Жоғары мектеп оқытушысының 
тұлғасы. 

Педагогика высшей школы: предмет, место в 

системе наук. Приоритетные стратегии и 
тенденции развития высшего образования. 

Основы дидактики высшей школы. Формы и 

методы учебной работы в высшей школе. 

Теория и практика воспитания студентов в 
вузе. Личность преподавателя  

высшей школы. 

Туристік 
индустриядағы 

әлеуметтік-

экономикалық 

зерттеулер 
теориясы мен 

методологиясы 

Теория и 
методология 

социально-

экономических 
исследований в 

туристской 

индустрии 

The theory and 
methodology of 

social-economic 

Туризм 
Туризм 

Tourism 
 



Pedagogy of high school: the subject, in the 

system of sciences. Priority strategies and trends 

in higher education. Basics of didactics of the 
higher school. Forms and methods of study in 

high school. Theory and practice of education of 

students at the university. The personality of the 
teacher. 

research in 

tourism industry 

 PD EC 

КП ТК 

ПД КВ 

 

ZhMMB

U 7304 

MVShB

P 7304 

MHSBP 

7304 

Жоғарғы мектептің 

модернизациясы 

және Болон үдерісі  

 

Модернизация 

высшей школы и 

Болонский процесс   

 

Modernization of high 

school and Bologna 

process                         

2 2 Қазақстан Республикасының жоғары оқу 

орындарының жинақталған тәжірибесін және 

теориялық материалдарын талдау; бүкіл әлем 
елдеріндегі жоғары білім беруді дамыту 

принциптері мен жалпы стратегияларын 

талдау; жоғары білім саласындағы 
халықаралық ынтымақтастық үшін 

нормативтік негіздер бойынша білімін 

қалыптастыру; білім беру сапасын бағалаудың 

өлшемдерi мен әдістемесін таныстыру; 
оқытудың кредиттік жүйесі бойынша білім 

қалыптастыру, жалпыеуропалық білім беру 

кеңістігін құру міндетін, оқыту нәтижелерін 
баса назар аудара отырып Болон процесінің 

негізгі принциптеріне негізделген білім беру 

стандарттарын қалыптастыру. 

Анализ теоретических материалов и 

накопленного опыта деятельности высших 

учебных заведений Республики Казахстан; 

анализ общих стратегий и принципов 

развития высшего образования стран мира; 

формирование знаний нормативной 

основы международного сотрудничества в 

сфере высшего образования; ознакомление 

с критериями и методологией оценки 

качества образования; формирование 

знаний о кредитной системе обучения, 

задачи создания общеевропейского 

образовательного пространства, 

формирование образовательных 

стандартов на основе базовых принципов 

Болонского процесса с ориентацией на 

результаты обучения. 

Analysis of theoretical material and 

experience for higher education institutions of 

 Туризм 

Туризм 

Tourism 
 



the Republic of Kazakhstan; analysis of the 

general policies and principles for the 

development of higher education around the 

world; knowledge creation of a regulatory 

framework for international cooperation in 

higher education; familiarization with the 

criteria and methodology for assessing the 

quality of education; the formation of 

knowledge of the credit system of education, 

the task of creating a pan-European 

educational space, the formation of 

educational standards based on the basic 

principles of the Bologna process, with a 

focus on learning outcomes. 
  ShKAK 

7305 

SKZK 

7305 

SCFC  

7305 

Специальный курс 

зарубежных 

консультантов*                               

3 1 Халықаралық білім беру саласында 

қолданылатын ғылыми зерттеулердің 

әртүрлі әдістерін  меңгеру 

Владеть навыками освоение различных 

методов исследований, используемых в 

области международного образования 

Рossess the skills of training at the 

international level and organization of 

business tourism 
 

Туризм 

индустриясыны

ң заманауи 

зерттеулері 
Современые 

исследования 

индустрии 
туризма 

Modern research 

in tourism 

industry 

 

  TTDB 
7303 

UURT 

7303 
SDTM  

7303 

Туризмнің тұрақты 
дамуын басқару                     

Управление 

устойчивым развитием 
туризма                                  

Sustainable 

development of tourism 

management  

3 1 Курс «Тұрақтылық», «Тұрақты туризм» 

және «Туризмнің тұрақты  дамуы» 

ұғымдарының негізгі қағидаларын 

таныстырады.Туризмнің тұрақты дамуы 

тұжырымдамасына сәйкес «Жасыл 

экономика» технологиясын қолданумен 

туристік ресурстардың артуын ескере 

отырып, туристік өнімдерді дамытуға 

қатысты әдіснамалық мәселелер 

қарастырылады. 

    Курс ознакомить обучающихся с 

основными постулатами понятия 

«Устойчивость», «Устойчивый туризм» и 

«Устойчивое развитие туризма». 

Предметно раскрываются вопросы 

методологии разработки туристических 

Туризм маркетингі 

Маркетинг 
туризма 

Tourism marketing 

 



продуктов в соответствии с Концепцией 

устойчивого развития туризма с учетом 

воспроизводста туристического ресурса с 

приминением технологий «Зеленой 

экономики».  

  The course will familiarize students with 

the basic concepts of “Sustainability”, 

“Sustainable Tourism” and “Sustainable 

Development of  Tourism”. 

