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№ 

Пәннің 

циклы 

Цикл 

дисципл
ины 

Cycle of 

the 

course 

Пәннің  атауы 
Название дисциплины 

Name of the course 

ECTS 
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 

Туризмология негіздері  
Основы туризмологии  

Basics of tourismology 

5 Курс туристік қызметті ұйымдастыру ерекшеліктерін, туризм мәнің, 

туристік индустрия ерекшеліктерін, оның қызмет ету қағидаларын 

және реттелуін айқындайтын түсініктерді қарастырады. Пән қазіргі 

қоғамдағы туристік қызметті дамыту саласына қатысты негізгі 

түсініктемелерді қалыптастыруға бағытталған. 

Данный курс изучает специфику организации туристской 

деятельности, сущность туризма, понятий, раскрывающих 

особенности туристской индустрии, принципы ее функционирования 
и регулирования. Дисциплина направлена на формирование базовых 

представлений в области развития туристской деятельности в 

современном обществе. 

The course focuses on the specific organization of tourist activities, the 

tourist industry, the discernible nature of the tourist industry, the principle 

of functioning and regulating. The discipline focuses on the formation of 

the base representations in the development of tourist activity in the 

modern society. 

«География» пәнінің мектеп 

курсы 

Школьный курс 

дисциплины «География» 

School course discipline 

"Geographic" 

БП ТК 

БД КВ 

Қонақжайлылық теориясы 
Теория гостеприимства 

5 Пән білім алушыларда заманауи шарттарда қонақжайлылық 

саласының қалыптасуы мен дамуының негіздері туралы теориялық 

«География» пәнінің мектеп 

курсы 



BD ЕС Hospitality theory  ілімдерді қалыптастыруға бағытталған. Қонақжайлылық 

индустриясының даму эволюциясын және әлеуметтік-қоғамдық 

қызмет түріндегі қонақжайлылықтың түсініктемелік аппаратын 

қарастырады. 

Данный курс изучает эволюцию развития индустрии гостеприимства 

и понятийный аппарат гостеприимства как вида социально-

общественной  деятельности. Дисциплина направлена на 

формирование у обучающихся теоретических представлений об 

основах функционирования и развития сферы гостеприимства в 
современных условиях.  

Aimed at shaping the theoretical ideas of the basics of the functioning and 

development of the hospitality sector in modern conditions. Studies the 

evolution of the development of the hospitality industry and the conceptual 

apparatus of hospitality as a type of social and social activities. 

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 зерттейді. Пән 

білім алушыларда туристік аймақтардағы мінез-құлық мәдениеті 

туралы түсініктерді қалыптастыруға бағытталған. Жергілікті 

халықтың мәдени-тарихи құндылықтарына құрмет көрсету 

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 навыки проявления уважения к культурно-историческим 

ценностям местного населения. 

The course traces the beauty of cultural traditions and traditionally valued 

beaches in different tourist macules. The discipline focuses on the shaping 

of the cultivated culture in the tourist regions. It exacerbates the 

development of the cultural-historical value of the local population. 

Туризмология негіздері  

Основы туризмологии  

Basics of tourismology 

Таңдау бойынша компоненттер / Компоненты по выбору / Optional Components 

2 БП ТК 

БД КВ 

ВD ЕC 

Белсенді туризм түрлерінің 

техникасы мен тактикасы  

Техника и тактика активных видов 

туризма  
Technique and tactics of active types of 

tourism 

5 Бұл курс білім алушыларды туризмнің белсенді түрлерінің 

техникасымен және тактикасымен (тау, су, жаяу және туризмнің 

басқа түрлері мысалында) таныстырады. Туристік саяхаттардың 

белсенді нысандарын дайындау, өткізу, сондай-ақ сапар кезінде 
зардап шеккендерге дәрігерге дейінгі алғашқы көмек көрсету 

практикалық дағдыларын дамытады. 

Данный курс знакомит обучающихся с техникой и тактикой активных 

видов туризма (на примере горного, водного, пешего и других видов 

Туризмология негіздері  

Основы туризмологии  

Basics of tourismology 



туризма). Развивает практические навыки подготовки, проведения 

активных форм туристских путешествий, а также оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшим во время похода. 

The course is one of the most popular and technically active tactics of 

touristic tourism (on a mountainous, waterfront, pike and other tourist 

attractions). It raises practical prints, enabling active forms of tourist 

travel, and also the first of its kind in the pursuit of the best of the time. 

БП ТК 

БД КВ 

ВD ЕC 

Туризмдегі инструкторлық қызмет 

Инструкторская деятельность в 

туризме 
Tourism instructors 

5 Пән туристік жорықтарды сапалы ұйымдастыруға және өткізуге 

қабілетті инструктор жұмысын ұйымдастыру саласында теориялық 

түсініктер мен практикалық дағдыларды қалыптастыруға 
бағытталған. Жорықты жоспарлау және өткізу шеңберінде 

инструктор орындайтын негізгі жұмыс түрлерін орындау тәртібін 

зерделейді. 

Дисциплина направлена на формирование теоретических 

представлений и практических навыков в области организации 

работы инструктора, способного качественно организовывать и 

проводить туристские походы. Изучает порядок выполнения 

основных видов работ, выполняемых инструктором в рамках 

планирования и проведения похода. 

The course focuses on the formulation of theoretical representations and 

practical skills in the field of organizing the instructor, ensuring the quality 
of organizing and promoting tourist attractions. Reads the order in the 

basic views of the work done by the instructor in the planning and 

planning of the track. 

Қонақжайлылық теориясы 

Теория гостеприимства 

Hospitality theory 
 

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 

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 

Қонақжайлылық теориясы 

Теория гостеприимства 

Hospitality theory 

 



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. 

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 

Business culture 

5  «Іскерлік мәдениеті» пәні студенттерді іскерлік қарым-қатынастың 

негізгі стратегиясы мен тактикасын таныстырады, әр түрлі сөйлеу 

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 Елбасы Н. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

бағдарламалық мақаласында қоғамның рухани дамуының 

басымдықтары айқындалып, бағдар берілді. Рухани жаңғыруды 

жедел жүзеге асыру міндеті қойылды. Қазіргі заманның талабына 

сәйкес қоғам дамуының іргелі қағидасының бірі жастардың білімге, 

прагматизмге, бәсекеге қабілеттілікке деген ұмтылыс болуы қажет. 

Білім алушылардың зердесі мен санасының ашықтығы – рухани 

жаңғыруды тиімді жүзеге асырудың басты шарты болып табылады. 
В программной статье Главы государства "Взгляд в будущее: 

модернизация общественного сознания" изложены ориентиры 

духовного развития нашего общества. Поставлена задача 

опережающей модернизации общественного сознания.  В условиях 

современной реальности, фундаментальным принципом развития 

общества должно стать стремление молодежи к знанию, к 

прагматизму, к конкурентоспособности.  Восприимчивость и 

открытость сознания обучающихся – главное условие эффективной 

реализации модернизации общественного сознания. 

The program article of the Head of State «Course towards the future: 

modernization of Kazakhstan’s identity» set out the agenda for the coming 

years and announced: "The third modernization of Kazakhstan", which 
implies the creation of a new model of economic growth, will ensure the 

country's global competitiveness. The receptiveness and openness of the 

consciousness of student youth is the main condition for the effective 

implementation of modernization of public consciousness. 

