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6В11101-Туризм (к/т) білім беру бағдарламасы бойынша негізделген: 

– «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III Заңы; 

– Жоғары білімнің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты 2018 жылғы 31 тамыздағы № 604; 

– 2016 жылғы 16 наурызда Әлеуметтік әріптестік және әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі республикалық үшжақты 

комиссия бекіткен Ұлттық біліктілік шеңбері»; 

– «Кредиттік технология бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 бұйрығы; 

– Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау бағыттарының жіктеуіші 13.10.2018 ж. № 569; 

– «Атамекен» Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасының/Төраға орынбасарының бұйрықтарымен 

бекітілген кәсіби стандарттар: 

1) «Туризм» (2017 жылғы 17-қаңтардағы №3 бұйрыққа №1-қосымша); 

2) «Дестинацияны басқару» (2018 жылғы 22-қазандағы №284 бұйрыққа №1-қосымша); 

3) «Демалыс және бос уақытты ұйымдастыру» (26.12.2019 ж. №262 бұйрығына 30-қосымша); 

4)  «Келу және ішкі туризм саласында туристік қызметтерді ұйымдастыру» (26.12.2019 ж. №262 бұйрығына 33-қосымша); 

5) «Шығу туризмі саласында туристік қызметтерді ұйымдастыру» (26.12.2019 ж. №262 бұйрығына 34-қосымша); 

6) «Туристік қызмет көрсету» (26.12.2019 ж. №262 бұйрығына 35-қосымша); 

7) «Экскурсиялық қызметтер көрсету» (26.12.2019 ж. №262 бұйрығына 36-қосымша). 
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Мазмұны 

 

 

 

 

 

 

№ Білім беру бағдарламасының төлқұжаты Беттер 

1 Білім беру бағдарламасының коды және атауы 4 

2 Білім беру саласының коды және жіктелуі 4 

3 Білім беру бағдарламаларының тобы 4 

4 Кредиттер көлемі 4 

5 Оқу түрі 4 

6 Оқу тілі 4 

7 Берілетін академиялық дәреже 4 

8 Білім беру бағдарламасының түрі 4 

9 БЖХС бойынша деңгей 4 

10 ҰБШ бойынша деңгей 4 

11 СБШ бойынша деңгей 4 

12 Білім беру бағдарламасының  ерекшелігі 4 

 ЖОО партнер (серіктес) 4 

 ЖОО партнер (серіктес) 4 

13 Кадрларды даярлау бағытына арналған лицензияға қосымшаның нөмірі 4 

14 Аккредиттеу органының атауы және аккредиттеудің қолданылу мерзімі 4 

15 Білім беру бағдарламасының мақсаты 4 

16 Білім беру бағдарламасы бойынша бакалаврдың біліктілік сипаттамасы 4 

а) Біліктілік пен лауазымдар тізбесі 4 

б) Кәсіби қызмет саласы мен объектілері 5 

в) Кәсіби қызмет түрлері 5 

г) Кәсіби қызметінің функциялары 5 

17 Құзыреттілік негізінде оқу нәтижелерін тұжырымдау 7 

18 Оқыту нәтижелеріне сәйкес пәндердің модульдерін анықтау 8 

19 Оқыту нәтижелерінің қол жеткізу матрицасы 11 

20 Оқыту және бағалау әдістерімен жоспарланған оқыту нәтижелерін келісу (ЖОН) 22 

21 Оқу нәтижелерінің қол жетімділігін бағалау критерийлері 24 

22 Түлек моделі 26 
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Білім беру бағдарламасының паспорты (бұдан әрі - БББ) 

1. Білім беру бағдарламасының коды және атауы: «6В11101 – Туризм»  (к/т) 

2. Білім беру саласының коды және жіктелуі: 6B11 – Қызметтер, дайындық бағыттары: 6B111 – Қызмет көрсету саласы. 

3. Білім беру бағдарламаларының тобы: B91 –Туризм  (к/т) 

4. Кредиттер көлемі: 240 

5. Оқу түрі: күндізгі. 

6. Оқу тілі: қазақ.  

7. Берілетін академиялық дәреже: «6В11101-Туризм» (к/т) білім беру бағдарламасы бойынша қызмет көрсету саласының бакалавры. 

8. БББ түрі: қолданыста. 

9. БЖХС бойынша деңгей (Білім берудің халықаралық стандартты классификациясы) бойынша деңгейі – 6. 

10. ҰБШ (Ұлттық біліктілік шеңбері) бойынша деңгейі – 6. 

11. СБШ (Салалық біліктілік шеңбері) бойынша деңгейі – 6. 

12. БББ ерекшелігі: Осы ББ үшін қойылатын талаптардың барлық спектрін қанағаттандыратын және туристік қызметтердің қазіргі заманғы 

нарығының шарттарына еркін бейімделуге қабілетті маманды дайындау үшін жағдай жасауға ықпал ететін осы мамандық пәндерінің оңтайлы 

ішкі құрамы. 

13. Кадрларды даярлау бағытына арналған лицензияға қосымшаның нөмірі: 2020 жылғы 28 шілдедегі № KZ83LAA00018495 лицензияға 

№016 қосымша. 

14. Аккредиттеу органының атауы және аккредиттеудің қолданылу мерзімі: БСҚБТА, Куәлік №SA-A №0193/1, әрекет ету мерзімі: 09.11.2020 

ж. - 08.11.2027 ж. 

15. БББ мақсаты: 

15.1 БББ стратегиялық мақсаттары:  

 ұлттық және әлемдік экономика үшін бәсекеге қабілетті мамандар даярлау; 

 инновациялық идеяларды табысты іске асыратын бизнес-көшбасшыларды қалыптастыру; 

 әлеуметтік-жауапты тұлғаны тәрбиелеу.  

15.2 БББ мақсаты: Туризмді  ұйымдастыру саласында іргелі білімі, инновациялық тәсілдері, зерттеу дағдылары бар бәсекеге қабілетті 

мамандар даярлау. 

16. Білім беру бағдарламасы бойынша бакалаврдың біліктілік сипаттамасы 

16. а) Біліктіліктер мен лауазымдар тізбесі: Біліктіліктер мен лауазымдар Қазақстан Республикасының "Кәсіптер сыныптауышы" ұлттық 

сыныптауышына (Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитетінің 2017 жылғы 

11 мамырдағы №130-НҚ бұйрығымен бекітілген және қолданысқа енгізілген), сондай-ақ «Атамекен» Қазақстан Республикасы Ұлттық 

Кәсіпкерлер палатасы Басқарма төрағасының/төраға орынбасарының бұйрықтарымен бекітілген кәсіптік стандарттарға сәйкес айқындалады: 

«Туризм» (2017 жылғы 17 қаңтардағы №3 бұйрыққа №1 қосымша); «Дестинацияны басқару» (2018 жылғы 22-қазандағы №284 бұйрыққа №1 

қосымша); «Демалыс пен бос уақытты ұйымдастыру» (2019 жылғы 26.12 №262 бұйрыққа №30 қосымша); «Келу және ішкі туризм саласында 
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туристік қызметтерді ұйымдастыру» (2019 жылғы 26.12 №262 бұйрыққа №33 қосымша); «Шығу туризмі саласында туристік қызметтерді 

ұйымдастыру» (26.12.2019 ж. №262 бұйрығына 34-қосымша); «Туристік қызмет көрсету» (26.12.2019 ж. №262 бұйрығына 35-қосымша); 

«Экскурсиялық қызметтерді көрсету» (26.12.2019 ж. №262 бұйрығына 36-қосымша). 

Оның ішінде: 

- туристік компанияның басшысы (директоры) ; 

- туристік кәсіпорын басшысының (директорының) орынбасары; 

- туризм бөлімінің бастығы; 

- туризм жөніндегі менеджер; 

- басшы-әдіскер; 

- экскурсияны ұйымдастырушы; 

- туризм жөніндегі нұсқаушы-әдіскер; 

- туристік агент; 

- жолсерік және стюард; 

- билеттерді брондау операторы (әуе, ТЖ); 

- үйірме жетекшісі (қызығушылық клубы, ұжым, әуесқой бірлестік, секция, студия, туристік топ); 

- туристік оператор; 

- келу және ішкі туризм менеджері; 

- туристік оператор-чартерлерді жалға алушы; 

- шығу туризм менеджері; 

- круиз сату менеджері; 

- медициналық туризм жөніндегі менеджер. 

