
 

Паспорт образовательной программы  

 

Код и классификация 

области образования  

 

6В11 Услуги 

Код и классификация 

направлений подготовки 

 

6В111 Сфера обслуживания 

Код и наименование 

образовательной 

программы  

 

6В11101 Туризм 

Группы образовательных 

программ 

 

В091 Туризм 

Уникальность 

образовательной 

программы 

 

Уникальные конкурентные преимущества образовательной 

программы 6В11101 Туризм ВКГУ им. С. Аманжолова: 

- высокий уровень языковой подготовки; 

- высокий уровень теоретической подготовки с учетом 

тенденций социально-экономического развития; привлечение к 

учебному процессу ведущих специалистов по подготовке 

туристских кадров (кандидатов и докторов наук, специалистов-

практиков – руководителей и специалистов предприятий 

индустрии туризма); 

- развитие навыков исследовательской деятельности, 

выполнение проектов, направленных на практическое 

применение современных методик и технологий организации 

деятельности предприятий (учреждений) сферы туризма; 

- организация участия обучающихся в учебно-ознакомительных 

турах, экскурсиях и турпоходах по Восточно-Казахстанской 

области, в том числе, профессиональные образовательные туры, 

программа которых включает встречи с представителями 

туристического бизнеса, обучение (мастер-классы, семинары), 

практику и сертификацию; 

- возможность для обучающихся участвовать в разработке 

новых туристских проектов и продуктов в рамках дипломных 

работ (проектов) и научно-исследовательской работы, 

проводимой на базах Центра экономических и юридических 

исследований на площадке «G-Global», лаборатории 

регионального экономического мониторинга и анализа, других 

научно-практических центров вуза, научной школы доктора 

экономических наук, профессора Кайгородцева А.А.;   

- акцент на организацию профессиональной деятельности, в 

рамках которой обучающийся ориентирован на постоянное 

профессиональное самосовершенствование. 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 

Цель ОП 

 

Подготовка квалифицированных специалистов, 

обладающих социально-значимыми личностными 

установками и ценностями, способных к успешной 

профессиональной деятельности в сфере индустрии 

туризма и гостеприимства в соответствии с потребностями  

глобального и локального рынка труда. 
. 

Задачи ОП 1) развитие компетентной полиязычной личности, 



 востребованной на рынке труда, обладающей ценностями в 

соответствии с общегосударственной программой «Рухани 

жанғыру», с высоким уровнем профессиональной культуры, 

способной к творчеству и инновациям; 

2) формирование у обучающихся научного мировоззрения, 

аналитических, исследовательских компетенций для решения 

современных научно-практических задач в области туризма; 

3) подготовка специалиста, способного решать организационно-

управленческие, производственно-технологические задачи и 

проблемы, стратегии основных направлений государственной 

политики в области туризма; выполнять необходимые функции 

и виды профессиональной деятельности в сфере туризма;  

4) овладение современными информационно-

коммуникационными, цифровыми технологиями с целью их 

успешного применения в общественной, профессиональной и 

иной деятельности; 

5) создание условий для продолжения образования на 

последующей ступени образования (магистратура). 

Результаты обучения по 

ОП 

 

По завершении образовательной программы обучающиеся будут 

способны: 

- проводить опросы, анкетирование туристов для получения 

отзывов о поездке,  использовать информационные и 

коммуникационные технологии, составлять и реализовывать 

программы для мониторинга и проведения рекламных и PR-

коммуникаций  на рынке туристских услуг 

-  интерпретировать нормативную документацию в области 

управления ресурсами, оценивать пути  и способы повышения 

эффективности использования ресурсов, применять 

нормативные и законодательные акты, регулирующие правовые 

взаимоотношения поставщиков и потребителей услуг. 

- применять коммуникативные умения , техники и технологии 

делового общения, принимать управленческие решения исходя 

из конкретной ситуации с учетом социальной политики 

государства. 

- использовать специальные знания в зависимости от вида тура 

(страховка, самостраховка, переправа через реки, преодоление 

сложного рельефа, первая медицинская помощь) 

контролировать график, порядок и безопасность движения на 

маршруте. 

- анализировать текущее состояния инфраструктуры на 

маршруте, природных и социальных факторов, обеспечивающих 

оптимальное обслуживание с учетом требований  туристов. 

- разрабатывать  различные виды  туров  с учетом специфики 

развития внутреннего и внешнего туризма в регионе   

- разрабатывать стратегию гостиничного предприятия, 

обеспечивать качество гостиничного и ресторанного сервиса и 

корпоративной культуры; применять на практике порядок 

индивидуального и группового бронирования,  применения 

цифровых пространств и современных алгоритмов для 

увеличения скорости работы и масштабов задач с 

существующими агрегаторами и платформами 

- принимать решения в нестандартных ситуациях посредством 

поиска и анализа качественных и количественных данных, 

находить и использовать информацию, необходимую для 

ориентирования в основных текущих проблемах экономики. 

- развивать общечеловеческие и социально-личностные 

ценности на основе философских знаний, а также знаний о 



психических и физических особенностях личности, путях 

самосовершенствования, личностного роста и самоактуализации 

- выполнять необходимые для составления планов разделы, 

основываясь на выдвигаемых стратегиях, целях и задачах, 

умение выделять основы  планирования и прогнозирования, 

использовать методы для анализа внутренней и внешней сред 

фирмы, осуществлять оценку эффективности проекта, учет 

рисков. 