 

Цифрлық технологияларды салалар 

бойынша қолдану 

Цифровые технологии по отраслям 

применения 

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 

Ақпараттық –

коммуникациялық 

технологиялар  

Информационно-



Digital technologies by branches of 

application 

технологияларды ендіру, қолдану жолдарын қарастырады.  

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. 

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. 

коммуникационные 

технологии  

Information and 

сommunication technologies 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениет 

Антикоррупционная культура 

Anti-corruption culture 

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

бағыты" сыбайлас жемқорлықты ұлттық қауіпсіздікке тікелей қауіп-

қатер дәрежесіне көтереді. Бұл пәннің мақсаты ҚР сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы заңнамасын, соның ішінде туризм саласындағы 

заңнамаларды терең зерделеу болып табылады. Пән сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы көзқарасты және кез келген сыбайлас жемқорлық 

көріністеріне нөлдік төзімділікті қалыптастырады, сыбайлас 

жемқорлыққа теріс көзқарасты тәрбиелейді. 

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 нулевую терпимость 

к любым коррупционным проявлениям, воспитывает негативное 

отношение к коррупции. 

Strategy "Kazakhstan-2050": New Political Course of the Indifferent State 

"will lead to corruption in the face of national security. The celu dnisky 

discipline is considered to be a fragmentary acquisition of anti-corruption 

law in the Republic of Kazakhstan, in the scope of tourism. The discipline 

formulates an anti-corruption worldview and zero point of view with 

corrupting statements, which negatively affects corruptness.  

 

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 

Пәнді толық меңгеру үшін 

орта мектеп биология, 
география, химиясын білу 

қажет.  

 

Для успешного освоения 

предмет необходимо знание  

биологии, географии, химии 

средней школы. 



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. 

 

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 

Экологиялық туризм 
Экологический туризм 

Ecological tourism 

5 Қазіргі жағдайда экологиялық туризмді дамыту ерекшелігін, сондай-
ақ қоршаған ортаны қорғау принциптері негізінде туристік қызметті 

ұйымдастыру тәртібін зерделейді. Экотуризмнің негізгі объектілері 

болып табылатын табиғи кешендердің негізгі сипаттамаларын, 

сондай-ақ оларға туризмнің әсерін қарастырады. Пән қорғалатын 

және өзге де экологиялық тартымды аймақтарда турларды жүзеге 

асыру мүмкіндігін бағалау бойынша кәсіби дағдыларды 

қалыптастырады. 

Изучает специфику развития экологического туризма в современных 

условиях, а также порядок организации туристской деятельности на 

основе принципов охраны окружающей среды. Рассматривает 

основные характеристики природных комплексов, выступающих 

основными объектами экотуризма, а также воздействие туризма на 
них. Дисциплина направлена на формирование профессиональных 

навыков в области оценки возможности реализации туров на 

природоохранных и иных экологически привлекательных 

территориях. 

It explores the specific aspects of ecological tourism development in the 

modern conditions, as well as organizational arrangements on the basis of 

the principles of the surrounding environment. The basic features of the 

Туризмология негіздері  
Основы туризмологии  

Basics of tourismology 



original complexes, which are based on the ecotourism of objects, as well 

as the tourist attitudes towards them. The course focuses on the shaping of 

professional skills in the field of assessment of the possibility of 

realizations of environmental and ecological environments. 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Рекреациялық туризм 

Рекреационный туризм 

Recreational tourism 

5 Пән туристік аумақтың рекреациялық әлеуетін зерттеуге және 

рекреациялық демалысты жүзеге асырудың ықтимал нұсқаларын 

анықтауға бағытталған, қазіргі жағдайда рекреациялық туризмді 

дамытудың негізгі ерекшеліктерін қарастырады. Туристік-

рекреациялық қызмет шеңберінде демалысты жоспарлау және 

ұйымдастыру дағдыларын қалыптастырады.  
Дисциплина направлена на изучение рекреационного потенциала 

туристской территории и определение возможных вариантов 

реализации рекреационного отдыха, рассматривает основные 

специфические черты развития рекреационного туризма в 

современных условиях. Формирует навыки планирования и 

организации отдыха в рамках туристско-рекреационной 

деятельности. 

The course focuses on the recreational potential of the tourist territory and 

the identification of possible recreational recreation options, exploring the 

basic specifications of recreation tourism in contemporary conditions. 

Formulates planning and organization of vacation in the frames of tourist-
recreational activity. 

Туризмология негіздері  

Основы туризмологии  

Basics of tourismology 

      

3 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Мұражайтану 

Музееведение 

Museology 

8 Музейлік қызмет туралы негізгі түсініктер кешенін қалыптастыру, 

сол сияқты, музейде кәсіби қызмет атқаратын гидтың іс-әрекетін 

ұйымдастыруға қажетті негізгі тәжірибелік дағдыларды 

қалыптастыруға бағытталған. Мұражай ісін ұйымдастырудың 

отандық және шетелдік тәжірибесін зерделеуді көздейді. 

Направлена на формирование комплекса основных понятий, 
составляющих основу музейного дела, а также базовых практических 

навыков, необходимых для организации деятельности гида, 

осуществляющего трудовую деятельность в музее. Предусматривает 

изучение отечественного и зарубежного опыта организации 

музейного дела.  

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

museum business, as well as the basic practical skills necessary for 

organizing the activities of the guide who work in the museum. Provides 

for the study of domestic and foreign experience of the organization of the 

museum. 

Туризмология негіздері  

Основы туризмологии  

Basics of tourismology 

БП ТК 

БД КВ 
BD EC 

Туризмдегі экскурсиялық қызмет 

Экскурсионная деятельность в 
туризме 

8 Экскурсиялық қызметті ұйымдастыру мен жүзеге асырудың негізгі 

принциптері мен функцияларын, туризм мен қонақжайлылықтың әр 
түрлі нысандарында экскурсияларды өткізудің әдістемелік тәсілдерін 

Қонақжайлылық теориясы 

Теория гостеприимства 
Hospitality theory 



Sightseeing  activities in tourism зерттейді. Экскурсияны дайындау және өткізу техникасы мен 

әдістемесін қарастырады. Экскурсиялық маршрутты әзірлеу және 

экскурсия тақырыбына сәйкес объектілерді іріктеу, әдістемелік 

тәсілдерді таңдау және ілеспе технологиялық құжаттаманы құру 

дағдыларын қалыптастырады. 

Изучает основные принципы и функции организации и реализации 

экскурсионной деятельности, методические приемы проведения 

экскурсий на различных объектах туризма и гостеприимства. 

Рассматривает методику и технику подготовки и проведения 
экскурсии. Формирует навыки разработки экскурсионного маршрута 

и отбора объектов согласно теме экскурсии, выбора методических 

приемов и составления сопроводительной технологической 

документации.  

The basic principles and function of organization and realizations of 

excursion activity, methodological excursions on excursion on different 

tourism and hospitality are studied. Designs and prepares excursions for 

methodology and technicians. Formulates the development of the 

excursion route and selects objects according to the excursion, selecting 

methodological contributions and compiling the technological 

documentation. 

