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№ Пәннің циклы  

Цикл 

дисциплины 
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 EC 

Қонақ үй кәсіпорындарының 

қызметтерін басқару  

Управление службами  

гостиничных предприятии 

Hotel Services Management 

5 Пән магистранттарда қонақ үй кәсіпорнының негізгі қызметтерін 

басқару ерекшелігі бойынша теориялық білім кешенін 

қалыптастырады. Пәнді оқу шеңберінде қонақ үй кәсіпорнының 

жекелеген қызметтерінің қызметін ұйымдастырудың 

практикалық дағдылары, жеке қызметтерге тән үдерістерді 

бақылауды жүзеге асыру және жоспарлы нормативтерден 

ауытқыған жағдайда түзету іс-шараларын анықтау бойынша 

құзыреттіліктер дамиды. 

Дисциплина формирует у магистрантов комплекс теоретических 

знаний в области специфики управления основными службами 
гостиничного предприятия. В рамках изучения дисциплин 

развиваются практические навыки организации деятельности 

отдельных служб гостиничного предприятия, умения 

осуществлять контроль за процессами, свойственных отдельными 

службам, и компетенции по определению корректирующих 

мероприятий в случае отклонения от плановых нормативов.  

The discipline forms a complex of theoretical knowledge for 

undergraduates in the field of the specifics of managing the basic 

services of a hotel enterprise. As part of the study of disciplines, 

Қонақ үй бизнесіндегі 

тамақтандыруды 

ұйымдастыру 

Организация питания в 

гостиничном бизнесе 

Catering in the hotel 

business 



practical skills are developed for organizing the activities of individual 

services of a hotel enterprise, the ability to control the processes 

inherent in individual services, and competencies for determining 

corrective measures in case of deviation from planned standards. 

2 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Мейрамхана 

кәсіпорындарындағы бизнес-

әкімшілендіру  

Бизнес-администрирование в 

ресторанных предприятиях 

Business Administration in 
Restaurant Companies 

5 Курс Мейрамхана қызметі саласындағы негізгі бизнес-

үдерістерді басқару процесін қарастырады. Магистранттарда 

мейрамханалық кәсіпорындардағы бизнес-үдерістерді басқару 

ерекшеліктері, қонақтарға қызмет көрсетудің жаңа әдістерін 

іздеуге бағытталған бизнес концепцияны әзірлеу ерекшеліктері 

туралы теориялық түсініктерді қалыптастырады. Пәнді оқу 
барысында магистранттар мейрамханалық кәсіпорын деңгейінде 

бизнес-үдерістерді басқару құралдарын қолданудың практикалық 

дағдыларын меңгереді. 

Курс рассматривает процесс администрирования основных 

бизнес-процессов в сфере ресторанной деятельности. Формирует 

у магистрантов теоретические представления о специфике 

управления бизнес-процессами в ресторанных предприятиях, 

особенностях разработки бизнес концепции, ориентированного 

на поиск новых методов обслуживания гостей. В рамках 

изучения дисциплины магистранты освоят практические навыки 

применения инструментов администрирования бизнес-процессов 
на уровне ресторанного предприятия.  

The course considers the process of administering the main business 

processes in the field of restaurant activity. Forms theoretical ideas 

among undergraduates about the specifics of managing business 

processes in restaurant enterprises, the features of developing a 

business concept focused on the search for new methods of serving 

guests. As part of the discipline study, undergraduates will master the 

practical skills of using business process administration tools at the 

restaurant enterprise level. 

Қонақ үй бизнесіндегі 

тамақтандыруды 

ұйымдастыру 

Организация питания в 

гостиничном бизнесе 

Catering in the hotel 

business 

3 БП ТК 

БД КВ 

ВD EC 

Қонақжайлылық саласындағы 

әлеуметтік-экономикалық 

зерттеулердің әдіснамасы. 

