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Білім беру бағдарламасының паспорты 

Шығарылу жылы  2022 ж 

Әзірлеу үшін негіздер - «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 

шілдедегі № 319-III ҚРЗ Заңы.( 01.09.2022 жылғы өзгерістер мен 

толықтырулармен) 
- ҚР БҒМ 30.10.2018 ж. № 595 бұйрығымен бекітілген Жоғары 
және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру 
бағдарламаларын іАҚе асыратын білім беру ұйымдары қызметінің 
үлгілік қағидалары (2021 жылғы 09 маусымдағы № 282 
өзгерістермен және толықтырулармен). (2022.08.31 № 385 
өзгертулермен және толықтырулармен). 
- Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің 
мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты (Қазақстан Республикасы 
Ғылым және жоғары білім министрінің 2022 жылғы 20 шілдедегі № 
2 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 
2022 жылғы 27 шілдеде № 28916 болып тіркелді). 
- - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 

жылғы 20 сәуірдегі №152 бұйрығымен бекітілген Кредиттік оқыту 

технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидалары 

(өзгерістер мен толықтырулармен бірге Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің 12.10.2018 № 563 бұйрығы). 

(Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2022.09.23 

№ 79 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізілді). 

-  Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды 

даярлау бағыттарының жіктеуішін бекіту туралы Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 13 

қазандағы № 569 бұйрығы (05.06.2020 ж. жағдай бойынша 

өзгерістермен) 

- ҚАЕУ академиялық саясаты (Ғылыми кеңеспен бекітілген 

15.08.2022 ж. № 12 хаттама). 

- Білім беру бағдарламаларын әзірлеу және бекіту жөніндегі ереже 

(ҚАЕУ Ғылыми кеңесімен бекітілген, 17.11.2021 ж. №3 хаттама) 

- Әлеуметтік әріптестік және әлеуметтік және еңбек қатынастарын 

реттеу жөніндегі республикалық үшжақты комиссияның 2016 

жылғы 16 наурыздағы хаттамасымен бекітілген Ұлттық біліктілік 

шеңбері. 

 «Туризм» салалық біліктілік шеңбері. Туристік саланың 

әлеуметтік әріптестік және әлеуметтік және еңбек қатынастарын 

реттеу жөніндегі салалық кеңесінің 2019 жылғы 31 шілдедегі №1 

шешімімен бекітілген 

 «Туризм» кәсіби стандарты. «Атамекен» ҚР Ұлттық Кәсіпкерлер 

палатасы Басқарма Төрағасының 2017 жылғы 17 қаңтардағы №3 

бұйрығына №1 қосымша 

 - «Туризм саласындағы іскерлік іс-шараларды (фестивальдар, 

көрмелер, форумдар, инфотурлар) ұйымдастыру» кәсіби стандарты. 

«Атамекен» ҚР Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы Басқарма 

Төрағасының 2019 жылғы 26 желтоқсандағы №262 бұйрығына № 28 

қосымша 

 «Көші-қон құжаттамасын ресімдеу» кәсіби стандарты. 

«Атамекен» ҚР Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы Басқарма 

Төрағасының 2019 жылғы 26 желтоқсандағы №262 бұйрығына № 29 

қосымша 



- «Демалыс және бос уақытты ұйымдастыру» кәсіби стандарты. 
«Атамекен» ҚР Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы Басқарма 
Төрағасының 2019 жылғы 26 желтоқсандағы №262 бұйрығына № 30 
қосымша  
- «Өңірде / облыста туристік индустрияны дамытуды басқару» 
кәсіби стандарты. «Атамекен» ҚР Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы 
Басқарма Төрағасының 2019 жылғы 26 желтоқсандағы №262 
бұйрығына № 31 қосымша 
- «Авиабилеттерді брондауды ұйымдастыру» кәсіби стандарты. 
«Атамекен» ҚР Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы Басқарма 
Төрағасының 2019 жылғы 26 желтоқсандағы №262 бұйрығына № 32 
қосымша 
- «Кіру және ішкі туризм саласындағы туристік қызметтерді 
ұйымдастыру» кәсіби стандарты. «Атамекен» ҚР Ұлттық 
Кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасының 2019 жылғы 26 
желтоқсандағы №262 бұйрығына № 33 қосымша 
- «Көшпелі туризм саласындағы туристік қызметтерді 
ұйымдастыру» кәсіби стандарты. «Атамекен» ҚР Ұлттық 
Кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасының 2019 жылғы 26 
желтоқсандағы №262 бұйрығына № 34 қосымша 
- «Туристік қызмет көрсету» Кәсіби стандарты. «Атамекен» ҚР 
Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасының 2019 жылғы 
26 желтоқсандағы №262 бұйрығына № 35 қосымша 
- «Экскурсиялық қызмет көрсету» Кәсіби стандарты. 
«Атамекен» ҚР Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы Басқарма 
Төрағасының 2019 жылғы 26 желтоқсандағы №262 бұйрығына № 36 
қосымша  
- «Туризмнің белсенді түрлерін ұйымдастыру және өткізу» 
кәсіби стандарты. «Атамекен» ҚР Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы 
Басқарма Төрағасының 2019 жылғы 26 желтоқсандағы №262 
бұйрығына № 37 қосымша 
- «Іскерлік/бизнес сапарларды ұйымдастыру және MICE 
қызметтері» кәсіби стандарты. «Атамекен» ҚР Ұлттық Кәсіпкерлер 
палатасы Басқарма Төрағасының 2019 жылғы 26 желтоқсандағы 
№262 бұйрығына № 38 қосымша 
- «Туристік кәсіпорынды басқару» кәсіби стандарты. 
«Атамекен» ҚР Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы Басқарма 
Төрағасының 2019 жылғы 26 желтоқсандағы №262 бұйрығына № 39 
қосымша 
- «Туристік өнімді жылжыту» кәсіби стандарты. «Атамекен» ҚР 
Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасының 2019 жылғы 
26 желтоқсандағы №262 бұйрығына № 40 қосымша 

Қайта қарау кезеңділігі Жылына 1 рет 

Іске  асыру мерзімі 4 жыл 

Миссия Еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, туризм индустриясында жұмыс 

істей алатын, тұтынушылардың сұраныстарына бейімделген 

қызметтерді әзірлеуге және қазіргі заманғы маркетингтік 

технологиялар негізінде оларды отандық және шетелдік нарықтарда 

ілгерілетуге қабілетті, практикалық дағдылары мен көшбасшылық 

қасиеттері бар, жоғары білімі бар, бірнеше тілді еркін меңгерген 

мамандардың сапасына қойылатын заманауи талаптарға жауап 

беретін Бакалаврларды даярлау. 

Мақсаты ҚР-дағы білім берудің негізгі жалпыұлттық мақсатына сәйкес 

6В11101 «Туризм» білім беру бағдарламасының мақсаты еңбек 

нарығында түлектердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және 

олардың туризм индустриясында табысты жұмысқа орналасуына 



жәрдемдесу үшін туристік қызметтерді ұйымдастыру саласында 

теориялық білім беру және практикалық дағдыларды қалыптастыру 

болып табылады. 

Жалпы білім беретін пәндерді (ЖББ) оқытудың мақсаты дамудың 

жоғары жалпы зияткерлік деңгейін игеру, сауатты және дамыған 

сөйлеуді, еңбекті ғылыми ұйымдастырудың гуманитарлық 

мәдениеті мен дағдыларын игеру, табысты кәсіби қызмет үшін 

қажет қонақжайлылық индустриясының болашақ маманының 

үйлесімді дамуы үшін жағдайларды қамтамасыз ету болып 

табылады. 

Базалық пәндерді (ДБ) оқытудың мақсаты шығармашылық әлеуетті, 

бастамашылық пен жаңашылдықты дамыту, Қонақжайлылық 

индустриясы туралы қалыптасып келе жатқан ғылымның іргелі 

пәндері бойынша білім алу, менеджерге қажетті практикалық 

дағдыларды игеру, оқу және өндірістік практикадан өту кезеңінде 

теориялық білімді тиімді бекіту, мамандандыру пәндерін саналы 

түрде таңдау, сондай-ақ студенттердің оқуын жалғастыру үшін 

жағдайлар жасау болып табылады жоғары кәсіптік білім берудің 

келесі сатысында. 

Бейіндеуші пәндерді (ПД) оқытудың мақсаты түлектердің 

қонақжайлылық саласындағы жұмыс күші нарығында бәсекеге 

қабілеттілігін қалыптастыру болып табылады, бұл студенттердің 

жеке қалауын, ЖОО ерекшелігін, Қонақжайлылық индустриясы 

нарығының өзгермелі конъюнктурасын ескере отырып, білім беру 

және кәсіби құзыреттілік саласындағы жеке бағдарламаларды 

таңдау мүмкіндігін қамтамасыз етеді. 

Міндеті 6В11101 «Туризм» ББ бойынша қызмет көрсету саласында 

бакалаврларды даярлаудың білім беру бағдарламасының негізгі 

міндеттері: 

- кәсіби салада теориялық және практикалық білімнің кең ауқымын 

игеру; 

- өзін-өзі дамыту үшін әлеуеті бар және экономиканың өзгермелі 

жағдайларына тез бейімделетін құзыретті және бәсекеге қабілетті 

тұлғаны тәрбиелеу; 

- қызмет көрсету саласындағы мамандардың кәсіби қызметі үшін 

базалық болып табылатын коммуникативтік құзыреттілікті 

қалыптастыру; 

- туризм саласында толыққанды, сапалы білім, кәсіби құзыреттілік 

алу; 

- туристік индустрияның негізгі секторларында кешенді туристік 

қызмет көрсетуді ұйымдастыру бойынша тұтынушылардың 

талаптарын қанағаттандыратын туристік өнімді әзірлеу және өткізу 

жөніндегі кәсіби қызметке бакалаврларды даярлау; 

- дамудың жоғары жалпы зияткерлік деңгейін игеру, сауатты және 

дамыған сөйлеуді, гуманитарлық мәдениетті, жоғары адамгершілік, 

этикалық және құқықтық нормаларды, ойлау мәдениетін және 

еңбекті ғылыми ұйымдастыру дағдыларын меңгеру; 

- білім алушылардың өзін-өзі жетілдіру және өзін-өзі дамыту 

қабілеттерін, олардың барлық белсенді қызметі барысында жаңа 

білімді өз бетінше шығармашылық игеру қажеттіліктері мен 

дағдыларын дамыту; 

- кәсіби мәдениеті жоғары, оның ішінде азаматтық ұстанымы бар, 



заманауи ғылыми және практикалық мәселелерді тұжырымдай және 

іс жүзінде шеше алатын, ғылыми-зерттеу және басқару қызметін 

табысты жүзеге асыра алатын кәсіби қарым-қатынас мәдениеті бар 

мамандарды даярлау; 

Біліктіліктер мен 

лауазымдар тізбесі 

6В11101 «Туризм» ББ бойынша қызметтер саласындағы 

бакалаврлар мынадай біліктіліктер мен лауазымдарды атқара алады: 

Біліктілігі орта деңгейдегі жоғары санатты экскурсовод 

Біліктілігі жоғары деңгейдегі санаты жоқ Экскурсовод (лектор) 

Біліктілігі жоғары деңгейдегі 2-санатты «Экскурсовод (лектор)» 

1-санатты біліктілігі жоғары деңгейдегі «Экскурсовод (лектор)» 

Жоғары санатты біліктілігі жоғары деңгейдегі «Экскурсовод 

(лектор)» 

Біліктілігі жоғары деңгейдегі санаты жоқ «туризм жөніндегі 

Менеджер» 

Біліктілігі жоғары деңгейдегі «туризм жөніндегі Менеджер» 

біліктілігі жоғары деңгейдегі бірінші санатты «туризм жөніндегі 

Менеджер» 

Біліктілігі орта деңгейдегі жоғары санатты немесе біліктілігі жоғары 

деңгейдегі санаты жоқ «туризм бойынша нұсқаушы-әдіскер» 

Біліктілігі 2-санатты жоғары деңгейдегі «туризм бойынша 

нұсқаушы-әдіскер» 

1-санатты біліктілігі жоғары деңгейдегі «туризм бойынша 

нұсқаушы-әдіскер» 

Жоғары санатты біліктілігі жоғары деңгейдегі «туризм бойынша 

нұсқаушы-әдіскер» 

Туристік бизнес саласындағы мемлекеттік басқару органдарында 

қызметші 

 6В11101 «Туризм» Білім беру бағдарламасын игеру нәтижесінде қалыптасатын түлектердің 

құзыреттері 

Жалпы құзыреттер (ЖҚ) Білім беру бағдарламасын аяқтағаннан кейін бакалаврлар болашақ 

маманның дүниетанымдық, азаматтық және адамгершілік 

ұстанымдарының қалыптасуы негізінде оның жеке басының 

әлеуметтік-мәдени дамуын қамтамасыз ететін келесі жалпы 

құзыреттерге ие болуы керек: 

ЖҚ 1 – табиғи және әлеуметтік әлемді ғылыми және философиялық 

таным әдістерімен ғылыми түсінуді және зерттеуді қамтамасыз 

ететін философия негіздерін білумен қалыптасқан дүниетанымдық 

ұстанымдар негізінде қоршаған шындықты бағалайды;  

ЖҚ 2 - мифологиялық, діни және ғылыми дүниетанымның мазмұны 

мен ерекшеліктерін түсіндіреді; 

ЖҚ 3 - Әлеуметтік және өндірістік салаларда болып жатқан барлық 

нәрсеге өзіндік баға береді; 

ЖҚ 4 - Қазақстанның тарихи дамуының негізгі кезеңдерін, 

заңдылықтары мен ерекшеліктерін терең түсіну және ғылыми талдау 

негізінде азаматтық ұстанымын көрсетеді; 

ЖҚ 5 - Қазақстан тарихы оқиғаларының себептері мен салдарын 

талдау үшін тарихи сипаттаудың әдістері мен тәсілдерін қолданады; 

ЖҚ 6 - әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттанушылар және 

психология туралы негізгі білімді ескере отырып, тұлғааралық, 

Әлеуметтік және кәсіби коммуникацияның әртүрлі салаларындағы 

жағдайларды бағалайды; 

ЖҚ 7 - интегративті процестердің заманауи өнімі ретінде осы 



ғылымдар туралы білімді синтездейді; 

ЖҚ 8 - белгілі бір ғылымды, сондай-ақ бүкіл әлеуметтік-саяси 

кластерді зерттеудің ғылыми әдістері мен әдістерін қолданады; 

ЖҚ 9 - өзінің адамгершілік және азаматтық ұстанымын дамытады; 

ЖҚ 10 - қазақстандық қоғамның қоғамдық, іскерлік, мәдени, 

құқықтық және этикалық нормаларымен жұмыс істейді;  

ЖҚ 11 - жеке және кәсіби бәсекеге қабілеттілігін көрсетеді; 

ЖҚ 12 - әлемдік танылған қоғамдық-гуманитарлық ғылымдар 

саласындағы білімді практикада қолданады; 

ЖҚ 13 - әдістеме мен талдауды таңдауды жүзеге асырады; 

ЖҚ 14 - зерттеу нәтижелерін қорытындылайды;  

ЖҚ 15 - жаңа білімді синтездейді және оны гуманитарлық 

әлеуметтік маңызды өнім түрінде ұсынады;  

ЖҚ 16 - тұлғааралық, мәдениетаралық және өндірістік (кәсіптік) 

қарым-қатынас міндеттерін шешу үшін қазақ, орыс және шет 

тілдерінде ауызша және жазбаша нысанда коммуникацияға кіреді; 

ЖҚ 17 - грамматикалық білім жүйесі негізінде тілдік және сөйлеу 

құралдарын пайдалануды жүзеге асырады; қарым-қатынас 

жағдайына сәйкес ақпаратты талдайды;  

ЖҚ 18 - коммуникацияға қатысушылардың іс-әрекеттері мен іс-

әрекеттерін бағалайды. 