 

      

4 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Туристік-өлкетану жұмысының 

негіздері 

Основы туристско-краеведческой 

работы 

Fundamentals of tourist and local 

history work 

5 Пән туристік-экскурсиялық жұмыс бойынша мамандарды дайындау 

жүйесіндегі өлкетану орнын көрсететін сұрақтарды, өлкетану 

жұмыстарының түрлері мен нысандарын зерттейді. Туған өлкеде 

физика-географиялық зерттеулер жүргізу, зерттелетін өлкенің 

өсімдіктер мен жануарлар әлемін қорғау бойынша міндеттерді шешу, 

аумақта әлеуметтік-экономикалық зерттеу әдістерін қолдану, өлкенің 

туристік мүмкіндіктерін анықтау дағдыларын қалыптастырады. 
Дисциплина изучает вопросы, отражающие место краеведения в 

системе подготовки специалистов по туристско-экскурсионной 

работе, виды и формы краеведческой работы. Формирует навыки 

проведения физико-географических исследований родного края, 

решения задач по охране растительного и животного мира 

изучаемого края, применения методов социально-экономического 

исследования территории, выявления туристских возможностей края. 

Familiarization of students with a complex of theoretical and practical 

knowledge in the field of tourist study of local lore. The discipline 

includes such topics as: the place of study of local lore in the system of 

training specialists in tourist and excursion work, the types and forms of 
local lore studies, physical and geographical studies in local lore, the tasks 

of protecting the flora and fauna of its land, economic, social and 

geographical studies in local lore, bases of historical local lore 

Туризмология негіздері  

Основы туризмологии  

Basics of tourismology 



БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазақстан туризмінің географиясы 

География туризма в Казахстане 

Geography of tourism in Kazakhstan 

5 Туризм географиясының негізгі ұғымдары мен санаттары, туристік 

ресурстарды және туризмнің негізгі түрлерін кеңістікте орналастыру 

принциптері саласында білім қалыптастырады. Бұл пән студенттерді 

рекреациялық ресурстармен, аймақтың туристік игерілуі және 

Қазақстан аймақтарындағы туризмнің даму перспективаларымен 

таныстырады. 

Формирует знания в области основных понятий и категорий 

географии туризма, принципов пространственного размещения 

туристских ресурсов и основных видов туризма. Данная дисциплина 
знакомит студентов с рекреационными ресурсами, туристской 

освоенностью территории и перспективами развития туризма в 

регионах Казахстана. 

Forms knowledge in the field of basic concepts and categories of tourism 

geography, priests of spatial accommodation of tourist resources and main 

types of tourism, considers the specifics of tourism development in the 

hotel countries 

Туризмология негіздері  

Основы туризмологии  

Basics of tourismology 

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 + 
Industrial 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 

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. 

Туризмология негіздері  

Основы туризмологии  

Basics of tourismology 

 

Қонақжайлылық теориясы 
Теория гостеприимства 

Hospitality theory 

 

Таңдау бойынша компоненттер / Компоненты по выбору / Optional Components 

1 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Туристік дестинацияларды зерттеу 

технологиясы 

Технология изучения туристских 

5 Туристік дестинацияларда базалық зерттеулер жүргізу теориясы мен 

практикасы саласында студенттердің білім, білік, дағды, құнды 

қондырғылар мен құзыреттіліктерді игеруін қарастырады. Белгілі бір 

Қонақжайлылық тарихы 

История гостеприимства 

Hospitality history 



дестинации 

Tourism destination Learning 

Technology 

аумақта саяхатты ұйымдастыру тәртібін зерттейді, туристік 

дестинацияны дамытудың ерекше ерекшеліктерін қарастырады.   

Предусматривает приобретение студентами знаний, умений, навыков, 

ценностных установок и компетенций в области теории и практики 

проведения базовых исследований в туристских дестинациях. 

Изучает порядок организации путешествий на определенной 

территории, рассматривает специфические черты развития 

туристских дестинации.  

It provides for students to acquire knowledge, skills, values, and attitudes 
in the theory and practice of basic research in tourist destinations. Studies 

the organization of travel in a particular area, examines the specific 

features of the development of tourist destinations. 

 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Туристік-рекреациялық жобалау 

Туристско-рекреационное 

проектирование 

Tourist and recreational design 

5 Туристік өнімді жобалаудың теориялық негіздерін және оның нақты 

нысандарын зерттеуге бағытталған. Пән келесі сұрақтарды 

қарастырады: жобалау фукнциясы - туристік өнімнің өмірлік циклінің 

бастапқы кезеңі, туристік өнімнің қызмет және тауар ретінде болу 

нысандары, туризмдегі ресурстар, туристік өнім тұтынушылары, 

туристік өнімді жобалау - коммерциялық қызығушылықты 

шығармашылық іске асыру, туристік өнім жобалаудың 

ұйымдастырушылық-экономикалық негіздемесі, жобаның 

материалдарын рәсімдеу және оны ұсыну.  
Направлена на изучение теоретических основ проектирования 

туристского продукта с учетом его специфических форм. Дисциплина 

рассматривает следующие вопросы: жизненный цикл туристского 

продукта; формы существования турпродукта как услуги и как 

товара;  ресурсы в туризме; потребители туристского продукта;  

организационно-экономическое обоснование проекта турпродукта;  

оформление материалов проекта и его презентация.  

It is aimed at studying the theoretical foundations of designing a tourist 

product and its specific forms. The discipline considers the following 

issues: the design function is the initial stage of the life cycle of a tourist 

product, the form of the existence of a tourist product as a service and as a 

commodity, resources in tourism, consumers of a tourist product, the 
design of a tourist product, as the creative realization of commercial 

interest, the organizational and economic substantiation of a tourist 

product project, project and its presentation. 

Қонақжайлылық тарихы 

История гостеприимства 

Hospitality history 

 

      

2 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Туризм саласы кәсіпорындарының 

экономикасы 

Экономика предприятий сферы 
туризма 

Economics of tourism enterprises 

5 Туризм 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. 

Кәсіпкерлік және бизнес 

Предпринимательство и 

бизнес 
Entrepreneurship and business 



Необходима для подготовки специалистов широкого профиля, 

способных решать вопросы, связанные с особенностями 

экономической деятельности предприятия сферы туризма. В рамках 

изучения дисциплины формируются навыки анализа экономической 

деятельности предприятия и выбора оптимального экономического 

решения. 

It is necessary to train specialists of a wide profile who are able to solve 

issues related to the peculiarities of the economic activity of a tourism 

enterprise. As part of the study of the discipline, the skills of analyzing the 
economic activity of the enterprise and the choice of the optimal economic 

solution are formed. 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қонақ үй шаруашылығы 

Гостиничное хозяйство 

Hotel industry 

5 Қонақжайлылық индустриясы, қонақ үй бизнесінің ерекшелігі, қонақ 

үй өнімдері мен қызметтері, қонақ үй нарығының сегменттері, қонақ 

үй дамуының қазіргі тенденциялары мен болашағы, қонақ үй 

персоналының қызмет көрсету мәдениеті мен қызметтік этикет 

туралы білім қалыптастыру. 