Методология социально-
экономических исследований 

в сфере гостеприимства. 

Methodology of socio-

economic research in the field 

of hospitality. 

 

5 Бұл курс қонақжайлылық индустриясында қолданылатын 

кірістерді басқару тұжырымдамасын зерттеуге және қолдануға 

бағытталған. Бөлмедегі сыйымдылықты, жеңілдікті 

орналастыруды, ұзақтығын бақылауды, шығымдылықты өлшеуді, 
кірістерді басқару элементтерін, қонақ үй бөлмелері кірістерін 

барынша арттыру үшін брондау жүйелерін, функционалдық 

кеңістік пен мейрамхана табысын, сұранысты болжауды және 

стратегияларды және тактиканы жоғары және жоғары деңгейде 

жүргізу кезінде тиімді басқару мәселелерін қарастырады 

Курс посвящен изучению и применению концепции управления 

доходами, используемой в индустрии гостеприимства. В нем 

Туризм маркетингі 

Маркетинг туризма 

Tourism marketing 

 



прослеживаются проблемы, связанные с эффективным 

управлением вместимостью номеров, распределением скидок, 

контролем продолжительности, измерением доходности, 

элементами управления доходами, системами бронирования для 

максимизации доходов гостиничного номера, функционального 

пространства и доходов ресторанов, прогнозированием спроса, а 

также стратегиями и тактиками в периоды высокого и низкого 

спроса. 

This course focuses on the study and the application of the concept of 
revenue management used in the hospitality industry. It traces the 

issues involved in the effective management of room capacity, 

discount allocation, duration control, yield measurement, elements of 

yield management, reservation systems to maximise hotel room 

revenue, function space and restaurant revenue, demand forecasting 

and strategies and tactics during high and low demand periods. 

4 БП ТК 

БД КВ 

ВD EC 

Қонақжайлылық саласындағы 

статистикалық зерттеу 

әдістері 

Статистические методы 

исследования в сфере 

гостеприимства 
Statistical methods of research 

in the field of hospitality 

 

5 Курс қонақжайлылық саласында статистикалық талдауды жүзеге 

асыру саласында теориялық білім кешенін қалыптастыруға 

бағытталған. Пәнді оқу барысында магистрант статистикалық 

талдаудың негізгі әдістерін меңгереді және корреляциялық, 

регрессиялық, дисперсиондық және т.б. талдаудың 

методологиясы негізінде сандық талдауды өз бетінше жүргізе 
алады. 

Курс направлен на формирование комплекса теоретических 

знаний в области осуществления статистического анализа в сфере 

гостеприимства. В рамках изучения дисциплины магистрант 

освоит основные методы статистического анализа и будет 

способен самостоятельно вести количественный анализ на базе 

методологии корреляционнного, регрессионного, 

дисперсионнного и др. анализа. 

The course is aimed at the formation of a complex of theoretical 

knowledge in the field of statistical analysis in the field of hospitality. 

As part of the study of the discipline, the undergraduate will master 

the basic methods of statistical analysis and will be able to 
independently conduct a quantitative analysis based on the 

methodology of correlation, regression, variance and other analysis. 

Туризм маркетингі 

Маркетинг туризма 

Tourism marketing 

 

5 БП ТК 

БД КВ 

ВD EC 

Дестинация жағдайында 

қонақ үй бизнесін басқару  

Управление гостиничным 

бизнесом в условиях 

дестинации 

Hotel management in a 

5 Пән туристік дестинация аумағында қонақ үй бизнесінің 

дамуының негізгі аспектілерін қарастырады. Отандық тәжірибе 

мысалында туристік орталықтарда қонақ үй кәсіпорындарының 

жұмыс істеу сипаттамалары зерттеледі. Курс туристерге 

тартымды аумақтағы қонақ үй бизнесін ұйымдастырудың 

практикалық дағдыларын қалыптастырады, туристік аумақтың 

Гостиничное хозяйство  

Hotel business 



destination ерекше ерекшеліктерін анықтау және бизнес-процестерді іске 

асыру шеңберінде оларды есепке алу іскерлігін дамытады. 

