
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

Пәннің 

циклы 

Цикл 

дисципл

ины 

Cycle of 

the 

course 

Пәннің  атауы 

Название дисциплины 

Name of the course 

Кредит /  

Кредит /  

Credit 

Қысқаша аннотация 

Краткая аннотация 

Annotation 

Пререквизиттер 

Пререквизиты 

Prerequisites 

1 семестр /1 семестр / Semester 1  

Таңдау бойынша компоненттер / Компоненты по выбору / Optional Components 

1 БП ТК 

БД КВ 

BD ЕС 

Қонақжайлылық индустриясының 

негіздері 

Основы индустрии гостеприимства 

Basics of the hospitality industry 

5 Бұл курс қазіргі жағдайдағы қонақжайлылық индустриясының даму 

ерекшеліктерін қарастыруға бағытталған, қонақ үй және мейрамхана 

саласында қолданылатын негізгі терминологияның мазмұнын ашады. 

Пән қазіргі қоғамдағы қонақжайлылық индустриясын дамытудағы 

негізгі түсініктерді қалыптастыруға бағытталған. 

Данный курс направлен на изучение специфики развития индустрии 

гостеприимства в современных условиях, раскрывает содержание 

основной терминологий, используемой в сфере гостиничного и 

ресторанного обслуживания. Дисциплина направлена на 

формирование базовых представлений в области развития индустрии 

гостеприимства в современном обществе. 

This course is aimed at studying the specifics of the development of the 

hospitality industry in modern conditions, reveals the contents of the basic 

terminology used in the field of hotel and restaurant services. Discipline is 

aimed at the formation of basic ideas in the development of the hospitality 

industry in modern society. 

«География» пәнінің мектеп 

курсы 

Школьный курс 

дисциплины «География» 

School course discipline 

"Geographic" 



БП ТК 

БД КВ 

BD ЕС 

Мейрамхана және қонақ үй 

бизнесіне кіріспе 

Введение в ресторанный и 

гостиничный бизнес 

Introduction to the restaurant and hotel 

business  

5 Пән қонақ үй-мейрамхана бизнесінің қалыптасу ерекшеліктерін және 

қазіргі жағдайда қонақ үй және мейрамхана кәсіпорындарының 

қызмет етуінің негізгі шарттарын қарастырады. Курс білім 

алушыларда қонақ үй және мейрамхана ісін дамыту туралы негізгі 

теориялық білімдердері қалыптастырады, сондай-ақ қонақ үй және 

мейрамхана кәсіпорнының қызмет ету ерекшеліктерін анықтай білу 

дағдыларын дамытады. 

Дисциплина изучает особенности формирования гостинично-

ресторанного бизнеса и рассматривает базовые условия 

функционирования гостиничных и ресторанных предприятий в 

современных условиях. Курс формирует у обучающихся базовые 

теоретические знания о развитии гостиничного и ресторанного дела, а 

также развивает умения выявлять особенности функционирования 

гостиничного и ресторанного предприятия.  

The discipline studies the features of the formation of hotel and restaurant 

business and considers the basic conditions for the functioning of hotel and 

restaurant enterprises in modern conditions. The course provides students 

with basic theoretical knowledge about the development of hotel and 

restaurant business. 

«География» пәнінің мектеп 

курсы 

Школьный курс 

дисциплины «География» 

School course discipline 

"Geographic" 

2 семестр / 2 семестр / Semester 2 

ЖОО компоненті / ВУЗовский компонент / University component 

1 БП 

ЖООК 

БД ВК 

BD UK 

Туристік макроаймақтардағы мінез-

құлық мәдениеті + оқу танымдық 

тәжірибе 

Культура поведения в туристских  

макрорегионах + учебно-

ознакомительная практика 

Behavior Culture in Tourist Macro 

Regions + Learning practice 

5 Курс әр түрлі туристік макроөңірлердегі халықтың дәстүрлі 

құндылықтары мен мәдени мұрасының ерекшеліктерін қарастырады. 

Пән білім алушыларда туристік аймақтардағы мінез-құлық мәдениеті 

туралы түсініктерді қалыптастыруға бағытталған. Туристік аймақтың 

мінез-құлық мәдениетінің нормаларын кәсіби қызметте қолданудың 

тәжірибелік дағдыларын дамытады. 

Курс изучает особенности культурного наследия и традиционные 

ценности населения в различных туристских макрорегионах. 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся 

представления о культуре поведения в туристских регионах. Развивает 

практические навыки применения норм поведенческой культуры 

туристской местности в профессиональной деятельности. 

The course examines the features of cultural heritage and traditional values 

of population in various tourist macro-regions. The discipline is aimed at 

forming students ' understanding of the culture of behavior in tourist regions. 

Develops practical skills in applying the norms of behavioral culture of 

tourist areas in professional activities. 

Қонақжайлылық 

индустриясының негіздері 

Основы индустрии 

гостеприимства 

Basics of the hospitality 

industry 

 

Мейрамхана және қонақ үй 

бизнесіне кіріспе 

Введение в ресторанный и 

гостиничный бизнес 

Introduction to the restaurant 

and hotel business 

 

Таңдау бойынша компоненттер / Компоненты по выбору / Optional Components 



2 БП ТК 

БД КВ 

ВD ЕC 

Қонақ үй және мейрамхана сервисі 

Гостиничный и ресторанный сервис 

Hotel and restaurant service 

5 Пән білім алушыларда сервистік қызмет көрсету саласында жүйелі 

білімдерді және қызметтерді сервистік сүйемелдеудің тәжірибелік 

дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Курс қонақ үй және 

мейрамхана сервисінің ерекшеліктерін зерттеу негізінде 

қызметкерлердің кәсіби шеберлігін қалыптастырады. 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся системных 

знании в обасти сервисного обслуживания и практических умений 

сервисного сопровождения услуг. Курс формирует профессиональное 

мастерство работников на базе изучения особенностей гостиничного и 

ресторанного сервиса.   

This course introduces students to the features of support services provided 

in hotel and restaurant enterprises. The discipline aims the formation of 

theoretical knowledge and practical skills in the field of hotel and restaurant 

service, trains  students to know framework of the formation of competence 

in the field of the business 

Қонақжайлылық 

индустриясының негіздері 

Основы индустрии 

гостеприимства 

Basics of the hospitality 

industry 

 

Мейрамхана және қонақ үй 

бизнесіне кіріспе 

Введение в ресторанный и 

гостиничный бизнес 

Introduction to the restaurant 

and hotel business 

БП ТК 

БД КВ 

ВD ЕC 

Ұлттық тағамдар мен сұсындар 

Национальные кухни и напитки 

National cuisines and drinks 

5 Білім алушыларды ұлттық және шетелдік асүйдің технологиясы мен 

ерекшеліктерімен таныстырады. Әлемнің әр түрлі халықтарының 

тағамдарын дайындау технологиясының ерекшеліктерін, мейманға 

тағам ұсыну тәртібін, мейманға сусын құю этикетін зерттейді. Пән 

студенттерде қонақ үй және мейрамхана кәсіпорындарының қызметін 

жылжытуда ұлттық тағамдар мен сусындардың ерекшеліктері туралы 

ақпаратты қолданудың тәжірибелік дағдыларын қалыптастырады. 

Знакомит студентов с технологией и особенностями национальной и 

зарубежной кухонь. Изучает особенности технологии приготовления 

блюд разных народов мира, порядка подачи блюд гостю, этикета 

разлива напитков гостю. Дисциплина формирует у студентов 

практические навыки использования информации о специфике 

национальной кухни и напитков в продвижении услуг гостиничного и 

ресторанного предприятия. 

This course introduces students to the technology and features of national 

and foreign cuisines and the features of cooking technology of different 

countries of the world, the order of serving dishes to the guest, the etiquette 

of pouring drinks to the guest.  

Қонақжайлылық 

индустриясының негіздері 

Основы индустрии 

гостеприимства 

Basics of the hospitality 

industry 

 

Мейрамхана және қонақ үй 

бизнесіне кіріспе 

Введение в ресторанный и 

гостиничный бизнес 

Introduction to the restaurant 

and hotel business 

3 семестр / 3 семестр / Semester 3 

ЖОО компоненті / ВУЗовский компонент / University component 

1 БП 

ЖООК 

БД ВК 

BD UK 

Қонақжайлықтағы қызмет ету 

этикасы 

Этика обслуживания в 

гостеприимстве 

Service Ethics in hospitality 

5 Пән қонақ үй этикетінің ерекшелігін, қонақжайлылық 

индустриясындағы кәсіби қызмет аясында іскерлік қатынастарды 

қалыптастыру мәдениетін зерделеуге бағытталған. Қонақтарды қарсы 

алу, оларды алып жүру және нөмірлерге орналастыру, сондай-ақ 

қосымша қызмет көрсету этикасының негізгі нормаларын 

қарастырады. Кәсіби этика нормаларына сәйкес мемпериимия 

Туристік 

макроаймақтардағы мінез-

құлық мәдениеті 

Культура поведения в 

туристских  макрорегионах 



индустриясында клиенттерге қызмет көрсету дағдыларын 

қалыптастырады. 

Дисциплина направлена на изучение специфики гостиничного 

этикета, культуры формирования деловых отношений в рамках 

профессиональной деятельности в индустрии гостеприимства. 

Рассматривает основные нормы этики встречи гостей, их 

сопровождения и расселения в номера, а также предоставления 

дополнительных услуг. Формирует навыки обслуживания клиентов в 

индустрии гостпериимства согласно нормам профессиональной этики. 

The course focuses on the specificity of the hotel 's etiquette, the formation 

of the culture of business relations in the framework of professionalism in 

industrial hospitality. It basically focuses on the basic ethics of meeting 

hosts, ownership of emails, and delivering additional features. Forms the 

customer service industry in the industrial service industry in accordance 

with the professional ethics norms. 

Behavior Culture in Tourist 

Macro Regions  

Таңдау бойынша ЖОО компоненті / ВУЗовский компонент по выбору / Optional University component 

1 ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD ЕC 

Кәсіпкерлік және бизнес 

Предпринимательство и бизнес 

Entrepreneurship and business 

5 Теориялық, ғылыми және практикалық білім арқылы «Кәсіпкерлік 

және бизнес» пәні студенттерге бизнес жоспар жасауға, оны 

ұйымдастыруға және жүргізуге  мүмкіндік береді. Сонымен қатар 

кәсіпкерлік қызмет жүйесінде нақты және туындайтын мәселелерді  

шешу үшін құқықытық, экономикалық, басқару мен ұйымдастыру 

мәселелрін шешудің ғылыми – перактикалық ойлау жүйесін 

қалыптастырады. 