Формирует знания об индустрии гостеприимства, особенностях 

гостиничного бизнеса, гостиничной продукции и услугах, 

сегментации рынка гостиничных услуг, современных тенденциях и 

перспективах развития гостиничного бизнеса, а также о культуре 

обслуживания и служебном этикете персонала гостиниц. 
Formation of knowledge about the hospitality industry, the peculiarities of 

the hotel business, hotel products and services, the segmentation of the 

hotel market, the current trends and prospects for the development of 

hotels, as well as the culture of service and employee etiquette of hotel 

staff. 

Қонақжайлылық теориясы 

Теория гостеприимства 

Hospitality theory 

 

      

3 БП ТК 

БД КВ 
BD EC 

Брондау және резервтеу 

технологиясы 
Технология бронирования и 

резервирования  

Вooking and reservation technology 

5 Туризмдегі брондау және резервтеу технологияларымен жұмыс істеу 

тәртібін қарастырады. Амадеус, Галилео, Фиделио, Сабрэ және т. б. 
автоматтандырылған жүйелерінде жұмыс ерекшелігін қарастырады. 

Изучает порядок работы с технологиями бронирования и 

резервирования в туризме. 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 туристской сфере.  

Reads booking procedures with booking and reservation in tourism. 

Specifies the specifications for Automated Systems Amadeus, Galileo, 

Fidelio, Sabré et al. It also encompasses the use of technology transfer and 

reservation services in the domestic tourism industry. 

Ақпараттық-

коммуникациялық 
технологиялар  

Информационно-

коммуникационные 

технологии  

Information and 

communication technologies 

БП ТК 
БД КВ 

Туризмдегі қызмет етудің 
электрондық жүйелері 

5 Ақпаратты жинау және өңдеу процесінде студенттердің цифрлық 
технологияны пайдаланудағы білімдерін, дағдыларын, 

Ақпараттық-
коммуникациялық 



BD EC Электронные системы 

обслуживания в туризме 

Electronic service of systems in 

tourism 

құндылықтарын және құзыреттіліктерін алу. Сонымен қатар пәнді 

оқу шеңберінде қызмет көрсету саласында қолданылатын электронды 

және сандық жүйелердің сипаттамасы қарастырылады. 

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 

рассматриваются основные характеристики электронных и цифровых 

систем предоставления туристских услуг. 
The acquisition by students of knowledge, skills, values, and attitudes in 

the application of digital technology in the process of collecting and 

processing information. In addition, the discipline examines the main 

characteristics of electronic and digital systems for the provision of tourist 

services. 

технологиялар  

Информационно-

коммуникационные 

технологии  

Information and 

communication technologies 

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 саласында заманауи маркетингтің негізгі тұжырымдамаларын 

және тәжірибелік әдістерін  қолдануын қарастырады. Сегменттеу 

ерекшелігін және қазіргі туристік нарықта туристік қызметті 

жылжыту стратегияларын әзірлеу спецификасын қарастырады. 

Туристік нарықты маркетингтік зерттеу және нарықтағы 

шаруашылық қызмет 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 туристских услуг 

на современном туристском рынке. Формирует навыки 

маркетингового исследования туристского рынка и выбора 

маркетинговой стратегии, соответствующей условиям хозяйственной 

деятельности на рынке.  

He studies the application of the basic concepts and practical methods of 

modern marketing in the sphere of tourism. Consider the specificity of 

segmentation and strategies for promoting tourism services in the modern 

market of tourist services. Forms the skills of marketing research of the 

tourist market and the choice of a marketing strategy that corresponds to 
the conditions of economic activity in the 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 

2 ПП 

ЖООК 

ПД ВК 

РD UC 

Қонақжайлылық индустриясындағы 

әлеуметтік-мәдени сервис 

Социально-культурный сервис в 

индустрии гостеприимства 

Socio-cultural service in the hospitality 

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 

Қонақжайлылық тарихы 

История гостеприимства 

Hospitality history 

 



industry 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 

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

service provision of services provided. 

Таңдау бойынша компоненттер / Компоненты по выбору / Optional Components 

3 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Туроперейтинг 

Туроперейтинг 

Tour operating 

5 Студенттерді Қазақстан Республикасындағы және шет елдердегі 

туроператорлық қызметті дамытудың негізгі бағыттарымен, сол 

сияқты туроператор функциялары мен міндеттерімен таныстырады. 

Турларды қамту, туристік қызметтерді көрсету бойынша келісім 

шарттарды жүргізу, турларды өткізу шеңберінде туристік 

агентіктермен ынтымақтастық атқару сұрақтарын қарастырады. 

Знакомит студентов с основными направлениями развития 

туроператорской деятельности, а также с основными функциями и 

задачами туроператора, изучает вопросы разработки и 
комплектования туров, заключения договоров в области 

предоставления туристских услуг, оформления визовых документов, 

сотрудничества с туристскими агентствами в рамках продвижения 

туров.  

Acquaints students with the main directions of development of tour 

operator activities in tourism in the Republic of Kazakhstan and abroad, as 

well as with the functions and objectives of the tour operator. He studies 

the development and acquisition of tours, the conclusion of contracts in the 

provision of tourist services, registration of visa procedures, cooperation 

with travel agencies in the framework of the promotion of tours. 

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 

Туризмдегі баға белгілеу 

Ценообразование в туризме 

Pricing in tourism 

5 Туризм индустриясы кәсіпорындарының қызметінде баға белгілеудің 

әдістерін, құралдарын және механизмдерін қолдану саласында 

студенттерді базалық дайындауға бағытталған, турдың өзіндік құнын 
анықтау, туристік қызметтердің оңтайлы бағасын есептеу және 

оңтайлы баға саясатын әзірлеу дағдыларын дамытады.  

Направлена на базовую подготовку студентов в области применения 

методов, инструментов и механизмов ценообразования в 

деятельности предприятий индустрии туризма, развивает навыки 

определения себестоимости тура, расчета оптимальной цены  на 

Қонақжайлылық 

индустриясындағы 

қызметтерді ұйымдастыру 
және қызмет көрсету 

технологиясы  

Организация услуг и 

технология обслуживания в 

индустрии гостеприимства  

Service organization and 



туристские услуги 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 tourism industry enterprises, 

develops skills in determining the cost of a tour, calculating the optimal 

price for tourist services and developing optimal pricing policies. 

service technology in the 

hospitality industry 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қонақ үй бизнесін жоспарлау және 

ұйымдастыру 

Планирование и организация 

гостиничного бизнеса 

Planning and organization of hotel 
business 

5 Болашақ бакалаврға қонақ үй бизнесін жоспарлау мен ұйымдастыру 

тәртібі бойынша кешенді білімдерді беруге бағытталған. Пәнді оқу 

шенберінде жоспарлау тәсілдері, әртүрлі сипаттағы жоспарлардың 

құраушы элементтері, сонымен қатар әзірлеу этаптары мен жүзеге 

асыру үрдісін негіздеу сұрақтарын қарастырылады. 
Направлена на предоставление будущему бакалавру комплексных 

знаний в области порядка планирования и организации гостиничного 

бизнеса. В рамках изучения дисциплины рассматриваются способы 

планирования, основные составляющие планов различного характера, 

а также этапы разработки и вопросы обоснования процесса 

реализации. 