Дисциплина рассматривает основные аспекты развития 

гостиничного бизнеса на территории туристских дестинации. На 

примере отечественного опыта изучаются характеристики 

функционирования гостиничных предприятий в туристских 

центрах. Курс формирует практические навыки организации 

гостиничного бизнеса на территории, которая привлекательна для 

туристов, развивает умения выявлять отличительные черты 
туристской территории и учитывать их в рамках реализации 

бизнес-процессов.  

The discipline considers the main aspects of the development of the 

hotel business in the territory of tourist destinations. On the example 

of domestic experience, the characteristics of the functioning of hotel 

enterprises in tourist centers are studied. The course forms the 

practical skills of organizing the hotel business in an area that is 

attractive to tourists, develops the ability to identify the distinctive 

features of the tourist area and take them into account in the 

implementation of business processes. 

6 БП ТК 

БД КВ 
ВD EC 

ҚР-дағы қоғамдық 

тамақтандыру нарығы 
Рынок общественного 

питания в РК 

Catering market in RK 

 

5 Курс Қазақстан Республикасындағы қоғамдық тамақтану 

нарығының даму ерекшелігін қарастырады, қоғамдық тамақтану 
секторына жататын бірқатар кәсіпорындардың қызмет ету 

сипаттамасын ашады. Курс магистранттарда елдегі 

мейрамханалық кәсіпорындардың даму ерекшеліктері туралы 

теориялық түсініктерді қалыптастырады, нарықтың талдауын 

жүзеге асырудың практикалық дағдыларын дамытады, 

тұтынушылардың өзгеріп отыратын қалауына бейімделген іс-

шаралар кешенін анықтау және дамытудың негізгі 

тенденцияларын анықтайды. 

Курс рассматривает специфику развития рынка общественного 

питания в Республике Казахстан, раскрывает характеристики 

функционирования ряда предприятий, относящихся к сектору 

общественного питания. Курс формирует у магистрантов 
теоретические представления об особенностях развития  

ресторанных предприятий в стране, развивает практические 

навыки осуществления анализа рынка, выявления основных 

тенденции развития и определения комплекса адаптивных 

мероприятий к изменяющимся предпочтениям потребителей.  

The course considers the specifics of the development of the public 

catering market in the Republic of Kazakhstan, discloses the 

functioning characteristics of a number of enterprises belonging to the 

Гостиничное хозяйство  

Hotel business 



public catering sector. The course forms a theoretical idea among 

graduate students about the peculiarities of the development of 

restaurant enterprises in the country, develops practical skills in 

analyzing the market, identifying the main development trends and 

determining a set of adaptive measures to changing consumer 

preferences. 

2 семестр /2 семестр / Semester 

Таңдау бойынша компоненттер / Компоненты по выбору / Optional Components 

7 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Мәдени әртүрлілік 

жағдайында қонақ үй және 

мейрамхана қызметтерін алға 

жылжыту 
Продвижение гостиничных и 

ресторанных услуг в 

условиях культурного 

разнообразия 

Promotion of hotel and restaurant 

services in terms of cultural 

diversity 

5 Бұл курс магистранттарды  мәдениет айырмашылықтары туралы 

теорияларымен қамтамасыз етеді. Бұл теориялар мәдениеттің 

бизнеске әсерін талдауға мүмкіндік береді және мәдени 

айырмашылықтардың өздерінің өзара әрекеттесуіне және оқу 
және жұмыс ортасында тиімділігіне қалай әсер ететіндігі туралы 

ойлануға шақырады. Сонымен қатар, магистранттарга тиісті 

теорияларды сынауға және қонақүй мен мейрамхана қызметтерін 

мәдени әртүрлілік тұрғысынан дамытуға арналған тиісті 

стратегияларды түсінуге және талдауға арналған құралдар 

беріледі. 