б) Кәсіби қызмет саласы мен объектілері: 6В11101 – Туризм (к/т) білім беру бағдарламасы бойынша қызмет көрсету саласындағы 

бакалаврдың кәсіби қызмет саласы туризм және қонақжайлық индустриясы болып табылады, атап айтқанда - тұтынушылардың талаптарын 

қанағаттандыратын сапаға ие туристік өнімді әзірлеу және іске асыру, сондай-ақ туристік индустрияның негізгі секторларында кешенді туристік 

қызмет көрсетуді ұйымдастыру. 

в) Кәсіби қызмет түрлері: жобалық; өндірістік-технологиялық; ұйымдастырушылық-басқару; сервистік; ғылыми-зерттеу. 

г) Кәсіби қызметінің функциялары: 

1) жобалау қызметі:  

 белгіленген өлшемдер шеңберінде туристік өнімді жобалау міндеттерін қою; 

 туристік өнімді жасау үшін инновациялық және ақпараттық технологияларды белсенді пайдалану (броньдау және резервтеу, қолайлы 

турлар мен т. б. іздеу жүйелері мен платформалары); 

 пэкидж-турлар / жеке турлар, турпакеттер, экскурсиялық бағдарламалар және туристік қызметтің басқа да өнімдері бағдарламаларын 

жобалау; 

 технологиялық, экологиялық, әлеуметтік-экономикалық және басқа да талаптарды ескере отырып туристік өнімді әзірлеу;  
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2) өндірістік-технологиялық қызмет:  

 туристік өнімді іске асыруда заманауи технологияларды қолдану; 

 туристік өнімді әзірлеу және іске асыру процесінде ақпараттық және коммуникативтік технологияларды қолдану; 

 3) ұйымдастыру-басқару қызметі:  

  туристік индустрия кәсіпорындарында орындаушылардың өкілеттіктерін беру және жұмысын тиімді ұйымдастыру;  

  туристік қызмет саласында жедел басқару шешімдерін қабылдау; 

  шығындарды ұтымды ету мақсатында кәсіпорында туристік қызметті ұйымдастыру бойынша шығындарды есептеу және бағалау; 

  өңірдің / елдің қазіргі әлеуметтік-экономикалық дамуын ескере отырып, туристік кәсіпорынның қызметін стратегиялық жоспарлау; 

 4) сервистік қызмет:  

  кешенді туристік қызмет көрсетудің сапа стандарттарын және қауіпсіздік нормаларын қамтамасыз ету; 

  тұтынушыларға және (немесе) туристерге қызмет көрсету процесін ұйымдастыру; 

 5) ғылыми-зерттеу қызметі:  

  туристік қызметтер нарығын зерттеу және мониторингілеу; 

  инновациялық технологияларды туристік индустрия кәсіпорындарының қызметіне бейімдеу. 
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17. Құзыреттілік негізінде оқу нәтижелерін тұжырымдау 

 

Вид компетенций 

Оқыту 

нәтижесінің 

коды 

Оқу нәтижесі 

(Блум таксономиясы бойынша) 

1. Мінез-құлық 
дағдылары және 
жеке қасиеттер: 

(Soft skills) 

ОН1 
Қоғам, Тараптардың жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын қорғау саласындағы құқықтық мүдделері, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың 
экономикалық және әлеуметтік жағдайлары туралы білімдерін көрсетеді, бұл әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды ескере отырып, 

пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинауға және түсіндіруге мүмкіндік береді. 

ОН2 

Өңірдің туристік-рекреациялық ресурстарын бағалауға; Туризмнің белсенді түрлері үшін туристік маршрутты әзірлеуге қабілетті; туристік өнімді 
қалыптастыра және ілгерілете алады және сала ретінде туристік индустрияның негізгі құрамдастарының өзара іс-қимыл тетіктерін, оның ішінде 
ағылшын тілінде қолдана алады. Мұның бәрі ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу әдістерін білуге және оларды туристік қызметте қолдануға 
мүмкіндік береді. 

ОН3 
Туризмді басқару саласында фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және олардың арасындағы күрделі тәуелділіктерді білу мен түсінуді 
қолданады. Бухгалтерлік есеп, баға белгілеу, туризм кәсіпорындары қызметінің экономикалық тиімділік көрсеткіштерін есептеу және туризмдегі 
экономикалық-статистикалық модельдеу әдістерін, туристерге қызмет көрсету кезінде прогрессивті басқару технологияларын қолданады. 

2. Сандық 
құзыреттер: 

(Digital skills) 

ОН6 

Amadeus халықаралық бағдарламасында және қонақ үй және туристік бизнестегі ақпаратты өңдеудің басқа автоматтандырылған жүйелерінде 
бОНндау және құжаттаманы жүргізу әдістерін қолданады, туристерге визалық, сақтандыру, төлқұжат, кедендік, Медициналық және валюталық 
формальдылық мәселелері бойынша кеңес береді, туристердің құжаттарын шетел елшілігіне, сондай-ақ визалық орталықтарға әртүрлі виза түрлеріне 
береді. 

ОН7 

Жаңа экскурсияны дайындау, ұйымдастыру және өткізу технологиясын; шолу және тақырыптық экскурсияларды өткізу әдістемесін, туристік 
аймақтарда географиялық зерттеулерді жүргізу ерекшеліктерін меңгерген, туроператордың қызмет көрсетушілермен шарттық қатынастарын 

жасайды, туристік қызмет көрсету нарығында туристік өнімді жобалайды және ілгерілетеді, бұл туристік қызмет көрсету саласындағы озық білімге 
негізделген білім мен түсінушілікті көрсетуге мүмкіндік береді басқармасы; түрлі сандық құралдар мен smart-технологияларды, сондай-ақ тиісті 
бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалана отырып, туристік маршруттар мен экскурсиялық турларды жасайды. 

3. Кәсіби 
құзыреттер:  
(Hard skills) 

ОН4 
Қазақстан Республикасының құқықтық базасы негізінде туристер үшін құжаттар пакетін қалыптастырады, туристер мен турагенттердің құқықтары 
мен міндеттерін айқындайды, бизнес-жоспар әзірлейді, экономикалық субъектілердің микро және макро деңгейлердегі мінез-құлқын талдайды. 

ОН5 

Туристік қызметтер нарығында маркетингтік құралдарды қолданады; туризм кәсіпорындары үшін маркетингтік стратегияларды әзірлейді; тауар 

нарығының әлеуетін бағалауға; бәсекелестік жағдайды болжауға; маркетингтік Зерттеудің жоспары мен бағдарламасын жасауға; Туризмдегі 
жобалық маркетинг бағдарламаларын, туристік дестинациялардың брендтерін позициялау мен ілгерілетуді әзірлейді және енгізеді, бұл білім мен 
түсінікті кәсіби деңгейде қолдануға, дәлелдерді тұжырымдауға мүмкіндік береді. және зерттелетін аймақтың мәселелерін шешу. 

ОН8 
Оқытылатын салада оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық және практикалық білімді қолданады: қонақүйлерде туристерді 
брондау, тіркеу, орналастыру, шығару рәсімдерін жүргізеді, мейрамханаларда жұмысты ұйымдастырады, анимациялық демалыс бағдарламаларын 
әзірлейді, әуе, темір жол және туристік тасымалдаудың өзге де түрлерін ұйымдастырады; Туризмдегі тасымалдаушы ұйымдармен шарттар жасайды. 