It is aimed at providing the future bachelor with comprehensive knowledge 

in the field of planning and organizing the hotel business. Within the 

framework of the study of the discipline, the methods of planning, the 

main components of plans of a different nature are considered, as well as 

the stages of development and questions of substantiating the 
implementation. 

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 

      

4 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Туристік рәсімдер мен сақтандыру 

Туристские формальности и 

страхование 

Travel formalities and insurance 

8 Оқу үрдісі кезінде тыңдаушыларда келесідей білімдер 

қалыптастырылады туристік құжаттарды рәсімдеу, туристерді 

сақтандыру және визалық қамтамасыз ету тәртібі. Туристің елде 

болуының негізгі нормаларын анықтайтын, сондай-ақ белгілі бір 

туристік орталықта демалыс шеңберінде қонақтардың мінез-құлқын 

реттейтін нормативтік базаны қарастыруға ерекше назар аударылады.   
В процессе изучения слушатели овладевают знаниями о порядке 

оформления туристской документации, ведения процедур по 

визовому обеспечению и страхованию туристов. Особое внимание 

уделяется изучению нормативной базы, определяющие  основные 

норм пребывания туриста в стране, а также регламентирующие 

поведение  гостей в рамках отдыха в определенном туристском 

центре.  

In the process of studying, students acquire knowledge of the order of 

registration of tourist documentation, conducting procedures for visa 

support and insurance of tourists. Particular attention is paid to the study of 

the regulatory framework, defining the basic norms of a tourist's stay in the 
country, as well as regulating the behavior of guests as part of a holiday in 

a certain tourist center. 

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 

Event туризм 

Event туризм 

Event tourism 

8 Пән оқиғалық туризм теориясы мен практикасы бойынша түсінік 

қалыптастырады. Сонымен қатар, мемлекет аймақтарында 

республикалық немесе халықаралық деңгейде өткізілетін іс-шаралар 

шеңберінде турларды әзірлеу дағдыларын қалыптстыруды 

қарастырады. 

Дисциплина формирует представления о теории и практике 

событийного туризма, рассматривает вопросы развития практических 

навыков и умений в области разработки туров в рамках проведения 

международного или республиканского события на территории 
страны и т.д. 

Forms ideas about the theory and practice of event tourism. In addition, it 

considers the development of practical skills in the development of tours in 

the framework of an international or republican event in the country, 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 

 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

MICE  туризм 

MICE  туризм 

MICE  tourism 

8 Атаулы пән іскерлік туризм теориясы мен практикасы бойынша 

түсінік қалыптастырады. Сонымен қатар, мемлекет аймақтарында 

республикалық немесе халықаралық деңгейде өткізілетін іскерлік 

шаралар шеңберінде турларды әзірлеу дағдыларын қалыптстыруды 

қарастырады. 

Данная дисциплина формирует представления о теории и практике 

делового туризма, рассматривает вопросы развития практических 

навыков в области разработки туров в рамках проведения 
международного или республиканского делового мероприятия на 

территории страны и т.д. 

Forms the representation of the theory of practice and practice, discusses 

the problem of development of practical skills in the development of inter-

regional and international cooperation in the field of international and 

other issues. 

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 КП ТК 
ПД КВ 

PD ЕC 

 

Туристік кәсіпорындар қызметін 
стратегиялау 

Стратегирование деятельности 

туристских предприятий 

Strategy development activities of 

tourism companies 

6 Білім алушыларда туристік қызметті стратегиялық жоспарлаудың 
әдістемелік негіздерін қалыптастырады. Туристік кәсіпорынның 

қызметін стратегиялық басқару қағидаларының негізінде даму 

дағдыларын қалыптастырады. Нарықта тиімді қызмет атқару 

стратегиясын таңдау бойынша дағдыларды қалыптастыруға ықпал 

етеді. 

Формирует у обучающихся систему  знаний  в области основ 

методологии  стратегического планирования туристской 

деятельности, развивает навыки  стратегического управления 

деятельностью туристского предприятия, способствует развитию 

умений в области выбора наиболее оптимальной стратегии поведения 

на рынке. 
Forms students a system of knowledge in the field of the foundations of 

the methodology of strategic planning of tourist activities. Develops 

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 



strategic management skills of a tourist enterprise. Promotes the 

development of skills in the field of choosing the most optimal strategy of 

behavior in the market. 

КП ТК 

ПД КВ 

PD ЕC 

 

Қонақ үйлерді басқару 

стратегиялары 

Стратегия управления 

гостиничными предприятиями 

Hotel management strategies 

6 Бұл курс туристік кәсіпорынның шаруашылық қызметін басқару 

саласындағы стратегияны әзірлеу және іске асыру мәселелерін 

зерттейді. Білім алушыларға қонақ үй қызметі саласындағы 

стратегиялық басқарудың базалық ережелерін, сондай-ақ қонақ үй 

бизнесінің стратегиясын әзірлеудің практикалық дағдыларын 

үйретеді. 

Данный курс изучает вопросы разработки и реализации стратегии в 
сфере управления хозяйственной деятельностью туристского 

предприятия. Прививает обучающимся базовые положения 

стратегического управления в области гостиничной деятельности, а 

также практические навыки разработки стратегии гостиничного 

бизнеса. 

The course focuses on the development of the tourism business strategy in 

the field of development and implementation of the project. It provides a 

base for strategic business administration in the hotel business, as well as 

practical skills development strategies for the hotel business. 

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 

6 семестр / 6 семестр / Semester 6 

ЖОО компоненті / ВУЗовский компонент / University component 

1 БП 

ЖООК 

БД ВК 
BD UC 

Әлемдік туристік дестинациялар + 

халықаралық практика 

Мировые туристские дестинации + 
международная практика 

World tourist destinations + 
International practice 

5 Білім алушыда халықаралық қонақжайлылық индустриясының 

заманауи тенденциялары туралы кешенді білімдерді 

қалыптастырады. Әлемдік танымалдыққа ие туристік 
дестинацияларды қалыптастыру және дамыту ерекшелігін 

қарастырады. Туристік дестинацияны дамыту тәжірибесін зерттеу, 

ерекше белгілерін және туристердің арасындағы дестинацияға деген 

сұранысты анықтау бойынша практикалық дағдылар мен 

қабілетіліктерді қалыптастыруға көңіл бөледі. 

Формирует у обучающихся комплекс теоретических знаний в области  

современных тенденций развития международной индустрии 

гостеприимства. Рассматривает специфику формирования и развития 

туристских дестинации, обладающих мировой известностью. Уделяет 

внимание формированию практических навыков и умений в области 

изучения опыта развития туристских дестинации, выявления 

специфических черт и определения уровня востребованности среди 
туристов.  

Forms the students a set of knowledge in the field of modern trends in the 

development of the international hospitality industry. Considers the 

specifics of the formation and development of tourist destinations with 

international fame. He pays attention to the formation of practical skills 

Қонақжайлылық тарихы 

История гостеприимства 

Hospitality history 
 



and abilities in the field of studying the experience of developing tourist 

destinations, identifying specific features and determining the level of 

demand among tourists. 