Курс предлагает магистрантам  теорию о культурных различиях в 

работе гостиницы, которые позволяют им анализировать влияние 

культуры на бизнес, и побуждает их задуматься о том, как 

культурные различия влияют на их собственное взаимодействие 

и эффективность в учебе и рабочей среде. Магистрантам  также 
будут представлены для изучения инструментов для критики 

изученных теорий и понимания и анализа соответствующих 

стратегий продвижения гостиничных и ресторанных услуг с 

точки зрения культурного разнообразия. 

This course provides the  with theories on cultural differences that 

enable them to analyze the effect culture has on businesses and 

encourages them to reflect on how cultural differences affect their 

own interaction and performance in learning and working 

environment. Students are also given the tools to critique relevant 

theories and understand and analyze appropriate strategies for 

promotion of hotel and restaurant services in terms of cultural 

diversity. 

Туризмдегі маркетинг 

Маркетинг в туризме 

Tourism marketing 

8 КП ТК 
ПД КВ 

  PD EC 

Қонақ үй және мейрамхана 
кәсіпорындарын бизнес 

жоспарлау 

Бизнес планирование 

гостиничных и ресторанных 

предприятии 

5 Курс қонақ үй және Мейрамхана қызметі саласындағы бизнес-
жоспарлаудың негізгі тәсілдерін зерттейді. Пән қызмет көрсету 

саласындағы бизнес-жоспарлау ерекшелігі саласында теориялық 

білім кешенін қалыптастыруға бағытталған. Магистранттарға 

қонақ үй немесе мейрамханалық қызмет көрсету саласында өз 

ісін ұйымдастыруға мүмкіндік беретін практикалық дағдылар мен 

Туризмдегі маркетинг 
Маркетинг в туризме 

Tourism marketing 



Creation and management of 

small hotel and restaurant 

enterprises  

 

іскерліктерді барлық қауіп-қатерлерді ескере отырып 

қалыптастырады. 

Курс изучает основные подходы бизнес-планирования в сфере 

гостиничной и ресторанной деятельности. Дисциплина 

направлена на формирование комплекса теоретических знаний в 

области специфики бизнес-планирования в сфере обслуживания. 

Формирует практические навыки и умения, способствующие 

магистрантам организовать собственное дело в сфере 

гостиничного или ресторанного обслуживания с учетом 
осознания всех рисков.  

The course studies the basic approaches of business planning in the 

field of hotel and restaurant activities. The discipline is aimed at the 

formation of a complex of theoretical knowledge in the field of the 

specifics of business planning in the service sector. It forms practical 

skills that help undergraduates to organize their own business in the 

hotel or restaurant services sector, taking into account the awareness 

of all risks. 

9 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қонақжайлылық саласындағы 

кәсіпорындарды 

стратегиялық басқару  

Стратегическое управление  
предприятии   сферы 

гостеприимства 

Enterprise strategy in the field 

of hospitality 

 

5 Курс магистранттың стратегиялық ойлауын дамытуға 

бағытталған. Негізделген, қол жетімді, стратегиялық жоспарларға 

тән болжамдар жаһандану мен қызметтерді өндіру мен 

тұтынудағы өзгерістер нәтижесінде қонақжайлылық 
индустриясында туындайтын проблемалар контекстінде қаралуы 

тиіс. Стратегиялық мәселелер мен шешімдер сыртқы ортаның 

кейбір факторларын функционалдық басқаруды дамытудың 

шарықтау шегі болып табылады. Пән Стратегиялық жоспарлау 

қабілетін дамытады. 

Курс направлен на развитие стратегического мышления 

магистранта. Прогнозы, присущие обоснованным, достижимым, 

стратегическим планам, должны рассматриваться в контексте 

проблем, возникающих в индустрии гостеприимства в результате 

глобализации и изменений в производстве и потреблении услуг. 