ЖҚ 19 - жеке қызметте ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялардың әртүрлі түрлерін пайдаланады: интернет-

ресурстар, ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және тарату 

бойынша бұлтты және мобильді сервистер; 

ЖҚ 20 - өзін-өзі дамыту және мансаптық өсу үшін өмір бойы жеке 

білім беру траекториясын қалыптастырады, дене шынықтыру 

әдістері мен құралдары арқылы толыққанды әлеуметтік және кәсіби 

қызметті қамтамасыз ету үшін салауатты өмір салтын басшылыққа 

алады; 

ЖҚ 21 -Қазақстан тарихының негізгі заңдылықтарын, 

философиялық, әлеуметтік-саяси, экономикалық және құқықтық 

білім негіздерін, қазақ, орыс және шет тілдеріндегі ауызша және 

жазбаша нысандағы коммуникацияларды біледі және түсінеді; 

ЖҚ 22 - өзгермелі әлеуметтік-мәдени жағдайларда тиімді 

әлеуметтену және бейімделу үшін игерілген білімді қолданады; 

ЖҚ 23 - әлеуметтік құбылыстарды, процестер мен проблемаларды 

сандық және сапалық талдау дағдыларын меңгерген. 

Негізгі құзыреттер (НҚ)  Білім беру бағдарламасын аяқтағаннан кейін бакалаврлар әмбебап 

мәдениетаралық, салааралық білімді қамтамасыз ететін және 

белгілі бір кәсіби қызмет саласына қажетті негізгі негізгі 

дағдыларды жүзеге асыруға көмектесетін келесі негізгі 

құзыреттерге ие болуы керек: 

НҚ 1 - ойлау мәдениетін біледі, ақпаратты жалпылауды, талдауды, 

қабылдауды, мақсат қоюды және оған жету жолдарын таңдауды 

біледі, логикалық тұрғыдан дұрыс, дәлелді түрде өзінің ауызша және 

жазбаша сөйлеуін құра алады; 

НҚ 2 -  ақпаратты алудың, сақтаудың, өңдеудің негізгі әдістерін, 

тәсілдері мен құралдарын меңгерген, туристік қызметте ақпаратпен 

қамтамасыз ету құралы ретінде компьютермен жұмыс істеу 

дағдыларына, ғаламдық компьютерлік желілерде жұмыс істеу 

қабілетіне ие; 



НҚ 3 – мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде жазбаша және 

ауызша қарым-қатынас жасау қабілетіне ие, шет тілді ортада жұмыс 

істеуге дайын, туристік индустрияда мәдениетаралық 

коммуникацияларға қабілетті; 

НҚ 4 – туризмнің әртүрлі түрлері мен сабақтас пәндер саласындағы 

ғылыми және қолданбалы білімнің негіздерін біледі; 

НҚ 5 – мемлекеттің әлеуметтік саясатын ескере отырып, адамның 

адаммен, қоғаммен, қоршаған ортамен қарым-қатынасын реттейтін 

этикалық және құқықтық нормаларды сақтауға; туристік қызметте 

нормативтік және құқықтық құжаттарды пайдалануға дайын; 

НҚ 6 – ұжымда жұмыс істеу, адамдарды басқару және бағыну 

қабілетіне ие. 

Арнайы құзыреттер (АҚ) Білім беру бағдарламасын аяқтағаннан кейін бакалаврлар 

маманның кәсіби қызмет саласында ғылыми және практикалық 

білімді пайдалану қабілетін қалыптастыратын, өзінің ғылыми-

кәсіби даярлығын ұдайы арттыруды жүзеге асыратын, жаңа 

кәсіби міндеттерді өз бетінше қою және шешу, кәсіби бейімделудің 

жоғары дәрежесін көрсету қабілетін көрсететін мынадай арнайы 

құзыреттерге ие болуы тиіс: 

АҚ 1 - жобалаудың теориялық негіздерін, туризмде жобалаудың 

негізгі әдістерін қолдануға дайындығын біледі; 

АҚ 2 - берілген критерийлер мен нормативтік талаптар бойынша тур 

бағдарламаларын, турпакеттерді, экскурсиялық бағдарламаларды 

қоса алғанда, туристік өнімдерді әзірлейді; 

АҚ 3 - заманауи сервистік технологияларды пайдалана отырып, 

туристік қызметтерді тұтынушыларға қызмет көрсету процесін 

ұйымдастыра алады, сапа стандарттары мен қауіпсіздік нормаларын 

сақтай алады; 

АҚ 4 – туристік кәсіпорынның құжаттамасымен жұмыс істеуге 

қабілетті; 

АҚ 5 – туристік өнімді әзірлеу және сату процесінде заманауи 

ақпараттық және коммуникативтік технологияларды қолданады; 

АҚ 6 – кәсіпорындағы туристік қызметті ұйымдастыру бойынша 

еңбек және қаржылық шығындарды және олардың экономикалық 

тиімділігін есептейді және бағалайды;  

АҚ 7 – туристік нарыққа маркетингтік зерттеулер жүргізеді; 

АҚ 8 – туристік өнім мен туристік қызметтерді өткізуді 

ұйымдастырады және жүзеге асырады; 

АҚ 9 – аймақтың физикалық-географиялық және тарихи-мәдени 

сипаттамалары негізінде өлкетану зерттеулерін жүргізе алады; 

АҚ 10 – барлық туристік формальдылықтар мен құқықтық 

қамтамасыз етуді ескере отырып, туризмнің көлік-

коммуникациялық базасы мен инфрақұрылымын басқару жүйелерін 

қолдана отырып, туризмнің қазіргі жағдайы мен даму 

перспективаларын бағалайды; 

АҚ 11 – объектілер мен аумақтардың туристік-рекреациялық 

әлеуетін анықтауға және бағалауға қабілетті; 

АҚ 12 – туристік кәсіпорынның қызметін жоспарлауға, 

ұйымдастыруға және бақылауға қабілетті; 

АҚ 13 - туристік өнімді әзірлеу кезінде елдің және әлемнің табиғи 

рекреациялық және мәдени-тарихи ресурстары туралы білімді 

пайдаланады; 



АҚ 14 – экскурсияны дайындау және өткізу әдістемесін меңгерген, 

жеке және топтық туристерді экскурсиялық сүйемелдеуді жүзеге 

асырады; 

АҚ 15 - жергілікті тұрғындар мен келушілер арасында табиғат 

туралы дәрістер, әңгімелер, слайдтар мен ғылыми-танымал 

бейнефильмдер көрсетеді, ғылыми-танымдық, туристік-

экскурсиялық маршруттар бойынша экскурсиялық мәтіндер 

әзірлейді; 

АҚ 16 – қонақ үй және мейрамхана бизнесі, санаторий-курорт дело, 

көлік, көрме қызметі, музейтану сияқты салаларды ұйымдастыру 

және технологиялары бойынша теориялық білімі мен практикалық 

дағдыларын меңгерген. 

Берілетін дәреже 6В11101 «Туризм» ББ бойынша қызметтер саласындағы Бакалавр 

6В11101 «Туризм» білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелері 

Оқу нәтижелері (НО) Дублин дескрипторларын ескере отырып оқыту нәтижелері 

бойынша 6В11101 «Туризм» білім беру бағдарламасы бойынша 

қызметтер саласындағы бакалавр: 

НО 1 - Қазақстанның тарихи дамуының негізгі кезеңдері туралы 

білімдері мен түсініктерін көрсету, қоғамдық-саяси процестерді 

түсінуде және азаматтық ұстанымды қалыптастыруда 

философиялық, әлеуметтік-саяси, психологиялық, сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы, экологиялық білімді қолдану. 

НО 2 - Тиімді қарым-қатынасты жүзеге асыру үшін қазақ, орыс 

және шет тілдерінің тілдік және сөйлеу құралдарын білуге 

негізделген тұлғааралық, мәдениетаралық және кәсіби қарым-

қатынас қағидаттарын пайдалану, сондай-ақ ауызша сөйлеу актісін 

жүзеге асыру кезінде аудиторияға сендіру және эмоционалды әсер 

ету құралдарын қолдану. 

НО 3 – Әлемдік тәжірибе шеңберіндегі туризмнің мәнін, туристік 

қызметтің ерекшеліктерін, оның жұмыс істеуі мен реттелу 

принциптерін, туризм туралы білімнің қалыптасу тарихын ашатын 

негізгі ұғымдарды, күрделі жүйе ретінде білу мен түсінуді көрсету. 

НО 4 – Бухгалтерлік есеп, баға белгілеу, туризм кәсіпорындары 

қызметінің экономикалық тиімділігінің көрсеткіштерін және 

статистикалық көрсеткіштерді есептеу негіздерін білу және түсіну. 

НО 5 – Туристік қызметтер нарығында маркетингтік құралдарды 

қолдану; туризм кәсіпорындары үшін маркетингтік стратегияларды 

әзірлеу; маркетингтік Зерттеудің жоспары мен бағдарламасын 

жасау; туристік бағыттардың брендтерін орналастыру және 

жылжыту. 

НО 6 – Турларды жобалаудың заманауи дағдыларын және жаңа 

экскурсияны дайындау технологиясын меңгеру, туризмнің әртүрлі 

түрлерінің ерекшеліктерін ескере отырып, туристік өнімдерді, 

экскурсиялық маршруттарды өз бетінше әзірлей білу. 

НО 7 – Заманауи сервистік технологияларды пайдалана отырып, 

сапа стандарттары мен қауіпсіздік нормаларын сақтай отырып, 

туристік қызметтерді тұтынушыларға қызмет көрсету процесін 

ұйымдастыру. 

НО 8 – Туризмді дамытуға географиялық факторлардың әсер ету 

ерекшеліктерін; туристік аудандастыру негіздерін; әлемнің және 

Қазақстанның ірі туристік өңірлерінде туристік ресурстарды 

орналастырудың негізгі заңдылықтарын білу және түсіну. 



НО 9 – Туризмде құқықтық қамтамасыз ету саласында, атап 

айтқанда визалық, сақтандыру, паспорттық формальдылықтар 

мәселелері бойынша, сондай-ақ туристік қызмет көрсету 

стандарттары туралы білім мен түсінікті көрсету. 

НО 10 – Топографиялық карталармен, компаспен және басқа да 

техникалық құралдармен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру, 

жергілікті жерді бағдарлай білу, сондай-ақ туризмнің белсенді 

түрлерінің маршруттарындағы табиғи кедергілерді еңсерудің 

техникалық және тактикалық әдістерін пайдалану. 

НО 11 – Қонақүйлерде туристерді брондау, тіркеу, орналастыру, 

жазып беру рәсімдерін жүргізу, жаңа ақпараттық технологияларды 

пайдалана отырып, авиа, теміржол және туристік тасымалдардың 

өзге де түрлерін және мейрамханаларда жұмысты ұйымдастыру; 

серіктестер арасындағы іскерлік қатынастардың этикалық 

нормаларын және туризм саласы маманының этикетін сақтай 

отырып, қызмет көрсетушілермен шарттар жасау. 

НО 12 – Туризм саласында ғылыми зерттеулер жүргізу кезінде, 

сондай-ақ туристік жобаларды, стратегиялар мен бағдарламаларды 

жасау кезінде практикалық дағдылар мен дағдыларды қалыптастыру 

үшін академиялық жазудың, ғылыми зерттеулердің әдістері мен 

әдістерін қолдану. 