ОН9 
Туристік нарықтағы сатып алушылардың мінез-құлық ерекшеліктерін анықтайды, туристік-рекреациялық жобалаудың практикалық-бағдарланған 
міндеттерін шешеді, Қазақстандағы мәдени-тарихи орталықтар бойынша бағыт жасайды, Іскерлік қатынастар этикасының ерекшеліктерін, қызметтік 
этикет ережелерін қолданады, оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдыларын меңгерген. 
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18. Оқыту нәтижелеріне сәйкес пәндердің модульдерін анықтау 

 

Оқыту 

нәтижесінің 

коды 

Модульдің атауы Пәндер атауы 
Көлемі 

(ECTS) 

ОН1 

Қоғамдық сананы жаңғыртудың 

дүниетанымдық негіздері 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы (МЕ) 5 

Философия 5 

ОН1, ОН3, ОН5 Қолданбалы бизнес 

5 ОН1, ОН4, ОН 6 Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 

ОН1, ОН7, ОН9 Экология және тіршілік қауіпсіздік негіздері 

ОН 1 

Әлеуметтік-саясаттану білім  
Саясаттану, Әлеуметтану 4 

Мәдениеттану, Психология 4 

Ақпараттық-коммуникативтік 

Ақпараттық - коммуникациялық технологиялар (ағылшын 

тілінде) 
5 

Орыс тілі 10 

ОН1, ОН2 Шетел тілі 10 

ОН 1 Дене шынықтыру 8 

ОН2, ОН7, ОН9 

Туризм негіздері және кәсіби тіл 

Туризмология негіздері 5 

ОН2, ОН7, ОН9 Туризм тарихы 5 

ОН 2, ОН 7, ОН 9 Geography of international tourism 4 

ОН 2, ОН 4, ОН 8 Инфраструктура туризма 5 

ОН 2, ОН7, ОН9 Туризмнің белсенді түрлерінің техникасы мен тактикасы 4 

ОН 3, ОН7, ОН 8 Pricing policy of tourist firms 5 

ОН3, ОН 4, ОН 8 Туризмдегі бухгалтерлік есеп 6 

ОН 6, ОН 7, ОН8 Менеджмент туризма 5 

ОН 4, ОН 5, ОН 7 Marketing of tourism 5 

ОН 2, ОН6, ОН 8 Кәсіби бағытталған шетел тілі 6 

ОН 2, ОН6, ОН8 Оқу 4 

ОН 1, ОН 4, ОН 6 

Туристік қызмет негіздері 

Кәсіпкерлік құқық 
5 

Туристік бизнестің ұйымдастырушылық-құқықтық негіздері 

ОН 4, ОН 7, ОН 8 
Туризм статистикасы 

4 
Сандық талдау әдістері 
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ОН 4, ОН 7, ОН 8 
Инновационные бизнес-модели в молодежном туризме 

6 
Основы предпринимательской деятельности в туризме 

ОН 3, ОН4, ОН7 
Микро және макроэкономика 

5 
Экономикалық теория негіздері 

 Өндірістік 3 

ОН6, ОН7, ОН8 

Туристік қызмет технологиясы 
 

Туризмдегі Smart-технологиялар 
5 

ОН6, ОН8, ОН9 Amadeus автоматтандырылған брондау жүйелері 

ОН6, ОН7, ОН8 
Страхование в туризме 

5 
Визово-регистрационное обеспечение в туризме 

ОН5, ОН7, ОН8 
Технология разработки турпродукта 

5 
Технология туроперейтинга 

ОН4, ОН6, ОН8 

Туризм индустриясы 

Hotel business 5 

ОН4, ОН7, ОН8, 

ОН9 

Индустрия досуга и развлечений 
4 

ОН4, ОН7, ОН8 Организация ресторанного бизнеса 5 

ОН4, ОН6, ОН7, 

ОН8 

Tourist traffic 
5 

ОН1, ОН6, ОН8, 

ОН9 

Туристік-рекреациялық қамтамасыздық 

Planning and organization of tourism business 

6 
ОН4, ОН6, ОН8, 

ОН9 

Etiquette and business communication 

ОН3, ОН4, ОН5, 

ОН8 

Экономика туризма 

5 

ОН3, ОН4, ОН8 Экономика сферы услуг 

ОН2, ОН7, ОН9 

Tourist and recreational potential of Kazakhstan 

 4 

Сultural-historical centres of Kazakhstan 

ОН2, ОН7, ОН9 Туристік-өлкетану жұмыстарының негіздері  

5 ОН2, ОН7, ОН8, 

ОН9 

Экскурсиятану 

ОН2, ОН7, ОН8, 
ОН9 

Өндірістік 
18 

ОН2, ОН7, ОН8, 

ОН9 

Диплом алды 
3 

ОН2, ОН5, ОН9  
Туризмдегі маркетингтік құралдар (Минор) 

Branding of tourism destination 
5 

ОН3, ОН5, ОН7, Project Marketing 
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ОН9 

ОН2, ОН3, ОН4, 
ОН9 

Strategic marketing 

5 

ОН2, ОН5, ОН9 Competitive strategies of tourist market 

ОН3, ОН5, ОН9 Analysis of the market of tourist services 

5 ОН2, ОН5, ОН7, 
ОН9 

Marketing research 

ОН5, ОН7, ОН9 Consumer behavior 
5 

 Motives of tourist 

ОН5, ОН6, ОН7, 
ОН9 

Қорытынды аттестация 
Дипломдық жұмысты, дипломдық жобаны жазу және қорғау 
немесе кешенді емтиханға   

12 
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19. Оқыту нәтижелерінің қол жеткізу матрицасы 

 

№ 

п.п. 
Пән атауы 

Пәннің қысаша мазмұны  

 

Кредит 

саны 

Қалыптасатын оқыту нәтижелері (кодтар) 

ОН

1 

ОН

2 

ОН

3 

ОН

4 

ОН

5 

ОН

6 

ОН

7 

ОН

8 

ОН 

9 

Жалпы білім беретін пәндер циклі 

ЖОО компоненті / таңдау компоненті 

D1 

Құқық және 
сыбайлас 

жемқорлыққа 

қарсы мәдениет 
негіздері 

Мақсаты: мемлекет, құқық, ҚР конституциялық құқығының 

негіздері туралы білімді қалыптастыру.  
Міндеттері:  

- құқық қорғау органдары мен соттың, ҚР мемлекеттік билік 

органдарының қызметін зерттеу; 
- ҚР әкімшілік, азаматтық және отбасылық, еңбек және 

әлеуметтік құқық негіздерін меңгеру; 

- сыбайлас жемқорлық әрекеттері үшін құқықтық 
жауапкершілікті түсіну, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениетті қалыптастыру. 

5 

+   +  +    

D2 
Қолданбалы 

бизнес 

Мақсаты: кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың практикалық 

дағдыларын алу. 
Міндеттері:  

 - кәсіпкерлік теориясы мен практикасын, Қазақстанда 

кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру ерекшеліктерін зерделеу; 
- кәсіпкерлік құрылымдардың экономикалық, 

ұйымдастырушылық және құқықтық қатынастарын түсіну; 

- бизнес-жоспарлау негіздерін үйрену. 

+  +  +     

D4 

Экология жәні 

тіршілік 

қауіпсіздік 
негіздер 

Мақсаты: қоғам мен табиғат дамуының негіздері туралы білімді 
қалыптастыру. 

Міндеттері: 

- табиғи ресурстарды ұтымды пайдаланудың, тіршілік 
қауіпсіздігін құқықтық реттеудің қазіргі заманғы тәсілдерін 

зерделеу; 

- жағымсыз әсердің дамуын болжай білу және төтенше 

жағдайлардың салдарын бағалау; 
- экожүйелердің бұзылу дәрежесін, популяциялардың 

құрылымы мен динамикасын, қауымдастықтағы тірі 

организмдердің өзара әрекеттесу механизмдерін зерттеу. 

+      +  + 

Базалық пәндер циклі/ 
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ЖОО компоненті 

D5 
Туризмология 

негіздері 

Мақсаты: рекреациялық географияның негізгі түсініктерін, 

кеңістіктік-уақытша Ұйымның негізі ретінде рекреациялық 
қажеттіліктерді дамыту.  

Міндеттері:  

-рекреациялық қызметті әлеуметтік-экономикалық құбылыс 
ретінде және өмір салтының элементі ретінде зерттеу; 

- қазіргі заманғы туризмнің жіктелуін, аумақтарды 

рекреациялық бағалау әдістерін білу; 
- туристік аумақтарды аудандастыру дағдыларын 

қалыптастыру. 

5  +     +  + 

D6 Туризм тарихы 

Мақсаты: ТМД және Қазақстанда туризмнің даму тарихының 

негізгі кезеңдері туралы білімді қалыптастыру. 
Міндеттері: 

- адамзат тарихын және алғашқы ұйымдастырылған 

саяхаттардың әлеуметтік экономикалық себептерін, ежелгі 
әлемде туризмнің пайда болу тарихын, орта ғасырларды, Жаңа 

уақытта туризмнің қалыптасуын, XVIII ғасырдың аяғына дейін 

және одан әрі туризмді білу; 

- XX ғасырда және біздің уақытта халықаралық туризмді 
дамыту драйверлерін түсіну. 