Стратегические вопросы и решения являются кульминацией 

развития функционального управления некоторыми факторами 
внешней среды. Дисциплина  развивает способности  

стратегического планирования. 

The course is aimed at developing the strategic thinking of a graduate 

student. Forecasts inherent in sound, achievable, strategic plans should 

be considered in the context of problems arising in the hospitality 

industry as a result of globalization and changes in the production and 

consumption of services. Strategic issues and decisions are the 

culmination of the development of functional management of some 

Туризм менеджменті 

Менеджмент туризма 

Тourism management 

 
 



environmental factors. Discipline develops strategic planning abilities. 

10 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қонақүй кәсіпорындарында 

табысты басқару және басқару 

есептері 

Управление доходами и 

управленческий учет на 

предприятиях сферы 

гостеприимства 

Revenue Management and 

Managerial Accounting at 
Hospitality Enterprises  

 

5 

Қонақ үйлердің кірістерін басқару аса маңызды функцияға 

айналып, бүкіл ұйымның үйлестірілген күш-жігерін талап етеді. 

Қонақ үйлер баланс, брондау жоспарлау және ауыспалы баға 

есебінен кірісті арттыра алады. Бұл пәнде симуляциялық 

жаттығулар қолданылады, олар бірінші кезекте, табысты 

басқарудың практикалық дағдыларын қалыптастыруға және 

қонақжайлылық саласында Басқару есебін жүргізуге бағытталған. 

Управление доходами отелей становится все более важной 

функцией и требует скоординированных усилий всей 
организации. Отели могут увеличить доход за счет баланса, 

планирования бронирования и переменных цен. В данной 

дисциплине используется симуляционные упражнения, которые,  

в первую очередь, ориентируется на формирование практических 

навыков управления доходами и ведения управленческого учета в 

сфере гостеприимства. 

Hotel revenue management is becoming an increasingly important 

function and requires the coordinated efforts of the entire 

organization. Hotels can increase revenue through balance, reservation 

planning and variable prices. This discipline uses simulation exercises, 

which, first of all, focuses on the formation of practical skills in 
revenue management and management accounting in the hospitality 

industry. 

Туризм менеджменті 

Менеджмент туризма 

Тourism management 

 

11 КП ТК 

ПД КВ 

  PD EC 

Қонақүй тізбектерін дамытуға 

арналған маркетингтік 

стратегия 

Маркетинговые стратегии 

продвижения гостиничных 

цепей  

Marketing strategies to promote 

hotel chains 

 

5 Бұл курстың мақсаты маркетингтің негізгі теориялары мен 

концепцияларын зерттеу болып табылады. Курс маркетингті 

стратегиялық деңгейде қарастырады. Бұл білім алушыларда 

маркетингтік стратегияны әзірлеу және іске асыру саласында 

теориялық білім кешенін қалыптастыруға, нарықтық ортаны 

талдау дағдыларын игеруге және қонақ үй қызметтерін 

жылжытудың өзіндік маркетингтік стратегиясын жасауға 

мүмкіндік береді. 

Целью данного курса является изучение ключевых теорий и 

концепций маркетинга. Курс рассматривает маркетинг на 

стратегическом уровне. Это дает возможность сформировать у 
обучающихся комплекс теоретических знаний в области 

разработки и реализации маркетинговых стратегии, освоить 

навыки анализа рыночной среды и выработки собственных 

маркетинговых стратегии продвижения гостиничных услуг.  

The goal of this course is to study key marketing theories and 

concepts. The course considers marketing at a strategic level. This 

makes it possible to form a set of theoretical knowledge for students in 

Туризм маркетингі 

Маркетинг туризма 

Tourism marketing 



the field of developing and implementing marketing strategies, to 

master the skills of analyzing the market environment and developing 

their own marketing strategies for promoting hotel services. 