Дисциплина «Предпринимательство и бизнес» через теоретические, 

научные и практические знания позволит сформировать у студентов 

готовность к предпринимательской деятельности и к организации 

бизнеса. Дисциплина представляет собой систематизацию 

нормативно-правовых, экономических, организационно-

управленческих знаний по вопросам становления, ведения 

предпринимательства и бизнеса, которые станут основой для развития 

предпринимательского мышления, решения конкретных задач и 

деловых ситуаций. 

The discipline "Entrepreneurship and business" through theoretical, 

scientific and practical knowledge will allow students to form readiness for 

entrepreneurship and for business organization. Discipline is the 

systematization of regulatory, economic, organizational and managerial 

knowledge on the formation, management of business and business, which 

will become the basis for the development of entrepreneurial thinking to 

solve specific problems and business situations 

Жоғары мектептегі 

бағдарламадағы негізгі 

экономиканы білу 

Знание основ экономики в 

объеме программы средней 

школы 

Knowledge of the foundations 

of the economy in the amount 

of the secondary school 

program 

Іскерлік мәдениет 

Культура делового общения 

5  «Іскерлік мәдениеті» пәні студенттерді іскерлік қарым-қатынастың 

негізгі стратегиясы мен тактикасын таныстырады, әр түрлі сөйлеу 

 



Business culture жағдайларында түрлі деңгейдегі бизнес-серіктестермен кәсіби қарым-

қатынас жасаудың сенімділігі мен тиімділігін қамтамасыз етеді. Үш 

тақырыптық блоктардан тұрады: байланыс мәдениетінің негіздері; 

ауызша іскери қарым-қатынас (диалогтық жанрлар, дау-дамай); 

Қазақстан Республикасының стандарттарына сәйкес басқару 

құжаттары. 

Дисциплина «Культура делового общения» ознакомит студентов  с 

основными стратегиями и тактиками делового общения,  обеспечит 

увереннность и эффективность построения профессиональной 

коммуникации с деловыми партнерами разного уровня в различных 

речевых ситуациях. Состоит из трех тематических блоков: основы 

культуры общения; устное деловое общение (диалогические жанры, 

полемика); управленческие документы по стандартам Республики 

Казахстан. 

The discipline " Business culture " will acquaint students with the main 

strategies and tactics of business communication, will ensure the confidence 

and efficiency of building professional communication with business 

partners of different levels in various speech situations. Consists of three 

thematic blocks: the basics of communication culture; oral business 

communication (dialogic genres, controversy); management documents 

according to the standards of the Republic of Kazakhstan. 

Рухани жаңғыру 

Рухани жангыру 

Rukhani Zhangyru 

5 Ұлт Көшбасшысы Н. Ә. Назарбаевтың "Болашаққа көзқарас: қоғамдық 

сананы жаңғырту "атты бағдарламалық мақаласында біздің қоғамның 

рухани даму бағыттары баяндалған. Осыған байланысты пән 

қазақстандық қоғамды рухани жаңғыртудың негізгі бағыттарының 

теориялық білімдерін қалыптастыруға бағытталған. Кәсіби қызметте 

"Рухани жаңғыру" бағдарламасының принциптерін қолданудың 

практикалық дағдыларын дамытады. 

В программной статье Лидера нации Н.А. Назарбаева "Взгляд в 

будущее: модернизация общественного сознания" изложены 

ориентиры духовного развития нашего общества. В этой связи 

дисциплина направлена на формирование теоретических знаний 

основных направлении духовной модернизации казахстанского 

общества. Развивает практические навыки применения принципов  

Программы «Рухани жаңғыру» в профессиональной деятельности. 

The program article of the Leader of the Nation N. A. Nazarbayev "Looking 

to the future: modernization of public consciousness" sets out guidelines for 

the spiritual development of our society. Develops practical skills of 

applying the principles of the Program "Rouhani Zhangyru" in professional 

fields. 

 



Цифрлық технологияларды салалар 

бойынша қолдану 

Цифровые технологии по отраслям 

применения 

Digital technologies by branches of 

application 

5 Пән қолдану салалары бойынша ҚР «Цифрлық Қазақстан» 

Мемлекеттік бағдарламасын ендіру және жүзеге асырудың кезеңдерін, 

электрондық туристік қызметтерді көрсетудің цифрлық 

платформаларын, қонақ үй және туристік бизнесте цифрлық 

технологияларды ендіру, қолдану жолдарын қарастырады.  Smart 

Astana, Е-Gov, qaztourism.kz және т.б. сияқты сандық ресурстарды 

кәсіби қызметте қолдану дағдыларын дамытады  

Дисциплина рассматривает этапы  внедрения и реализации 

Государственной программы РК «Цифровой Казахстан», цифровые 

платформы оказания электронных туристских услуг, способы 

внедрения и использования цифровых технологий в гостиничном и 

туристском бизнесе. Развивает навыки применения в 

профессиональной деятельности такие цифровые ресурсы как 

SmartAstana, E-gov, qaztourism.kz и т.д. 

The discipline considers the state program of digitalization and realizations 

of the Republic of Kazakhstan "Digital Kazakhstan", digitized platforms of 

electronic touristic services, the use and exploitation of digital technologies 

in the hotel and tourist business. It develops skills of using such digital 

resources as Smart Astana, E-Gov, qaztourism.kz and etc. 

Ақпараттық –

коммуникациялық 

технологиялар  

Информационно-

коммуникационные 

технологии  

Information and 

сommunication technologies 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениет 

Антикоррупционная культура 

Anti-corruption culture 

5 "Қазақстан-2050: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты" 

Стратегиясы сыбайлас жемқорлықты ұлттық қауіпсіздікке тікелей 

әсер ететін дәрежесіне көтереді. Пәннің мақсаты ҚР сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы заңнамасын, соның ішінде туризм саласына 

қатысты заңнамаларды зерделеу болып табылады. Пән сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы көзқарасты және кез келген сыбайлас жемқорлық 

көріністеріне нөлдік төзбеушілік принциптерін қолданудың  

дағдыларын қалыптастырады. 

Стратегия «Казахстан-2050»: Новый политический курс 

состоявшегося государства» возводит коррупцию в ранг прямой 

угрозы национальной безопасности. Целью данной дисциплины 

является углубленное изучение антикоррупционного 

законодательства РК, в том числе в  сфере туризма. Дисциплина 

формирует антикоррупционное мировоззрение и практические навыки 

применения принципов нулевой терпимости к любым коррупционным 

проявлениям.  

The strategy "Kazakhstan-2050": “A new political course of an established 

state” shows corruption as a direct threat to national security. It studies of 

the anti-corruption legislation of the Republic of Kazakhstan, including in 

the field of tourism. The discipline forms an anti-corruption view for 

applying the principles of zero tolerance. 

 



Экология негіздері және тіршілік 

қауіпсіздігі 

Основы экологии и безопасности 

жизнедеятельности 

Fundamentals of ecology and life 

safety 

5 Бұл курс қауіпсіздіктің кәсіби мәдениетін, экологиялық сананы, өзінің 

кәсіби қызметі саласында еңбек жағдайларын жақсарту және 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін кәсіби білімді қолдануға 

дайындығын қалыптастырады. Сондай-ақ адамдардың тіршілік 

әрекетінің қауіпсіздігін ұйымдастыру әдістерін меңгерудің теориялық 

және практикалық дағдыларын дамытады, оларды табиғи және 

техногендік сипаттағы ТЖ, туристік қызметтеі өзге де жағдайлардан 

қорғау негіздерін қалайды. Оқу пәні туристік жорық жағдайында 

зардап шеккендерге дәрігерге дейінгі көмек көрсетудің практикалық 

негіздерін меңгеруді қарастырады. 

Данный курс формирует профессиональную культуру безопасности, 

экологическое сознание, готовность применения профессиональных 

знаний для обеспечения безопасности и улучшения условий труда в 

сфере своей профессиональной деятельности. А также развивает 

теоретические и практические навыки владения методами 

организации безопасности жизнедеятельности людей, их защиты от 

возможных последствий ЧС природного и техногенного характера, 

иных ситуаций в туристической деятельности. Учебная дисциплина 

включает так же приобретения практических основ оказания 

доврачебной помощи пострадавшим в условиях туристического 

похода. 

The course also creates a professional culture, safety, environmental 

protection, health and safety, and professionalism in the field of professional 

work. Also, theoretical and practical approaches to the organization of 

lifestyle safety, as well as the possible survival of the technogenic 

characteristic of the CHC, inaccurate situats in tourist activity, will also be 

enhanced. The scholastic discipline involves precise or practical application 

of the practical bases of survival in the context of the tourist trajectory. 

Пәнді толық меңгеру үшін 

орта мектеп биология, 

география, химиясын білу 

қажет.  

 

Для успешного освоения 

предмет необходимо знание  

биологии, географии, химии 

средней школы. 

 

For the successful completion 

of the discipline, it is 

necessary to know the 

biology, geography, chemistry 

of the secondary school 

Таңдау бойынша компоненттер / Компоненты по выбору / Optional Components 

2 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Front оffice менеджмент 

Front оffice менеджмент 

Front office management 

5 Қонақ үйдегі Front Office қызметінің ерекшеліктерін қарастырады, 

атап айтқанда қонақ үйде нөмірлерді резервтеу, қонақтарды тіркеу 

және оларды орналастыру, қонақтардың келуі мен кетуінің есептік 

жазбаларын жүргізу және т.б. қызметтерді сипаттайды. Пән 

қонақтардың келуі мен кетуі шеңберінде оларға қызмет көрсетудің 

теориялық білімі мен практикалық дағдыларын қалыптастырады. 

Изучает специфику деятельности службы Front Office в отеле, а 

именно рассматривает организацию работ в области резервирования 

номеров в отеле, регистрации гостей и заселения их, ведения учетных 

записей прибытия и выбытия гостей и т.д. Дисциплина формирует 

теоретические знания и практические навыки обслуживания гостей в 

рамках их прибытия и убытия. 

Туристік 

макроаймақтардағы мінез-

құлық мәдениеті 

Культура поведения в 

туристских  макрорегионах 

Behavior Culture in Tourist 

Macro Regions 

 

Қонақ үй және мейрамхана 

сервисі 

Гостиничный и 

ресторанный сервис 



Studying the specifics of Front Office Service Activities at the hotel, and it 

is considering the organization of work in the field of reservation of rooms 

at the hotel, front desk and settling them, doing the arrival of the accounts 

and disposal of guests, etc. Discipline builds theoretical knowledge and 

practical skills in serving guests as part of their arrival and departure. 