6  +     +  + 

D7 

Geography of 

international 

tourism 

Purpose: formation of systemic ideas about international tourism as 

a kind of foreign economic relations. 
Tasks: 

- study of the main factors and conditions for the development of 

international tourism; 

- understanding the structure of tourist demand and supply; 
- detailed study of the geography of recreational tourism, business 

tourism, etc.; 

- analysis of international tourism statistics. 

4  +     +  + 

D8 
Инфраструктура 

туризма 

Цель: изучение производственной и социальной 

инфраструктуры. 

Задачи: 

- определение роли туристской инфраструктуры в развитии 
туризма; 

- знание материально-технической базы туризма: средства 

размещения, база питания, транспортно-коммуникационная 

5  +  +    +  
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база; 

- формирование представления о проблемах развития 
туристского транспорта и сопутствующей базы.  

D9 

Туризмнің 
белсенді 

түрлерінің 

техникасы мен 
тактикасы 

Мақсаты: Туризмнің белсенді түрлерінің техникасы мен 

тактикасының негізгі ұғымдарын игеру. 

Міндеттері: 
- белсенді туристік саяхаттардың жіктелуін білу; 

- Туризмнің белсенді түрлеріндегі тактикалық әзірлемелердің 

әдістемесін зерделеу; 
- тамақтандыруды ұйымдастыру ерекшеліктерін түсіну; 

- белсенді туристік саяхаттарға арналған жабдықтардың жалпы 

сипаттамаларын, қауіпсіздік ережелерін зерттеу. 

4  +     +  + 

D10 
Pricing policy of 

tourist firms 

Purpose: formation of knowledge of the analysis of pricing strategy 
and pricing policy at a tourist enterprise in market conditions of 

functioning. 

Tasks: 
- mastering the pricing methodology in tourism; 

- study of the costs of production and sale of tourist products; 

- formation of skills for calculating the costs of tourism products. 

5   +    + +  

D11 
Туризмдегі 

бухгалтерлік есеп 

Мақсаты: Туризмдегі бухгалтерлік есеп пәні мен әдісін зерттеу. 
Міндеттері: 

- бухгалтерлік балансты зерттеу; 

- бухгалтерлік есеп шоттарын білу; 
- туризм кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есеп шоттарында 

шаруашылық операцияларды тіркеуді жүргізу; 

- Туризмдегі бухгалтерлік есепті ұйымдастыруды білу. 

6   + +    +  

D12 
Менеджмент 

туризма 

Цель: изучение таких понятий как сущность и функции 
менеджмента туризма. 

Задачи: 

- понимание стратегического и текущего планирования в 
туристском бизнесе;  

- знание алгоритма методов принятия решений в туризме; 

- изучение основ производственного туристского менеджмента, 

создания системы мотивации труда. 

5      + + +  

D13 
Marketing of 

tourism 

Purpose: basic understanding of the theoretical foundations of 

tourism marketing. 

Tasks: 
5    + +  +   
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- study of marketing systems, marketing environment, management 

and organization of marketing activities, market segmentation and 
positioning, product policy in the marketing system; 

  - ability to develop new products, pricing policy, communication 

policy; 

- evaluate competition and competitiveness of goods. 

D14 
Кәсіби 

бағытталған 

шетел тілі 

Мақсаты: кәсіби мәселелерді шешу үшін шет тілінде 

тұжырымдамалық-категориялық аппаратты қолдану туралы 

білімді қалыптастыру. 
Міндеттері: 

- лингвистикалық және экономикалық ғылымдар негізінде 

кәсіби қызметті ұйымдастыру; 

- шет тілін қарым-қатынас құралы ретінде пайдалану. 

6  +    +  +  

Базалық пәндер цклі / 

таңдау компоненті 

D15 

Туристік 

бизнестің 
ұйымдық-

құқықтық 

негіздері 

Мақсаты: туристік қызметті мемлекеттік реттеу мәселелерін 

зерделеу. 
Міндеттері: 

- туристік қызмет көрсететін субъектілерді түсіну және 

олардың жіктелуі; 
- туристік нарық субъектілерінің құқықтық мәртебесін білу;  

-туристік өнімге қойылатын заңнамалық талаптарды және 

негізгі нормативтік-құқықтық актілерді меңгеру. 5 

    +  + +  

D16 
Кәсіпкерлік 

құқық 

Мақсаты: кәсіпкерлік құқық негіздері және кәсіпкерлік құқық 
субъектілері туралы түсінік қалыптастыру.  

Міндеттері:  

- кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеуді қарау; 
- бәсекелестікті қорғауды, кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің 

құқықтарын қорғауды құқықтық реттеуді және кәсіпкерлік 

дауларды шешу тәртібін білу. 

+   +  +    

D17 
Талдаудың 

сандық әдістері 

Мақсаты: экономиканы басқару процестерінің сандық әдістері 
мен модельдерін зерттеу. 

Міндеттері: 

- бірнеше регрессияның сызықтық моделін құру мүмкіндігі; 
- регрессиялық модельдердің әртүрлі аспектілерін түсіну; 

- Деректерді талдаудың заманауи зияткерлік әдістерін ажырата 

білу. 

5   +    + +  
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D18 
Туризм 

статистикасы 

Мақсаты: ғылым ретінде және практикалық қызмет саласы 

ретінде Туризм статистикасы туралы білімді қалыптастыру.  
Міндеттері:  

- Туризм статистикасы көрсеткіштерінің жүйесін білу;  

- Туризмдегі құбылыстар мен процестердің өзара байланысын, 

атап айтқанда корреляциялық, регрессиялық және индекстік, 
дисперсиялық және факторлық талдауды статистикалық 

зерттеуді зерттеу. 

   +   + +  

D19 

Основы 

предприниматель
ской 

деятельности в 

туризме 

Цель: формирование знаний об экономической сущности и 
содержании предпринимательства. 

Задачи: 

- знание структуры и содержания компонентов деловой среды 

туризма, логики предпринимательской деятельности, процесса 
принятия предпринимательских решений; 

- изучение условий осуществления предпринимательской 

деятельности. 6 

   +   + +  

D20 

Инновационные 
бизнес-модели в 

молодежном 

туризме 

Цель: изучение концептуальных подходов к сущности и 

содержанию бизнес-моделей. 

Задачи: 

- знание основных типов бизнес-моделей туристских компаний; 
- проведение анализа структуры и организационно-

экономического механизма взаимодействия основных акторов 

бизнес-моделей туристских компаний на рынке Казахстана 

  + +   +   

D21 
Экономикалық 

теория негіздері    

Мақсаты: экономиканың негізгі түсінігін және оның қоғамдағы 

рөлін қалыптастыру. 

Міндеттері: 

- нарықты және оның қызмет ету заңдылықтарын, тауарлар мен 
ақша өндірісін ұйымдастырудың негізгі түрлерін, жаңа құн 

өндірісі мен айналысын зерделеу; 

- әлемдік экономика мәселелерін түсіну. 
5 

  + +   +   

D22 
Микро және 

макроэкономика 

Мақсаты: микроэкономика және макроэкономика туралы 

білімді қалыптастыру. 

Міндеттері: 

- микро және макроэкономикалық көрсеткіштерге ие болу; 
- макроэкономикалық тұрақсыздықты, жұмыссыздықтың 

экономикалық циклдерін, инфляцияны және т. б. зерттеу.  

- үзіліс нүктесін, негізгі негізгі көрсеткіштерді есептеу 

  + +   +   
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мүмкіндігі. 

D23 

Amadeus 
автоматтандырыл

ған брондау 

жүйесі 
 

Мақсаты: Amadeus бойынша игеру. 

Міндеттері:  
- компьютерлік брондау және брондау жүйелерінің даму 

тарихын зерттеу; 

- брондау мен резервтеудің ғаламдық компьютерлік жүйесінің 
жұмыс істеу ерекшеліктерін, жетекші ғаламдық тарату 

жүйелерінің (GDS) жұмыс істеуін білу. 

5 

     +  + + 

D24 
Туризмдегі smart-

технологиялар 

Мақсаты: Туризмдегі smart-технологиялар туралы білімді 

қалыптастыру. 
Міндеттері:  

-цифрландыру жағдайында туристік-экскурсиялық қызмет 

көрсету жүйесіндегі smart-технологиялардың мәні, рөлі мен 
маңызын зерттеу.  