12 КП ТК 

ПД КВ 

  PD EC 

Мейрамханалар тізбегін 

жылжыту стратегиясы 

Стратегии продвижения 

ресторанных цепей 

Restaurant Chain Promotion 

Strategies  

5 Бұл курстың мақсаты негізгі теориялар мен қызметтерді 

жылжыту стратегиясын әзірлеу концепцияларын, атап айтқанда, 

тамақтану кәсіпорындары, соның ішінде мейрамхана тізбектері 

саласында зерттеу және түсіну болып табылады. Курс әр түрлі 

елдерде мейрамхана тізбектерін жылжытудың түрлі 

стратегияларын қарастырады. Бұл магистранттарға ресторан 

тізбектерін дамытудың отандық жағдайларына қатысты бірегей 
стратегияны әзірлеудің практикалық дағдыларын меңгеруге 

мүмкіндік береді. 

Целью данного курса является изучение и понимание ключевых 

теорий и концепций разработки стратегии продвижения услуг, в 

частности в сфере предприяттий питания, в том числе и 

ресторанных цепей. Курс рассматривает различные стратегии 

продвижения ресторанных цепей в различных странах. Это 

позволяет приобрести магистрантам практические навыки 

разработки уникальных стратегии, применительно к 

отечественным условиям развития ресторанных цепей. 

The purpose of this course is to study and understand the key theories 
and concepts of developing a strategy for promoting services, in 

particular in the field of catering, including restaurant chains. The 

course examines various strategies for promoting restaurant chains in 

different countries. This allows undergraduates to acquire practical 

skills in developing unique strategies in relation to domestic 

conditions for the development of restaurant chains. 

Туризм маркетингі 

Маркетинг туризма 

Tourism marketing 

3 семестр /3 семестр / Semester 3 

ЖОО компоненті / ВУЗовский компонент / University component 

13 КП ЖООК 

ПД ВК 

PD UK 

Қонақжайлылық саласындағы 

қызметтерді сервистік 

қамтамасыз ету 

Сервисное обеспечение услуг в 

сфере гостеприимства  

Service provision of hospitality 

services 

5 Курс қонақ үй кәсіпорындарында сервистік қызмет көрсетуді 

басқару білімі мен дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. 

Rixos-Astana қонақ үй базасында магистранттар сервисті 

ұйымдастырудың практикалық тәжірибесін алады, қонақ үй 

кәсіпорнының сервистік ортасын құрудың негізгі шарттарын өз 

бетінше анықтай білуді дамыту мүмкіндігіне ие болады. Жоғары 

қызмет көрсету аймағын құрудың классикалық және қазіргі 
заманғы дағдыларын дамытуға ерекше назар аударылады. 

Курс направлен на формирование знаний и навыков управления 

сервисным обслуживанием в гостиничных предприятиях. На базе 

отеля Rixos-Astana магистранты  получат практический опыт 

организации сервиса, возможность развивать умения 

Қонақ үй шаруашылығы 

Гостиничное хозяйство  

Hotel business  



самостоятельно определять основные условия создания 

сервисной среды гостиничного предприятия. Особый акцент 

делается на развитие классических и современных навыков 

создания зоны превосходного обслуживания. 

The course is aimed at the formation of knowledge and skills in 

service management in hotel enterprises. On the basis of the Rixos-

Astana hotel, undergraduates will receive practical experience in 

organizing the service, the ability to develop the ability to 

independently determine the basic conditions for creating the service 
environment of a hotel enterprise. Particular emphasis is placed on the 

development of classic and modern skills to create an excellent service 

area. 

