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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 
ЖОО компоненті / ВУЗовский компонент / University component 

1 КП ЖООК 

ПД ВК 

PD UC  

Туристік өнімнің бәсекеге 

қабілеттілігі 

Конкурентоспособность 

туристского продукта 

Competitiveness of the tourist 

product 

5 Бұл курста магистрант туристік өнімнің бәсекеге қабілеттілігінің 

негізгі сипаттамаларын: сапа көрсеткіштері; экономикалық 

көрсеткіштер (тұтыну бағасын анықтайды - туристің туристік өнім 

бағасынан және экскурсиялар мен т.б. сатып алуға кететін 

шығындардан тұратын жиынтық шығындары) зерттейді. Пән 

қазіргі нарық жағдайында турөнімнің бәсекеге қабілеттілігін 
қалыптастырудың практикалық дағдыларын қалыптастырады. 

В данном курсе  магистрант  изучает основные характеристики 

конкурентоспособности  туристского продукта: показатели 

качества; экономические показатели (определяют цену 

потребления - суммарные затраты туриста, складывающиеся из 

цены туристского продукта и затрат в месте пребывания на 

приобретение экскурсий и т.п.). Дисциплина формирует 

практические навыки формирования конкурентоспособности 

турпродукта в условиях современного рынка. 

In this course, the undergraduate studies the main characteristics of the 

competitiveness of a tourism product: quality indicators; economic 
indicators (determine the price of consumption - the total cost of the 

tourist, consisting of the price of the tourist product and the cost of the 

place of stay for the purchase of excursions, etc.). Discipline forms 

Туризм индустриясын  

зерттеудің  кеңістіктік 

әдістері 

Пространственные 

методы исследования  

индустрии туризма 
Spatial methods for 

researching the tourism 

industry 



practical skills of formation of competitiveness of a tourist product in 

the conditions of the modern market. 

2 КП ЖООК 

ПД ВК 

PD UC  

Туристік қызметті 

картографиялық жобалау 

Картографическое 

проектирование туристской 

деятельности 

Cartographic design of tourist 

activities 

5 "Туристік қызметті картографиялық жобалау" оқу курсы кәсіби 

туристік қызметті жоспарлау, жобалау және іске асырудың 

ұйымдастырушылық-басқарушылық негіздерін зерттеудегі негізгі 

буын болып табылады. Магистрант пәнді оқу нәтижесінде 

рекреациялық аумақтарды бағалаудың картографиялық әдістерін 

кеңінен қолдану қажеттілігін көрсете алады, аумақтың 

картографиялық зерттеулерін жүргізе алады және аумақтың 

туристік жарамдылығын анықтай алады. 
Учебный курс «Картографическое проектирование туристской 

деятельности» является ключевым звеном в изучении 

организационно-управленческих основ планирования, 

проектирования и реализации профессиональной туристской 

деятельности.  Магистрант по результатам изучения дисциплины 

будет уметь показывать целесообразную необходимость широкого 

использования картографических методов оценки рекреационных 

территорий, проводить картографические исследования 

территории и определять туристскую пригодность территории. 

The training course “Cartographic design of tourism activities” is a key 

link in the study of the organizational and managerial foundations of 
planning, designing and implementing professional tourism activities. 

According to the results of the study of the discipline, the graduate 

student will be able to show the advisable need for the wide use of 

cartographic methods for assessing recreational areas, conduct 

cartographic studies of the territory and determine the tourist suitability 

of the territory. 

Туризм менеджменті 

Менеджмент туризма 

Тourism management 

 

Туризм маркетингі 

Маркетинг туризма 

Tourism marketing 

Таңдау бойынша компоненттер / Компоненты по выбору / Optional Components 

1 

КП ТК 

ПД КВ 
PD EC 

 

 

 

 

Туризм индустриясын  

зерттеудің  кеңістіктік әдістері 

Пространственные методы 
исследования  индустрии 

туризма 

Spatial methods for researching the 

tourism industry 

5 Курс кеңістік әлеуметтік-экономикалық құбылысты жүйелі және 

жан-жақты зерттейтін туризм жөніндегі бастапқы ғылыми пән 

болып табылады және туризм индустриясының дамуындағы 

әдіснама мен теорияның маңызын, туризм индустриясы 

мәселелерінің ғылыми зерттелуінің теориясы мен әдіснамасын, 

ішкі және сыртқы байланыстарды анықтаудың жүйелік тәсілін, 

әлемдік туризм индустриясының қалыптасу механизмдерінің 
орнығуын зерттеудің әдістемелік негізін қарастырады.  