- бірқатар жіктеу белгілері бөлінісінде аудиогидтер түрлерін 

білу;  
- iOS, Android платформаларында аудио нұсқаулықтарды жасау 

үшін қолданылатын бағдарламалық өнімдерді, сондай-ақ 

олардың жұмыс үстелі нұсқаларын талдау. 

     + + +  

D25 

Визово-
регистрационное 

обеспечение в 

туризме  

Цель: формирование представления об особенностях визово-
регистрационного обеспечения в туризме. 

Задачи:  

-изучении сущности и специфики туристского рынка, видов и 
форм туризма, организационных основ туристской индустрии; 

- знание вопросов безопасности в путешествии, понятию и 

сущности туристских формальностей.  
5 

     + + +  

D26 
Страхование в 

туризме 

Цель: формирование знаний о сущности страхования в туризме. 
Задачи:  

- изучение основ страхования, правовых основ страховой 

деятельности в Республике Казахстан, экономических основ и 
финансовых результатов; 

- знание особенностей личного страхования, имущественного 

страхования, страхования предпринимательских рисков, 

страхования ответственности.  

     + + +  

D27 
Технология 

туроперейтинга 

Цель: изучение теоретических основ туроперейтинга. 

Задачи: 

-знание организационно-правовых основ деятельности 
5  +    + + +  
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туроператора; 

- понимание деятельности туроператора, особенностей 
проектирования туристского продукта;  

- знание правил составления договорных отношений в 

туроперейтинга. 

D28 

Технология 

разработки 

турпродукта 

Цель: формирование знаний и базовых навыков разработки 
туристских продуктов. 

Задачи:  

- умение создавать концепции туристского продукта, 
формировать пакет туристских продуктов и услуг.  

- изучение основных видов продаж продуктов туристской 

индустрии, технологии частных продаж в туристской 

индустрии, презентация туристского продукта. 

    +  + +  

D29 
Branding of 

tourism destination 

Purpose: formation of knowledge on branding of tourist 

destinations. 

Tasks: 
- study of branding theory; 

- understanding of brand management, equity and brand positioning 

based on the customer's brand, brand resonance and brand value 

chain, selection of brand elements to build brand equity. 5 

 +   +    + 

D30 

Project Marketing Purpose: formation of knowledge on project marketing. 

Tasks: 

- study of modern marketing concepts in project management; 
-carrying out marketing research in the development of projects; 

- development of the marketing strategy of the project, formation of 

the marketing concept of the project. 

  +  +  +  + 

D31 Strategic marketing 

Purpose: formation of basic knowledge and skills in strategic 
marketing. 

Goals: 

- study of the content of strategic marketing; 
- ability to predict needs and demand; 

- analyze competition in the markets; 

- describe competitiveness and methods of its assessment, strategic 

marketing planning; 
- develop strategies. 

5 

 + + +     + 

D32 
Competitive 

strategies of tourist 

Purpose: formation of basic knowledge about the development of 

competitive strategies for the tourism market. 
 +   +    + 
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market Tasks: 

- study of market strategies in tourism; 
- knowledge of competitive advantages in tourism activities, stages 

of strategic planning in tourism. 

- analysis of success, competitiveness of products in the tourism 

business; 
- the ability to make strategic decisions and strategic choices in 

tourism. 

D33 

Marketing research Purpose: formation of knowledge and skills in conducting marketing 
research. 

Tasks: 

- study of the essence, value, classification, main directions and 

principles of marketing research; 
- knowledge of methods for collecting primary information: survey, 

observation and experiment; 

- the ability to develop a survey, use various methods in conducting 
marketing research 5 

 +   +  +  + 

D34 

Analysis of the 

market of tourist 

services 

Purpose: formation of skills in the analysis of the market of tourist 

services. 

Tasks: 
-study of the market of tourist services; 

- analysis of the tourist product in the market of tourist services; 

- description of methods for the implementation of the tourism 
product, analysis of the market share in tourism enterprises and the 

implementation of the strategy in tourism. 

  +  +    + 

D35 

Consumer behavior Purpose: formation of knowledge about consumer behavior. 

Tasks: 
- study of the characteristics of consumer behavior; 

- understanding of this economic category in the structure of 

positivism and the postmodern paradigm; 
- study of the social space of consumers, social groups, types of 

consumer behavior and fashion. 
4 

    +  +  + 

D36 

Motives of tourist Purpose: the formation of knowledge about the motives of tourist 

arrivals. 
Tasks: 

- knowledge of the basic concepts and definitions of tourism; 

  - study of the consumer's motives in tourism, the stages of making 

+    +  +  + 
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a buying decision by tourists, the main factors of tourism 

motivation, barriers in tourism. 

Кәсіптік пәндер циклі 

ЖОО компоненті 

D37 Hotel business 

Purpose: formation of knowledge about the basics of the hotel 

business. 
Tasks: 

- study of the basic concepts and features of the development of the 

hotel business; 

  - knowledge of the classification of hotel-type enterprises, the 
organizational structure of the management of a hotel enterprise; 

- Understanding the technology of receiving, accommodating and 

serving guests. 

5    +  +  +  

D38 
Индустрия досуга 

и развлечений 

Цель: формирование знаний об индустрии досуга и 

развлечений. 

Задачи:  

- изучение классификация индустрии досуга и развлечений, 
особенностей применения маркетинга в индустрии досуга; 

- овладение навыками создания анимационных программ;  

- умения организовывать пассивный отдых. 

4    +   + + + 

D39 

Организация 

ресторанного 
бизнеса 

Цель: формирование знаний по особенностям организации 

ресторанного бизнеса. 

Задачи: 

- знание цели и классификация объектов пищевой 
промышленности, характеристики ресторанов (структура 

управления, торговые и производственные помещения).  

-изучение особенностей подготовки к обслуживанию 
посетителей ресторана, непосредственно сам процесс 

обслуживания посетителей в ресторане и в других объектах 

общественного питания. 

5    +   + +  

D40 

 
 

Tourist traffic 

Purpose: formation of knowledge about the organization of tourist 
transportation. 

Tasks: 

- study of the classification of transport travel as a factor in the 
development of tourism, air transport in tourism, rail transport, 

water transport, road transport. 

- understanding of the features of development and directions of 

5    +  + + +  
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transport in the Republic of Kazakhstan. 

Кәсіптік пәндер циклі 

Таңдау бойынша компонент 

D41 

Etiquette and 
business 

communication 

 

Purpose: teaching communication as a process of establishing and 

developing business relations, ethical principles and norms in 

business relations. 
Tasks: 

- knowledge of the rules of greeting etiquette; 

- understanding the issues of the appearance of a business person; 

- study of the ethics of service relations between men and women, 
etc. 

6 

+     +  + + 

D42 

 

 
 

Planning and 

organization of 

tourism business 

Purpose: formation of knowledge about the tourism market and its 

place in the economy of Kazakhstan. 
Tasks: 

- study of the organization of work of tourist enterprises, the basics 

of management and control at a tourist enterprise; 

- understanding of the planning of tourist services, the organization 
of transport trips. 

- knowledge of the features of the preparation and conduct of tourist 

routes. 

   +  +  + + 

D43 

 

 

 

Экономика 
туризма 

Цель: формирование знаний по экономике туризма. 

Задачи: 

- освоение концептуальных подходов к понятию «экономика 

туризма», анализ экономической значимости и тенденций 
развития туризма, экономические основы организации 

предприятий туризма; 

- умение анализировать затраты предприятий туризма, ценовая 
политика, оценивать эффективность деятельности предприятий 

туризма.  5 

  + + +   +  

D44 
Экономика сферы 

услуг 

Цель: формирование знаний по экономике сферы услуг. 

Задачи:  
- изучение следующих важных разделов: концепции экономики 

туризма, анализ экономической значимости и тенденций 

развития туризма, экономические основы организации 
предприятий туризма;  

- умение анализировать затраты предприятий туризма, цены и 

ценовую политику на предприятиях туризма. 

  + +    +  
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D45 

 

 
Сultural-historical 

centres of 

Kazakhstan 

Purpose: formation of knowledge about the main cultural and 

historical centers of Northern, Eastern, Western, Southern and 
Central Kazakhstan. 

Tasks: 

- knowledge of key historical monuments, their appearance and 

development; 
- evaluate their tourist and recreational attractiveness. 