14 КП ЖООК 

ПД ВК 

PD UK 

Қонақ үй кәсіпорынында 

адам ресурстарын басқару 

Управление человеческими 

ресурсами в гостиничном 

предприятии 

Human Resource Management in a 

hotel enterprise 

5 Курс қызмет көрсету саласында адам ресурстарын басқару 

ерекшелігі саласында теориялық білім кешенін қалыптастыруға 

бағытталған, атап айтқанда қонақ үй кәсіпорындарында. Пәнді 

оқу барысында магистранттар кәсіпорындағы адам капиталын 

бағалауға, ұйымда адам ресурстарын дамыту құралдарын 

қолдануға бағытталған практикалық дағдылар мен іскерліктерді 

меңгереді. 

Курс направлен на формирование комплекса теоретических 

знаний в области специфики управления человечскими 
ресурсами в сфере услуг, а именно в гостиничных предприятиях. 

В рамках изучения дисциплины магистранты освоят 

практические навыки и умения направленные на оценку 

человеческого капитала на предприятии, применение 

инструментов развития человеческих ресурсов в организации.  

The course is aimed at the formation of a complex of theoretical 

knowledge in the field of the specifics of managing human resources 

in the service sector, namely in hotel enterprises. As part of the study 

of the discipline, undergraduates will master practical skills aimed at 

assessing human capital in an enterprise, using tools for developing 

human resources in an organization. 

Қонақ үй шаруашылығы 

Гостиничное хозяйство  

Hotel business 

Таңдау бойынша компоненттер / Компоненты по выбору / Optional Components 

15 КП ТК 

ПД КВ 
PD EC 

Қонақжайлылық 

индустриясын дамытудың 
жаңа үрдістері 

Новые тренды развития 

индустрии гостеприимства 

New trends in the development 

of the hospitality industry  

6 Пән қазіргі жағдайда қонақжайлылық индустриясының даму 

ерекшеліктері саласында теориялық білімді қалыптастыруға 
бағытталған. Курс аналитикалық қызметті жүргізу және қонақ үй 

индустриясының негізгі даму үрдісін анықтау саласында 

практикалық дағдыларды дамытуға бағытталған. Пәнді оқу 

шеңберінде білім алушы белгілі бір уақыт аралығында Қонақ үй 

индустриясының дамуын талдау құралдарын таңдай алады. 

Дисциплина направлена на формирование  теоретических знаний 

Туризм маркетингі 

Маркетинг туризма 
Tourism marketing 

 

 

 

 



в области особенностей развития индустрии гостеприимства в 

современных условиях. Курс нацелен на развитие практических 

навыков в сфере ведения аналитической деятельности и 

определения основных тенденции развития гостиничной 

индустрии. В рамках  изучения  дисциплины обучающийся будет 

уметь  подбирать инструменты анализа развития гостиничной 

индустрии на определенном отрезке времени. 

The discipline is aimed at the formation of theoretical knowledge in 

the field of features of the development of the hospitality industry in 
modern conditions. The course is aimed at developing practical skills 

in the field of conducting analytical activities and identifying the main 

trends in the development of the hotel industry. As part of the study of 

the discipline, the student will be able to select tools for analyzing the 

development of the hotel industry over a certain period of time. 

 

16 КП ТК 

ПД КВ 

  PD EC 

Қонақ үй бизнесін 

халықаралық деңгейде 

ұйымдастыру 
Организация гостиничного 

бизнеса на международном 

уровне 

Organization of hotel business 

at the international level 

 

6 Бұл курс халықаралық деңгейде жұмыс істейтін қонақ үй 

стратегияларын әзірлеуге және басқаруға байланысты 

мәселелеріне бағытталған. Ол халықаралық фирманың 

бухгалтерлік / қаржылық функцияларына және ресурстар мен 

өндірісті басқаруға ерекше көңіл бөледі. 

Курс посвящен проблемам управления, связанным с разработкой 
стратегий и управлением деятельностью предприятий, 

деятельность которых выходит за пределы национальных границ. 

Модуль изучает международную фирму с особым акцентом на 

бухгалтерскую / финансовую функцию и управление ресурсами и 

производством. 