Іске асыру 

қорытындыларын шығару 

нысандары 

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе кешенді 

емтиханды дайындау және тапсыру 
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-  осы саланың озық білімдеріне негізделген зерттелетін саладағы білім мен 

түсінікті көрсету: дүниежүзілік тарих контекстіндегі қазіргі Қазақстан тарихының 

бірегей және маңызды орнын, жеке тұлғаны дамытудағы және оны кәсіби қызметке 

дайындаудағы дене шынықтырудың әлеуметтік рөлін білу және түсіну; өмір 

қауіпсіздігінің медициналық-биологиялық негіздері, философиялық пікірталасты 

сауатты жүргізуге және қазіргі заманның өзекті мәселелері бойынша өз 

ұстанымдарын дәлелді түрде қорғауға, өзінің болашақ кәсіби қызметінің 

әлеуметтік-маңызды мақсаттарын айқындауға және тұжырымдауға; ақпаратты 

талдау кезінде субъективизмді барынша азайтуға; өзінің болашақ кәсібінің 

әлеуметтік маңыздылығын түсінуге қабілетті, 

-  кәсіби деңгейде білім мен түсініктерді қолдану, аргументтерді тұжырымдау 

және зерттелетін саланың проблемаларын шешу: Қазақстанның тарихи 

дамуының негізгі заңдылықтарын талдай білу, әлемде және Қазақстанда болып 

жатқан жеке және қоғамдық-саяси процестерді түсінуде тарихи және 

философиялық білімді қолдану; кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін құқықтық 

және экономикалық білімді қолдану, қазіргі заманғы заңнаманы, оның ішінде 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы, кәсіби қызметті түсіну, ғылыми 

зерттеулерді орындау және тиімді шығармашылық шешімдер қабылдау; 

Әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, 

пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды және түсіндіруді 

жүзеге асыру модуль пәндерін білу және түсіну арқылы; кәсіби қызметте оларды 

табысты қолдану үшін тарих, философия, экология және тіршілік қауіпсіздігі 

туралы, салауатты өмір салтын жүргізу туралы білімді білім жүйесін, практикалық 

дағдыларды игеру арқылы түсіндіру. дене шынықтыру, денсаулықты нығайту, 

жоғары шығармашылық және кәсіби белсенділікке дайындық; 

-  мамандарға да, мамандарға да ақпаратты, идеяларды, мәселелер мен 

шешімдерді жеткізу байланыс орнату, сөйлесуді қолдау, синхронды қарым-

28 3 Fil 2102 

 

Философия 

 

ЖБП 

 

МК 

 

5 емт МК1 

МК 2 

МК 4 

    МК5 

МК8 

МК9 

  МК 10 

  МК 12  

  МК 13 

  МК 14 

  МК 15 

  МК20 

  МК21  
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IK 1101 Казахстан тарихы ЖБП МК 5 емт 

1 ОАК 

1116 

Сыбайлас 

жемқорлыққа 

қарсы мәдениеттің 

негіздері 

ЖБП ТК 5 емт 

6 MNI 

2203 

Ғылыми 

зерттеулер 

әдістемесі 

БД ЖК 5 емт 

1,2,3,

4 

FK 

1(2)112 

Дене шынықтыру ЖБП МК 8 емт 

1 ОЕР 

1113 

Экономика және 

кәсіпкерлік негіздері 
ЖБП ТК 5 емт 



қатынас дағдылары, келіссөздер жүргізу және өздерінің заңды құқықтарын талап 

ету қабілеті; командадағы ойыншылардың өзара әрекеттесуі, сөйлесуді қолдау, 

синхронды қарым-қатынас және диалог жүргізу дағдылары туралы; 

-  оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті 

оқыту дағдылары: топта, әсіресе оқытушысыз жұмыс істей білу; жазбаларды 

жүргізе білу, жазбаша жұмыстарды орындау және емтихандарға дайындала білу, 

өмірде білімді, іскерлікті және дағдыларды тиімді пайдалану; топта, әсіресе 

оқытушысыз жұмыс істей білу; өзін-өзі бақылау күнделігін жүргізе білу, үй 

тапсырмасын орындау тапсырмалар, физикалық өзін-өзі жетілдіру және өзін-өзі 

тәрбиелеу, тұрақты жаттығулар мен спорт қажеттіліктері; ғылыми және жобалық 

зерттеулердің мақсаттары мен міндеттерін қою тәсілдерінің дағдылары; 

-  ғылыми зерттеу және академиялық жазу әдістерін білу және оларды 

зерттелетін салада қолдану: жалпыға бірдей (философиялық) әдістер, жалпы 

ғылыми әдістер, тарихи әдіс. 

-  Қазақстан философиясы мен тарихының негіздерін, сондай-ақ сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениеттің негіздерін зерделеу кезінде фактілерді, 

құбылыстарды, теорияларды және олардың арасындағы күрделі 

тәуелділіктерді білу мен түсінуді қолдану. 

-  Академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің маңыздылығын 

түсіну: практикалық тапсырмаларды орындау кезінде ғылыми мақалалар мен 

аналитикалық жазбалар, сондай-ақ модульдің зерттелетін пәндері бойынша эсселер 

мен басқа да жазбаша жұмыстар жазу.  

1 ОР 1113 Құқық негіздері ЖБП ТК 5 емт 

1 EBZh 

1115 

Экология және 

тіршілік 

қауіпсіздігі 

ЖБП ТК 5 емт 
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-  осы саланың озық білімдеріне негізделген зерттелетін саладағы білім мен 

түсінікті көрсету: қоғамды және оның кіші жүйелерін зерттеудің негізгі 

әлеуметтік-саяси ұғымдарын, теориялары мен тәсілдерін білу және түсіну, қазіргі 

қоғамның және оның әлеуметтік-саяси институттарының жұмыс істеуінің негізгі 

принциптері туралы түсінік алу; ғылыми теорияларды зерделеу негізінде білім 

алушылардың әлеуметтік-гуманитарлық дүниетанымын қалыптастыру қоғамдық 

сананы жаңғырту міндеттерін шешу контекстіндегі мәдениеттану және психология; 

-  кәсіби деңгейде білім мен түсініктерді қолдану, аргументтерді тұжырымдау 

және зерттелетін саланың проблемаларын шешу: Қазақстанда және одан тыс 

жерлерде болып жатқан жеке, сондай-ақ қоғамдық-саяси процестерді түсінуде 

әлеуметтік-саяси, мәдени, психологиялық білімді қолдана білу; сыни ойлау 

дағдыларын қалыптастыру; белсенді қатысуға бағытталған саяси дүниетаным мен 

саяси мәдениет Қазақстан Республикасының алдында тұрған міндеттерді шешуде; 

-   Әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, 

пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды және түсіндіруді 

жүзеге асыру: Адам құқықтарының жіктемелерін, адам құқықтарының 

тұжырымдамаларын, адам құқықтарын қорғау, қорғау және қамтамасыз ету тетігін 

білу және түсіну арқылы пайымдауды қалыптастыру; мәдени және психологиялық 

ақпаратты алудың негізгі көздері мен әдістерін игеру және оларды кәсіби қызметте 

қолдану; 

8 1 Soc 

1108 

Әлеуметтану ЖБП МК 2 емт МК3 

МК6 

МК7 

МК8 

МК12 

МК14 

МК15 

МК22 

МК23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Pol 1109 Саясаттану ЖБП МК 2 емт 

2 Kul 

1110 

Мәдениеттану ЖБП МК 2 емт 

2 Psi 1111 Психология ЖБП МК 2 емт 



 

-  мамандарға да, мамандарға да ақпаратты, идеяларды, мәселелер мен 

шешімдерді жеткізу: байланыс орнату, сөйлесуді қолдау, синхронды қарым-

қатынас дағдылары, келіссөздер жүргізу және өздерінің заңды құқықтарын талап 

ету; 

-    оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті 

оқыту дағдылары: топта, әсіресе оқытушысыз жұмыс істей білу; жазбаларды 

жүргізе білу, жазбаша жұмыстарды орындай білу және емтихандарға дайындала 

білу; өзінің артықшылықтары мен кемшіліктерін сыни тұрғыдан бағалай білу, 

ізгіліктерді дамыту және кемшіліктерді жою жолдарын белгілеп, құралдарын 

таңдай білу, оқу дағдылары (оқу қабілеттері): психология, әлеуметтану және 

саясаттану саласындағы ұлттық және халықаралық құқықтық актілерді талдау 

арқылы проблемалық практикалық жағдайларды шеше білу; 

-  ғылыми зерттеу және академиялық жазу әдістерін білу және оларды 

зерттелетін салада қолдану: жалпы ғылыми әдістер, әлеуметтік ғылымдар 

әдістері, саяси ғылымдар әдістері, эмпирикалық әдістер. 

-  психология, әлеуметтік-саяси және мәдени құбылыстар саласындағы 

фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және олардың арасындағы күрделі 

тәуелділіктерді білу және түсіну.  
- Академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің маңыздылығын 

түсіну: практикалық тапсырмаларды орындау кезінде ғылыми мақалалар мен 

аналитикалық жазбалар, сондай-ақ модульдің зерттелетін пәндері бойынша эсселер 

мен басқа да жазбаша жұмыстар жазу. 

        

2. Білім беру бағдарламасының модульдері 
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-  осы саланың озық біліміне негізделген зерттелетін саладағы білім 

мен түсінікті көрсету: туризмді аумақтық ұйымдастырудың ғылыми 

негіздерін, туризм туралы қазіргі заманғы теорияны, туризмді дамытудың 

негізгі кезеңдерін, Туризмнің белсенді түрлерінің техникасы мен 

тактикасы ұғымдарын, топографиялық карталардың мазмұнын білу; 

-  кәсіби деңгейде білім мен түсініктерді қолдану, дәлелдер 

тұжырымдау және зерттелетін саланың мәселелерін шешу: туризм 

саласындағы әртүрлі теориялық және әдіснамалық білімді практикалық 

қызметте қолдану мүмкіндігі; жас санаттарын (балалар, жасөспірімдер, 

ересектер және т. б.) ескере отырып, туристік жорықтың басшысын 

(нұсқаушысын) және қатысушыларын жан-жақты даярлай отырып, қажетті 

жабдықтарды, жабдықтар мен азық-түліктерді іріктей отырып, туристік 

маршрутты тіркей отырып және туристік топты туристік маршрутта 

сүйемелдей отырып, қауіпсіздік, физикалық, моральдық-психологиялық 

өзін-өзі жетілдіру және Туризмнің белсенді түрлері бойынша техникалық 

және тактикалық шеберлікті дамыту; 

 әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере 

отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинау және 

түсіндіруді жүзеге асыру: туристік индустрия объектілерінің деректер 

банкін қалыптастыра білу; 

 оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық 
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және практикалық білімді қолдану: тәуелсіз туристік өнім ретінде іске 

асыру үшін белсенді саяхат бағдарламаларының оңтайлы нұсқаларын құра 

білу; сыртқы элементтер (жергілікті пәндер) бойынша да, топографиялық 

карталар бойынша да туристік жорықтар маршруттарына бағдарлану; 

-  оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін 

қажетті оқыту дағдылары: топта, әсіресе оқытушысыз жұмыс істей білу; 

жазбаларды жүргізе білу, жазбаша жұмыстарды орындай білу және 

емтихандарға дайындала білу; өзінің артықшылықтары мен кемшіліктерін 

сыни тұрғыдан бағалай білу, ізгіліктерді дамыту және кемшіліктерді жою 

жолдарын белгілеп, құралдарын таңдай білу, оқу дағдылары (оқу 

қабілеттері): білім алу, жаңа білім алу және оларды кәсіби қызметте 

пайдалану қабілеті; 

 ғылыми зерттеу және академиялық жазу әдістерін білу және оларды 

зерттелетін салада қолдану: жалпы ғылыми әдістер, теориялық және 

эмпирикалық әдістер. 

-  туризмнің жалпы ғылыми пәндері саласында фактілерді, 

құбылыстарды, теорияларды және олардың арасындағы күрделі 

тәуелділіктерді білу және түсіну.  

- Академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің 

маңыздылығын түсіну: практикалық тапсырмаларды орындау кезінде 

ғылыми мақалалар мен аналитикалық жазбалар, сондай-ақ модульдің 

зерттелетін пәндері бойынша эсселер мен басқа да жазбаша жұмыстар 

жазу. 
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-  осы саланың озық біліміне негізделген зерттелетін саладағы білім 

мен түсінікті көрсету: заманауи менеджменттің ерекшеліктері, оның 

функциялары, қызмет көрсету технологиясының жалпы талаптары, 

экскурсия, экологиялық туризм, іскерлік сапарлар туралы білім; 

- кәсіби деңгейде білім мен түсініктерді қолдану, аргументтерді 

тұжырымдау және зерттелетін саланың проблемаларын шешу: 
турларды жоспарлау, ұйымдастыру және жобалау бойынша білімді 

практикалық қызметте қолдана білу; туристік өнімдерді, оның ішінде 

турлар бағдарламаларын, турпакеттерді әзірлеу, Елдің аймақтық 

ерекшеліктерін, оның табиғи, мәдени, тарихи, археологиялық 

ресурстарының алуан түрлілігін ескере отырып, экскурсиялық маршруттар 

құру, сәулет, ғибадат және басқа да объектілер; 

-  әлеуметтік, этикалық және ғылыми ойларды ескере отырып, 

пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинау және 

түсіндіру: экскурсиялық мәтіндерді құрастыру үшін ақпарат жинау 

мүмкіндігі; 

-  оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық 

және практикалық білімді қолдану: жергілікті аймақ пен ел бойынша 

турлар мен маршруттар құра білу, олардың сипаттамасы мен ұйымдастыру 

ерекшеліктері; іс жүзінде экскурсияны дайындау және өткізу әдістемесін 
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қолдану;  

-  оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін 

қажетті оқыту дағдылары: топта, әсіресе оқытушысыз жұмыс істей білу; 

жазбаларды жүргізе білу, жазбаша жұмыстарды орындай білу және 

емтихандарға дайындала білу; өзінің артықшылықтары мен кемшіліктерін 

сыни тұрғыдан бағалай білу, ізгіліктерді дамыту және кемшіліктерді жою 

жолдарын белгілеп, құралдарын таңдай білу, оқу дағдылары (оқу 

қабілеттері): білім алу, жаңа білім алу және оларды кәсіби қызметте 

пайдалану қабілеті; 

- ғылыми зерттеу және академиялық жазу әдістерін білу және оларды 

зерттелетін салада қолдану: жалпы ғылыми әдістер, теориялық және 

эмпирикалық әдістер. 

-  туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру саласында фактілерді, 

құбылыстарды, теорияларды және олардың арасындағы күрделі 

тәуелділіктерді білу және түсіну. 

- Академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің 

маңыздылығын түсіну: практикалық тапсырмаларды орындау кезінде 

ғылыми мақалалар мен аналитикалық жазбалар, сондай-ақ модульдің 

зерттелетін пәндері бойынша эсселер мен басқа да жазбаша жұмыстар 

жазу. 
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-  осы саладағы озық білімге негізделген зерттелетін саладағы білім 

мен түсінікті көрсету: туризм маркетингінің мәні, принциптері мен 

функциялары, тауарларды нарыққа жылжыту стратегиясы мен тактикасы, 

Туризмдегі брендинг пен PR рөлі, туристік қызметтердің сапасы туралы 

білім; 

-  кәсіби деңгейде білім мен түсініктерді қолдану, аргументтерді 

тұжырымдау және зерттелетін саланың мәселелерін шешу: туристік 

қызметтердің маркетингі мен ілгерілеуі бойынша білімді практикалық 

қызметте қолдана білу; тауарлардың, қызметтердің имиджін ілгерілету, 

позициялау бойынша стратегияларды, науқандарды, іс-шараларды 

жоспарлау, әзірлеу және іске асыру; 

-  әлеуметтік, этикалық және ғылыми ойларды ескере отырып, 

пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинау және 

түсіндіру: туристік кәсіпорынның бизнес-жоспарын жасау үшін туристік 

нарық туралы ақпаратты жинау және түсіндіру мүмкіндігі; 

-  оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық 

және практикалық білімді қолдану: туризм кәсіпорындары көрсететін 

қызметтердің сапасын арттыру бойынша шаралар жүйесін қамтамасыз ету 

бойынша білімді қолдану; 

- оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін 

қажетті оқыту дағдылары: топта, әсіресе оқытушысыз жұмыс істей білу; 

жазбаларды жүргізе білу, жазбаша жұмыстарды орындай білу және 

емтихандарға дайындала білу; өзінің артықшылықтары мен кемшіліктерін 
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сыни тұрғыдан бағалай білу, ізгіліктерді дамыту және кемшіліктерді жою 

жолдарын белгілеп, құралдарын таңдай білу, оқу дағдылары (оқу 

қабілеттері): білім алу, жаңа білім алу және оларды кәсіби қызметте 

пайдалану қабілеті; 

-  ғылыми зерттеу және академиялық жазу әдістерін білу және оларды 

зерттелетін салада қолдану: жалпы ғылыми әдістер, теориялық және 

эмпирикалық әдістер. 

- туристік қызметтерді ілгерілету саласында фактілерді, құбылыстарды, 

теорияларды және олардың арасындағы күрделі тәуелділіктерді білу 

және түсіну.   
- академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің 

маңыздылығын түсіну: практикалық тапсырмаларды орындау кезінде 

ғылыми мақалалар мен аналитикалық жазбалар, сондай-ақ модульдің 

зерттелетін пәндері бойынша эсселер мен басқа да жазбаша жұмыстар 

жазу. 
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-  осы саланың озық білімдеріне негізделген зерттелетін саладағы 

білім мен түсінікті көрсету: өңірлік және халықаралық туризм, туризмнің 

кеңістікте дамуын анықтайтын факторлар, туристік ресурстарды құрайтын 

факторлар, сондай-ақ жекелеген өңірлер мен елдер аумағында туризмді 

ұйымдастыру мен дамытудың алғышарттары туралы білім; 

-  кәсіби деңгейде білім мен түсініктерді қолдану, дәлелдер 

тұжырымдау және зерттелетін саланың мәселелерін шешу: туристік 

ағындардың бағыттарын анықтау және жаңа туристік өнімдерді әзірлеу 

мақсатында туристік макроөңірлер мен жекелеген елдердің субөңірлері 

аумағының туристік-рекреациялық әлеуетін сандық және сапалық 

бағалауды жүргізу; 

-   әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере 

отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды 

және түсіндіруді жүзеге асыру: белгілі бір аймақ пен елдің елдері мен 

туристік-рекреациялық ресурстары туралы ақпаратты жинау және 

түсіндіру; туристік экскурсиялық бағдарламаларды жасау үшін өлкетану 

ақпаратын жинау және жүйелеу; ішкі және халықаралық турлар, 

туроператорлар мен серіктестер бойынша ақпаратты жинау және жүйелеу 

және деректер базасын құру, тұтас елтану сипаттамаларын жасау үшін 

тарихи, этнографиялық, географиялық, экономикалық ақпаратты іздеу, 

іріктеу және жалпылау; 

-  оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық 

және практикалық білімді қолдану: өз жерінің топонимикасын зерделеу 

кезінде әртүрлі ақпарат көздерін пайдалану; өз жерін және туған өлкесін 

өлкетану зерттеу әдістерін меңгеру; географиялық-өлкетану ақпаратының 

әртүрлі көздерін талдау әдістерін меңгеру; 

-  оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін 

қажетті оқыту дағдылары: топта, әсіресе оқытушысыз жұмыс істей білу; 
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географиясы 

БП ЖК 5 емт АҚ 2  

АҚ  9  

АҚ  11  

АҚ  13  

 
5 OTKR 

3210 

Туристік-өлкетану 

жұмысының 

негіздері 

БП  ЖК 5 емт 

6 TS 3211 Туристік елтану БП  ЖК 5 емт 
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практика 

БП  ЖК 2 есе

п 
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3215 

Қазақстанның 

туристік-

рекреациялық 

ресурстары 

БП ТК 5 емт 

7 RRT 

4230 

Өңірлік туризмді 

дамыту 

БП ТК 5 емт 
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3318 

Мұражайтану және 

көрме қызметінің 

негіздері 

КП ТК 5 емт 



жазбаларды жүргізе білу, жазбаша жұмыстарды орындай білу және 

емтихандарға дайындала білу; өзінің артықшылықтары мен кемшіліктерін 

сыни тұрғыдан бағалай білу, ізгіліктерді дамыту және кемшіліктерді жою 

жолдарын белгілеп, құралдарын таңдай білу, оқу дағдылары (оқу 

қабілеттері): білім алу, жаңа білім алу және оларды кәсіби қызметте 

пайдалану қабілеті; 

-  ғылыми зерттеу және академиялық жазу әдістерін білу және оларды 

зерттелетін салада қолдану: жалпы ғылыми әдістер, географиялық 

әдістер. 

-  өрістегі фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және олардың 

арасындағы күрделі тәуелділіктерді білу мен түсінуді қолдану. 
- академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің 

маңыздылығын түсіну: практикалық тапсырмаларды орындау кезінде 

ғылыми мақалалар мен аналитикалық жазбалар, сондай-ақ модульдің 

зерттелетін пәндері бойынша эсселер мен басқа да жазбаша жұмыстар 
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-  осы саладағы озық білімге негізделген зерттелетін саладағы білім 

мен түсінікті көрсету: туристік кәсіпорынды басқару жүйесіндегі 

бухгалтерлік есептің рөлі мен орны, Баға белгілеу және салық салу 

әдістері, қаржылық менеджменттің негізгі тұжырымдамалары, қазіргі 

заманғы экономиканың микро деңгейде жұмыс істеу заңдылықтары, 

Туризм статистикасы көрсеткіштерінің жүйелері туралы білім; 

-  кәсіби деңгейде білім мен түсініктерді қолдану, дәлелдер 

тұжырымдау және зерттелетін саланың мәселелерін шешу: 
халықаралық және ішкі туризмді, туристік сапарларды, туристік кірістер 

мен шығыстарды талдауда жалпы статистика әдістерін қолдана білу, 

компанияның қаржылық жағдайына қарай ақпараттық және статистикалық 

материалдарын талдау;  

-  әлеуметтік, этикалық және ғылыми ойларды ескере отырып, 

пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинау және 

түсіндіру: туристік кәсіпорынның қызметіне талдау жасау үшін 

статистикалық мәліметтер мен экономикалық ақпарат жинау; 

 -  оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық 

және практикалық білімді қолдану: туристік саладағы өндірістік 

міндеттерді шешу үшін талдаудың негізгі әдістері мен әдістерін қолдану;  

-  оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін 

қажетті оқыту дағдылары: топта, әсіресе оқытушысыз жұмыс істей білу; 

жазбаларды жүргізе білу, жазбаша жұмыстарды орындай білу және 

емтихандарға дайындала білу; өзінің артықшылықтары мен кемшіліктерін 

сыни тұрғыдан бағалай білу, ізгіліктерді дамыту және кемшіліктерді жою 

жолдарын белгілеп, құралдарын таңдай білу, оқу дағдылары (оқу 

қабілеттері): білім алу, жаңа білім алу және оларды кәсіби қызметте 

пайдалану қабілеті; 
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-  ғылыми зерттеу және академиялық жазу әдістерін білу және оларды 

зерттелетін салада қолдану: жалпы ғылыми әдістер, экономикалық және 

статистикалық әдістер.  

-  туристік қызметті есепке алу және талдау саласында фактілерді, 

құбылыстарды, теорияларды және олардың арасындағы күрделі 

тәуелділіктерді білу және түсіну. 

-  академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің 

маңыздылығын түсіну: практикалық тапсырмаларды орындау кезінде 

ғылыми мақалалар мен аналитикалық жазбалар, сондай-ақ модульдің 

зерттелетін пәндері бойынша эсселер мен басқа да жазбаша жұмыстар 
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-  осы саладағы озық білімге негізделген зерттелетін саладағы білім 

мен түсінікті көрсету: туристік ұйымды қамтамасыз етудің құқықтық 

негіздерін; туристік-экскурсиялық қызметтерді стандарттау мен 

сертификаттаудың негізгі ережелерін; Туризмдегі сақтандыру 

қатынастарының ерекшеліктерін; визалық рәсімдерді, туристік қызметтегі 

кәсіби - этикалық қағидаттар мен нормаларды білу; 

- кәсіби деңгейде білім мен түсініктерді қолдану, аргументтерді 

тұжырымдау және зерттелетін саланың мәселелерін шешу: туристік 

қызметте заңнамалық және нормативтік-құқықтық актілерді қолдана білу, 

туризм саласындағы кәсіби қызметте құқықтық нормаларды қолдану 

дағдылары;  

-  әлеуметтік, этикалық және ғылыми ойларды ескере отырып, 

пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинау және 

түсіндіру: туризм саласындағы нормативтік құқықтық актілер мен 

шарттарды зерделеу және түсіндіру; 

-  оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық 

және практикалық білімді қолдану: Стандарттау, сертификаттау 

жөніндегі жұмыстарды іске асыру кезінде алған білімдерін пайдалана білу, 

туристік қызметтерді, Қазақстанда және шетелде орналастыру құралдарын 

сертификаттаудың визалық құжаттары мен схемаларын ресімдеу 

қағидаларын қолдану; 

-  оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін 

қажетті оқыту дағдылары: топта, әсіресе оқытушысыз жұмыс істей білу; 

жазбаларды жүргізе білу, жазбаша жұмыстарды орындай білу және 

емтихандарға дайындала білу; өзінің артықшылықтары мен кемшіліктерін 

сыни тұрғыдан бағалай білу, ізгіліктерді дамыту және кемшіліктерді жою 

жолдарын белгілеп, құралдарын таңдай білу, оқу дағдылары (оқу 

қабілеттері): білім алу, жаңа білім алу және оларды кәсіби қызметте 

пайдалану қабілеті; 

-  ғылыми зерттеу және академиялық жазу әдістерін білу және оларды 

зерттелетін салада қолдану: жалпы ғылыми әдістер, теориялық және 

эмпирикалық әдістер. 
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БП ТК 5 емт 
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Туризмдегі 
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КП ТК 5 емт 



-  Туризмдегі құқықтық қамтамасыз ету саласындағы фактілерді, 

құбылыстарды, теорияларды және олардың арасындағы күрделі 

тәуелділіктерді білу және түсіну. 
- академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің 

маңыздылығын түсіну: практикалық тапсырмаларды орындау кезінде 

ғылыми мақалалар мен аналитикалық жазбалар, сондай-ақ модульдің 

зерттелетін пәндері бойынша эсселер мен басқа да жазбаша жұмыстар 
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-  осы саланың озық білімдеріне негізделген зерттелетін саладағы 

білім мен түсінікті көрсету: қонақ үйлердің жіктелуін, қонақ үйдің негізгі 

қызметтерін, туризмдегі инфрақұрылымдық құрамдас бөліктердің 

сипаттамаларын, Қазақстанда туристерге көліктік қызмет көрсетуді 

дамытудың негізгі проблемаларын, туристік салада брондау мен резервтеу 

мәселелерін, мейрамхана және санаторий-курорт ісін ұйымдастырудың 

ерекшеліктері, әдістері мен принциптерін білу; 

-  кәсіби деңгейде білім мен түсініктерді қолдану, аргументтерді 

тұжырымдау және зерттелетін саланың проблемаларын шешу: 

қазақстандық туристік нарықтың ерекшелігін ескере отырып, 

республикада туризм инфрақұрылымын дамыту проблемаларын бағалай 

білу, Белгілі бір маусымның жоспарланған кезеңдерінде турларға қызмет 

көрсету үшін көлік құралдарының қолжетімділігін бағалау; 

-  Әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере 

отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды 

және түсіндіруді жүзеге асыру: әртүрлі дереккөздердің деректерін 

салыстыру, елдегі және өңірдегі туризм инфрақұрылымын, қонақ үй 

бизнесін, мейрамхана ісін, санаторий-курорт саласын дамыту бойынша 

жиынтық ақпаратты дайындау; 

-   оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық 

және практикалық білімді қолдану: көлік саяхатын ұйымдастыру 

әдістерін практикада қолдану, туризмде жаһандық компьютерлік брондау 

жүйелерін пайдалану мүмкіндіктері мен артықшылықтарын пайдалану; 

қонақ үйде, мейрамханада, көлікте туристерге қызмет көрсетудің негізгі 

принциптерін практикада қолдану; 

- оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін 

қажетті оқыту дағдылары: топта, әсіресе оқытушысыз жұмыс істей білу; 

жазбаларды жүргізе білу, жазбаша жұмыстарды орындай білу және 

емтихандарға дайындала білу; өзінің артықшылықтары мен кемшіліктерін 

сыни тұрғыдан бағалай білу, ізгіліктерді дамыту және кемшіліктерді жою 

жолдарын белгілеп, құралдарын таңдай білу, оқу дағдылары (оқу 

қабілеттері): білім алу, жаңа білім алу және оларды кәсіби қызметте 

пайдалану қабілеті; 

   ғылыми зерттеу және академиялық жазу әдістерін білу және 

оларды зерттелетін салада қолдану: жалпы ғылыми әдістер, 
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теориялық және эмпирикалық әдістер. 

 Туризмдегі құқықтық қамтамасыз ету саласындағы фактілерді, 

құбылыстарды, теорияларды және олардың арасындағы 

күрделі тәуелділіктерді білу мен түсінуді қолдану. 

 академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің 

маңыздылығын түсіну: практикалық тапсырмаларды орындау 

кезінде ғылыми мақалалар мен аналитикалық жазбалар, сондай-ақ 

модульдің зерттелетін пәндері бойынша эсселер мен басқа да 

жазбаша жұмыстар жазу 

3. Қосымша модульдер 
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 осы саланың озық білімдеріне негізделген зерттелетін саладағы білім мен 

түсінікті көрсету: зерттелетін шет, орыс және қазақ тілдерінің грамматикасын, 

фонетикасын, лексикасы мен фразеологизмдерін білу, кәсіби деңгейде қарым-

қатынас жасау үшін мамандандырылған терминдерді білу, ақпаратты 

автоматтандырылған өңдеудің негізгі принциптерін, ақпаратты өңдеу, сақтау, беру 

және жинақтау әдістері мен құралдарын білу; 

 кәсіби деңгейде білім мен түсініктерді қолдану, аргументтерді тұжырымдау 

және зерттелетін саланың мәселелерін шешу: қарым-қатынастың әртүрлі 

салалары мен жағдайларында ойды ресімдеуде тілдік құралдарды дұрыс пайдалану; 

әртүрлі тақырыптар мен мамандықтар бойынша диалогтар, монологтар, полилогтар 

әңгімелесу; қазақ, орыс және орыс тілдерінде ауызша және жазбаша түрде сілтеме 

жасау, коммуникацияға кіру. тұлғааралық, мәдениетаралық және өндірістік 

(кәсіптік) қарым-қатынас міндеттерін шешу үшін шет тілдерінде; 

 әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, 

пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинау және түсіндіруді 

жүзеге асыру: ақпаратты үш тілде жинау және түсіндіру және кәсіби саладағы 

белгілі бір жағдайларды тудыратын факторлар мен жағдайларды анықтау 

мүмкіндігі; 

 оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық және 

практикалық білімді қолдану: максималды нәтижеге қол жеткізуді ескере 

отырып, ғылым мен қоғамның даму заңдылықтары негізінде шешім қабылдау 

мүмкіндігі; 

 оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті 

оқыту дағдылары: заманауи білім беру технологияларын пайдалану негізінде 

жаңа білімді өз бетінше игеру дағдыларын меңгеру, оқи білу, жаңа білім алу және 

оларды кәсіби қызметте пайдалану, өз сөзін жетілдіру және лексиканы кеңейту; 

 ғылыми зерттеу және академиялық жазу әдістерін білу және оларды 

зерттелетін салада қолдану: әдебиеттерді оқу және талдау, бақылау, сауалнама, 

эксперимент, әңгіме, тестілеу, статистикалық әдістер; 

 зерттелетін салада фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және олардың 

арасындағы күрделі тәуелділіктерді білу және түсіну; шет тілінде сөйлеу тілі 

мен ғылыми тақырыптарға жазудың негізгі заңдылықтарын ескере отырып. 

практикалық тапсырмаларды орындау кезінде академиялық адалдық 

принциптері мен мәдениетінің маңыздылығын, ғылыми зерттеулер мен 

аналитикалық жазбаларды, сондай-ақ очерктер мен модульдің зерттелетін пәндері 

бойынша басқа да жазбаша жұмыстарды түсіну. 

52 1 K(R) Ya 

1103 

Қазақ (орыс) тілі ЖБП МК 5 емт   МК16 

  МК17 

  МК18 

  МК19 

НҚ 1 

НҚ 2 

НҚ 3 

АҚ  5 

 

 

2 K(R) Ya 

1104 

Қазақ (орыс) тілі ЖБП МК 5 емт 

1 Iya 1105 Шет тілі ЖБП МК 5 емт 

2 Iya 1106 Шет тілі ЖБП МК 5 емт 

1 IKT 

1107 

Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар 

(ағылш. тілде) 

ЖБП МК 5 емт 

4 POIYa 

2201 

Кәсіби 

бағытталған шет 

тілі 

БП ЖК 3 емт 

3 PК(R)Y

a 2202 

Кәсіби қазақ 

(орыс) тілі 

БП ЖК 3 емт 

3 IYаPKR

O 2204 

Шет тілі: сөйлеу 

мәдениеті 

бойынша семинар 

БП ЖК 5 емт 

3 VIYa(T) 

2222 

Екінші шет тілі 

(түрік) (A1-A2) 

БД  ТК 6 емт 

VIYa(K) 

2223 

Екінші шет тілі 

(қытай) (A1-A2) 

БП  ТК емт 

4 VIYa(T) 

2224 

Екінші шет тілі 

(түрік) (A2-B1) 

БП  ТК 7 емт 

VIYa(K) 

2225 

Екінші шет 

тілі(қытай) (A2-

B1) 

БП ТК емт 

1 VIYa(T) 

3226 

Екінші шет тілі 

(түрік) (B1-B2) 

БП  ТК 3 емт 

2 VIYa(K) 

3227 

Екінші шет тілі 

(қытай) (B1-B2) 

БП  ТК емт 



 
 
 
 

3. Құзыреттердің, оқыту нәтижелерінің, бағалау әдістері мен критерийлерінің өзара байланысы кестесі 

 

Дублин дескрипторлары ББ 

бітірушінің 

құзыреті 

Оқытудың күтілетін 

нәтижелерінде 

көрсетілген 

құзыреттер 

Бағалау әдісінің атауы Оқыту нәтижелеріне қол 

жеткізу дәрежесін бағалау 

критерийлері («ҚАЕУ ББ 

әзірлеу жөніндегі ережелер» 5-

қосымша) 

Жалпы құзыреттер 

1. Осы саладағы озық білімге негізделген зерттелетін 

саладағы білім мен түсінікті көрсету. 
МК 1 

МК 3 

МК 4 

МК 5 

МК 6  

МК 7 

МК21 

НО 1 

 

 

 

Бағалаудың ұсынылатын әдістері ББ  

әзірлеу және бекіту ережесінде. 
К 1.2 

К 1.3 

К 1.4 

К 1.5  

К 9.4 

2. Кәсіби деңгейде білім мен түсініктерді қолдану, 

дәлелдер тұжырымдау және зерттелетін саланың 

мәселелерін шешу. 

МК 9 

МК 10 

МК 15 

МК 22 

НО 1 К 2.1 

К 2.2 

К 2.3 

3. Әлеуметтік, этикалық және ғылыми ойларды ескере 

отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпарат 

жинау және түсіндіру. 

МК 2 

МК 17 

НО 1 

НО 2 
К 3.1 

К 3.5 

4. Оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу 

үшін теориялық және практикалық білімді қолдану. 
МК 12 

МК 16 

МК 18 

 

НО 1 

НО 2 

 

 

К 4.1 

К 4.2 

К 4.3 

К 9.1 

К 9.2 

5. Оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше 

жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары. 
МК 11 

МК 19 

 

 

НО 6 

НО 11 

 

К 5.1 

К 5.2 

К 5.3 

 

 Барлық оқу курсы үшін барлығы 240         



6. Ғылыми зерттеу және академиялық жазу әдістерін 

білу. 
МК 8  

МК 13 

МК 14 

МК 23 

НО 12 
 

 

К 6.1 

К 6.3 

К 6.6 

К 6.7 

7. Фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және 

олардың арасындағы күрделі тәуелділіктерді білу мен 

түсінуді қолдану. 

МК 3 

МК 7 

НО 1 

НО 2 
К 7.2 

К 7.3 

8. Академиялық адалдық принциптері мен 

мәдениетінің маңыздылығын түсіну. 
МК 9 

МК 10 

НО 1 К 8.1 

К 8.2 

К 8.3 

К 8.4 

К 8.6 

К 8.7 

К 8.8 

Негізгі құзыреттер 

1. Осы саладағы озық білімге негізделген зерттелетін 

саладағы білім мен түсінікті көрсету. 
  НҚ 4 

 

 

НО 12 Бағалаудың ұсынылатын әдістері ББ 

әзірлеу және бекіту ережесінде  

К 1.1 

К 1.6 

К 1.7 

2. Кәсіби деңгейде білім мен түсініктерді қолдану, 

дәлелдер тұжырымдау және зерттелетін саланың 

мәселелерін шешу. 

НҚ 5 

 
НО 1 К 2.4 

К 2.5 

К 2.6 

К 2.7 

3. Әлеуметтік, этикалық және ғылыми ойларды ескере 

отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпарат 

жинау және түсіндіру. 

НҚ 2 

 

 

НО 11 

НО 9 

 

К 3.2 

К 3.3 

К 3.4 

4. Оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу 

үшін теориялық және практикалық білімді қолдану. 
НҚ 3 

 

НО 2 К 4.4 

К 4.5 

К 4.6 

К 9.3 

К 9.5 

5. Оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше 

жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары. 
НҚ 1 НО 2 К 5.4 

К 5.5 

6. Ғылыми зерттеу және академиялық жазу әдістерін 

білу. 
НҚ 4 

 

НО 12 К 6.2 

К 6.4 

К 6.5 



К 6.8 

К 9.7 

7. Фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және 

олардың арасындағы күрделі тәуелділіктерді білу мен 

түсінуді қолдану. 

НҚ 5 

 

НО 9 К 7.1 

К 7.2 

К 7.3 

8. Академиялық адалдық принциптері мен 

мәдениетінің маңыздылығын түсіну. 
НҚ 6 

 

НО 3 К 6.11 

К 8.1 

К 8.2 

К 8.5 

К 8.8 

К 8.10 

Арнайы құзыреттер 

1. Осы саладағы озық білімге негізделген зерттелетін 

саладағы білім мен түсінікті көрсету. 
АҚ  1 

АҚ 13 

АҚ 16 

 

НО 6 

НО 8 

НО 11 

Бағалаудың ұсынылатын әдістері ББ 

әзірлеу және бекіту ережесінде. 

К 1.7   К 1.8 

К 1.9 

К 1.10 

2. Кәсіби деңгейде білім мен түсініктерді қолдану, 

дәлелдер тұжырымдау және зерттелетін саланың 

мәселелерін шешу. 

АҚ 3 

АҚ 5 

АҚ 8 

АҚ 12 

НО 7 

НО 11  

НО 6 

К 2.8 

К 2.9 

К 2.10 

3. Әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды 

ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін 

ақпаратты жинауды және түсіндіруді жүзеге асыру. 

АҚ 7 

 

 

НО 5 К 3.6 

К 3.7 

К 3.8 

4. Оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді анықтау 

үшін теорема мен практикалық мәндерді қолданыңыз. 
АҚ 2 

АҚ 6 

АҚ 14 

  

 

 

НО 6 

НО 4 

 

 

К 4.7 

К 4.8 

К 4.9 

К 4.10 

К 9.6 

К 9.7 

5. Оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше 

жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары. 
АҚ 4 

АҚ 10 
НО 9 

НО 11 

К 5.6 

К 5.7 

К 5.8 

6. Ғылыми зерттеу және академиялық жазу әдістерін 

білу. 
АҚ 9 

 

НО 8 

НО 10 

К 6.9 

К 6.10 

К 6.12 

7. Фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және 

олардың арасындағы күрделі тәуелділіктерді білу мен 
 

АҚ 11 
НО 8 К 7.2 

К 7.3 



түсінуді қолдану.  К 7.4 

8. Академиялық адалдық принциптері мен 

мәдениетінің маңыздылығын түсіну. 
АҚ 15 

 
НО 6 К 6.11 

К 8.8 

К 8.10 

К 8.11 

К 8.12 

 

4. Оқу пәндерінің көмегімен білім беру бағдарламасы бойынша қалыптастырылатын оқу нәтижелеріне қол жеткізу матрицасы 
 

№ Пәннің атауы Пәннің қысқаша сипаттамасы 

(30-50 сөз) 

Кредиттер 

саны 

Қалыптастырылатын Оқыту нәтижелері (кодтар) 

НО1 НО2 НО3 НО4 НО5 НО6 НО7 НО8 НО9 НО10 НО11 НО12 

Жалпы білім беретін пәндер циклі 

Жоғары оқу орнының компоненті / таңдау компоненті 

1 Экономика және кәсіпкерлік 

негіздері 

Основы экономики и 

предпринимательства 

Fundamentals of Economics and 

Entreneurship 

Пән өмірдің әртүрлі салаларындағы 

экономикалық білімнің негіздері мен 

әдістерін, кәсіби қызметте оңтайлы 

ұйымдастырушылық және 

басқарушылық шешімдер қабылдау 

дағдыларын игеруді қарастырады. Осы 

пәнді оқу барысында студенттер 

кәсіпкерлік қызмет саласындағы негізгі 

ұғымдарды меңгереді, ҚР-дағы 

кәсіпкерлік саласындағы нормативтік 

құжаттармен, нарықтық экономиканы 

реттеудің негізгі тетіктерімен, ҚР-да 

Бизнесті ұйымдастыру нысандарымен, 

бизнес-жоспар жазу әдіснамасымен 

танысады. 

5    V         

2 
Құқық негіздері 

Основы права 

Law Basics 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пән құқық ұғымын, көздерін, 

субъектілерін, әдістерін зерттеуге 

арналған. Қазақстан Республикасының 

құқығындағы жауапкершілік 

институтына сипаттама беріледі. ҚР 

Ұлттық құқығының конституциялық 

құқық, Әкімшілік құқық, қылмыстық 

құқық, Азаматтық құқық, Отбасы 

құқығы, еңбек құқығы, халықаралық 

құқық сияқты салалары 

зерттелуде.право, международное 

право. 

5 V            



3 Экология және тіршілік 

қауіпсіздігі 

Экология и безопасность 

жизнедеятельности 

Ecology and Vital Activity Safety 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пән экологиялық дүниетанымды 

қалыптастыруды, қоғам мен табиғаттың 

тұрақты даму негіздері туралы терең 

жүйелі білім мен түсініктер алуды 

көздейді. Пәнді зерделеу шеңберінде 

білім алушылар табиғи ортаның 

экологиялық жай-күйін бағалай алатын; 

өндірістің қоршаған ортаға техногендік 

әсерін бағалай алатын; табиғи 

ресурстарды пайдаланумен байланысты 

экологиялық-экономикалық жүйелердің 

даму үрдістерін сыни тұрғыдан 

түсінетін және олардың экологиялық 

салдарын сипаттай алатын болады. 