Hotel and restaurant service 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Бар ісі және эногастрономия 

Барное дело и эногастрономия 

Bar business and enogastronomy 

5 Пән білім алушылардың түрлі типтегі және сыныптағы барларда 

қызмет көрсету бойынша теориялық білімдер мен практикалық 

дағдыларды қалыптастыруға бағытталған. Бұл пәнді оқу кезінде 

студенттер эногастрономия саласындағы негізгі терминдер мен 

анықтамаларды, бар қызметін көрсетудің қазіргі заманғы 

технологиясын, бар ыдыстарының түрлері мен, құрал-жабдықтарын, 

бар картасын құрастыру мен рәсімдеу және т. б. қызметімен танысады.  

Дисциплина направлена на приобретение обучающимися 

теоретических знаний и практических навыков по оказанию услуг в 

барах различных типов и классов. При изучении этой дисциплины 

студенты знакомятся с основными терминами и определениями в 

области эногастрономии, современной технологией барного 

обслуживания, видами барной посуды, инвентарем и оборудованием, 

составлением и оформлением барной карты и т.д. 

Discipline is aimed at acquiring students of theoretical knowledge and 

practical skills to provide services in bars of various types and classes. When 

studying this discipline, students become familiar with the basic terms and 

definitions in the field of enogastronomy, modern technology of bar service, 

types of bar utensils, equipment and equipment, the preparation and design 

of a bar card, etc. 

Туристік 

макроаймақтардағы мінез-

құлық мәдениеті 

Культура поведения в 

туристских  макрорегионах 

Behavior Culture in Tourist 

Macro Regions 

 

Ұлттық тағамдар мен 

сұсындар 

Национальные кухни и 

напитки 

National cuisines and drinks 

      

3 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Отель және мейрамхана бизнесінде 

демалысты ұйымдастыру және 

анимациялық қызмет 

Организация досуга и анимационная 

деятельность в отельном и 

ресторанном деле 

Leisure and animation activities in the 

hotel and restaurant business 

8 Қонақ үй және мейрамхана бизнесіндегі анимациялық қызметтің 

негізін құрайтын негізгі ұғымдар кешенін, сондай-ақ қонақ үй және 

мейрамханалық қызмет көрсету саласындағы бос уақытты 

ұйымдастыру үшін қажетті базалық практикалық дағдыларды 

қалыптастыруға бағытталған. Сонымен қатар, қонақ үй өнімінің және 

мейрамхана қызметтерінің тартымдылығын арттыру мақсатында 

қонақтардың бос уақытын ұйымдастыру тәртібін қарастырады.   

Направлена на формирование комплекса основных понятий, 

составляющих основу анимационной деятельности в гостиничном и 

ресторанном бизнесе, а также базовых практических навыков, 

необходимых для организации досуга в сфере гостиничного и 

ресторанного обслуживания. Кроме того, дисциплина 

предусматривает порядок организации досуга гостей в целях 

повышения привлекательности гостиничного продукта и ресторанных 

услуг.  

Туристік 

макроаймақтардағы мінез-

құлық мәдениеті 

Культура поведения в 

туристских  макрорегионах 

Behavior Culture in Tourist 

Macro Regions 



It is aimed at forming a set of basic concepts that form the basis of the 

animation activity in the hotel and restaurant business, as well as the basic 

practical skills necessary for organizing leisure activities in the field of hotel 

and restaurant services. In addition, the discipline provides for the 

organization of leisure activities of guests in order to increase the 

attractiveness of the hotel product and restaurant services. 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қонақ үй бизнесіндегі МІСЕ 

қызметтер 

MICE услуги в гостиничном бизнесе 

MICE services in the hotel business 

8 Нарықта тартымдылықты арттыру мақсатында қонақ үй және 

мейрамхана қызметінде MICE қызметтерін ұйымдастыру және жүзеге 

асырудың негізгі принциптері мен функцияларын қарастырады. Ойын-

сауық және іскерлік іс-шаралар өткізу саласындағы қызметтерді 

дайындау және іске асыру әдістемесі мен техникасын қарастырады. 

Клиенттердің сұраныстарына бейімделген MICE қызметтерін әзірлеу 

дағдыларын қалыптастырады. 

Изучает основные принципы и функции организации и реализации 

MICE услуг в гостиничной и ресторанной деятельности в целях 

повышения привлекательности на рынке. Рассматривает методику и 

технику подготовки и реализации услуг в сфере развлечения и 

проведения деловых мероприятий. Формирует навыки разработки 

MICE услуг, адаптированных под запросы клиентов.  

Studies the basic principles and functions of the organization and 

implementation of MICE services in the hotel and restaurant activities in 

order to increase the attractiveness of the market. Examines the methods and 

techniques of preparation and implementation of services in the field of 

entertainment and business events. It forms the skills for developing MICE 

services adapted to customer requests. 

Туристік 

макроаймақтардағы мінез-

құлық мәдениеті 

Культура поведения в 

туристских  макрорегионах 

Behavior Culture in Tourist 

Macro Regions  

      

4 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Номерлік қорды жабдықтау және 

басқару 

Обслуживание и управление 

номерным фондом 

Service and management of the number 

of rooms 

5 Нөмірлік қорды басқарумен айналысатын қонақ үй бөлімшесі 

қызметінің ерекшелігін қарастырады. Нөмірлерді брондау, туристерді 

қабылдау, оларды тіркеу және нөмірлер бойынша орналастыру, 

туристерге номерлерде қызмет көрсетуді қамтамасыз ету, нөмірлердің 

қажетті санитарлық-гигиеналық жағдайын және тұрғын үй-

жайлардағы жайлылық деңгейін қолдау, қонақтарға тұрмыстық 

қызмет көрсету саласында теориялық білім мен практикалық 

дағдыларды қалыптастыруды көздейді. 

Изучает специфику деятельности гостиничного подразделения, 

занимающейся управлением номерным фондом. Предусматривает 

формирование теоретических знаний и практических навыков в 

области бронирования номеров, приема туристов, их регистрации и 

размещения по номерам, обеспечения обслуживания туристов в 

номерах, поддержания необходимого санитарно-гигиенического 

состояние номеров и уровня комфорта в жилых помещениях, оказания 

бытовых услуг гостям. 

Қонақжайлықтағы қызмет 

ету этикасы 

Этика обслуживания в 

гостеприимстве 

Service Ethics in hospitality 



Examines the specifics of the hotel division engaged in the management of 

hotel rooms. It provides for the formation of theoretical knowledge and 

practical skills in the field of booking rooms, receiving tourists, registering 

and placing them by numbers, providing services to tourists in the rooms, 

maintaining the necessary sanitary and hygienic condition of the rooms and 

the level of comfort in the living rooms, and providing personal services to 

guests. 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Мейрамханалардағы дастарханды 

рәсімдеу және қызмет көрсету 

мәдениеті 

Сервировка и культура 

обслуживания в ресторанах 

Serving and culture in restaurants 

5 Бұл пән интерьер эстетикасының, қызмет көрсетуге қолайлы жағдай 

жасау, асхана ыдыстарының, аспаптардың, асхана киімдерінің 

жеткілікті санының, қызмет көрсетудің этикалық нормаларының 

болуын қарастырады. Әр түрлі тағамдар мен сусындарды ұсыну мен 

босатудың арнайы ережелерін, сондай-ақ оларды ұсынудың 

техникалық дағдылары мен тәсілдерін, сондай-ақ үстелді рәсімдеудің 

негізгі ережелерін қарастыруды көздейді. 

Данная дисциплина рассматривает вопросы эстетики интерьера, 

создания комфортных условий обслуживания, наличия достаточного 

количества столовой посуды, приборов, столового белья, этических 

норм обслуживания. Предусматривает изучение специальных правил 

предложения и отпуска различных блюд и напитков, а также 

технических навыков и приемов их подачи, а также основных правил 

сервировки стола. 

This discipline deals with the aesthetics of the interior, creating a 

comfortable service environment, having enough tableware, appliances, 

table linen, and ethical standards of service. It provides for the study of 

special rules for the supply and distribution of various dishes and drinks, as 

well as technical skills and methods of serving them, as well as the basic 

rules for table setting. 

Қонақжайлықтағы қызмет 

ету этикасы 

Этика обслуживания в 

гостеприимстве 

Service Ethics in hospitality 

4 семестр / 4 семестр / Semester 4 

ЖОО компоненті / ВУЗовский компонент / University component 

1 БП 

ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

 

Қонақжайлылық индустриясындағы 

қызметтерді ұйымдастыру және 

қызмет көрсету технологиясы + 

өндірістік практика 

Организация услуг и технология 

обслуживания в индустрии 

гостеприимства + производственная 

практика 

Service organization and service 

technology in the hospitality industry + 

Internship practice   

5 Қонақжайлылық саласындағы қызметтерді ұйымдастыру процесінің 

ерекшелігін, сондай-ақ қонақжайлылық индустриясы 

кәсіпорындарында клиенттерге қызмет көрсету технологиясының 

ерекшеліктерін зерттеуге бағытталған. Қонақжайлылық саласында 

қызмет көрсету, сондай-ақ қарсы алу, қонақтарды орналастыру 

аясында қызмет көрсету және оның бос уақыты үшін жағдай жасау 

бойынша практикалық дағдыларын қалыптастырады. 

Направлена на изучение специфики процесса организации услуг в 

сфере гостеприимства, а также особенностей технологии 

обслуживания клиентов на предприятиях индустрии гостеприимства. 

Формирует практические навыки предоставления услуг в сфере 

Туристік 

макроаймақтардағы мінез-

құлық мәдениеті 

Культура поведения в 

туристских  макрорегионах 

Behavior Culture in Tourist 

Macro Regions 

 

Қонақжайлықтағы қызмет 

ету этикасы 

Этика обслуживания в 

гостеприимстве 



гостеприимства, а также обслуживания в рамках встречи, размещения 

гостей и создания условий для его досуга. 

The process is focused on the process of organizing the organization in the 

field of hospitality, as well as the technology of providing customer services 

to the industrial enterprises. Formulates practical ways of presenting the 

service in the spheres of hospitality, as well as the provision of services in 

the frames of the meeting, creation of the hotel and its creation. 

Service Ethics in hospitality  

Таңдау бойынша компоненттер / Компоненты по выбору / Optional Components 

1 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қонақ үй экономикасы 

Экономика гостиничного хозяйства 

Economy hotel industry 

5 Қонақ үй және мейрамхана саласы кәсіпорындарының экономикалық 

қызметінің ерекшеліктеріне байланысты сұрақтарды шешуге 

мүмкіндігі бар жан-жақты мамандарды даярлауға арналған. Пәнді оқу 

шеңберінде білім алушыда кәсіпорынның экономикалық қызметін 

талдау және тиімді экономикалық шешімдерді қабылдау дағдылары 

қалыптасады. Кәсіпорын қызметін экономикалық талдауда Opera, 

Excel, Statistic қосымшаларын қолданудың тәжірибелік дағдыларын 

дамытады. 