This course focuses on the management challenges associated with 

developing strategies and managing operations of enterprises whose 

activities stretch across national boundaries. It examines the 

international firm with special emphasis on the accounting/financial 

function and the management of resources and production. 

Туризм маркетингі 

Маркетинг туризма 

Tourism marketing 

 

17 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Халықаралық маркетинг және 

қонақ үй бизнесі дамуының 

тұрақтылығын қамтамасыз 
ету 

Международный маркетинг и 

обеспечение устойчивости 

развития гостиничного 

бизнеса International marketing 

and sustainability of hotel 

business development 

6 Пән халықаралық қонақ үй бизнесі саласында маркетинг 

құралдарын қолдану ерекшеліктері саласындағы кешенді білімді 

қалыптастыруға бағытталған. Курс қонақ үй қызметтері 
нарығының даму ерекшеліктерін анықтаудың практикалық 

дағдыларын, сондай-ақ тез өзгермелі сыртқы орта жағдайында 

қонақ үй бизнесінің тұрақтылығын қамтамасыз ету мақсатында 

өзекті маркетингтік стратегияны таңдау іскерлігін дамытады. 

Дисциплина направлена на формирование комплексных знании в 

области особенностей применения инструментов маркетинга в 

сфере международного гостиничного бизнеса. Курс развивает 

Қонақ үй шаруашылығы 

Гостиничное хозяйство  

Hotel business 



 
 

 

 

Кафедра отырысында қарастырылды және бекітілді 

Рассмотрено и утверждено на заседании кафедры  

              Considered and approved at the meeting of the department 

              Күні / дата / date     _________ 20___    хаттама / протокол / Record № ___ 

 практические навыки выявления особенностей развития  рынка 

гостиничных услуг, а также умения подбора актуальной 

маркетинговой стратегии в целях обеспечения устойчивости 

гостиничного бизнеса в условиях быстро изменчивой внешней 

среды.   

The discipline is aimed at the formation of integrated knowledge in 

the field of features of the use of marketing tools in the international 

hotel business. The course develops practical skills to identify features 

of the development of the hotel services market, as well as the ability 
to select the current marketing strategy in order to ensure the stability 

of the hotel business in a rapidly changing environment. 

18 КП ТК 

ПД КВ 

  PD EC 

Халықаралық туристік 

аймақтардағы қонақ үй және 

мейрамхана бизнесі 

Гостиничный и ресторанный 
бизнес в международных 

туристских зонах 

Hotel and restaurant business in 

international tourist areas 

 

6 Бұл курс халықаралық туристік аймақтардағы қонақ үй және 

мейрамхана кәсіпорындарының қызмет ету ерекшелігін зерттеуге 

бағытталған. Пән халықаралық нарықта қонақ үй және 

мейрамханалық қызмет көрсету саласында кәсіби қызмет 

дағдыларын қалыптастырады. Сонымен қатар, магистранттар 

пәнді оқу аясында әлемге танымал туристік аймақтар аумағында 

қонақ үй бизнесін ұйымдастыру бойынша арнайы білім алады.. 

Данный курс направлен на изучение специфики 

функционирования гостиничных и ресторанных предприятий в 

международных туристских зонах. Дисциплина формирует 
навыки профессиональной деятельности в сфере гостиничного и 

ресторанного обслуживания на международном рынке. Кроме 

того, магистранты в рамках изучения дисциплины приобретут 

специфические знания по организации гостиничного бизнеса на 

территории всемирно известных туристских зон.  

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

hotel and restaurant enterprises in international tourist zones. 

Discipline forms the skills of professional activity in the field of hotel 

and restaurant services in the international market. In addition, 

undergraduates in the study of the discipline will acquire specific 

knowledge on the organization of the hotel business in the world-

famous tourist areas. 

Қонақ үй шаруашылығы 

Гостиничное хозяйство  

Hotel business 
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