5 V            

4 Жемқорлыққа қарсы мәдениет 

негіздері 

Основы антикоррупционной 

культуры 

Basics of anti-corruption culture 

 

 

Тәртіп сыбайлас жемқорлықтың пайда 

болу түсінігін, мәнін және себептерін 

қалыптастырады; сыбайлас жемқорлық 

құқық бұзушылықтар үшін моральдық-

адамгершілік және құқықтық 

жауапкершілік шаралары, сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

саласындағы қолданыстағы заңнама 

туралы білім қалыптастырылады. 
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Негізгі пәндер циклі 

Жоғары оқу орны компоненті 

5 Кәсіби бағдарланған шет тілі 

Профессионально-

ориентированный иностранный 

язык 

Foreign Language for 

Professional Purposes 

 

 

 

 

 

Пән тақырыптық тұтастық, 

құрылымдық ресімделу және 

ақпараттылық өлшемдеріне жауап 

беретін, оның мазмұнын дәл және толық 

түсініп, семантикалық ақпаратты бөліп 

көрсете отырып, оқу мәтіндерін түсіну 

дағдыларын, кәсіби-бағдарланған 

мазмұндағы мәтіндерді түсінуді, кәсіби 

тақырыптар бойынша әңгімеге дайын 

емес қатысуды: кәсіби мүдделер 

шеңберінде белгілі тақырыптар 

бойынша ақпарат алмасуды, кәсіби 

қызығушылықтар шеңберінде барабар 

тілдік құралдарды пайдалана отырып, 

монологиялық мәлімдеме және диалог 

жүргізу, кәсіби бағыттағы шынайы 
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мәтіндермен жұмыс. 

6 Кәсіби қазақ (орыс) тілі 

Профессиональный казахский 

(русский) язык 

Kazakh (Russian) Language for 

Professional Purposes 

 

 

 

 

 

 

Пән кәсіби бағыт тұрғысынан барабар 

қызмет үшін қажетті коммуникативтік 

құзыреттерді қалыптастыру үшін 

студенттерге кәсіптік-бағдарланған 

тілдік оқытуды жүзеге асырады. Пәнді 

оқу шеңберінде білім алушылар ауызша 

және жазбаша қарым-қатынас 

дағдыларын, ғылыми және кәсіби 

байланыстарды іске асыру үшін қажетті 

академиялық жазу дағдыларын алады. 

3  V           

7 Ғылыми зерттеу әдістемесі    

Методика научных 

исследований 

The methodology of scientific 

research 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пән білім алушылардың ғылыми-

зерттеу қызметінің дағдыларын 

қалыптастырады, білім алушыларды 

ғылыми білімге, олардың ғылыми-

зерттеу жұмыстарын жүргізуге 

дайындығы мен қабілетіне баулиды. 

Білім алушылардың зерттелетін пәндер 

мен ғылым салаларының теориялық 

білімдерін тереңдетуге және бекітуге 

ықпал етеді, сондай-ақ білім 

алушылардың ғылыми зерттеулер 

жүргізудегі, алынған нәтижелерді 

талдаудағы және қызметтің қандай да 

бір түрін жетілдіру жөнінде ұсынымдар 

әзірлеудегі практикалық іскерліктерін 

дамытады. 
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8 
Шет тілі: тілдік қарым-қатынас 

мәдениеті бойынша практикум 

Иностранный язык: практикум 

по культуре речевого общения 

Practical Course of Verbal 

Communication in a Foreign 

Language 

 

 

 

 

 

 

 

Пән білім алушылардың 

коммуникативтік және мәдениетаралық 

құзыреттіліктерін дамытуға және 

күнделікті және кәсіптік-бағдарланған 

қарым-қатынас жағдайларында мәдени-

адекватты сөйлеу қарым-қатынас 

стратегиясы мен тактикасын әзірлеуге 

ықпал етеді, студенттердің 

мәдениетаралық өзара іс-қимыл 

субъектілері ретінде шет тілдік сөйлеу 

қарым-қатынас мәдениетінің 

дағдыларын қалыптастырады, сөздік 

қорын кеңейтеді, ана тілінде 

сөйлейтіндермен қарым-қатынаста 

тілдік кедергіні жоюға ықпал етеді 
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9 Туризмология негіздері 

Основы туризмологии 

Fundamentals of tourismology 

 

 

 

Пән аумақтық туризмді 

ұйымдастырудың ғылыми және 

практикалық негіздері туралы білімді; 

кеңістіктік және әлеуметтік-

экономикалық құбылыс ретіндегі 

туризм туралы қазіргі заманғы 

теорияларды; әлемдік туризм 

индустриясының даму тенденцияларын, 

оның трансұлттық сипатын; туризм 

индустриясының даму жағдайларын, 

оның ерекшеліктерін, алған теориялық-

әдіснамалық білімді практикалық 

қызметте қолдану қабілетін игеруді 

көздейді; кешенді талдау жүргізу 

туристік нарық жағдайлары; туристік 

практикада қолданыстағы нормативтік-

заңнамалық базаны пайдалану; туристік 

индустрия объектілерінің деректер 

банкін қалыптастыру. 
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10 Туризм тарихы 

История туризма 

History of tourism 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пән саяхат пен туризмнің пайда болуы 

мен даму заңдылықтары; саяхат пен 

туризмнің уәждемелері; Қазақстанда да, 

әлемде де туризмнің дамуының негізгі 

кезеңдері, бұрынғы КСРО-да, Қазақстан 

Республикасында туризмнің дамуы мен 

қалыптасуының тарихи процесіне 

бағдарлану қабілеттері туралы білімді 

меңгеруді; тарихи дәуір мен туризмнің 

дамуы арасындағы себеп-салдарлық 

байланыстарды көруді; туризмнің 

дамуын анықтауды көздейді Туризм 

дамуының қозғаушы күштері мен 

заңдылықтары; туризм дамуында болып 

жатқан процестер мен құбылыстарды 

талдау; туризм және саяхат тарихын 

зерттеу барысында тарихи 

дереккөздермен, ғылыми әдебиеттермен 

және интернет-ресурстармен жұмыс 

істеу. 
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11 Туризм менеджменті 

Менеджмент туризма 

Tourism management 

 

Пән туризм менеджментінің 

функциялары мен принциптері, әдістері, 

туристік компанияны басқару стильдері, 

басқару шешімдері, мотивация, топтық 
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динамика, командалық білім, 

коммуникация, көшбасшылық және 

қақтығыстарды басқару мәселелері; 

ұйымның даму принциптері мен жұмыс 

істеу заңдылықтары; персоналды 

басқарудың заманауи 

технологияларының мазмұны; 

кәсіпорынды басқарудың принциптерін, 

әдістері мен модельдерін практикада 

қолдана білу туралы білімді игеруді 

қарастырады туристік бизнес. 

12 Туризм маркетингі 

Маркетинг туризма 

Tourism marketing 

Пән Туризмдегі маркетингтің мазмұны 

мен негізгі ұғымдары, маркетингтік 

зерттеулер жүйесі, маркетинг кешенін 

әзірлеу әдістемесі, туристік 

кәсіпорынның маркетингін 

ұйымдастыру және бақылау, туризм 

саласындағы маркетингтік қызметті 

жоспарлау мүмкіндігі туралы білімді 

игеруді; туризм кәсіпорындарында 

маркетингтік зерттеулер жүргізудің 

тиімді әдістері мен құралдарын 

таңдауды жүзеге асыруды; маркетингтік 

стратегияны жүргізу ерекшеліктерін 

және туризм саласындағы маркетингті 

басқаруды анықтайды. 
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13 Туризмнің халықаралық  

географиясы 

География международного 

туризма 

Geography of International 

Tourism 

Пән елдер мен өңірлердің физика-

географиялық жағдайы, олардың 

әлеуметтік-экономикалық дамуы, саяси 

құрылымы, сондай-ақ әлемнің 

аумақтары мен туристік 

макроөңірлерінің табиғи-ресурстық 

әлеуеті саласындағы білімді меңгеруді, 

туристік зерттеулерде географиялық 

әдістерді қолдану, аумақтың туристік 

әлеуетін бағалау, аумақты туристік 

аудандастыруды жүргізу, дербес зерттеу 

қызметінің дағдылары мен жұмыс 

дағдыларын көздейді картографиялық 

және статистикалық материалдармен. 
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14 Туристік-өлкетанушылық 

жұмыстың негіздері    

Основы туристско-

краеведческой работы 

Basics of tourism and local 

history work 

Пән Қазақстан Республикасындағы 

өлкетанудың мәні мен міндеттері, 

физикалық-географиялық өлкетану 

зерттеулері, туған өлкенің өсімдік және 

жануарлар дүниесін қорғау, х туған 

өлкенің экономикалық-әлеуметтік-

географиялық зерттеулері, тарихи 

өлкетану, музейтану негіздері, Туристік-

өлкетану жұмысының негізгі әдістері 

туралы білімді меңгеруді; туристік-

өлкетану жұмыстарын дамыту үшін 

өлкетану және музей ақпаратының 

деректерін пайдалануды көздейді.- 

экскурсия дела. 
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15 Туристік елтану       

Туристское страноведение 

Country Studies in Tourism 

Пән елтану ғылымының негізгі 

терминдері мен ұғымдары, оның 

функциялары, әдістері мен принциптері, 

география ғылымы ретіндегі елтану 

тарихы, туристік елтану ерекшелігі, 

елтану-туристік сипаттаманың негізгі 

элементтері, Экономикалық даму 

деңгейі бойынша елдердің типтері, 

елдердің саяси типологиясы, саяси және 

әлеуметтік-экономикалық карталар 

бойынша еркін шарлау дағдылары 

туралы білімді меңгеруді көздейді; 

негізгі ережелерді кәсіби қызметтегі 

елтану; жекелеген аймақтар мен елдерге 

туристік сипаттама беру. 
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16 Оқу практикасы 

Учебная практика 

Educational practice 

 

 

 

 

Тәжірибе оқу-жаттығу жорығын 

қамтиды. Оқу-жаттығу жорығы 

Туризмнің белсенді түрлері бойынша 

жүргізіледі: жаяу серуендеу, 

велосипедпен жүру, таулы-жаяу 

серуендеу. Практиканың мақсаты оқу-

жаттығу жорығынан өту кезінде 

Туризмнің белсенді түрлерінің 

техникасы мен тактикасы бойынша 

теориялық білімді бекіту болып 

табылады. Туристік жабдықтарды 

пайдалануды үйрену, оқу-жаттығу 

жорығын өткізу техникасы бойынша 

нұсқамадан өту, белсенді жүріп-тұру 
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тәсілімен жаяу (тау, вело -) жорықты 

дайындау және өткізу техникасы мен 

тактикасы дағдыларын меңгеру, 

туристік жорықтардың қауіпсіздік 

қағидаларын сақтау, қоршаған ортаға 

ұқыпты қарау, дәрігерге дейінгі 

Алғашқы медициналық көмек көрсете 

білу. 

17 Өндірістік  практика 

Производственная практика 

Production practice 

 

 

Тәжірибе Халықаралық туристік 

тәжірибені қамтиды, оның барысында 

студенттер әртүрлі елдердің табиғи 

және тарихи-мәдени көрікті жерлерімен 

танысады. Практикадан өту барысында 

білім алушылар баратын елдің негізгі 

туристік көрікті жерлеріне барады. Бұл 

тәжірибе туристік топпен жұмыс 

істеудің, экскурсияларды 

ұйымдастырудың және өткізудің 

теориялық білімі мен практикалық 

дағдыларын бекітуге, Көлік және 

туристік фирмалардың және туристерді 

орналастыру орындарының жұмысымен 

танысуға мүмкіндік береді. 
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Негізгі пәндер циклі 

Таңдау компоненті 

18 Турды жобалау технологиясы 

Технология проектирования 

туров 

Technology of Tours Design 

Пән турларды жобалау 

технологиясының негіздері, туристік 

өнімді жасау технологиясы, аймақтық 

деңгейде туристік өнімді игеру 

ерекшеліктері, туристік қызмет көрсету 

бағдарламасын әзірлеу, туристік 

маршрутты әзірлеу технологиясы, жаңа 

туристік өнімді кезең-кезеңімен әзірлеу, 

кәсіби салада туристерге қызмет 

көрсету процесін ұйымдастыру туралы 

білімді игеруді көздейді. 

5      V V      

19 Қазақстанның туристік-

рекреациялық ресурстары 

Туристско-рекреационные 

ресурсы Казахстана 

Tourist and recreational resources 

of Kazakhstan 

Пән туристік-рекреациялық 

ресурстарды қалыптастыру қағидаттары 

туралы білімді игеруді, ішкі және келу 

туризмін насихаттау мақсатында 

оларды зерделеуді көздейді. Курс 

Қазақстандағы табиғи, тарихи, 

археологиялық, архитектуралық және 
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басқа да туристік қызығушылық 

объектілері туралы толық ақпарат 

береді және оларды тұрақты туризмнің 

қазіргі заманғы дамуы жағдайында 

туристік орталықтарға айналдыру. 

20 Туризмдегі бухгалтерлік есеп 

Бухгалтерский учет в туризме 

Accounting in tourism 

Пән бухгалтерлік есепті заңнамалық 

және нормативтік реттеу саласындағы 

білімді меңгеруді, бухгалтерлік есепті 

жүргізудің негізгі ережелері мен 

тәсілдерін меңгеруді, шаруашылық 

операцияларды сәйкестендіру, бағалау, 

жіктеу және жүйелеу дағдыларын алуды 

және ұйымдық-басқару қызметіндегі 

міндеттерді шешу үшін кәсіби 

құзыреттіліктің қажетті және жеткілікті 

деңгейін меңгеруді көздейді. 
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21 Туризмдегі баға белгілеу және 

салық салу 

Ценообразование и 

налогообложение в туризме 

Pricing and taxation in tourism 

Пән баға белгілеу тетігі, баға саясатын 

және кәсіпорынның даму бағалық 

стратегиясын анықтау мәселелерінде 

білімді игеруді, сондай-ақ салықтардың 

мәні мен функциялары, мемлекет пен 

шаруашылық жүргізуші субъектінің 

экономикалық жүйесіндегі салықтардың 

орны мен рөлі туралы жүйелі 

түсініктерді көздейді. 

5    V         

22 Туризмдегі қаржылық 

менеджмент 

Финансовый менеджмент в 

туризме 

Financial Management in 

Tourism 

Пән қаржылық менеджменттің мазмұны 

мен түсініктері, жұмыс істеу тетіктері, 

кәсіпорынның қаржылық жағдайын 

талдау, Қаржылық жоспарлау және 

болжау, ақша ағындарын басқару, 

компанияның бағасы мен капитал 

құрылымын талдау, айналым капиталын 

басқару, компанияның инвестициялық 

жобаларын қаржыландыруды 

ұйымдастыру, дивидендтік саясат, 

тәуекелдерді басқару, кәсіпорынның 

бағалы қағаздар портфелін басқару 

туралы білімді игеруді көздейді. 