2 БП 

ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

Туризм және конақжайлылық 

индустриясының инфрақұрылымы  

Инфраструктура индустрии туризма 

и гостеприимства  

Tourism and hospitality Infrastructure  

 

5 Қазақстан Республикасындағы қонақжайлылық инфрақұрылымының 

дамуын қарастырады. Қазіргі жағдайда қонақжайлылық 

инфрақұрылымын дамытудың негізгі аспектілерін қарастырады, 

қызмет көрсетудің бірінші, екінші және үшінші деңгейіндегі 

кәсіпорындардың қызмет етуінің ерекше сипаттарын анықтайды, 

білім алушыда қонақжайлылық индустриясы кәсіпорындары 

арасындағы өзара қарым-қатынасын анықтау және талдау 
дағдыларын 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 навыки выявления и анализа 

взаимодействия предприятий индустрии гостеприимства между 

собой. 

Studies the features of the development of hospitality infrastructure in the 

Republic of Kazakhstan. It examines the main aspects of the development 
of hospitality infrastructure in modern conditions, determines the specific 

features of the functioning of enterprises of primary, secondary and 

tertiary level of service, forms the student's skills in identifying and 

analyzing the interaction of enterprises of the hospitality industry among 

themselves.  

Қызмет саласындағы 

маркетинг 

Маркетинг в сфере услуг 

Service Marketing 

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 

Шет тілі  2  

Иностранный язык 2  

Foreign language 2 



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

professional activities in foreign countries. 
      

4 КП ТК 

ПД КВ 
PD ЕC 

 

Қазақстандағы тарихи-мәдени 

туризм 
Историко-культурный туризм в 

Казахстане 

Historical and cultural tourism in 

Kazakhstan 

7 Студенттерде Қазақстанның мәдени-тарихи орталықтарының жалпы 

және арнаулы сипаттамаларын қалыптастыруға бағытталған. 
Туристік маршруттардың тартымдылығын жоғарлату мақсатында 

мәдени және тарихи ескерткіштерді туристік маршруттарға қосу 

сұрақтарын қарастырады. Тарихи-мәдени сипаттағы турларды әзірлеу 

және іске асыру саласында практикалық дағдыларды 

қалыптастыруды көздейді. 

Направлена на формирование у студентов комплекса теоретических 

знаний, касающихся специфических характеристик культурно-

исторических центров Казахстана, рассматривает вопросы порядка 

включения исторических и культурных памятников в туристские 

маршруты в целях повышения их аттрактивности. Предусматривает 

формирование практических навыков в области разработки и 
реализации туров историкоөкультурного характера.   

It is aimed at developing among students a range of knowledge in the field 

of general and specific characteristics of cultural and historical centers 

both in Kazakhstan and abroad. Considers questions about the inclusion of 

historical and cultural monuments in tourist routes in order to increase 

their attractiveness. It envisages the formation of practical skills in the 

development and implementation of tours of a historical and cultural 

nature. 

Қызмет саласындағы 

маркетинг 
Маркетинг в сфере услуг 

Service Marketing 

КП ТК 

ПД КВ 

PD ЕC 

 

Қазақстанда этнотуризмді 

ұйымдастыру 

Организация  этнотуризма в 

Казахстане 

Organization of ethnotourism in 
Kazakhstan 

7 Пән студенттерде "Туған жер" бағдарламасын жүзеге асыру аясында 

Қазақстандағы этнотураларды ұйымдастыру және жылжыту 

саласында теориялық білім мен практикалық дағдылар кешенін 

қалыптастыруға бағытталған. Қазақстан Республикасының 

аумағында этнотуризм бағыттарын жоспарлау, ұйымдастыру және 
іске асыру ерекшелігі қарастырады. 

Дисциплина направлена на формирование у студентов комплекса 

теоретических знаний и практических навыков в области 

организации и продвижения этнотуров в Казахстане в рамках 

реализации программы «Туған жер». Изучает вопросы специфики 

планирования, организации и реализации маршрутов этнотура на 

территории Республики Казахстан. 

Discipline is aimed at developing among the students a complex of 

theoretical knowledge and practical skills in the field of organization and 

promotion of ethno-courses in Kazakhstan as part of the implementation of 

the “Tugan Jer” program. Studies the issues of the specifics of planning, 
organizing and implementing ethno-tour routes in the Republic of 

Kazakhstan. 

Қызмет саласындағы 

маркетинг 

Маркетинг в сфере услуг 

Service Marketing 



КП ТК 

ПД КВ 

PD ЕC 

Демалыс саласындағы анимациялық 

қызмет 

Анимационная деятельность в сфере 

досуга 

Entertainment activities in the field of 

leisure 

7 Студенттерді туристік және қонақ үйлік анимацияларды 

ұйымдастырудың негізгі категорияларымен, түсініктері мен 

қағидаларымен, анимациялық жоспарлау негідерімен, туризм 

саласында анимациялық бағдарламаларды құру және іске асыру 

технологияларымен, аниматорлардың тиімді жұмысы үшін 

материалды базаны құру жұмыстарымен таныстырады 

Знакомит студентов с основными категориями, понятиями и 

принципами организации туристской и гостиничной анимации, 

основами анимационного планирования, технологиями создания и 
реализации анимационных программ в сфере услуг и технологиями 

создания материальной базы для эффективной работы аниматоров.  

Familiarization of students with the main categories, concepts and 

principles of the organization of tourist and hotel animation, the basics of 

animation planning, the technology of creating and implementing 

animation programs in the service sector, creating a material base for the 

effective work of animators 

Туризмология негіздері  

Основы туризмологии  

Basics of tourismology 

 

Қонақжайлылық теориясы 

Теория гостеприимства 

Hospitality theory 

 

 

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 

теориясын меңгеруі. Берілген курсты оқу маманның экономикалық, 

саяси және әлеуметтік брендинг, сауда маркаларын құру мен дамыту, 

саяси, территориялық және әлеуметтік брендті құру мен дамыту 

саласында қоғаммен байланыс бойынша біліктілігін арттыруға 
көмектеседі  

Предусматривает овладение студентами теоретическими основами 

формирования, управления и развития бренда. Изучение данного 

курса способствует повышению компетентности специалиста по 

связям с общественностью в сферах экономического, политического 

и социального брендинга, создания и развития торговых марок, 

формирования политических, территориальных и социальных 

брендов в сфере туризма  

Mastering the students with theoretical foundations for the formation, 

management and development of the brand. The study of this course helps 

to increase the competence of a specialist in public relations in the areas of 

economic, political and social branding, the creation and development of 
trade marks, the formation of political, territorial and social brands in the 

field of tourism 

Қызмет саласындағы 

маркетинг 

Маркетинг в сфере услуг 

Service Marketing 

2 КП 

ЖООК 

ПД ВК 

PD UC  

Туризмдегі сандық маркетинг 

Цифровой маркетинг в туризме 

Digital Marketing in Tourism 

5 Студенттерді туризм саласында сандық маркетингтік 

коммуникацияларды қолдану үрдісімен таныстыру. Пән шенберінде 

әзірленген турларды интернет кеңістігінде және басқа да заманауи 

сандық технологиялар негізінде жылжыту сұрақтары қарастырылады  

Қызмет саласындағы 

маркетинг 

Маркетинг в сфере услуг 

Service Marketing 



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. 