Необходима для подготовки специалистов широкого профиля, 

способных решать вопросы, связанные с особенностями 

экономической деятельности предприятия сферы гостиничного и 

ресторанного бизнеса. В рамках изучения дисциплины формируются 

навыки анализа деятельности предприятия и выбора оптимального 

экономического решения. Развивает практические умения применения 

приложений Opera, Excell, Statistiс в рамках выполнения 

экономического анализа деятельности предприятия. 

 It studies the skills of analyzing the economic activity of the enterprise and 

the choice of the optimal economic solution are formed. Develops practical 

skills of using Opera, Excel, and Statistical applications as part of 

performing an economic analysis of an enterprise's activity. 

Қонақжайлылық 

индустриясындағы 

қызметтерді ұйымдастыру 

және қызмет көрсету 

технологиясы  

Организация услуг и 

технология обслуживания в 

индустрии гостеприимства  

Service organization and 

service technology in the 

hospitality industry  

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Мейрамхана және қонақ үй 

бизнесіндегі эккаунтинг 

Эккаунтинг в ресторанном и 

гостиничном бизнесе  

Restaurant and Hotel Accounting 

5 Пән мейрамхана, қонақ үй бизнесінің қызмет ету ерекшеліктерін 

ескере отырып, эккаунтингті жүргізудің ерекшеліктерін зерттеуге 

бағытталған. Пән қонақ үй және мейрамханалық кәсіпорынның 

шаруашылық қызметі шеңберінде эккаунтинг құралдарын қолданудың 

тәжірибелік дағдыларын қалыптастырады.  

Дисциплина направлена на изучение особенностей ведения 

эккаунтинга в ресторанном, гостиничном бизнесе с учетом специфики 

их функционирования. Дисциплина формирует практические навыки 

применения инструментов эккаутинга в рамках хозяйственной 

деятельности гостиничного и ресторанного предприятия.   

It is aimed at studying the specifics of conducting accounting in the 

restaurant and hotel business, taking into account the specifics of their 

Қонақжайлылық 

индустриясындағы 

қызметтерді ұйымдастыру 

және қызмет көрсету 

технологиясы  

Организация услуг и 

технология обслуживания в 

индустрии гостеприимства  

Service organization and 

service technology in the 

hospitality industry  



functioning. The discipline forms practical skills of using accounting tools 

in the economic activities of a hotel and restaurant enterprise. 
      

2 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қонақжайлылықтағы операциялық 

басқару 

Операционное управление в 

гостеприимстве 

Hospitality Operations Management 

5 Пән қонақ үй кәсіпорындарының қызметін басқарудың негізгі 

үрдістерін жүйелі талдауды қарастырады. Пәннің негізгі міндеттеріне 

мыналар жатады: саланың қазіргі даму тенденциялары мен 

ұйымдастыру аспектілерін талдау; қонақжайлылық 

кәсіпорындарындағы операциялық басқарудың ерекшеліктерін 

қарастыру; қонақ үй кәсіпорындарында өндіріс және қызмет көрсету 

үдерістерін басқарудың тиімді құрылымын құруда көшбасшылық, 

корпоративтік мәдениет және жүйелік тәсіл мәселелерін қарастыру. 

Дисциплина предусматривает системный анализ основных процессов 

управления производством услуг гостиничных предприятий. К 

основным задачам дисциплины относятся: анализ современных 

тенденций развития отрасли и организационных аспектов; изучение 

специфики операционного управления на предприятиях 

гостеприимства; рассмотрение вопросов лидерства, корпоративной 

культуры и системного подхода в создании эффективной структуры 

управления процессами производства и обслуживания на гостиничных 

предприятиях. 

Discipline provides a systematic analysis of the basic processes of 

production management services of hotel enterprises. The main objectives 

of the discipline include: analysis of current trends in the industry and 

organizational aspects; study of the specifics of operational management in 

hospitality enterprises; consideration of issues of leadership, corporate 

culture and a systematic approach in creating an effective structure for 

managing production and service processes at hotel enterprises. 

Қонақжайлылық 

индустриясындағы 

қызметтерді ұйымдастыру 

және қызмет көрсету 

технологиясы  

Организация услуг и 

технология обслуживания в 

индустрии гостеприимства  

Service organization and 

service technology in the 

hospitality industry 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Мейрамханаларда азық-түлік 

тауарларды есепке алу 

Товароведение продовольственных 

товаров в ресторане 

Merchandising food products in the 

restaurant 

5 Азық-түлік тауарларын реттеу саласында теориялық білім мен 

практикалық іскерлікті қалыптастыруды, азық-түлік тауарларының 

классификациясы, ассортименті мен сапасын сараптау принциптерін 

қарастырады. Тамақ өнімдерінің сапасын қамтамасыз ету 

ерекшеліктерін, сондай-ақ жартылай фабрикаттарды өндірістік 

процеске тарту тәртібін қарастырады. 

Предусматривает формирование теоретических знаний и 

практических умений в области товароведения продовольственных 

товаров, изучение принципов классификации, ассортимента и 

экспертизы качества продовольственных товаров. Рассматривает 

особенности обеспечения качества пищевых продуктов, а также 

порядок вовлечения полуфабрикатов в производственный процесс. 

It provides for the formation of theoretical knowledge and practical skills in 

the field of merchandising of food products, the study of the principles of 

classification, assortment and examination of the quality of food products. 

Қонақжайлылық 

индустриясындағы 

қызметтерді ұйымдастыру 

және қызмет көрсету 

технологиясы  

Организация услуг и 

технология обслуживания в 

индустрии гостеприимства  

Service organization and 

service technology in the 

hospitality industry  



Considers the features of food quality assurance, as well as the procedure 

for the involvement of semi-finished products in the production process. 
      

3 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Мейрамхана және қонақ үй ісіндегі 

брондау және резервтеу 

Бронирование и резервирование в 

ресторанном и гостиничном деле 

Booking and reservations in the hotel 

and restaurant business 

5 Қонақ үй және мейрамханалық қызмет көрсету саласында брондау 

және резервтеу технологияларымен жұмыс істеу тәртібін 

қарастырады. Амадеус, Галилео, Фиделио, Сабрэ және т. б. 

автоматтандырылған жүйелердегі жұмыс ерекшелігін қарастырады. 

Изучает порядок работы с технологиями бронирования и 

резервирования в в сфере гостиничного и ресторанного обслуживания. 

Рассматривает специфику работы на автоматизированных системах 

Амадеус, Галилео, Фиделио, Сабрэ и т.д. Предусматривает 

приобретение обучающимися навыков применения технологий 

бронирования и резервирования услуг в отечественной индустрии 

гостеприимства.  

Studies how to work with reservation and reservation technologies in the 

field of hotel and restaurant services. Considers the specifics of work on 

automated systems Amadeus, Galileo, Fidelio, Sabre, etc. Provides students 

with the acquisition of skills in the use of technology reservation and 

reservation services in the domestic hospitality industry. 

Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар  

Информационно-

коммуникационные 

технологии  

Information and 

communication technologies 

 

Қонақжайлылық 

индустриясындағы 

қызметтерді ұйымдастыру 

және қызмет көрсету 

технологиясы  

Организация услуг и 

технология обслуживания в 

индустрии гостеприимства  

Service organization and 

service technology in the 

hospitality industry 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Мейрамхана және қонақ үй 

бизнесіндегі сервистің электрондық 

және сандық технологиялары 

Электронные и цифровые 

технологии сервиса в ресторанном и 

гостиничном бизнесе 

Electronic and digital technologies of 

service in the restaurant and hotel 

business 

5 Бұл пән студенттермен ақпаратты жинау және өңдеу процесінде 

сандық технологияларды қолдану бойынша білім, қабілеттілік, дағды, 

құндылықтар жиынтығын игеруін қарастырады. Сонымен қатар, пәнді 

оқу аясында Amadeus, Galileo, Worldspan, Sabre сияқты электрондық 

және сандық жүйелерін кәсіби қызметте қолданудың тәжірибелік 

дағдыларын қалыптастырады. 

Данная дисциплина предусматривает приобретение студентами 

знаний, умений, навыков, ценностных установок и компетенций в 

области применения цифровых технологий в процессе сбора и 

обработки информации. Кроме того, в рамках изучения дисциплины 

формируются практические навыки применения в профессиональной 

деятельности таких электронных и цфировых систем как Amadeus, 

Galileo, Worldspan, Sabre.  

This discipline provides students with the knowledge, skills, values and 

competencies in the field of digital technologies in the process of collecting 

and processing information. In addition, it gives practical skills of using 

such electronic and digital systems as Amadeus, Galileo, Worldspan, Sabre 

in the professional fields. 

Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар  

Информационно-

коммуникационные 

технологии  

Information and 

communication technologies 

 

Қонақжайлылық 

индустриясындағы 

қызметтерді ұйымдастыру 

және қызмет көрсету 

технологиясы  

Организация услуг и 

технология обслуживания в 

индустрии гостеприимства  



Service organization and 

service technology in the 

hospitality industry 

5 семестр / 5 семестр / Semester 5 

ЖОО компоненті / ВУЗовский компонент / University component 

1 БП 

ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

Қызмет саласындағы маркетинг 

Маркетинг в сфере услуг 

Service Marketing 

6 Туризм саласындағы қазіргі заманғы маркетингтің негізгі 

тұжырымдамалары мен практикалық тәсілдерін қолдануды зерттейді, 

сегменттеу ерекшелігін және қазіргі туристік нарықта қызметтерді 

жылжыту стратегиясын әзірлеуді қарастырады. Маркетингтің қазіргі 

заманғы құралдары негізінде (Google form, Microsoft forms, MASMI 

және т.б.) нарықты маркетингтік зерттеу және нарық шарттарына 

сәйкес келетін маркетингтік стратегияны таңдау дағдыларын 

қалыптастырады.  

Изучает применение основных концепций и практических приемов 

современного маркетинга в сфере туризма, рассматривает специфику 

сегментации и разработку стратегии продвижения услуг на 

современном туристском рынке. На базе современного 

инструментария маркетинга (Google form, Microsoft forms, MASMI b 

др.) формирует навыки маркетингового исследования рынка и выбора 

маркетинговой стратегии, соответствующей условиям рынка.  

This course studies the application of the main concepts and practical 

techniques of modern marketing in the field of tourism, considers the 

specifics of segmentation and development of a strategy for promoting 

services in the modern tourist market based on Google form, Microsoft 

forms, MASMI, etc.  