5    V        V 

23 Туристік кәсіпорынның 

өндірістік-шаруашылық 

қызметін экономикалық талдау 

Экономический анализ 

производственно-

Пән туристік кәсіпорынның қызметін 

Экономикалық талдаудың 

маңыздылығы, пайданың экономикалық 

талдауы, өнімнің шығындары мен 

көлемі, компанияның айналым 
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хозяйственной деятельности 

туристского предприятия 

Economic analysis of the 

production and economic activity 

of a tourist enterprise 

қаражаттарының құрылымы мен өзгеру 

динамикасын талдау, туристік 

кәсіпорынның ағымдағы активтерінің 

өтімділігін талдау, туризм саласындағы 

кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын 

талдау, туристік кәсіпорынның іскерлік 

белсенділігі мен кірістілігін талдау 

туралы білімді игеруді көздейді. 

24 Туризмдегі микроэкономика 

Микроэкономика туризма 

Microeconomics of tourism 

Пән жеке экономикалық субъектілердің 

мінез–құлқының микроэкономикалық 

модельдері; микроэкономикалық талдау 

әдістері; қызметтер нарығының жұмыс 

істеу механизмдері; нарықтық тепе-

теңдік модельдері; тұтынушылық мінез-

құлық теориялары; өндіріс және 

шығындар теориялары; монополиялық 

биліктің мәні мен көрсеткіштері; өндіріс 

факторларының нарықтары, себеп-

салдарлық байланыстар мен 

микроэкономикалық айнымалылар 

арасындағы тәуелділікті дәлелді 

негіздеу дағдылары туралы білімді 

игеруді көздейді. 

5   V V         

25 Туризм статистикасы 

Статистика туризма 

Tourism statistics 

Пән туризм статистикасындағы базалық 

тұжырымдамалар, анықтамалар мен 

жіктемелер; Туризм статистикасы 

көрсеткіштерінің жүйелері; туризм 

статистикасының негізгі көрсеткіштерін 

есептеу принциптері мен әдістері; 

туризм саласы туралы статистикалық 

ақпаратты жинау, өңдеу және талдау 

әдістері; Туризм индустриясы туралы 

статистикалық ақпараттың негізгі 

көздері; туризм статистикасының 

құқықтық және ұйымдастырушылық 

негіздері; туризм статистикасының 

жалпы халықаралық және ішкі 

туризмді, туристік сапарларды, туристік 

кірістер мен шығыстарды талдаудағы 

статистика. 

5    V        V 

26 Екінші шетел тілі (түрік) A1-А2 

Второй иностранный язык 

(турецкий)  (А1-А2) 

Пән морфология және синтаксис 

деңгейінде орфография, фонетика, 

лексика және грамматика негіздерін 
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Second Foreign Language 

(Turkish) A1-A2 

зерделеуді, негізгі сөйлеу нормаларын, 

күнделікті тақырыптар бойынша 

әңгімелесу дағдыларын, бастауыш 

деңгейге бейімделген мәтіндермен 

жұмыс істеу дағдыларын меңгеруді 

көздейді. Пәннің мақсаты A1-A2 

деңгейінде сөйлеу әрекетінің барлық 

түрлерін (сөйлеу, жазу, тыңдау, оқу) 

ескере отырып, түрік тілінде 

коммуникативтік, лингвистикалық, 

әлеуметтік-мәдени, прагматикалық 

құзыреттіліктің базалық негіздерін 

қалыптастыру және A1 деңгейінде 

айтылымның негізгі композициялық-

сөйлеу формаларын (сипаттау, баяндау, 

монолог, диалог, пайымдау) дамыту 

болып табылады-А2. 

27 Екінші шетел тілі (қытай тілі) 

A1-А2 

Второй иностранный язык 

(китайский)   (А1-А2) 

Second Foreign Language 

(Chinese) A1-A2 

Пән морфология және синтаксис 

деңгейінде орфография, фонетика, 

лексика және грамматика негіздерін 

зерделеуді, негізгі сөйлеу нормаларын, 

күнделікті тақырыптар бойынша 

әңгімелесу дағдыларын, бастауыш 

деңгейге бейімделген мәтіндермен 

жұмыс істеу дағдыларын меңгеруді 

көздейді. Пәннің мақсаты-A1-A2 

деңгейінде сөйлеу әрекетінің барлық 

түрлерін (сөйлеу, жазу, тыңдау, оқу) 

ескере отырып, қытай тілінде 

коммуникативті, лингвистикалық, 

әлеуметтік-мәдени, прагматикалық 

құзыреттіліктің базалық негіздерін 

қалыптастыру және A1 деңгейінде 

сөйлеудің негізгі композициялық-

сөйлеу формаларын (сипаттау, баяндау, 

монолог, диалог, пайымдау) дамыту-А2. 
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28 Екінші шетел тілі (түрік) A2-B1 

Второй иностранный язык 

(турецкий) (А2-В1)    

Second Foreign Language 

(Turkish) A2-B1 

 

Пән тілді меңгерудің орташа деңгейіне 

сәйкес келетін лексикалық және 

грамматикалық құрылымдарды 

зерделеуді, сөйлеу нормаларын 

меңгеруді, күнделікті және академиялық 

тақырыптарда әңгімелесу дағдыларын 

жетілдіруді, шынайы мәтіндерден 

7  V          V 



негізгі және қосалқы ақпаратты алу 

дағдыларын көздейді. Пәнді оқытудың 

мақсаты-сөйлеу әрекетінің барлық 

түрлерін (сөйлеу, жазу, тыңдау, оқу) 

ескере отырып, түрік тілін меңгерудегі 

коммуникативті, лингвистикалық, 

әлеуметтік-мәдени, прагматикалық 

құзыреттіліктің негізгі негіздерін бекіту 

және жетілдіру, сөйлеудің негізгі 

композициялық-сөйлеу формаларын 

(сипаттау, баяндау, монолог, диалог, 

пайымдау) меңгеру дағдыларын бекіту 

және жетілдіру. А2-B1 деңгейінде. 

29 Екінші шетел тілі (қытай тілі) 

А2-B1 

Второй иностранный язык 

(китайский) (А2-В1) 

Second Foreign Language 

(Chinese) A2-B1 

Пән тілді меңгерудің орташа деңгейіне 

сәйкес келетін лексикалық және 

грамматикалық құрылымдарды 

зерделеуді, сөйлеу нормаларын 

меңгеруді, күнделікті және академиялық 

тақырыптарда әңгімелесу дағдыларын 

жетілдіруді, шынайы мәтіндерден 

негізгі және қосалқы ақпаратты алу 

дағдыларын көздейді. Пәнді оқытудың 

мақсаты-сөйлеу әрекетінің барлық 

түрлерін (сөйлеу, жазу, тыңдау, оқу) 

ескере отырып, қытай тілін меңгерудегі 

коммуникативті, лингвистикалық, 

әлеуметтік-мәдени, прагматикалық 

құзыреттіліктің негізгі негіздерін бекіту 

және жетілдіру, сөйлеудің негізгі 

композициялық-сөйлеу формаларын 

(сипаттау, баяндау, монолог, диалог, 

пайымдау) меңгеру дағдыларын бекіту 

және жетілдіру. А2-B1 деңгейінде. 
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30 Екінші шетел тілі (түрік) B1-B2 

Второй иностранный язык 

(турецкий) (В1-В2)   

Second Foreign Language 

(Turkish) B1-B2 

Пән сөздік қорының кәсіби 

тақырыптарында әңгімелесу жүргізу 

үшін жеткілікті, тілді меңгерудің 

орташа озық деңгейіне сәйкес келетін 

лексикалық және грамматикалық 

конструкцияларды зерделеуді, сөйлеу 

нормаларын меңгеруді, күнделікті, 

академиялық және кәсіби тақырыптарда 

әңгімелесу жүргізу дағдыларын, 

шынайы мәтіндермен жұмыс істеу 
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дағдыларын жетілдіруді көздейді. Пәнді 

оқытудың мақсаты B1-B2 деңгейінде 

сөйлеудің барлық түрлерін (сөйлеу, 

жазу, тыңдау, оқу) ескере отырып, түрік 

тілін меңгерудегі коммуникативті, 

лингвистикалық, әлеуметтік-мәдени, 

прагматикалық құзыреттіліктерді 

жетілдіру, сөйлеудің негізгі 

композициялық-сөйлеу формаларын 

(сипаттау, баяндау, монолог, диалог, 

пайымдау) меңгеру дағдыларын бекіту 

және жетілдіру болып табылады. 

31 

Екінші шетел тілі (қытай тілі) 

B1-B2 

Второй иностранный язык 

(китайский) (В1-В2) 

Second Foreign Language 

(Chinese) B1-B2 

Пән сөздік қорының кәсіби 

тақырыптарында әңгімелесу жүргізу 

үшін жеткілікті, тілді меңгерудің 

орташа озық деңгейіне сәйкес келетін 

лексикалық және грамматикалық 

конструкцияларды зерделеуді, сөйлеу 

нормаларын меңгеруді, күнделікті, 

академиялық және кәсіби тақырыптарда 

әңгімелесу жүргізу дағдыларын, 

шынайы мәтіндермен жұмыс істеу 

дағдыларын жетілдіруді көздейді. Пәнді 

оқытудың мақсаты-сөйлеу әрекетінің 

барлық түрлерін (сөйлеу, жазу, тыңдау, 

оқу) ескере отырып, қытай тілін 

меңгерудегі коммуникативті, 

лингвистикалық, әлеуметтік-мәдени, 

прагматикалық құзыреттіліктерді 

жетілдіру, B1-B2 деңгейінде сөйлеудің 

негізгі композициялық-сөйлеу 

формаларын (сипаттау, баяндау, 

монолог, диалог, пайымдау) меңгеру 

дағдыларын бекіту және жетілдіру. 
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32 Топография және туристік 

бағдарлану 

Топография и 

турориентирование 

Topography and tourist 

orientation 

Пән топографиялық карталарды, 

компасты және басқа да техникалық 

құралдарды меңгеру білімі мен 

дағдыларын қарастырады. Жер бедерін 

бағдарлау, азимутты есептеу, компаспен 

жұмыс істеу дағдыларын 

қалыптастырады; карта бойынша да, 

жер бедерінің өзінде де бағдарлаудың 

теориялық және практикалық негіздерін 
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үйренеді. 

33 Саяхаттану технологиясы мен 

клиентке қызмет көрсету 

Технология путешествий и 

обслуживания клиентов 

Travel Technology and 

Customers Support 

Пән туризм саласындағы Саяхат 

технологиялары; туристік фирманың 

кеңсесінде клиенттерге қызмет көрсету 

технологиялары; турист үшін құжаттар 

пакетін қалыптастыру ережелері; 

туристік маршрутта клиенттерге қызмет 

көрсету технологиялары туралы білімді 

игеруді көздейді; көлік 

кәсіпорындарымен, қонақ үйлермен 

және т. б. өзара іс-қимыл процесін 

ұйымдастыру, брондауды уақтылы және 

дәл жүргізу, клиентпен шарт жасау, 

клиенттерге қызмет көрсету процесін 

ұйымдастыру. офисте және турда 

сүйемелдеу; туристік құжаттарды дұрыс 

толтыру дағдыларын меңгеру. 
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34 Аймақтық туризмді дамыту 

Развитие регионального 

туризма 

The development of regional 

tourism 

Пән туристік нарықтың қазіргі заманғы 

даму талаптары; өңірлік туризмді 

дамытудың тежеуші факторлары; 

өңірлік туризмді ұйымдастырудың 

ғылыми негіздері; өңірлік туризмді 

реттеу саласындағы туристік саясаттың 

негізгі бағыттары, туризмді дамытудың 

өңірлік бағдарламаларын әзірлеудің 

әдіснамалық негіздері; өңірлік туризмді 

аумақтық ұйымдастырудың 

ерекшеліктері туралы білімді меңгеруді 

көздейді. 
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35 Туризмдегі кәсіби этика және 

этикет 

Профессиональная этика и 

этикет в туризме 

Professional ethics and etiquette 

in tourism 

 

 

 

Пән іскерлік қарым - қатынас 

этикасының теориялық негіздері, 

Туристік қызметтегі кәсіби-этикалық 

қағидаттар мен нормалар; бизнес-

этикет, корпоративтік этика қағидалары, 

шет елдердің этикасы мен этикетінің 

ерекшеліктері, топта өзара іс-қимылды 

ұйымдастыру, қарым-қатынастың 

әлеуметтік-мәдени ерекшеліктерін 

ескере отырып, тұлғааралық қарым-

қатынасты қамтамасыз ету қабілеттері 

туралы білімді меңгеруді; іскерлік 

қызметтің негізгі коммуникативтік 

әдістері мен тәсілдерін меңгеруді 
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көздейді Кәсіби саладағы қарым-

қатынас; менеджмент этикасы 

мәселелерінде бағдарлау дағдылары, 

туризм мамандарының серіктестік 

қатынастарының түрлері. 

36 Қонақ үй бизнесінің негіздері 

Основы гостиничного бизнеса 

Basics of the hotel business 

Пән қонақ үй бизнесінің негіздерін 

меңгеруді, қонақүйлердің жіктелуін, 

қонақ үй құрылыстарының 

сипаттамаларын, қонақүйде қызмет 

көрсету технологиясын, қонақүйдің 

негізгі қызметтерін, Қазақстанда қонақ 

үй бизнесін дамытудың негізгі 

проблемаларын, қонақ үй бизнесін 

жүргізудің халықаралық тәжірибесін 

зерделеуді көздейді. 
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37 Туризмдегі құқықтық реттеу 

Правовое регулирование в 

туризме 

Legal regulation in tourism 

 

Пән туристік қызметті жүзеге асыру 

кезінде туындайтын құқықтық 

қатынастар ұғымы мен түрлері туралы; 

туризмді реттейтін нормаларды 

қамтитын құқық көздері; туристік 

қызмет туралы ҚР заңнамасының 

негіздері; қонақ үй қызметтерін, 

қоғамдық тамақтандыру қызметтерін, 

көлік қызметтерін көрсетудің құқықтық 

негіздері; Туристік саяхатты 

ұйымдастыру кезінде шарттар жасасу 

ерекшеліктері; заңнамалық және 

нормативтік-құқықтық туристік 

қызметтегі актілер, туризм саласындағы 

кәсіби қызметте құқықтық нормаларды 

пайдалану дағдылары. 
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38 Туризмдегі сақтандыру қызметі 

Страховая деятельность в 

туризме 

Insurance activities in tourism 

Пән сақтандырудың негізі ретінде 

тәуекелдің мәні туралы білімді игеруді; 

сақтандыру қатынастарының даму 

заңдылықтарын; тәуекелді басқару 

процестері туралы; сақтандырудың 

базалық терминологияларын; ҚР-дағы 

сақтандырудың құқықтық негіздерін; 

ҚР-дағы сақтандырудың жіктемелерін; 

Туризмдегі сақтандырудың әр түрінің 

ерекшеліктерін; ҚР-дағы сақтандыру 

туристік нарығының қазіргі жай-күйі 

туралы; алған білімдерін жұмыста 
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пайдалануды үйренуді көздейді 

тәуекелдерді бағалау, сақтандырудың 

әртүрлі түрлері бойынша сақтандыру 

тарифтерінің актуарлық есептеулерін 

меңгеру. 