Formation of students' understanding of the features of the use of digital 

marketing communications in the field of tourism. As part of the study of 

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

Internet space, as well as on the basis of other modern digital technologies 
are considered. 

Таңдау бойынша компоненттер / Компоненты по выбору / Optional Components 

3 КП ТК 

ПД КВ 

PD ЕC 

Туризмдегі көліктік қамтамасыз ету  

Транспортное обеспечение в 

туризме 

Transportation services in tourism 

6 Студенттерге түрлі көлік түрлерімен қызмет көрсетуді ұйымдастыру 

бойынша білімдер кешенін қалыптастыруға бағытталған. Туристерді 

тасмалдау, турдың ерекшелігіне қарай көлік түрлерін таңдау, көлік 

компаниялармен келісім шарттарды жүргізу, трансферді 

ұйымдастыру сұрақтарын қарастырады. 

Направлена на формирование у студентов комплекса знаний о 

процессе организации обслуживания туристов на маршруте с 

использованием различных видов транспорта. Изучает вопросы 

организации транспортировки туристов, подбора транспортных 

средств, исходя из специфики тура, заключения договоров с 

транспортными компаниями, организацию трансфера и т.д. 
It is aimed at developing among students a set of knowledge about the 

process of organizing tourist services on the route using various types of 

transport. Studies the issues of organizing transportation of tourists, 

selection of vehicles, based on the specifics of the tour, the conclusion of 

contracts with transport companies, the organization of transfer, etc. 

Қонақжайлылық 

индустриясындағы 

әлеуметтік-мәдени сервис 

Социально-культурный 

сервис в индустрии 

гостеприимства 

Socio-cultural service in the 

hospitality industry 

КП ТК 

ПД КВ 

PD ЕC 

Туризмдегі тамақтандыруды 

ұйымдастыру  

Организация питания в туризме  

Catering in tourism 

6 Туризмнің белсенді емес түрлерінде, сондай-ақ белсенді жорықтарда 

тамақтануды ұйымдастыру мәселелерін қарастырады, 

тамақтандыруды ұйымдастыру саласындағы жаңа қызметтерді 

дамыту ерекшелігін зерделейді. Студенттерде негізгі туристік 

қызметтердің бірі ретінде тамақтануды ұйымдастыру тәртібі туралы 

білім кешенін қалыптастыруға бағытталған. 

Изучает вопросы организации питания, как в пассивных видах 

туризма, так и в активных походах, изучает специфику развития 
новых услуг в области организации питания. Направлена на 

формирование у студентов комплекса знаний о порядке организации 

питания, как об одной из основных туристских услуг.  

Looking for questions on how to organize your business, as well as passive 

travel destinations, and explore the latest developments in the field of 

organization of business. The organization of the student complex is a part 

Қонақжайлылық 

индустриясындағы 

әлеуметтік-мәдени сервис 

Социально-культурный 

сервис в индустрии 

гостеприимства 

Socio-cultural service in the 

hospitality industry 



of the organization of the complex, as one of the main tourist bases. 

КП ТК 

ПД КВ 

PD ЕC 

Қонақ үй желілерін ұйымдастыру 

және басқару  

Организация и управление 

гостиничными цепями  

Organization and management of hotel 

chains 

6 Қазіргі жағдайда ғаламдық қонақ үй желілерін дамыту саласында 

теориялық білім жүйесін қалыптастырады. Қазақстан 

Республикасының қонақ үй қызметтері нарығында қонақ үй 

тізбектерінің даму ерекшелігін қарастырады. Қонақ үй тізбегінің 

құрамдас бөлігі болып табылатын кәсіпорындарда еңбек қызметінің 

дағдыларын қалыптастырады. 

Формирует систему теретических знаний в области развития 

глобальных гостиничных сетей в современных условиях. 

Рассматривает специфику развития гостиничных цепей на рынке 
гостиничных услуг Республики Казахстан. Формирует навыки 

трудовой деятельности на предприятиях, являющихся составной 

частью гостиничных цепей. 

Forms a system of theoretical knowledge in the development of global 

hotel chains in modern conditions. Considers the specifics of the 

development of hotel chains in the hotel services market of the Republic of 

Kazakhstan. Forms skills of labor activity at enterprises, which are an 

integral part of hotel chains. 

Қонақжайлылық 

индустриясындағы 

әлеуметтік-мәдени сервис 

Социально-культурный 

сервис в индустрии 

гостеприимства 

Socio-cultural service in the 

hospitality industry 

      

4 КП ТК 

ПД КВ 

PD ЕC 

Туристік дестинацияларды басқару 

Управление туристскими 

дестинациями 

Tourist Destination Management 

6 Пән студенттерде аймақтық ауқымдағы туристік дестинацияларды 

басқару құралдары саласында теориялық білім кешенін 

қалыптастыруға бағытталған. Туристік дестинацияны дамытудың 

тиімділігін арттыру бойынша басқару шараларын іске асыру 

мәселелерін қарастырады. Туристік дестинацияны дамытуды 

жоспарлау, оның жұмыс істеуін ұйымдастыру, бақылау және т. б. 

басқару функцияларын орындау бойынша практикалық дағдыларды 

қалыптастыруды көздейді. 

Дисциплина направлена на формирование у студентов комплекса 

теоретических знаний в области инструментов управления 
туристскими дестинациями в региональном масштабе. Изучает 

вопросы специфики реализации управленческих мер по повышению 

эффективности развития туристской дестинации. Предусматривает 

формирование практических навыков в области управления, а именно 

планирования развития туристской дестинации, организации ее 

функционирования, осуществления контроля и т.д.  

Discipline is aimed at developing among students a set of theoretical 

knowledge in the field of tools for managing tourist destinations on a 

regional scale. Studies questions of the specifics of the implementation of 

management measures to improve the development of tourism 

destinations. It envisages the formation of practical skills in the field of 
management, namely planning the development of a tourist destination, 

organizing its functioning, exercising control, etc. 

Қонақжайлылық 

индустриясындағы 

әлеуметтік-мәдени сервис 

Социально-культурный 

сервис в индустрии 

гостеприимства 

Socio-cultural service in the 

hospitality industry The 

geography of international 

tourism 



КП ТК 

ПД КВ 

PD ЕC 

Аймақтағы территорияларды 

туристік-рекреациялық игеру  

Туристско-рекреационное  освоение 

территорий в регионе  

Tourist and recreational development 

of territories in the region 

6 Студенттерде туристік қызметтерді практикалық іске асыруға қажетті 

территорияларды туристік-рекреациялық меңгеру туралы кешенді 

ғылыми білім қалыптастырады. Жаңа туристік-рекреациялық 

жобаларды әзірлеу, теориялық сұрақтарды өз бетінше зерттеу 

дағдыларын дамыту мен практикада алынған білімдерді қолдану 

саласы бойынша дағдыларды қалыптастырады. 

Формирует у студентов комплексные научные знания об основах 

туристско-рекреационного освоения территорий, необходимые для 

практического осуществления туристской деятельности. 
Обучающиеся приобретают умения и навыки в области разработки 

новых туристско-рекреационных проектов, развивают способности 

самостоятельного исследования теоретических вопросов и 

применения полученных знаний на практике. 