Қонақжайлылық 

индустриясындағы 

қызметтерді ұйымдастыру 

және қызмет көрсету 

технологиясы  

Организация услуг и 

технология обслуживания в 

индустрии гостеприимства  

Service organization and 

service technology in the 

hospitality industry 

2 КП 

ЖООК 

ПД ВК 

РD UC 

Қонақжайлылық индустриясындағы 

әлеуметтік-мәдени сервис 

Социально-культурный сервис в 

индустрии гостеприимства 

Socio-cultural service in the hospitality 

industry 

5 Студенттерде қонақжайлылық индустриясында, әсіресе қызмет 

көрсетудегі инновациялық ортаның белсенді қалыптасу шартында 

сервистік қызмет, қызмет көрсету формалары және жаңа қызметтерді 

қалыптастыру қағидалары туралы кешенді білімді қалыптастыруға 

бағытталған. Көрсетілетін қызметтерді сервистік қамтамасыз етудің 

әлеуметтік-мәдени аспектілерін қарастырады. 

Дисциплина направлена на формирование у студентов комплекса 

знаний о сервисной деятельности, услугах, формах обслуживания, 

принципах формирования новых услуг в индустрии гостеприимства, 

особенно в условиях активного формирования инновационной среды 

обслуживания. Изучает социально-культурные аспекты сервисного 

обеспечения предоставляемых услуг.  

It is aimed at forming a complex of knowledge in students about service 

activities, services, forms of service, principles of forming new services in 

the hospitality industry, especially in the context of the active formation of 

Қонақжайлықтағы қызмет 

ету этикасы 

Этика обслуживания в 

гостеприимстве 

Service Ethics in hospitality 

 

Қонақжайлылық 

индустриясындағы 

қызметтерді ұйымдастыру 

және қызмет көрсету 

технологиясы  

Организация услуг и 

технология обслуживания в 

индустрии гостеприимства  



an innovative service environment. Studies the socio-cultural aspects of 

service provision of services provided. 

Service organization and 

service technology in the 

hospitality industry 

Таңдау бойынша компоненттер / Компоненты по выбору / Optional Components 

3 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Курорттық аймақтардағы қонақ үй 

және мейрамхана ісі 

Гостиничное и ресторанное дело на 

курортных территориях 

Hotel and restaurant business in resort 

areas 

5 Студенттерді заманауи курорттық аумақтарда қонақ үй және 

мейрамхана ісін дамытудың негізгі бағыттарымен таныстырады. 

Курорттық аймақтың ерекшелігін ескере отырып, қонақ үй және 

мейрамхана қызметтерін көрсетудің практикалық дағдыларын 

қалыптастыруды көздейді. Сонымен қатар, санаториялық және 

курорттық пассивті демалыс басым аумақтардағы қонақ үй және 

мейрамхана бизнесін ұйымдастыру ерекшелігін қарастырады. 

Знакомит студентов с основными направлениями развития 

гостиничного и ресторанного дела на современных курортных 

территориях. Предусматривает формирование практических навыков 

предоставления гостиничных и ресторанных услуг с учетом 

специфики курортной зоны. Кроме того, изучает специфику 

организации гостиничного и ретсоранного бизнеса на территориях, где 

преобладает пассивный санаторный и курортный отдых. 

Introduces students to the main directions of development of hotel and 

restaurant business in modern resort areas. It provides for the formation of 

practical skills in the provision of hotel and restaurant services, taking into 

account the specifics of the resort area. In addition, he studies the specifics 

of the organization of the hotel and retail business in the territories 

dominated by passive sanatorium and resort rest. 

Туристік 

макроаймақтардағы мінез-

құлық мәдениеті 

Культура поведения в 

туристских  макрорегионах 

Behavior Culture in Tourist 

Macro Regions 

 

Қонақжайлылық 

индустриясындағы 

қызметтерді ұйымдастыру 

және қызмет көрсету 

технологиясы  

Организация услуг и 

технология обслуживания в 

индустрии гостеприимства  

Service organization and 

service technology in the 

hospitality industry 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Агломерация шарттарындағы отель 

және мейрамхана бизнесі 

Отельный и ресторанный бизнес в 

условиях агломерации 

Hotel and restaurant business in 

agglomeration conditions 

5 Студенттерді ірі агломерацияда қонақ үй және мейрамхана ісін 

дамытудың негізгі бағыттарымен таныстырады. Ірі қалалардың 

ортасына тән белсенді бәсекелестік орта жағдайында қонақ үй және 

мейрамхана қызметтерін көрсетудің практикалық дағдыларын 

қалыптастыруды көздейді. Бұдан басқа, агломерацияның даму 

ерекшелігіне тез бейімделуге қабілетті қала шегінде шағын қонақ үй 

кәсіпорындарын ұйымдастыру ерекшелігін қарастырады. 

Знакомит студентов с основными направлениями развития 

гостиничного и ресторанного дела в крупных агломерации. 

Предусматривает формирование практических навыков 

предоставления гостиничных и ресторанных услуг в условиях 

активной конкурентной среды, свойственной среде крупных городов. 

Кроме того, рассматирвает специфику организации малых 

гостиничных предприятий в черте города, способных быстро 

адаптироваться к специфике развития агломерации. 

Introduces students to the main directions of development of hotel and 

restaurant business in large metropolitan areas. It provides for the formation 

Туристік 

макроаймақтардағы мінез-

құлық мәдениеті 

Культура поведения в 

туристских  макрорегионах 

Behavior Culture in Tourist 

Macro Regions 

 

Қонақжайлылық 

индустриясындағы 

қызметтерді ұйымдастыру 

және қызмет көрсету 

технологиясы  

Организация услуг и 

технология обслуживания в 

индустрии гостеприимства  



of practical skills in the provision of hotel and restaurant services in an 

active competitive environment peculiar to the environment of large cities. 

In addition, it considers the specifics of organizing small hotel enterprises 

within the city that can quickly adapt to the specifics of agglomeration 

development. 

Service organization and 

service technology in the 

hospitality industry 

      

4 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Мейрамхана және қонақ үй 

кәсіпорындар қызметінің қауіпсіздігі 

Безопасность деятельности 

ресторанных и гостиничных 

предприятий 

Safety of restaurant and hotel 

enterprises 

8 Оқыту барысында тыңдаушылар қызмет көрсету аясында қонақтардың 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету тәртібі туралы білімдерді меңгереді. 

Қонақ үй және мейрамхана кәсіпорындары қызметкерлерінің мінез-

құлқының негізгі ережелерін, тұру қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, 

қонақтардың денсаулығына қауіп төндіретін жағдай туындаған 

жағдайда эвакуацияға ерекше назар аударылады. Жеке түрде 

кәсіпорында еңбек қауіпсіздігі мәселелері қарастырылады. 

В процессе изучения слушатели овладевают знаниями о порядке 

обеспечения безопасности гостей в рамках обслуживания. Особое 

внимание уделяется изучению основных правил поведения персонала 

гостиничного и ресторанного предприятия, обеспечения безопасности 

проживания, эвакуации в случае наступления ситуации несущих риск 

здоровью гостей. Отдельно рассматриваются вопросы безопасности 

труда на предприятий.  

In the process of learning, students acquire knowledge about how to ensure 

the safety of guests as part of the service. Particular attention is paid to the 

study of the basic rules of conduct for the staff of a hotel and restaurant 

enterprise, ensuring the safety of their stay, evacuation in the event of a 

situation involving health risks to guests. Separately, occupational safety 

issues at enterprises are considered. 

Қонақжайлылық 

индустриясындағы 

қызметтерді ұйымдастыру 

және қызмет көрсету 

технологиясы  

Организация услуг и 

технология обслуживания в 

индустрии гостеприимства  

Service organization and 

service technology in the 

hospitality industry 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қызметтің санитарлық және 

гигиеналық шарттарын қамтамасыз 

ету 

Обеспечение санитарных и 

гигиенических условий 

деятельности 

Ensuring sanitary and hygienic 

conditions of activity 

8 Қонақ үй кәсіпорнының нөмірлі қорларында санитарлық және 

гигиеналық жағдайларды қамтамасыз етудің негізгі ережелері 

оқытылады. Санитарлық және гигиеналық нормалар талаптарына 

сәйкес тағамдарды дайындау мен берудің тиісті шарттарын 

қамтамасыз ету мәселелері қарастырылады. Пән Opera, Paloma365 

автоматтандырылған жүйелерін қолдану арқылы қонақ үй және 

мейрамхана кәсіпорындарында тиісті қызмет ету нормаларын 

қамтамасыз ету дағдыларын қалыптастырады. 

Изучаются основные правила обеспечения санитарных и гиенических 

условий в номерных фондах гостиничного предприятия. 

Рассматриваются вопросы обеспечения соответствующих условий 

приготовления и подачи блюд согласно требованиям санитарных и 

гигиенических норм. Дисциплина формирует навыки применения 

автоматизированных систем Opera, Paloma365 в рамках обеспечения 

соответствующих норм функционирования гостиничного и 

ресторанного предприятия. 

Қонақжайлылық 

индустриясындағы 

қызметтерді ұйымдастыру 

және қызмет көрсету 

технологиясы  

Организация услуг и 

технология обслуживания в 

индустрии гостеприимства  

Service organization and 

service technology in the 

hospitality industry 



It studies the basic rules of ensuring sanitary and hygienic conditions in the 

hotel rooms. Also it considers the issues of ensuring appropriate conditions 

for cooking and serving dishes in accordance with the requirements of 

sanitary and hygienic standards. The discipline forms skills of using 

automated systems Opera, Paloma365. 
      

5 КП ТК 

ПД КВ 

PD ЕC 

 

Кейтерингтік қызметтерді 

ұйымдастыру және жылжыту 

Организация и продвижение 

кейтеринговых услуг 

Organization and promotion of catering 

services 

6 Пән қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарында қызмет көрсетудің 

негізгі әдістері мен түрлері саласында теориялық білім мен 

тәжірибелік дағдыларды, кейтерингтік қызметтердің түрі мен класына 

байланысты үстелдерді сервирлеудің ерекшеліктерін 

қалыптастырады. Кейтерингтік қызметтерді қазіргі заманғы 

жағдайларда дамыту ерекшелігін, сондай-ақ осы қызметтерді отандық 

нарықта жылжыту әдістерін зерделеуді көздейді. 

Дисциплина формирует теоретические знания и практические навыки 

в области основных методов и форм обслуживания на предприятиях 

общественного питания, особенности сервировки столов в 

зависимости от типа и класса кейтеринговых услуг. Предусматривает 

изучение специфики развития кейтеринговых услуг в современных 

условиях, а также методы продвижения данных услуг на 

отечественном рынке. 

Discipline forms theoretical knowledge and practical skills in the field of 

basic methods and forms of service at catering establishments, especially 

table setting, depending on the type and class of catering services. It 

provides for the study of the specifics of the development of catering 

services in modern conditions, as well as methods for promoting these 

services in the domestic market. 