4 

 +     +  + 

D46 

 

 
Tourist and 

recreational 

potential of 

Kazakhstan 

Purpose: formation of knowledge about the theoretical and 

methodological foundations of tourist and recreational activities. 
Tasks: 

- knowledge of the concept, essence and objectives of the tourist and 

recreational potential (TRP); 

- possession of methods for assessing the TRP; 
-study of tourist and recreational resources in the context of the 

regions of Kazakhstan, as well as to bring international experience 

in assessing the country's TRP. 

+ +     +  + 

D47 Экскурсиятану 

Мақсаты: экскурсия құрылымы, экскурсия функциялары 

туралы білімді қалыптастыру. 

Міндеттері: 

- экскурсияларды жіктей білу; 
- экскурсияны дайындау әдістемесі мен экскурсия жүргізу 

техникасын меңгеру; 

- экскурсияны дайындау және өткізу кезінде әртүрлі пәндердің 
білімін пайдалану мәселелерін қарастыру. 5 

 +     + + + 

D48 

Туристік-

өлкетану 

жұмыстарының 
негіздері 

Мақсаты: туристік-өлкетану жұмысының маңызды бағыттарын 

зерттеу. 

Міндеттері: 
- Қазақстандағы өлкетануды білу; 

- аймақтардағы экономика және әлеуметтік-географиялық 

зерттеулер мәселелерін түсіну, тарихи өлкетану және 
мұражайтану негіздері. 

 +     +  + 
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20. Оқыту және бағалау әдістерімен жоспарланған оқыту нәтижелерін келісу (ЖОН) 

 
Оқу 

нәтижелері 
Модуль бойынша жоспарланған оқыту нәтижелері 

Оқыту әдістері Бағалау әдістері 

ОН1 

Қоғам, Тараптардың жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын қорғау саласындағы 
құқықтық мүдделері, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың экономикалық және 

әлеуметтік жағдайлары туралы білімдерін көрсетеді, бұл әлеуметтік, этикалық және 

ғылыми көзқарастарды ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін 
ақпаратты жинауға және түсіндіруге мүмкіндік береді. 

Интерактивті дәріс Тест 

ОН2 

Өңірдің туристік-рекреациялық ресурстарын бағалауға; Туризмнің белсенді түрлері 

үшін туристік маршрутты әзірлеуге қабілетті; туристік өнімді қалыптастыра және 

ілгерілете алады және сала ретінде туристік индустрияның негізгі құрамдастарының 
өзара іс-қимыл тетіктерін, оның ішінде ағылшын тілінде қолдана алады. Мұның бәрі 

ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу әдістерін білуге және оларды туристік 

қызметте қолдануға мүмкіндік береді. 

Кейс-әдістер Тест 

ОН3 

Туризмді басқару саласында фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және олардың 

арасындағы күрделі тәуелділіктерді білу мен түсінуді қолданады. Бухгалтерлік есеп, 

баға белгілеу, туризм кәсіпорындары қызметінің экономикалық тиімділік 

көрсеткіштерін есептеу және туризмдегі экономикалық-статистикалық модельдеу 
әдістерін, туристерге қызмет көрсету кезінде прогрессивті басқару технологияларын 

қолданады. 

Жобалық оқыту  Жобаны әзірлеу 

ОН4 

Қазақстан Республикасының құқықтық базасы негізінде туристер үшін құжаттар 
пакетін қалыптастырады, туристер мен турагенттердің құқықтары мен міндеттерін 

айқындайды, бизнес-жоспар әзірлейді, экономикалық субъектілердің микро және 

макро деңгейлердегі мінез-құлқын талдайды. 

Жобалық оқыту  Жобаны әзірлеу 

ОН5 

Туристік қызметтер нарығында маркетингтік құралдарды қолданады; туризм 
кәсіпорындары үшін маркетингтік стратегияларды әзірлейді; тауар нарығының 

әлеуетін бағалауға; бәсекелестік жағдайды болжауға; маркетингтік Зерттеудің 

жоспары мен бағдарламасын жасауға; Туризмдегі жобалық маркетинг 
бағдарламаларын, туристік дестинациялардың брендтерін позициялау мен 

ілгерілетуді әзірлейді және енгізеді, бұл білім мен түсінікті кәсіби деңгейде 

қолдануға, дәлелдерді тұжырымдауға мүмкіндік береді. және зерттелетін аймақтың 

мәселелерін шешу. 

Төңкерілген  класс 
(Flipped Class) 

Катанотест 

ОН6 

Amadeus халықаралық бағдарламасында және қонақ үй және туристік бизнестегі 

ақпаратты өңдеудің басқа автоматтандырылған жүйелерінде брондау және 

құжаттаманы жүргізу әдістерін қолданады, туристерге визалық, сақтандыру, 
төлқұжат, кедендік, Медициналық және валюталық формальдылық мәселелері 

Дөңгелек стөл Презентациялар 
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бойынша кеңес береді, туристердің құжаттарын шетел елшілігіне, сондай-ақ визалық 

орталықтарға әртүрлі виза түрлеріне береді. 

ОН7 

Жаңа экскурсияны дайындау, ұйымдастыру және өткізу технологиясын; шолу және 
тақырыптық экскурсияларды өткізу әдістемесін, туристік аймақтарда географиялық 

зерттеулерді жүргізу ерекшеліктерін меңгерген, туроператордың қызмет 

көрсетушілермен шарттық қатынастарын жасайды, туристік қызмет көрсету 
нарығында туристік өнімді жобалайды және ілгерілетеді, бұл туристік қызмет көрсету 

саласындағы озық білімге негізделген білім мен түсінушілікті көрсетуге мүмкіндік 

береді басқармасы; түрлі сандық құралдар мен smart-технологияларды, сондай-ақ 
тиісті бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалана отырып, туристік маршруттар мен 

экскурсиялық турларды жасайды. 

Жобалық оқыту  Жобаны әзірлеу 

ОН8 

Оқытылатын салада оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық 

және практикалық білімді қолданады: қонақүйлерде туристерді брондау, тіркеу, 
орналастыру, шығару рәсімдерін жүргізеді, мейрамханаларда жұмысты 

ұйымдастырады, анимациялық демалыс бағдарламаларын әзірлейді, әуе, темір жол 

және туристік тасымалдаудың өзге де түрлерін ұйымдастырады; Туризмдегі 
тасымалдаушы ұйымдармен шарттар жасайды. 

Жобалық оқыту  Жобаны әзірлеу 

ОН9 

Туристік нарықтағы сатып алушылардың мінез-құлық ерекшеліктерін анықтайды, 

туристік-рекреациялық жобалаудың практикалық-бағдарланған міндеттерін шешеді, 

Қазақстандағы мәдени-тарихи орталықтар бойынша бағыт жасайды, Іскерлік 
қатынастар этикасының ерекшеліктерін, қызметтік этикет ережелерін қолданады, 

оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту 

дағдыларын меңгерген. 

Жобалық оқыту  Жобаны әзірлеу 
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21. Оқу нәтижелерінің қол жетімділігін бағалау критерийлері 

 
ОН кодтары Критерийлер  

ОН 1 

Біледі: туризмнің негізгі ұғымдары мен анықтамалары, туристік қызметтерді тұтынушының себептері; бизнес-жоспарлау негіздері; Кәсіпкерлік дауларды қарау тәртібі, 
кәсіпкерлік субъектілерінің құқықтарын қорғау құралдары. 

Істей алады: графикалық редакторларды пайдалана отырып, отандық және шетелдік порталдар негізінде статистикалық ақпаратты жинау және талдау; сыртқы ортаның 
экожүйеге, оның ішінде "бизнес ортаға"теріс әсер ету тәуекелдерінің дәрежесін бағалау. 

Меңгерген: ҚР заңнамалық базасының негіздері (ҚР Конституциясы, әкімшілік, азаматтық, отбасылық, еңбек, әлеуметтік, кәсіпкерлік құқық, "сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл туралы" заң); іскерлік қарым-қатынастың этикалық қағидаттары, ережелері, нормалары. 