Цель преподавания дисциплины дать обучающимся общее 

представление об основах  пространственного анализа, 

базирующих на картографических  и информационных методах 

исследования. 

Рассматриваются теория и методология научных исследований 

Туризмология негіздері 

Основы туризмологии 

Fundamentals tourismology 



проблем индустрии туризма, системный подход как 

методологическая основа изучения внутренних и внешних связей в 

туризме, установления механизмов формирования мировой 

индустрии туризма.  

The course is the main scientific discipline in tourism, which studies 

this spatial socio-economic phenomenon systematically and 

comprehensively , considers the theory and methodology of scientific 

research of  the tourism industrys problems, system approaches in 

tourism as a methodological basis of studied internal and external links, 
establishing mechanisms for the formation of the world tourism 

industry.  

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Туризмдегі статистикалық талдау 

Статистический анализ в туризме 

Statistical analysis in tourism 

5 Курсты оқу нәтижесінде магистранттар мәліметтерді 

статистикалық талдау және болжау дағдыларын меңгереді,сондай-

ақ туристік саланы талдауға сандық әдістерді қолдануды үйренеді. 

Туризмдегі басқарушылық шешімдердің тиімді жүзеге асуы мен 

қабылдануы статистикалық талдаудың дұрыс жүргізілуіне 

байланысты. Талдауды дұрыс жасаудың ең маңызды мақсаты 

туризмнің аймақтар бойынша дамуының әдістемелік-

ұйымдастырушылық мәселелерін жекелей зерттеуге мүмкіндік 

береді. Туризмді статистикалық талдау әдіснамасы өзінің 

мазмұнымен ұлттық немесе халықаралық деңгейлерде туризмнің 
әлеуметтік-экономикалық дамуын бағалау үшін қажетті әртүрлі 

тұжырымдамаларды, анықтамаларды, жіктеулер мен 

көрсеткіштерді қамтиды. Туризмді статистикалық талдау туристік 

ұсынысты қалыптастыратын өнімдер мен қызмет түрлерінің 

жіктелуіне, сондай-ақ туризмнің қосалқы шотының элементтеріне 

көп көңіл бөледі. 

В результате изучения курса магистранты приобретут навыки 

статистического анализа данных и прогнозирования, также 

научатся применять количественные методы к анализу 

туристической отрасли. Методология статистического анализа 

туризма охватывает своим содержанием различные концепции, 

определения, классификации и показатели, необходимые для 
оценки социально-экономического развития туризма на 

национальном или международном уровнях. Статистический 

анализ туризма большое внимание уделяет классификациям 

продуктов и видов деятельности, формирующим туристское 

предложение, а также элементам вспомогательного счета туризма. 

As a result of studying the course, undergraduates will acquire the skills 

of statistical data analysis and forecasting, and will also learn how to 

apply quantitative methods to the analysis of the tourism industry. The 

Туризмология негіздері 

Основы туризмологии 

Fundamentals tourismology 



methodology of statistical analysis of tourism covers various concepts, 

definitions, classifications and indicators necessary for assessing the 

socio-economic development of tourism at the national or international 

levels. Statistical analysis of tourism pays great attention to the 

classification of products and activities that form the tourism offer, as 

well as elements of the tourism satellite account. 

2 

БП ТК 

БД КВ 

ВD ЕC 

Аймақтық деңгейде туристік 

бизнес үрдістерді модельдеу 

Моделирование туристских 

бизнес процессов на 
региональном уровне 

Modeling of tourist business 

processes at the regional level 

 

4 Пәнді оқытудың мақсаты болып бизнес-процесстер үлгілерінің  

теориялық негіздерін меңгеру, сондай-ақ процесті бизнестік 

басқару саласы бойынша білім алу болып табылады. 