Қонақжайлылық 

индустриясындағы 

қызметтерді ұйымдастыру 

және қызмет көрсету 

технологиясы  

Организация услуг и 

технология обслуживания в 

индустрии гостеприимства  

Service organization and 

service technology in the 

hospitality industry 

КП ТК 

ПД КВ 

PD ЕC 

 

Отельдегі food менеджмент 

Food менеджмент в отеле 

Food management at the hotel 

6 Бұл курс қонақ үй кәсіпорындарында қонақтардың тамақтануын 

ұйымдастыру мәселелерін зерттейді. Тамақтануды ұйымдастыруға 

жауап беретін бөлімшелерді, атап айтқанда мейрамханаларды, 

барларды басқару ерекшелігін қарастырады. Негізгі тамақтандыру 

түрлерінің ерекшеліктерін, сондай-ақ тамақтануға тапсырыс беру және 

номерлерге жеткізу ережелерін қарастырады. 

Данный курс изучает вопросы организации питания гостей в 

гостиничных предприятиях. Рассматривает специфику управления 

подразделениями, отвечающих за организацию питания, а именно 

рестораннами, барами. Изучает основные виды организации питания 

исходя из специфики предоставляемых гостиничных услуг, а также 

правила заказа и доставки питания в номера отеля. 

This course studies the organization of catering for guests in hotel 

enterprises. Considers the specifics of management units responsible for 

catering, namely restaurants, bars. Studies the main types of catering based 

Қонақжайлылық 

индустриясындағы 

қызметтерді ұйымдастыру 

және қызмет көрсету 

технологиясы  

Организация услуг и 

технология обслуживания в 

индустрии гостеприимства  

Service organization and 

service technology in the 

hospitality industry 



on the specifics of the hotel services provided, as well as the rules for 

ordering and delivering meals to hotel rooms. 

6 семестр / 6 семестр / Semester 6 

ЖОО компоненті / ВУЗовский компонент / University component 

1 БП 

ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

Әлемдік туристік дестинациялар  

Мировые туристские дестинации 

World tourist destinations  

5 Білім алушыларда халықаралық қонақжайлылық индустриясының 

қазіргі заманғы даму үрдістері бойынша теориялық білім кешенін 

қалыптастырады. Әлемдік танымалдыққа ие туристік 

дестинацияларды қалыптастыру және дамыту ерекшелігін 

қарастырады. Білім алушыларда белгілі бір дестинация шекарасында 

жұмыс істейтін халықаралық кәсіпорындарда кәсіби қызметті 

жүргізудің тәжірибелік дағдылар мен қабілетіліктерді дамытады. 

Формирует у обучающихся комплекс теоретических знаний в области  

современных тенденций развития международной индустрии 

гостеприимства. Рассматривает специфику формирования и развития 

туристских дестинации, обладающих мировой известностью. 

Развивает у обучающихся практические навыки и умения ведения 

профессиональной деятельности на международных предприятиях, 

функционирующих в границах определенной дестинации.  

It provides students with a set of theoretical knowledge in the field of 

modern trends in the development of the international hospitality industry. 

Examines the specifics of the formation and development of tourist 

destinations in the world. Develops students ' practical skills such as 

conducting professional activities at international enterprises. 

Қызмет саласындағы 

маркетинг 

Маркетинг в сфере услуг 

Service Marketing 

 

Туристік 

макроаймақтардағы мінез-

құлық мәдениеті 

Культура поведения в 

туристских  макрорегионах 

Behavior Culture in Tourist 

Macro Regions 

 

2 БП 

ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

Қонақжайлылық индустриясының 

инфрақұрылымы + халықаралық 

практика 

Инфраструктура индустрии 

гостеприимства + международная 

практика 

Hospitality Infrastructure + іnternational 

practice 
 

5 Қазақстан Республикасында қонақжайлылық инфрақұрылымының 

даму ерекшеліктерін зерттейді. Қазіргі жағдайда қонақжайлылық 

инфрақұрылымын дамытудың негізгі аспектілерін қарастырады, 

қызмет көрсетудің бастапқы, екінші және үшінші деңгейіндегі 

кәсіпорындардың қызмет етуінің ерекшеліктерін анықтайды, білім 

алушыда қонақ үй (мейрамхана) кәсіпорындары мен қонақжайлылық 

индустриясының басқа субъектілері арасында өзара қарым-қатынасты 

орнату дағдылары мен іскерліктерін қалыптастырады. 

Изучает особенности развития инфраструктуры гостеприимства в 

Республике Казахстан. Рассматривает основные аспекты развития 

инфраструктуры гостеприимства в современных условиях, определяет 

специфические черты функционирования предприятий первичного, 

вторичного и третичного уровня обслуживания, формирует у 

обучающегося практические навыки и умения налаживания 

взаимодествия гостиничного (ресторанного) предприятия с другими 

субъектами индустрии гостеприимства. 

Studies the specifics of the development of hospitality infrastructure in the 

Republic of Kazakhstan. Examines the main aspects of the development of 
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Қызмет саласындағы 

маркетинг 

Маркетинг в сфере услуг 

Service Marketing 



the hospitality infrastructure in modern conditions, determines the specific 

features of the functioning of enterprises of the primary, secondary and 

tertiary levels of service. 

Таңдау бойынша компоненттер / Компоненты по выбору / Optional Components 

3 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Түрк тілі 

Турецкий язык 

Turkish language 

8 Пән түрік тілінің лексикасын, грамматикасын және басқа да 

бөлімдерін оқытуды қарастырады. Қарым-қатынастың ауызша және 

жазбаша формаларын іске асыруға мүмкіндік беретін құзыреттілікті 

дамытады, ауызша және жазбаша аударманың негізгі түрлерін 

меңгеруді үйретеді, түрік тіліндегі мәтіндерге ақпараттық өңдеу 

жүргізу қабілетін қалыптастырады 

Дисциплина предусматривает изучение лексики, грамматики и иных 

разделов турецкого языка. Развивает компетенции, позволяющие 

осуществлять устные и письменные формы общения, сформировать 

навыки владения основными видами устного и письменного перевода, 

производить информационную обработку текстов на турецком языке   

Discipline involves the study of vocabulary, grammar and other sections of 

the Turkish language. Develops competencies that allow oral and written 

forms of communication, develop skills in mastering the main types of 

interpretation and translation, and produce information processing of texts 

in Turkish 

 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қытай тілі 

Китайский язык 

Chinese Language 

8 Пән қытай тілінің лексикасын, грамматикасын және басқа да 

бөлімдерін оқытуды қарастырады. Қарым-қатынастың ауызша және 

жазбаша формаларын іске асыруға мүмкіндік беретін құзыреттілікті 

дамытады, ауызша және жазбаша аударманың негізгі түрлерін 

меңгеруді үйретеді, қытай тіліндегі мәтіндерге ақпараттық өңдеу 

жүргізу қабілетін қалыптастырады.  

Дисциплина предусматривает изучение лексики, грамматики и иных 

разделов китайского языка. Развивает компетенции, позволяющие 

осуществлять устные и письменные формы общения, сформировать 

навыки владения основными видами устного и письменного перевода, 

производить информационную обработку текстов на китайском языке.  

Discipline involves the study of vocabulary, grammar and other sections of 

the Chinese language. Develops competencies that allow oral and written 

forms of communication, develop skills in basic types of interpretation and 

translation, and produce information processing of texts in Chinese. 

 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Араб тілі 

Арабский язык 

Arabic language 

8 Пән араб тілінің лексикасын, грамматикасын және басқа да бөлімдерін 

оқытуды қарастырады. Қарым-қатынастың ауызша және жазбаша 

формаларын іске асыруға мүмкіндік беретін құзыреттілікті дамытады, 

ауызша және жазбаша аударманың негізгі түрлерін меңгеруді 

үйретеді, араб тіліндегі мәтіндерге ақпараттық өңдеу жүргізу қабілетін 

қалыптастырады  

 



Дисциплина предусматривает изучение лексики, грамматики и иных 

разделов арабского языка. Развивает компетенции, позволяющие 

осуществлять устные и письменные формы общения, сформировать 

навыки владения основными видами устного и письменного перевода, 

производить информационную обработку текстов на арабском языке  

Discipline involves the study of vocabulary, grammar and other sections of 

the Arabic language. Develops competencies that allow oral and written 

forms of communication, develop skills in basic types of interpretation and 

translation, and produce information processing of texts in Arabic 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Француз тілі 

Французкий язык 

French language 

8 Пән француз тілінің лексикасын, грамматикасын және басқа да 

бөлімдерін оқытуды қарастырады. Қарым-қатынастың ауызша және 

жазбаша формаларын іске асыруға мүмкіндік беретін құзыреттілікті 

дамытады, ауызша және жазбаша аударманың негізгі түрлерін 

меңгеруді үйретеді, француз тіліндегі мәтіндерге ақпараттық өңдеу 

жүргізу қабілетін қалыптастырады  

Дисциплина предусматривает изучение лексики, грамматики и иных 

разделов французского языка. Развивает компетенции, позволяющие 

осуществлять устные и письменные формы общения, сформировать 

навыки владения основными видами устного и письменного перевода, 

производить информационную обработку текстов на французком 

языке  

Discipline involves the study of vocabulary, grammar and other sections of 

the French language. Develops competencies that allow oral and written 

forms of communication, develop skills in basic types of interpretation and 

translation, and produce information processing of texts in French 

 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Испан тілі 

Испанский язык 

Spain language 

8 Пән испан тілінің лексикасын, грамматикасын және басқа да 

бөлімдерін оқытуды қарастырады. Қарым-қатынастың ауызша және 

жазбаша формаларын іске асыруға мүмкіндік беретін құзыреттілікті 

дамытады, ауызша және жазбаша аударманың негізгі түрлерін 

меңгеруді үйретеді, испан тіліндегі мәтіндерге ақпараттық өңдеу 

жүргізу қабілетін қалыптастырады 

Дисциплина предусматривает изучение лексики, грамматики и иных 

разделов испанского языка. Развивает компетенции, позволяющие 

осуществлять устные и письменные формы общения, сформировать 

навыки владения основными видами устного и письменного перевода, 

производить информационную обработку текстов на испанском языке  

Discipline involves the study of vocabulary, grammar and other sections of 

the Spanish language. Develops competencies that allow oral and written 

forms of communication, develop skills in basic types of interpretation and 

translation, and produce information processing of texts in Spanish 

 



БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Кәсіби ағылшын тілі  

Профессиональный английский язык 

Professional english 

8 Бұл курс ағылшын тілді қарым-қатынас жағдайында кәсіби 

міндеттерді тиімді шешу үшін қажетті коммуникативтік құзыреттілікті 

қалыптастырады. Шетелдік туристермен жұмыс істеу жағдайында 

кәсіби қызметті жүргізу жағдайларына жылдам бейімделу дағдыларын 

қалыптастырады. Шет елдерде кәсіби қызметті жүргізу қабілетін 

дамытады. 