ОН 2 

Біледі: саяхат және ұйымдастырылған саяхат тарихы, өлкетану негіздері, тарихи ескерткіштердің сипаттамалары, Қазақстанның мәдени-тарихи орталықтары; туризмнің 
белсенді түрлерінің жіктемесі, әлемнің туристік өңірлері, туризмнің материалдық-техникалық базасының құрылымы, туристік саяхаттар мен жорықтарды ұйымдастыру 
кезіндегі қауіпсіздік қағидалары; шет тіліндегі кәсіби терминология; "Туристік қызмет туралы" ҚР Заңы және туристік қызметті құру ерекшеліктері туристік қызмет 
көрсету туралы үлгілік шарт. 

Істей алады: IZI.Travel платформасында аудио-экскурсияларды орналастыру арқылы әртүрлі туристік бағыттарды, соның ішінде экскурсиялық бағыттарды дамыту, 
халықаралық және ішкі бағыттар бойынша туристік өнімді қалыптастыру; халықаралық туризмнің трендтерін қадағалау; әлемнің өңірлері бойынша әртүрлі туристік 
қызметтерге сұраныс пен ұсынысты болжау; Қазақстан мен әлемнің туристік инфрақұрылымының негізгі проблемаларын талдау; шетелдік туризмдегі туризм жөніндегі 
ақпаратты түсіну экономикалық және жалпы профиль бойынша шет тілінде сөйлесуді қолдау( ауызша сөйлеуді дамыту); бренд элементтерін таңдау; туристік нарық үшін 

әртүрлі стратегияларды әзірлеу; маркетингтік зерттеулердің әртүрлі әдістерін қолдану. 

Меңгерген: Қазақстан аумағын рекреациялық бағалау әдістемесімен, туристік инфрақұрылымның бәсекеге қабілеттілігін бағалау әдістерімен, экскурсияны  дайындау 
әдістемесімен, туристік аумақтарды аудандастыру дағдыларымен; ішкі және халықаралық нарықтарда туристік қызметтерді ілгерілетудің өзекті құралдарымен (SMM); 
халықаралық туризм статистикасын талдау құралдарымен; оқу-жаттығу жорығы жағдайында туристік жарақтарды қолдану дағдыларымен; туристік қызметтерді брендинг 
теориясымен маркетингтік зерттеулерді ұйымдастыру процесі, бастапқы және қайталама ақпаратты жинау әдістері. 

ОН 3 

Біледі: бухгалтерлік есеп шоттары, туризмдегі бухгалтерлік есепті ұйымдастыру; бухгалтерлік есеп шоттарындағы шаруашылық операцияларын тіркеуді жүргізу процесі; 
нарық құрылымы және оның даму заңдылықтары. 

Істей алады: есепке алу, баға саясаты әдістерін қолдану; туристік кәсіпорынның шығындарын, сондай-ақ туризм кәсіпорындары қызметінің экономикалық тиімділігінің 
көрсеткіштерін есептеу; туристік кәсіпорындардың баға стратегиялары мен баға саясатын талдау; экономикалық проблемаларды талдау; шығынсыздық нүктесін, нарық 
үлесін және өсу қарқынын есептеу, оларды талдай отырып, жұмыссыздық, инфляция қисықтарын құру; жобаның маркетингтік стратегиясын әзірлеу; жобаны әзірлеу 
процесінде маркетингтік зерттеулер жүргізу. 

Меңгерген: Туризмдегі экономикалық-статистикалық модельдеу, туристерге қызмет көрсетудегі прогрессивті басқару технологиялары; туризм кәсіпорындарының 
тиімділігін бағалау әдістемесі. 

ОН 4 

Біледі: турагенттер мен туристердің құқықтары мен міндеттері; маркетинг тұжырымдамалары; туризм статистикасы көрсеткіштерінің жүйесі; туризмнің іскерлік 
ортасының компоненттері; туристік компаниялардың бизнес-модельдерінің типтері; қонақ үй кәсіпорындары қызметінің ерекшеліктері және олардың сыныптамасы; 
демалыс индустриясының сыныптамасы. 

Істей алады: ҚР құқықтық базасы негізінде туристер үшін құжаттар пакетін қалыптастыру; түрлі нарықтарды сегменттеу; тауар, баға, өткізу, коммуникациялық саясатты 
әзірлеу; маркетингтік қызметті басқару және ұйымдастыру; көптеген регрессияның сызықтық моделін құру және деректерді талдаудың қазіргі заманғы зияткерлік әдістерін 
ажырату және оларды пайдалану; туристік кәсіпорындардың отандық нарықтағы өзара іс-қимылының құрылымы мен ұйымдастырушылық-экономикалық тетігін талдау 
тамақтану және орналастыру объектісінің бизнес-жоспарын әзірлеу; туристік тасымалдарды ұйымдастыруға арналған шығындарды есептеу; туристік саяхатты жоспарлау 
және маршрут желісін құру. 

Меңгерген: микро және макро деңгейлердегі экономикалық субъектілердің мінез - құлқын талдау; туристік өнімдерді жылжыту құралдары; қонақтарды қабылдау, 
орналастыру және қызмет көрсету технологиясы; ойын-сауық қызметтерін жылжыту кезіндегі маркетингтік құралдар; қонақ үй және мейрамхана кешендерінде қонақтарға 
қызмет көрсету процестерін ұйымдастыру. 

ОН 5 

Біледі: бренд-менеджмент негіздері, бренд құнын құру тізбегі. 

Істей алады: туристік өнімдердің тұжырымдамаларын жасау; туризм кәсіпорны үшін маркетингтік стратегияларды әзірлеу; тауар нарығының әлеуетін бағалау; 
бәсекелестік жағдайды болжау; маркетингтік зерттеудің жоспары мен бағдарламасын жасау; туристік өнімдерді мақсатты аудиторияға таныстыру; туристік бизнестегі 

табысты талдау; тұтынушылардың мінез-құлқының ерекшеліктерін және туристік қызметтерді сатып алу туралы шешім қабылдауға әсер ететін факторларды зерделеу. 
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Меңгерген: туристік өнімдер мен қызметтерді сату техникаларын; Excel, SPSS көмегімен деректерді талдау әдістерін.   

ОН 6 

Біледі: туризмде шешім қабылдау әдістерінің алгоритмі; өндірістік туристік менеджмент негіздері; түрлі сыныптамалық белгілері бойынша аудиогидтердің түрлері. 

Істей алады: туристерге визалық, сақтандыру, кедендік, төлқұжат, медициналық, валюталық формальдылықтар мәселелері бойынша кеңес беру; туристердің шетел 
елшіліктеріне және визалық орталықтарға әртүрлі виза түрлеріне құжаттарын тапсыру; туристік бизнесте стратегиялық жоспарлауды  жүзеге асыру; аудиогидтер жасау үшін 
өнімдерді талдау; қонақ үй кәсіпорны қызметінің негізгі салалық көрсеткіштерін есептеу. 

Меңгерген: Amadeus халықаралық бағдарламасында және қонақ үй және туристік бизнестегі ақпаратты өңдеудің басқа автоматтандырылған жүйелерінде құжаттама 
жүргізу және брондау әдістері; еңбекті ынталандыру әдістері. 

ОН 7 

Біледі: туристік аймақтарда географиялық зерттеулер жүргізу ерекшеліктері. 

Істей алады: туристік қызметтерді жеткізушілермен шарттық қатынастар жасау; нарықта туристік қызметтерді жылжытудың әртүрлі нұсқаларын жасау. 

Меңгерген: экскурсияны дайындау, ұйымдастыру және өткізу технологиясы; түрлі экскурсияларды өткізу әдістемесі; басқару саласындағы білім; анимациялық 
бағдарламаларды әзірлеу дағдылары. 

ОН 8 

Біледі: әуе, теміржол, автомобиль тасымалдарын ұйымдастыру процесі, жастар туризміндегі инновациялық бизнес-модельдер; туризмдегі smart-технологиялардың мәні. 

Істей алады: туристік саладағы оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу; туристерді қонақ үйге брондау, тіркеу, орналастыру және шығару рәсімдерін жүргізу; 

туристік тасымалдау туралы шарттар жасау; экскурсияның технологиялық картасын, көрсету объектісінің паспортын жасау. 

Меңгерген: мейрамханада жұмысты ұйымдастыру әдістері; қонақ үй кәсіпорнының кірістілігін талдау әдістері; ерлер мен әйелдер арасындағы қызметтік қатынастар 
этикасы. 

ОН 9 

Біледі: су саяхаттарының күрделілік санаттары; Amadeus жүйесіндегі негізгі кодтар, экскурсиялық маршруттарды бекіту тәртібі. 