Forms complex scientific knowledge of the fundamentals of tourist-

recreational design and development of territories necessary for practical 

implementation of tourist activities. Trainees receive skills in the 

development of new tourist and recreational projects, develop skills of 

independent research of theoretical issues and application of the acquired 

knowledge in practice. 

Қонақжайлылық 

индустриясындағы 

әлеуметтік-мәдени сервис 

Социально-культурный 

сервис в индустрии 

гостеприимства 

Socio-cultural service in the 

hospitality industry 

КП ТК 

ПД КВ 
PD ЕC 

Белсенді демалыс және сауықтыру  

орталықтарын құру және қызметін 
реттеу  

Создание и регулирование 

деятельности центров активного 

досуга и развлечений  

Establishment and regulation of the 

centers of active leisure and 

entertainment 

6 Аймақтық деңгейде белсенді және көңіл-көтеру орталықтарын құру 

бойынша білімдерді қалыптастырады. Белгілі бір туристік аймақта 
қызмет атқаратын туристік орталықтарды реттеу әдістерін 

қарастырады. Шетел тіжрибесі негізінде белсенді туризм 

орталықтарының тартымдылығын қамтамасыз ету дағдыларын 

дамытуды көздейді.   

Формирует знания в области создания центров активного досуга и 

развлечений на региональном уровне. Предусматривает изучение 

методов регулирования деятельности центров, функционирующих на 

определенной туристской территории. Предполагает развитие умений 

обеспечения аттрактивности центров активного туризма на базе 

зарубежного опыта.   

Generates knowledge in the field of creation of centers for active leisure 

and entertainment at the regional level. It provides for the study of 
methods of regulating the activities of centers operating in a particular 

tourist area. It assumes the development of skills to ensure the 

attractiveness of centers of active tourism on the basis of international 

experience. 

Қонақжайлылық 

индустриясындағы 
әлеуметтік-мәдени сервис 

Социально-культурный 

сервис в индустрии 

гостеприимства 

Socio-cultural service in the 

hospitality industry 

 

Туризмдегі брендинг 

теориясы және PR 

Теория брендинга и PR в 

туризме 

The theory of branding and 
PR tourism 

      

5 КП ТК 

ПД КВ 
PD ЕC 

Туристік кластер және туризмнің 

тұрақты дамуы 
Туристский кластер и устойчивое 

развитие туризма 

6 Пән туризм саласында кластерлердің қалыптасуы мен дамуы 

бойынша теориялық аспектілерді қарастырады. Білім алушыда 
кластердің кәсіпорын-ядросын, оңтайлы серіктестерді және кластер 

құрамында тиімді шаруашылық қызмет атқару жолдарын анықтау 

Қонақжайлылық 

индустриясындағы 
қызметтерді ұйымдастыру 

және қызмет көрсету 



Tourism cluster and sustainable 

tourism development 

бойынша тәжірибелік дағдыларды қалыптсатыруды қарастырады. 

Дисциплина изучает теоретические аспекты формирования и 

развития кластеров в сфере туризма. Формирует навыки у 

обучающегося в области определения предприятия-ядра кластера, 

выбора наиболее подходящих партнеров и определения 

эффективности хозяйственных отношений в рамках кластера. 

Studies the theoretical aspects of the formation and development of 

clusters in the field of tourism. It forms the skills of the student in the field 

of determining the enterprise-core of the cluster, choosing the most 
suitable partners and determining the effectiveness of economic relations 

within the cluster. 

технологиясы  

Организация услуг и 

технология обслуживания в 

индустрии гостеприимства  

Service organization and 

service technology in the 

hospitality industry 

КП ТК 

ПД КВ 

PD ЕC 

Туризм саласын мемлекеттік реттеу  

Государственное регулирование в 

сфере туризма  

State regulation in the sphere of 

tourism 

6 Атаулы пән студенттердің үнемі өзгеріп тұратын сыртқы орта 

жағдайында туризм саласын мемлекеттік реттеу тұтқаларын өз 

бетінше зерделеуге қабілеті мен практикалық дағдыларын 

қалыптастыруға бағытталған. Мемлекеттік құрылымдарда кәсіби 

қызметті жүргізу мәселелерін қарастырады. 

Дисциплина направлена на выработку у студентов способностей и 

практических навыков к самостоятельному изучению рычагов 

государственного регулирования сферы туризма в условиях 

постоянно меняющейся внешней среды. Изучает вопросы ведения 

профессиональной деятельности в государственных структурах.  
Discipline is aimed at developing students' abilities and practical skills for 

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

a constantly changing external environment. Studies the issues of 

conducting professional activity in state structures. 
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 КП ТК 

ПД КВ 

PD ЕC 

Туристтік қызметтің сапасын 

басқару 

Управление качеством туристских 
услуг 

Quality management of tourist services 

7 Туристік сипаттағы қызметтің сапасын басқару үрдісінің негізгі 

тетіктерін қарастырады. Пәнді игеру барысында туристік қызметтің 

сапасын қамтамасыз ету, туристік қызметтің сапасын анықтау 
әдістерін таңдау, туристік өнімдердің сапасын жоғарлату тетіктерін 

таңдау сияқты сұарақтарға назар аударылады. Туристік қызметтерді 

ұйымдастыру шеңберінде сапаны бақылау тетіктерін қолдану 

дағдыларын қалыптастырады. 

Изучает основные механизмы процесса управления качеством услуг 

туристского характера. Рассматривает вопросы организации процесса 

обеспечения качества туристских услуг, определения методов 

опробации качества туруслуг, подбора механизмов повышения 

качества туристских продуктов. Формирует навыки применения 

механизмов контроля качества в рамках организации туристских 

услуг. 
Studies the basic mechanisms for managing the quality of tourism 

services. Considers the organization of the process of ensuring the quality 
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of tourist services, determining the method of testing the quality of tourist 

services, selecting a mechanism to improve the quality of tourist products. 

Forms skills in applying quality control mechanisms within the 

organization of tourist services. 

КП ТК 

ПД КВ 

PD ЕC 

Туризмдегі қызметтерді стандарттау 

және лицензиялау  

Стандартизация и лицензирование 

услуг в туризме 

Standardization and licensing of 

services in tourism 

7 Пән туристік қызметтерді лицензиялау және стандарттау 

саласындағы негізгі ұғымдарды оқытады. Туризм саласындағы 

шаруашылық қызметті лицензиялау тәртібінің мәселелерін 

қарастырады, туристік қызметтерді сертификаттау алгоритмін 

анықтайды, Қазақстан Республикасында қызметтерді лицензиялау 

мен сертификаттаудың ерекшелігін айқындайды. 
Дисциплина изучает основные понятия в области лицензирования и 

стандартизации туристских услуг. Рассматривает вопросы порядка 

лицензирования хозяйственной деятельности в области туризма,  

выявляет алгоритм сертификации туристских услуг, определяет 

специфику лицензирования и сертифицирования услуг в Республике 

Казахстан. 

The discipline studies the basic concepts in the field of licensing and 

standardization of tourist services. Considers questions of the procedure 

for licensing economic activities in the field of tourism, identifies the 

algorithm for certification of tourist services, determines the specifics of 

licensing and certification of services in the Republic of Kazakhstan. 
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