Данный курс формирует коммуникативные компетенции, 

необходимые для эффективного решения профессиональных задач в 

ситуациях англоязычного общения. Формирует навыки быстрой 

адаптации к условиям ведения профессиональной деятельности в 

условиях работы с иностранными туристами. Развивает способности 

ведения профессиональной деятельности в зарубежных странах. 

The lesson constitutes the communicative competence of unskilled 

professional for the effective solution of the angles of the interpersonal 

community. Forms a fast adaptive approach to professional work in the field 

of work with foreign tourists. Develops the ability to conduct professional 

activities in foreign countries. 

Шет тілі  2  

Иностранный язык 2  

Foreign language 2 

      

4 КП ТК 

ПД КВ 

PD ЕC 

 

Мейрамхана қызметіндегі 

калькуляция және баға белгілеу 

Калькуляция и ценообразование в 

ресторанной деятельности 

Costing and Pricing in the restaurant 

business 

7 Қонақ үй және мейрамханалық бизнес кәсіпорындарының қызметінде 

баға белгілеу әдістерін, құралдарын және механизмдерін қолдану 

саласында студенттерді базалық даярлауға бағытталған, қонақ үй және 

мейрамханалық қызметтердің оңтайлы бағасын есептеу және оңтайлы 

баға саясатын әзірлеу қабілетін дамытады.  

Направлена на базовую подготовку студентов в области применения 

методов, инструментов и механизмов ценообразования в деятельности 

предприятий гостиничного и ресторанного бизнеса, развивает 

способности расчета оптимальной цены гостиничных и ресторанных  

услуг и разработки оптимальной  ценовой политики. 

It is aimed at basic training of students in the application of methods, tools 

and pricing mechanisms in the activities of enterprises of the hotel and 

restaurant business, develops the ability to calculate the optimal price of 

hotel and restaurant services and develop optimal pricing policies. 

Қызмет саласындағы 

маркетинг 

Маркетинг в сфере услуг 

Service Marketing 

КП ТК 

ПД КВ 

PD ЕC 

 

Мейрамхана және қонақ үй 

кәсіпорындары қызметін 

стратегиялау 

Стратегирование деятельности 

ресторанных и гостиничных 

предприятий 

Strategizing the activities of restaurant 

and hotel enterprises 

7 Білім алушыларда қонақ үй және мейрамхана қызметін стратегиялық 

жоспарлау әдістемесінің негіздері саласында білім жүйесін 

қалыптастырады, қонақ үй және мейрамхана кәсіпорындарының 

қызметін стратегиялық басқару дағдыларын дамытады, нарықтағы 

мінез-құлықтың неғұрлым оңтайлы стратегиясын таңдау саласында 

іскерлікті дамытуға ықпал етеді. 

Формирует у обучающихся систему  знаний  в области основ 

методологии  стратегического планирования гостиничной и 

ресторанной  деятельности, развивает навыки  стратегического 

управления деятельностью гостиничного и ресторанного предприятия, 

Қызмет саласындағы 

маркетинг 

Маркетинг в сфере услуг 

Service Marketing 

 

Қонақжайлылық 

индустриясының 

инфрақұрылымы  

Инфраструктура индустрии 

гостеприимства  



способствует развитию умений в области выбора наиболее 

оптимальной стратегии поведения на рынке. 

Forms students a system of knowledge in the field of fundamentals of the 

methodology of strategic planning of hotel and restaurant activities, 

develops the skills of strategic management of the hotel and restaurant 

enterprises, promotes the development of skills in the field of choosing the 

most optimal behavior strategy in the market. 

Hospitality Infrastructure  

 

7 семестр  / 7 семестр / Semester 7 

ЖОО компоненті / ВУЗовский компонент / University component 

1 БП 

ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

Туризмдегі және 

қонақжайлылықтағы  брендинг және 

PR 

Брендинг и PR в туризме и 

гостеприимстве 

The branding and PR tourism and 

hospitality 

6 Студенттердің брендті қалыптастыру, басқару және дамытудың 

теориялық негіздерін меңгеруін қарастырады. Қонақ үй 

индустриясында бренд пен имиджін қалыптастыруда интернет 

технологиясын (промо-сайттар, блогтар, әлеуметтік желілер және т.б.) 

қолдану дағдыларын дамытады. Бұл курсты игеру брендинг, сауда 

маркаларын құру және дамыту саласында жұртшылықпен байланыс 

жөніндегі маманның құзыреттілігін арттыруға ықпал етеді. 

Предусматривает овладение студентами теоретическими основами 

формирования, управления и развития бренда. Развивает навыки 

применения интернет технологии (промо-сайты, блоги, социальные 

сети и др.) в формировании бренда и имиджа в гостиничной 

индустрии. Изучение данного курса способствует повышению 

компетентности специалиста по связям с общественностью в сфере 

брендинга, создания и развития торговых марок.   

It provides students with the theoretical basics of brand formation, 

management and development. Develops skills of using Internet technology 

in building a brand and image in the hotel industry. The study of this course 

helps to improve the competence of a public relations specialist in the field 

of branding. 

Қызмет саласындағы 

маркетинг 

Маркетинг в сфере услуг 

Service Marketing 

 

Қонақжайлылық 

индустриясының 

инфрақұрылымы  

Инфраструктура индустрии 

гостеприимства  

Hospitality Infrastructure  

2 КП 

ЖООК 

ПД ВК 

PD UC  

Туризмдегі сандық маркетинг 

Цифровой маркетинг в туризме 

Digital Marketing in Tourism 

5 Туризм саласында сандық маркетингтік коммуникацияларды қолдану 

ерекшеліктері туралы студенттердің түсініктерін қалыптастыру. Пәнді 

оқу барысында ғаламтор кеңістігінде әзірленген турларды жылжыту 

мәселелері (онлайн дүкендер, промо-сайттар, әлеуметтік желілердегі 

бизнес-аккаунттар құру, таргеттеу және т.б.), сондай-ақ басқа да 

заманауи сандық технологиялары қарастырылады.  

Формирование у студентов представлений об особенностях 

использования цифровых маркетинговых коммуникаций в сфере 

туризма. В рамках изучения дисциплины рассматриваются вопросы 

продвижения разработанных туров в интернет пространстве, а также 

на основе иных современных цифровых технологий (создание онлайн 

магазинов, промо-сайтов, бизнес-аккаунтов в социальных сетях, 

таргетирование и т.д.). 

Қызмет саласындағы 

маркетинг 

Маркетинг в сфере услуг 

Service Marketing 



Formation of students ' ideas about the features of using digital marketing 

communications in the field of tourism. Within the framework of the 

discipline, the issues of promotion of developed tours in the Internet space, 

as well as on the basis of other modern digital technologies (creation of 

online stores, promo sites, business accounts in social networks, targeting, 

etc.) are considered. 

Таңдау бойынша компоненттер / Компоненты по выбору / Optional Components 

3 КП ТК 

ПД КВ 

PD ЕC 

Корпоративті мәдениет және 

әлеуметтік жауапкершілік 

Корпоративная культура и 

социальная ответственность 

Corporate culture and social 

responsibility 

6 Пән қонақ үй және мейрамхана кәсіпорындарында корпоративтік 

мәдениет пен әлеуметтік жауапкершілікті тиімді басқару бойынша 

теориялық білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыруға 

бағытталған. Курс корпоративтік мәдениет және әлеуметтік 

жауапкершілік саласында басқарудың қазіргі заманғы 

технологияларын меңгеру, ұйымда моральдық-психологиялық 

климатты қалыптастыру және қолдау саласында дағдыларды 

қалыптастырады. 

Дисциплина направлена на формирование теоретических знаний и 

практических навыков по эффективному управлению корпоративной 

культурой и социальной ответственностью в гостиничных и 

ресторанных предприятиях. Курс формирует умения в области 

владения современными технологиями управления в сфере 

корпоративной культуры и социальной ответственности, 

формирования и поддержания морально-психологического климата в 

организации. 

The discipline is aimed at developing theoretical knowledge and practical 

skills for effective management of corporate culture. The course develops 

skills in the field of modern management technologies in the field of 

corporate culture and social responsibility, the formation and maintenance 

of a moral and psychological climate in the organization. 

Қонақжайлылық 

индустриясындағы 

әлеуметтік-мәдени сервис 

Социально-культурный 

сервис в индустрии 

гостеприимства 

Socio-cultural service in the 

hospitality industry 

 

Қонақжайлықтағы қызмет 

ету этикасы 

Этика обслуживания в 

гостеприимстве 

Service Ethics in hospitality 

 

КП ТК 

ПД КВ 

PD ЕC 

Қонақ үй және мейрамхана ісіндегі 

тайм-менеджмент 

Тайм-менеджмент в гостиничном и 

ресторанном деле 

Time management of hotel and 

restaurant business 

6 Кәсіптік қызметті сәтті жүзеге асыру үшін студенттерде уақытты 

басқарудың мәні мен түрлері, уақыт ресурстарын басқарудың 

принциптері мен тәсілдері туралы жалпы түсініктерін қалыптастыруға 

бағытталған. Пән білім алушыларда кәсіби қызмет шеңберінде 

уақытты тиімді жоспарлау және оны басқарудың тәжірибелік 

дағдыларын дамытады. 

Направлена на формирование у студентов общих представлений о 

сущности и типах управления временем, принципах и способах 

управления временным ресурсом для более успешного осуществления 

профессиональной деятельности. Дисциплина развивает у 

обучающихся практические навыки эффективного планирования 

времени и управления ею в рамках профессиональной деятельности.   

Қонақжайлылық 

индустриясындағы 

әлеуметтік-мәдени сервис 

Социально-культурный 

сервис в индустрии 

гостеприимства 

Socio-cultural service in the 

hospitality industry 

 

Қонақжайлықтағы қызмет 

ету этикасы 

Этика обслуживания в 

гостеприимстве 



It is aimed at forming students' broad ideas about the essence and types of 

time management, principles and methods of time resource management for 

more successful implementation of professional activities. The discipline 

develops students ' practical skills of effective time planning and 

management in their professional activities. 

Service Ethics in hospitality 

 

 

 

КП ТК 

ПД КВ 

PD ЕC 

Қонақ үй және мейрамхана ісіндегі 

көліктік қамтамасыз ету 

Транспортное обеспечение в 

гостиничном и ресторанном деле 

Transportation in hotel and restaurant 

business 

6 It is aimed at developing among students a complex of knowledge about the 

process of organizing guest services using various types of transport. 

Studies the issues of organizing the transportation of guests, selection of 

vehicles, based on the specifics of hotel and restaurant services, concluding 

contracts with transport companies, organizing transfers, etc. 

Направлена на формирование у студентов комплекса знаний о 

процессе организации обслуживания гостей с использованием 

различных видов транспорта. Изучает вопросы организации 

транспортировки гостей, подбора транспортных средств, исходя из 

специфики гостиничного и ресторанного обслуживания, заключения 

договоров с транспортными компаниями, организацию трансфера и 

т.д. 