 Целью изучения дисциплины является освоение теоретических 
основ моделирования бизнес-процессов, а также получение знаний 

в области управления бизнес-процессом.  

In modern conditions for a number of regions, the tourism sector is 

becoming budget-forming. In this regard, it is of  current interest to 

model the processes occurring in the tourism business, since they are 

influenced by many random parameters due to various economic, 

political, geographical and other aspects.  

Туризм маркетингі 

Маркетинг туризма 

Tourism marketing 

БП ТК 

БД КВ 

ВD ЕC 

Туристика және туристік  

дестинацияларды жобалау  

Туристика и проектирование 

туристских дестинаций 

Tourism and tourist destinations 

design 

4 Пән «Туристік дестинация» түсінігі туралы және туристік 

дестинация маркетингі тұжырымдамасы төңірегіндегі негізгі 

түсініктер туралы, олардың типологиясы және туристік 

дестинациялардың қызмет етуі мен басқарудың ерекшеліктері 

жайлы ұғым қалыптастыруға бағытталған. 

Дисциплина направлена на овладение основами формирования 
представления о понятии туристская дестинация и об основных 

понятиях в области концепции маркетинга туристской дестинации, 

их типологии, об особенностях функционирования и управления 

туристическими дестинациями. 

Discipline aimed at mastering the basics of the formation of ideas about 

the concept of "tourist destination" and about the basic concepts in 

marketing tourist destinations concept, their typology and peculiarities 

of functioning and management of tourist destinations. 

 

 

Туризм маркетингі 

Маркетинг туризма 

Tourism marketing 



3 

КП ТК 
ПД КВ 

PD EC 

Туризмдегі өнімдерді әзірлеу 

және инновациялар 

Инновации и разработка 

продуктов в туризме 

Innovation and product 

development in tourism 

 

5 Пәнді зерттеу туризмдегі инновациялық қызметтің теориялық 

негіздері, жалпы қағидаттары, факторлары мен үрдістері туралы 

толық түсінік береді, сондай-ақ туризмді дамытудың 

инновациялық аспектілерін Қазақстандағы тұрақты туризмді 

дамыту факторы ретінде жан-жақты талдауға мүмкіндік береді. 

Изучение дисциплины дает представление о теоретических 

основах, общих принципах, факторах и тенденциях инновационной 

деятельности в индустрии туризма, а также предполагает анализ  

инновационных аспектов разработки туристских продуктов и 
развития туристской сферы как фактора устойчивого развития 

туризма  в Казахстане. . 

The study of the discipline gives a fairly complete picture of the 

theoretical foundations, general principles, factors and trends of 

innovative activity in tourism, and also provides an opportunity to 

comprehensively analyze innovative aspects of tourism development as 

a factor of sustainable tourism development in Kazakhstan. 

Туризм маркетингі 

Маркетинг туризма 

Tourism marketing 

КП ТК 

ПД КВ 
PD EC 

Туризм индустриясындағы 

франчайзингтік қатынастар 

Франчайзинговые отношения 

в индустрии туризма 

Franchise relationships in the 

tourism industry 

 

5 «Туристік индустриядағы франчайзингтік қатынастар» пәнінің 

негізгі мазмұны негізгі ұғымдар мен категориялар негіздерінің 

мәні, ерекшеліктері, Қазақстандағы туризм саласының серпінді 
дамуын айқындайтын, әрі кәсіпкерліктің маңызды түрі ретіндегі 

венчурлік кәсіпкерлік пен франчайзингтер  дамуының динамикасы, 

оның даму бағыттарын қарастырады. 

Содержание дисциплины раскрывает основные понятия и 

категории, особенности, направления и формы развития 

венчурного предпринимательства и франчайзинга,  как 

перспективной деятельности, определяющей динамичное развитие 

туристской отрасли Казахстана.  

Content of "Franchise relations in the tourism industry" discipline 

reveals major categories and concepts specifics, directions and forms of 

venture and frandchising business development  as a promising activity, 

defining dinamic of  development of the tourism industry in 
Kazakhstan. 

 

Туризм менеджменті 

Менеджмент туризма 

Тourism management 
 

Туризм маркетингі 

Маркетинг туризма 

Tourism marketing 
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