Істей алады: тұлғаның бірқатар психологиялық сипаттамаларын ескере отырып, туристік нарықтағы сатып алушылардың мінез-құлық ерекшеліктерін анықтау; туристік-
рекреациялық жобалаудың практикалық-бағдарланған міндеттерін шешу; Қазақстандағы мәдени-тарихи орталықтар бойынша маршрут жасау; түрлі туристік кәсіпорындар 

үшін этика кодексін әзірлеу. 

Меңгерген: қызметтік этикет ережелерімен, туризмде өз бетінше оқуды жалғастыру үшін оқу дағдыларымен. 
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22. Түлек моделі 

Түлектің атрибуттары: 
Экономика және бизнес саласындағы жоғары кәсібилік 
Эмоционалды интеллект 
Бейімділігі ғаламдық қауіп-қатерлерге қарсы 
Көшбасшылық  
Кәсіпкерлік ойлау 
Жаһандық азаматтық 
Академиялық адалдық қағидалары мен мәдениетінің маңызын түсіну 
 

Құзыреттілік түрлері  Құзыреттіліктер сипаттамасы  

1. Мінез-құлық дағдылары және 
жеке қасиеттер 

 (Softskills) 

 

1) кәсіпкерлік қызметтің құрылымын егжей-тегжейлі сипаттауға қабілетті;;  
2) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың және процесті реттейтін құжаттардың барлық ұғымдарын еркін 

сипаттай алады; 

3) саланың өндірістік жүйелері мен объектілерінің орнықтылығын арттыру жөніндегі іс-шараларды әзірлейді;  
4) философиялық материалды іздеу, жүйелеу және еркін баяндау дағдыларын және философиялық идеяларды, 

тұжырымдамаларды салыстыру әдістерін; пікірталастарға қатысу, өз пікірін дәлелді баяндау дағдыларын табысты 

қолданады; 

5) кәсіби қызметті жүзеге асыру кезінде экономикалық мазмұндағы ақпаратты пайдалану технологиясын 
меңгереді. 

6) үздік деңгейде өңірдің туристік-рекреациялық ресурстарын бағалау процесін меңгерген; 

7) Туризмнің белсенді түрлері үшін туристік маршрутты жоғары деңгейде әзірлеуге қабілетті;  
8) туристік өнімді қалыптастыра және ілгерілете алады және сала ретінде туристік индустрияның негізгі 

құрамдастарының өзара іс-қимыл тетіктерін, оның ішінде ағылшын тілінде қолдана алады. 

9) бухгалтерлік есепті ақпараттық жүйе ретінде; бухгалтерлік есептің мәні мен әдісін; бухгалтерлік баланс пен 
теңгерімдік теңдеуді; шоттар мен қосарланған жазбаны; бухгалтерлік құжаттама мен есепке алу тіркелімдерін 

талдайды; 

10) математикалық әдістердің көмегімен Болашақ қызмет саласындағы процестер мен құбылыстарға толық 

талдау жасайды;  
11) өз жұмысын жетілдіру жолдарын ғылыми іздестіру саласын табысты кеңейте отырып, экономиканың 

қолданбалы мәселелерін зерттеуді талдау әдістерін сәйкестендіру үшін еркін айқындайды және салыстырады;; 

12) экономикалық талдау, факторлық талдау әдістерін, тәсілдерін және әдістерін, қаржылық коэффициенттер 
әдістерін, басқарушылық талдау негіздерін, маржиналдық талдау негіздерін, қаржылық талдау негіздерін 

меңгерудің жоғары деңгейін көрсетеді; 

13) қолданбалы экономикалық-математикалық модельдерді тұжырымдау, оларды талдау және басқарушылық 
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шешімдер қабылдау үшін пайдалану; кәсіпорындар қызметін болжау бойынша практикалық дағдылардың жоғары 

деңгейін меңгереді. 

2. Сандық құзыреттіліктер 
(Digital skills) 

 

1) Amadeus халықаралық бағдарламасында брондау және құжаттама әдістерін өте жақсы қолданады; 
2) қонақ үй және туристік бизнестегі ақпаратты өңдеудің басқа автоматтандырылған жүйелерінде жоғары 

практикалық дағдыларға ие; 

3) туристерге визалық, сақтандыру, төлқұжат, кедендік, Медициналық және валюталық формальдылық мәселелері 
бойынша толық көлемде кеңес береді;  

4) туристердің шетел елшілігіне виза алу үшін құжаттарын, сондай-ақ визалық орталықтарды тапсыру ережелері 

бойынша өте жақсы білімдерін көрсетеді, сауатты талдау жасайды; 
5) экскурсияны дайындау, ұйымдастыру және өткізу технологиясын, оның ішінде заманауи цифрлық құралдар мен 

smart-технологияларды пайдалану негізінде жоғары деңгейде меңгерген; 

6) шолу және тақырыптық экскурсиялар жүргізу әдістемесін, туристік аймақтарда Географиялық зерттеулер 

жүргізу ерекшеліктерін өте жақсы біледі;; 
7) туроператор мен қызметтерді жеткізушілер арасында шарттық қатынастар жасайды; 

8) туристік қызмет көрсету нарығында туристік өнімді жобалайды және ілгерілетеді. 

3. Кәсіби құзыреттіліктер  
(Hardskills)    

 

1) Қазақстан Республикасының құқықтық базасы негізінде туристер үшін құжаттар пакетін қалыптастыру 
қағидаларын жоғары деңгейде меңгерген; 

2) нақты жағдайларды талдау кезінде экономикалық-математикалық әдістер мен модельдердің мәселелерін жоғары 

деңгейде анықтауға, әлеуметтік-экономикалық тиімділік критерийлерін, тәуекелдерді бағалауды және ықтимал 

әлеуметтік-экономикалық салдарларды ескере отырып, оларды шешу тәсілдерін ұсынуға қабілетті; ;  
3) туристер мен турагенттердің құқықтары мен міндеттерін жоғары деңгейде айқындайды, бизнес-жоспарды шебер 

әзірлейді;; 

4) микро және макро деңгейлердегі экономикалық субъектілердің мінез-құлқын талдауды жоғары деңгейде ұсынуға 
қабілетті болуы тиіс. 

5) маркетингтегі тауар саясатының, маркетингтің баға және өткізу саясатының, маркетингтегі коммуникациялық 

саясаттың мағынасын талдайды; 

6) маркетинг, маркетингтегі Стратегиялық жоспарлау, Халықаралық маркетинг жүйесінде жарнаманы қолдану 
науқанын жобалайды; 

7) маркетингті жоспарлау және бақылау іс-әрекетінің шарттары мен шектеріне жоғары деңгейде талдау жүргізеді;; 

8) қызметтер маркетингінің және туристік кәсіпорынның коммерциялық емес қызметінің сәйкестігі туралы 
қорытындыларды жобалауға қабілетті болуы тиіс; 

9) Туризмдегі маркетингтік зерттеулердің ұйымдастырушылық және әдістемелік негіздеріне, оларды жүргізудің 

мәні мен кезеңдеріне, ақпаратты жинау мен талдаудың негізгі әдістеріне тамаша талдау жасай алады, маркетингтік 
зерттеулердің құрылымына толық сипаттама бере алады; 

10) туристерді қонақ үйлерге брондау, тіркеу, орналастыру, жазып беру рәсімдерін табысты жүргізеді; 

11) мейрамханалардағы жұмысты кәсіби ұйымдастырады;; 

12) анимациялық бос уақыт бағдарламаларын әзірлеумен айналысады; 
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13) әуе, теміржол және туристік тасымалдардың өзге де түрлерін ұйымдастырады; 

14) Туризмдегі тасымалдаушы ұйымдармен шарттар жасайды. 
15) сатып алушылардың туристік нарықтағы мінез-құлық ерекшеліктерін айқындайды; 

16) туристік-рекреациялық жобалаудың практикаға бағытталған міндеттерін табысты шешеді; ; 

17) Қазақстандағы мәдени-тарихи орталықтар бойынша маршрутты жоғары деңгейде жасайды; 

18) Қазақстандағы түрлі тарихи дәуірлердегі мәдени ескерткіштердің көркемдік стильдерінің ерекшеліктерін 
ажыратады;  

19) Іскерлік қатынастар этикасының ерекшеліктерін, қызметтік этикет ережелерін қолданады. 
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