Әр түрлі көлік түрлерін қолдана отырып, студенттерге қонақтарға 

қызмет көрсетуді ұйымдастыру үдерісі туралы білім кешенін 

қалыптастыруға бағытталған. Қонақ үй және мейрамханалық қызмет 

көрсету ерекшелігіне сүйене отырып, қонақтарды тасымалдауды 

ұйымдастыру, көлік құралдарын таңдау, көлік компанияларымен 

шарттар жасасу, трансфер және т. б. ұйымдастыру мәселелерін 

зерттейді. 

Қонақжайлылық 

индустриясындағы 

әлеуметтік-мәдени сервис 

Социально-культурный 

сервис в индустрии 

гостеприимства 

Socio-cultural service in the 

hospitality industry 

 

Қонақжайлылық 

индустриясының 

инфрақұрылымы  

Инфраструктура индустрии 

гостеприимства  

Hospitality Infrastructure 

      

4 КП ТК 

ПД КВ 

PD ЕC 

Сапаны басқару 

Управление качеством 

Quality control 

6 Қонақ үй немесе мейрамханалық сипаттағы қызметтердің сапасын 

басқару процесінің негізгі механизмдерін зерттейді. Қонақ үй немесе 

мейрамхана қызметтерінің сапасын қамтамасыз ету процесін 

ұйымдастыру, қызмет сапасын сынамалау әдістерін анықтау, қонақ үй 

немесе мейрамхана өнімдерінің сапасын арттыру тетіктерін таңдау 

мәселелерін қарастырады. СМЖ  талдауының электрондық жүйелері 

негізінде (Google form, Opera) көрсетілетін қызметтердің сапасын 

бақылау дағдыларын қалыптастырады. 

Изучает основные механизмы процесса управления качеством услуг 

гостиничного или ресторанного характера. Рассматривает вопросы 

организации процесса обеспечения качества гостиничных или 

ресторанных услуг, определения методов опробации качества услуг, 

подбора механизмов повышения качества гостиничных или 

ресторанных продуктов. На базе электронных систем анализа СМК 

(Google form, Opera) формирует навыки контроля качества 

оказываемых услуг. 

Қонақжайлылық 

индустриясындағы 

әлеуметтік-мәдени сервис 

Социально-культурный 

сервис в индустрии 

гостеприимства 

Socio-cultural service in the 

hospitality industry The 

geography of international 

tourism 



Studies the main mechanisms of the quality management process for hotel 

or restaurant services. Examines the organization of the process of ensuring 

the quality of hotel or restaurant services, determining methods of testing 

the quality of services, selecting mechanisms to improve the quality of hotel 

or restaurant products. Based on electronic QMS analysis systems (Google 

form, Opera), it forms skills for quality control of services rendered. 

КП ТК 

ПД КВ 

PD ЕC 

Мейрамхана және қонақ үй 

бизнесіндегі кадрлық саясат 

Кадровая политика в ресторанном и 

гостиничном бизнесе 

Personnel policy in the restaurant and 

hotel business 

6 Пән қонақ үй және мейрамхана кәсіпорындарының кадрларын басқару 

саласында кәсіби құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған. 

Қонақжайлық индустрия кәсіпорындарында тиімді кадрлық саясатты 

қалыптастыру және жүргізу, қызметкерлерді басқару стратегиясын 

әзірлеу бойынша білім, білік және дағды кешенін қалыптастыруды 

қарастырады.  

Дисциплина направлена на формирование профессиональных 

компетенций в сфере управления кадрами гостиничного и 

ресторанного предприятия, комплекса знаний, умений и навыков в 

области формирования и проведения эффективной кадровой 

политики, формирования стратегии управлении персоналом и 

кадрового планирования предприятий индустрии гостеприимства. 

Discipline is aimed at the formation of professional competencies in the 

field of personnel management of a hotel and restaurant enterprise, a 

complex of knowledge and skills in the formation and implementation of an 

effective personnel policy, the formation of a personnel management 

strategy and personnel planning of hospitality industry enterprises. 

Қонақжайлылық 

индустриясындағы 

әлеуметтік-мәдени сервис 

Социально-культурный 

сервис в индустрии 

гостеприимства 

Socio-cultural service in the 

hospitality industry 

 

Қонақжайлықтағы қызмет 

ету этикасы 

Этика обслуживания в 

гостеприимстве 

Service Ethics in hospitality 

 

      

5 КП ТК 

ПД КВ 

PD ЕC 

Қонақ үй желілерін ұйымдастыру 

және басқару 

Организация и управление 

гостиничными цепями 

Organization and management of hotel 

chains 

6 Пәннің мазмұны желілік қонақ үй құрылымдарының қалыптасуы мен 

дамуына байланысты сұрақтар шеңберін қамтиды. Курс қонақ үй 

қызметтерінің халықаралық және ұлттық нарығындағы бизнес-

үдерістер туралы теориялық білімді, сондай-ақ ғаламдық қонақ үй 

тізбегінің құрылымдық бөлімшесі болып табылатын орналастыру 

кәсіпорындарында кәсіби қызметті жүргізудің практикалық 

дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием и развитием сетевых гостиничных структур. Курс 

направлен на формирование теоретических знаний о бизнесс-

процессах на международном и национальном рынке гостиничных 

услуг, а также практических навыков ведения профессиональной 

деятельности на предприятиях размещения, являющихся структурным 

подразделением глобальной гостиничной цепи. 

The content of the discipline covers a range of issues related to the formation 

and development of hotel chain structures. The course is aimed at 

developing theoretical knowledge about business processes in the 

Қызмет саласындағы 

маркетинг 

Маркетинг в сфере услуг 

Service Marketing 

 

Қонақжайлылық 

индустриясының 

инфрақұрылымы  

Инфраструктура индустрии 

гостеприимства  

Hospitality Infrastructure 

 



international and national hotel market, as well as practical skills in 

conducting professional activities at accommodation companies. 

КП ТК 

ПД КВ 

PD ЕC 

Мейрамхана желілерін басқару 

Управление ресторанными сетями 

Restaurant Network Management 

6 Пән заманауи жағдайда мейрамхана желілерін дамыту саласында 

теориялық білім жүйесін қалыптастырады. Қазақстан 

Республикасында мейрамхана желілерін дамыту ерекшелігін 

қарастырады, желі элементтерін басқару тәртібін зерттейді. Қоғамдық 

тамақтану кәсіпорындары желісінің құрамдас бөлігі болып табылатын 

кәсіпорындарда еңбек қызметінің дағдыларын қалыптастырады 

Дисциплина формирует систему теретических знаний в области 

развития ресторанных сетей в современных условиях. Рассматривает 

специфику развития ресторанных сетей в Республике Казахстан, 

изучает порядок управления элементами сети. Формирует навыки 

трудовой деятельности на предприятиях, являющихся составной 

частью сети предприятия общественного питания. 

Discipline forms a system of teretic knowledge in the development of 

restaurant chains in modern conditions. Considers the specifics of the 

development of restaurant chains in the Republic of Kazakhstan, studies the 

order of management of network elements. Forms skills of labor activity at 

the enterprises that are an integral part of the catering network. 

Қызмет саласындағы 

маркетинг 

Маркетинг в сфере услуг 

Service Marketing 

 

Қонақжайлылық 

индустриясының 

инфрақұрылымы  

Инфраструктура индустрии 

гостеприимства  

Hospitality Infrastructure 

 

      

 КП ТК 

ПД КВ 

PD ЕC 

Мейрамхана бизнесіндегі 

стандарттау және сертификациялау 

Стандартизация и сертификация в 

ресторанном бизнесе 

Standardization and certification in the 

restaurant business 

7 Пән қонақ үй немесе тамақтану кәсіпорындар қызметтерін 

лицензиялау және стандарттау саласындағы негізгі ұғымдарды 

оқытады. Қонақжайлылық саласындағы шаруашылық қызметті 

лицензиялау тәртібінің мәселелерін қарастырады, қонақ үй 

(мейрамхана) қызметтерін сертификаттау алгоритмін анықтайды, 

Қазақстан Республикасында қызметтерді лицензиялау мен 

сертификаттаудың ерекшелігін айқындайды. 

Дисциплина изучает основные понятия в области лицензирования и 

стандартизации гостиничных или ресторанных услуг. Рассматривает 

вопросы порядка лицензирования хозяйственной деятельности в 

области гостеприимства,  выявляет алгоритм сертификации 

гостиничных (ресторанных) услуг, определяет специфику 

лицензирования и сертифицирования услуг в Республике Казахстан. 

Discipline studies the basic concepts in the field of licensing and 

standardization of hotel or restaurant services. Considers issues of licensing 

business activities in the field of hospitality, identifies the certification 

algorithm for hotel (restaurant) services, determines the specifics of 

licensing and certification of services in the Republic of Kazakhstan. 

Қонақжайлылық 

индустриясындағы 

қызметтерді ұйымдастыру 

және қызмет көрсету 

технологиясы  

Организация услуг и 

технология обслуживания в 

индустрии гостеприимства  

Service organization and 

service technology in the 

hospitality industry 

КП ТК 

ПД КВ 

PD ЕC 

Қонақ үй индустриясын және 

қоғамдық тамақтану саласын реттеу 

7 Пән студенттердің үнемі өзгеріп тұратын сыртқы орта жағдайында 

туризм саласын реттеу және бәсекелестік шарттарын қатаңдату 

тетіктерін өз бетінше зерделеуге қабілеттілігі мен практикалық 

дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Қонақ үй индустриясын 

Қонақжайлылық 

индустриясының 

инфрақұрылымы  



Регулирование гостиничной 

индустрии и сферы общественного 

питания 

Regulation of the hotel and catering 

industry 

және қоғамдық тамақтану саласын реттеу үдерісіне тартылған 

мемлекеттік құрылымдарда кәсіби қызметті жүргізу мәселелерін 

қарастырады. 

Дисциплина направлена на выработку у студентов способностей и 

практических навыков к самостоятельному изучению рычагов 

регулирования сферы туризма в условиях постоянно меняющейся 

внешней среды и ужесточения условий конкуренции. Изучает вопросы 

ведения профессиональной деятельности в государственных 

структурах, вовлеченных в процесс регулирования гостиничной 

индустрии и сферы общественного питания.  

Discipline is aimed at developing students' abilities and practical skills for 

independent study of the levers of regulation of the tourism sector in a 

constantly changing external environment and toughening the conditions of 

competition. Studies the issues of professional activities in government 

agencies involved in the regulation of the hotel industry and the catering 

industry. 

Инфраструктура индустрии 

гостеприимства  

Hospitality Infrastructure 

 

 

 