39 Туризмдегі стандарттау, 

сертификаттау және 

лицензиялау 

Стандартизация, сертификация 

и лицензирование в туризме 

Standardization, certification and 

licensing in tourism 

Пән туристік бизнесте стандарттауды, 

сертификаттауды және лицензиялауды 

реттейтін заңнамалық-нормативтік 

актілер мен ережелер, құжаттарды 

ресімдеу рәсімдері және туристік 

қызметтерді сертификаттау схемалары, 

туристік саладағы халықаралық 

стандарттар туралы білімді игеруді 

көздейді; Стандарттау, сертификаттау 

және лицензиялау жөніндегі 

жұмыстарды іске асыру кезінде алған 

білімдерін пайдалана білу, стандарттау 

және сертификаттау, туристік 

қызметтерді лицензиялау саласындағы 

негізгі ұғымдардың негізгі 

анықтамалары мен сипаттамаларын 

меңгеру. 

5       V  V    

Бейіндік пәндер циклі 

ЖОО компоненті / таңдау компоненті 

40 Туризмның белсенді түрлерінің 

техникасы мен тактикасы 

Техника и тактика активных 

видов туризма 

Technics and Tactics of Active 

Types of Tourism 

Пән белсенді туристік іс-шараларды 

ұйымдастыруға қойылатын негізгі 

талаптар туралы білімді; «туризм 

техникасы», «туризм 

тактикасы»ұғымдарын және олардың 

белсенді туризмнің қазіргі заманғы 

классификациясындағы тығыз 

байланысын, кемпинг құралдарын 

пайдалану, кемпингте тамақтануды 

ұйымдастыру, маршруттардағы табиғи 

кедергілерді еңсерудің техникалық және 

тактикалық әдістерін меңгеруді 

көздейді. 
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41 Өндірістік практика 

Производственная практика 

Production practice 

 

 

Тәжірибе туристік кәсіпорында 

өндірістік тағылымдаманы 

қарастырады, онда олар жұмысты 

ұйымдастырудың құрылымы мен 

ерекшеліктерімен танысады. 

Кәсіпорынның профиліне байланысты 
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практикант арнайы білім мен 

дағдыларға ие болады және есеп 

дайындайды, содан кейін оны көпшілік 

алдында қорғайды. 

42 

Өндірістік практика 

Производственная практика 

Production practice 

 

 

 

Тәжірибе туристік кәсіпорынның 

қызметін зерделеу және мамандық 

бойынша практикалық жұмыстың 

қажетті дағдылары мен дағдыларын 

игеру негізінде кәсіби және арнайы 

пәндерді оқу кезінде алынған білім 

көлемін бекітеді, кеңейтеді, тереңдетеді 

және жүйелейді. Білім алушылар 

өндірістік практиканы туристік 

бағыттағы практика базаларында өтеді. 

Білім алушы-практиканттар туристік 

фирмаларда консультанттар, 

менеджерлердің көмекшілері ретінде 

практикадан өтеді. Турфирма басшысы 

мен қызметкерлерінің әртүрлі 

тапсырмаларын орындау. 
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43 Дипломалды  практикасы 

Преддипломная практика 

Pre-graduate practice 

 

 

 

Диплом алдындағы практика Таңдалған 

профиль бойынша кәсіби 

мамандандыруды және диссертация 

жетекшісімен келісілген таңдалған 

тақырыпқа және жоспарға сәйкес 

дипломдық жұмыс үшін материал 

жинауды, сондай-ақ кәсіби 

құзыреттілікке сәйкес теориялық білімді 

тереңдетуді және бекітуді қарастырады. 

Бұл практиканың негізгі мақсаты білім 

алушылардың ЖОО-да оқу процесінде 

алған теориялық білімдерін бекіту және 

тереңдету, туризм менеджері ретінде өз 

бетінше жұмыс істеудің кәсіби 

дағдыларын игеру болып табылады. 
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44 Туристік бизнесті жоспарлау 

және ұйымдастыру 

Планирование и организация 

туристского бизнеса 

Planning and Organization of 

Tourism Business 

 

Пән туристік кәсіпорынды 

ұйымдастыру негіздері, туристерді 

маршруттар бойынша қабылдау және 

жөнелту тәсілдері, кәсіпорында 

менеджерлер мен мамандардың 

лауазымдық міндеттерін әзірлеу, 

туристік Кәсіпорынды мемлекеттік 

тіркеу және лицензиялау үшін құжаттар 
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топтамасын жасау, туристердің 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету, туристерді 

маршруттар бойынша қабылдау және 

жөнелту әдістерін қолдана білу; 

кәсіпорында менеджерлер мен 

мамандардың лауазымдық міндеттерін 

әзірлеу туралы білімді игеруді көздейді; 

туристік Кәсіпорынды мемлекеттік 

тіркеу және лицензиялау үшін құжаттар 

топтамасын жасау; туристерге қызмет 

көрсетудің қауіпсіздігін, мәдениетін 

және сапасын қамтамасыз ету. 

45 Туризмдегі визалық 

қамтамасыз ету 

Визовое обеспечение в туризме 

Visa support in tourism 

Пән визалық формальдылықтар, 

визалық және визалық режим 

ұғымдары, визалардың түрлері мен 

түрлері, ҚР азаматтарына қатысты 

визалық режимдердің түрлері, ҚР 

азаматтарының туристік визаларды алу 

ережелері, ҚР аумағындағы шет 

мемлекеттердің консулдық және 

елшілік қызметтері, визалық 

формальдылық саласындағы 

халықаралық уағдаластықтар, Шенген 

келісімі, Шенген визасын ресімдеу 

тәртібі, елдер туралы білімді меңгеруді 

көздейді ҚР азаматтары үшін кірудің 

оңайлатылған тәртібімен. 
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46 Туризмдегі брендинг и  PR 

теориясы 

Теория брендинга и PR в 

туризме 

The theory of branding and PR in 

tourism 

 

Пән туристік қызмет субъектілері 

арасындағы коммуникациялық 

кеңістікті қалыптастыру ерекшеліктері, 

қоғамдық қатынастар, қоғаммен 

байланыс туралы білімді игеруді 

қарастырады. Пән брендинг 

теориясынан және қоғамдық 

қатынастардың ғылым ретінде даму 

тарихынан, PR түрлері, нысандары мен 

жіктелуінен, әлемдік тәжірибе мен 

қазақстандық нарықтың 

ерекшеліктерінен, сондай-ақ туризм 

индустриясында PR қызметінің 

инновациялық әдістерін қолданудан 

тұрады. 
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қызметтерін ұйымдастыру 

Организация бизнес поездок и 

MICE услуг 

Organization of business trips and 

MICE services 

іс-шараларды ұйымдастыру мен 

басқарудың әдіснамасы мен 

технологиясының негіздері туралы 

білімді игеруді; әртүрлі іс-шараларды өз 

бетінше практикалық жүзеге асыру, 

жоспарлау және ұйымдастыру үшін 

құзыреттілік деңгейлері бойынша 

сараланған кәсіби дағдыларды, 

дағдыларды қалыптастыруды және 

оларды туристік қызмет көрсетуде 

пайдалануды көздейді. 

48 Туризмнің инфрақұрылымы  

Инфраструктура туризма 

Tourism infrastructure 

Пән туризмнің материалдық базасы мен 

ілеспе сала кәсіпорындарын, ұлттық 

туристік өнімнің ерекшелігін, сондай-ақ 

қазақстандық туризмді дамыту 

проблемалары мен перспективаларын 

ескере отырып, олардың жұмыс істеу 

ерекшеліктерін кешенді зерделеуді 

көздейді және туристік сала 

мамандарын даярлау бағдарламасының 

маңызды құрамдас бөлігі болып 

табылады. 
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49 Туристік қызметтердің сапасын 

басқару   

Управление качеством 

туристских услуг 

Quality management of tourist 

services 

Пән туристік қызметтердің сапасын 

қамтамасыз ету процесін ұйымдастыру, 

туристік қызметтердің сапасын 

сынақтан өткізу әдістерін анықтау, 

туристік өнімдердің сапасын арттыру 

тетіктерін таңдау туралы білімді игеруді 

көздейді, туристік қызметтерді 

ұйымдастыру шеңберінде сапаны 

бақылау тетіктерін қолдану дағдыларын 

қалыптастырады. 
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50 Экскурсия жүргізу  

Экскурсоведение 

Guided tours 

Пән туристер мен жергілікті 

тұрғындарға экскурсиялық қызмет 

көрсетудің мазмұны мен 

ұйымдастырылуына, экскурсияның мәні 

мен ерекшеліктеріне байланысты 

мәселелерді меңгеруді көздейді. Ол 

білім алушыларды әлемде және 

Қазақстанда экскурсиялық істің пайда 

болу және даму тарихымен, 

экскурсияның функциялары мен 

белгілерімен, оның ажырамас 
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байланысты тараптарымен – әңгімемен 

және көрсетумен таныстырады. Онда 

экскурсиялардың жіктелуі келтірілген 

және экскурсияларды дайындау және 

өткізу әдістемесі егжей-тегжейлі 

қарастырылған. 

51 Туризмдегі нұсқаушы қызметі 

Инструкторская деятельность в 

туризме 

Instructor activity in tourism 

Пән туризм нұсқаушысының 

функциялары, мәртебесі мен 

құқықтары, Қазақстан аумағында 

туристік жорықтарды ұйымдастыру 

және өткізу қағидалары туралы білімді 

меңгеруді көздейді. Курс Туризмнің 

белсенді түрлері бойынша нұсқаушы 

жұмысының ерекшелігін ашады, 

туристік жорықтарды, слеттер мен 

туризмнің белсенді түрлері бойынша 

жарыстарды жоспарлауға және 

ұйымдастыруға үйретеді. 
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52 Туризмдегі көліктік 

қамсыздандыру            

Транспортное обслуживание в 

туризме 

Transport Seriving in Tourism 

Тәртіп көлік саяхаттары мен 

құралдарының жіктелімдері, туристерді 

авиациялық көлікпен тасымалдау, 

авиациялық билеттер, жолаушылар мен 

багажды авиатасымалдау ережелері, 

тасымалдаушының жауапкершілігі, 

теміржол көлігінде туристерге қызмет 

көрсету, туристерді автомобиль 

көлігімен тасымалдау, туристерді су 

көлігімен тасымалдау, автомобиль және 

автобус турларын ұйымдастыру, 

маршрут паспорты туралы білімді 

игеруді көздейді. 
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53 Туризмдегі брондау және 

резервтеу технологиясы 

Технология бронирования и 

резервирования в туризме 

Technology of booking and 

reservation in tourism 

Пән ақпараттық технологиялар мен 

ақпараттық қоғамның дамуы мен 

қалыптасуы, брондау мен резервтеудің 

компьютерлік жүйелерінің тарихы, 

қазіргі заманғы үрдістері, сипаттамасы, 

Amadeus брондау жүйесі, Galileo 

брондау жүйесі, Worldspan брондау 

жүйесі, Saber брондау жүйесі, басқа да 

шетелдік брондау жүйелері, 

қазақстандық компьютерлік брондау 

жүйелері туралы білімді меңгеруді 

көздейді. 
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54 Мейрамхана ісінің негіздері            

Основы ресторанного дела 

Basics of the restaurant business 

Пән мейрамханалардың негізгі 

ұғымдары мен жіктелуі, мейрамхана 

ісін ұйымдастырудың ерекшеліктері, 

мейрамханалық қызмет көрсетудің 

негізгі түрлері мен жаңа формалары, 

мейрамхана қызметтерінің қазіргі даму 

тенденциялары туралы білімді игеруді 

көздейді. 

5       V    V  

55 Экологиялық туризм  

Экологический туризм   

Ecological tourism 

Пән қазіргі жағдайда экологиялық 

туризмді дамытудың ерекшелігі, 

қоршаған ортаны қорғау қағидаттары 

негізінде туристік қызметті 

ұйымдастыру тәртібі туралы білімді 

игеруді, сондай-ақ экотурларды 

жобалаудың, экотуристерге 

экскурсиялық қызмет көрсетуді 

жүргізудің, экотуристік саяхаттың 

технологиялық картасын құрудың, 

экотуристерге қызмет көрсету 

бағдарламасын құрудың практикалық 

дағдыларын қалыптастыруды көздейді. 

5   V   V V      

56 Шипажайтану                                                     

Курортология 

Balneology 

Пән рекреациялық-оңалту мекемелері 

жағдайында курорттық сауықтыру мен 

демалысты ұйымдастырудың 

қағидаттары, жаңа әдістері туралы 

санаторий-курорттық саланың жай-күйі 

мен даму перспективалары туралы 

білімді меңгеруді көздейді. 

5       V    V  

57 Мұражайтану және көрмелік 

қызметтің негіздері 

 Основы музееведения и 

выставочной деятельности 

Basics of Museum and Exhibition 

Activities 

Пән білім алушылардың мұражайларда 

және мұражай емес практикада 

заманауи көрме технологияларымен 

байланысты теориялық білімді игеруін 

және практикалық дағдыларды игеруін 

көздейді, сондай-ақ көрме қызметі 

теориясы саласындағы негізгі бағыттар 

туралы тұтас түсінік қалыптастырады. 

5   V      V    

 

 

 

МАҚҰЛДАНДЫ: ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ:  

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында қаралды Академиялық комитет, 27.08.2021 ж. № 1 бұйрық               



25. 04. 2022  ж.  №    5    хаттама. 

 

Университет ОӘК төрағасы ________________ Ж.Е. Байкенов Кафедра ОӘК отырысында қаралды, 20.04.2022 ж. № 5 хаттама 

 

АСД  директоры        ______________________ Г.Ж. Сарсембаева 

 

Каф. меңг    ____________ И.В. Бордияну 

 

 