The methodological issues related to the 

development of tourism products in 

accordance with the Concept of Sustainable 

Development of Tourism, taking into account 

the reproduction of tourism resources with the 

use of technologies of the "Green Economy". 
 PD EC 

КП ТК 

ПД КВ 
 

TZhEIT 

7306 

ITZET 
7306 

ITGET 

7306 

Туризмдегі жасыл 

экономиканың 

инновациялық 

технологиялары 

 

Инновационные 

технологии зеленой 

экономики в туризме 

 

Innovational 

technology of green 

economy in tourism 

2 1 Пәні мен мазмұны, міндеттері жасыл 

экономика тұжырымдамасы. Туризмдегі 

жасыл экономика қызметі. Туризмдегі 

жасыл экономика тұжырымдамасының 

қағидаттары мен бағыттарын іске асыру. 

Жасыл экономика - жаңа технология. 

Міндеттерді іске асыру құралдары 

Тұжырымдамасы бойынша экономика 

секторлары. Құқықтық реттеу іске асыру 

"жасыл экономикаға "көшу". 

тұжырымдаманы іске асыру кезеңдері 

бойынша "жасыл экономикаға "көшу". 

ЭКСПО-2017 көрмесінің "Болашақ 

энергиясы "атты" Жасыл көпір "Әріптестік 

бағдарламасын". Мақсаттары мен 

нысаналы индикаторлары "жасыл 

экономика". 

Предмет и содержание, задачи концепции 

зеленой экономики. Деятельность зеленой 

экономики в туризме. Принципы и 

направления реализации концепции 

зеленой экономики в туризме. Зеленая 

экономика - новая технология. 

Инструменты реализации задач 

Концепции по секторам экономики. 

Туризм 

индустриясыны

ң заманауи 

зерттеулері 
Современые 
исследования 

индустрии 

туризма 

Modern research 

in tourism 

industry 
 

Туризм 
Туризм 

Tourism 
 



Правовое регулирование реализации 

перехода к «зеленой экономике». Этапы 

реализации Концепции по переходу к 

«зеленой экономике». выставки ЭКСПО-

2017 под названием «Энергия будущего» и 

Программы партнерства «Зеленый мост». 

Цели и целевые индикаторы «зеленой 

экономики». 

The subject and content, the problem of the 

concept of green economy. mіndetterі. 

Activities of the green economy in tourism. 

Principles and directions of realization of the 

concept of the green economy in tourism. 

Green economy - new technology. Tools 

Concept implementation problems by sector. 

Legal regulation of the implementation of the 

transition to a "green economy". Stages of 

implementation of a "green economy" 

concept of transition. EXPO-2017 under the 

name "Energy of the Future" and the 

Partnership Programme "Green Bridge". 

Goals and Targets "green economy". 
 PD EC 

КП ТК 

ПД КВ 

 

ZEKTZh 

7307 

GTSEP 

7307 

UTMED  

7307 

Заманауи 

экономикадағы қала 

туризмі және оны 

жобалау 

 

Городской туризм в 

современной 

экономике и его 

проектирование 

 

Urban tourism in 

modern economy and 

its design 

2 1 Городской туризм - сущность и факторы 

развития. Городской туризм - сущность и 

основные характеристики. Общие и 
специфические факторы развития городского 

туризма. Базовые и развитые факторы 

развития городского туризма. "Жесткие" и 
"мягкие" факторы развития городского 

туризма. Образовательный туризм как тип 

городского туризма. Взаимосвязь и 

взаимовлияние различных видов городского 
туризма. Международный опыт городского 

туризма. 

Urban tourism - nature and factors of 

development. City tourism - essence and main 

characteristics. General and specific urban 

tourism development factors. Basic and 

advanced factors of urban tourism 

development. "Hard" and "soft" factors of 

development of urban tourism. City tourism - 

Туризм 

индустриясыны

ң заманауи 

зерттеулері 
Современые 

исследования 

индустрии 
туризма 

Modern research 

in tourism 

industry 

Туризм 

Туризм 

Tourism 
 

 



essence and main characteristics. General and 

specific urban tourism development factors. 

Basic and advanced factors of urban tourism 

development. "Hard" and "soft" factors of 

development of urban tourism. Educational 

tourism as a type of urban tourism. The 

relationship and interaction of different types 

of urban tourism. The international 

experience of urban tourism. 
 PD EC 

КП ТК 

ПД КВ 

 

 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 

 PD EC 

КП ТК 

 «Smart city» 2 1 Маркетингте сандық технологияны Туризм Туризм 
Туризм 



ПД КВ 

 
құрудағы сандық 

маркетингті қолдану 

 

Использование 

цифрового 

маркетинга в 

формировании 

«Smart city» 

 

The use of digital 

marketing in the 

formation of "Smart 

city" 

қолдану. Digital-маркетинга технологиясы: 

сегменттеу, маркетингтік әсен, интернет 

қолданушылардың әрекеттерін талдау, 

коллаборация, ремаркетинг, 

ойындардардағы жарнама. Digital-

маркетинг каналдары: әріптестік 

маркетинг, дисплейлік жарнама,  e-mail-

маркетинг, іздеу маркетингі, әлеуметтік 

желілер, видео ойындар, видео жарнама, 

инфографика. Digital-маркетинг 

қызметтері. Digital-маркетингті енгізу 

стратегиясы. «Smart city» 

тұжырымдамасы.  «Smart city» -ді 

«Цифрлы Қазақстан» мемлекеттік 

бағдарламасына сәйкес дамыту 

Использование цифровых технологий в 

маркетинге. Технологии digital-

маркетинга: сегментация, маркетинг 

влияния, анализ поведения интернет 

пользователей, коллаборация, 

ремаркетинг, реклама в играх. Каналы  

digital-маркетинга: партнерский 

маркетинг, дисплейная реклама, e-mail-

маркетинг,  поисковой маркетинг,  
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