- интерпретировать простейшие модели микроэкономической 

теории, макроэкономики и мировой экономики, обобщения 

наблюдаемых экономических закономерностей и явлений, 

способностью использовать экономические знания в 

профессиональной деятельности 

- осуществлять коммуникативные умения на казахском, русском 

и английском  языках для общения в профессиональной 

деятельности,  межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

- использовать экономические и в сфере предпринимательства, 

экологические знания, научные представления о менеджменте, а 

также знания по безопасности жизнедеятельности в решении 

профессиональных и иных задач; демонстрировать правовую 

культуру, высокую сознательную дисциплину, толерантность и 

добропорядочность 

- демонстрировать в профессиональной деятельности знания 

теории и методологии туризма, смежных наук, практические 

навыки применения современных информационных технологий, 

осуществления инновационной деятельности, ведения 

бухгалтерского учета и аудита, финансового анализа 

- использовать приемы и методы академического письма, 

научных исследований, планирования и постановки 

эксперимента, анализа процессов в исследуемой области, 

оценки и интерпретации статистических и экспериментальных 

данных 

 

Квалификационная характеристика выпускника 

 

Присуждаемая степень 
Бакалавр в области услуг по образовательной 

программе6В11101 Туризм 

Перечень должностей 

- менеджер в туристских фирмах;  

- менеджер в государственных и частных компаниях, 

занимающихся туристским бизнесом; 

- руководитель рекламных служб предприятий туристкой 

инфраструктуры;  

- руководитель рекламных служб предприятий туристкой 

инфраструктуры;  

- руководитель различных служб туристской индустрии; 

- руководитель культурно-развлекательных предприятий 

туристских центров. 

Объект профессиональной 

деятельности  

- органы государственного управления, связанные с 

организацией туризма (Министерства, акиматы, их 

региональные подразделения и структуры); 

- государственные и частные компании, занимающиеся 

туристским бизнесом; 

- консалтинговые компании туристского профиля; 

- маркетинговые службы туристских предприятий; 

- объекты инфраструктуры туризма; 



- учебные заведения, готовящие специалистов по туризму; 

- научно-исследовательские организации, занимающиеся 

изучением проблем развития туризма; 

- рекламные агентства, занятые продвижением туристских услуг 

на внутренний и внешний рынок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Білім беру бағдарламасының паспорты  

 

Білім беру 

саласының коды 

мен жіктелуі 

 

6В11 Қызметтер 

Дайындық 

бағыттарының 

коды мен жіктелуі 

 

6В111 Қызмет көрсету саласы 

Білім беру 

бағдарламасының 

коды мен атауы  

 

6В11101 Туризм 

Білім беру 

бағдарламаларының  

топтары 

 

В091 Туризм 

Білім беру 

бағдарламасының 

бірегейлігі 

 

С. Аманжолов ат. ШҚМУ 6В11101 Туризм білім беру 

бағдарламасының бірегей бәсекелестік артықшылықтары: 

- тіл дайындығының жоғары деңгейі; 

-әлеуметтік-экономикалық даму үрдістерін ескере отырып теориялық 

дайындықтың жоғары деңгейі; туристік кадрларды даярлау бойынша 

жетекші мамандарды (ғылым кандидаттары мен докторларын, практик 

– мамандарды-Туризм индустриясы кәсіпорындарының басшылары 

мен мамандарын) оқу процесіне тарту); 

- зерттеу қызметінің дағдыларын дамыту, туризм саласындағы 

кәсіпорындардың (мекемелердің) қызметін ұйымдастырудың заманауи 

әдістері мен технологияларын іс жүзінде қолдануға бағытталған 

жобаларды орындау; 

-білім алушылардың Шығыс Қазақстан облысы бойынша оқу-танысу 

турларына, экскурсиялар мен туристік жорықтарға қатысуын 

ұйымдастыру, соның ішінде бағдарлама туристік бизнес өкілдерімен 

кездесулерді, оқытуды (мастер-класстар, семинарлар), практика мен 

сертификаттауды қамтитын кәсіптік білім беру турларына қатысу; 

- кафедраның «G-Global» алаңында экономикалық және құқықтық 

зерттеулер орталығының, аймақтық экономикалық мониторинг және 

талдау зертханасының, ЖОО-ның басқа да ғылыми-практикалық 

орталықтарының, э. ғ. д., профессор А.А. Кайгородцевтың ғылыми 

мектебінің базасында өткізілетін  ғылыми-зерттеу және диплом 

жұмыстары шеңберінде жаңа туристік жобалар мен өнімдерді әзірлеуге 

білім алушылардың қатысу мүмкіндіктері;  

- білім алушы тұрақты кәсіби өзін-өзі жетілдіруге бағытталған кәсіби 

қызметті ұйымдастыруға баса назар аудару. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы  

ББ мақсаты 

Жаһандық және жергілікті еңбек нарығының қажеттіліктеріне сәйкес 

туризм және қонақжайлылық индустриясы саласында табысты кәсіби 

қызметке қабілетті, әлеуметтік маңызды жеке тұлғалық қондырғылары 

мен құндылықтары бар білікті мамандарды даярлау 

БББ міндеттері 

1) еңбек нарығында сұранысқа ие, "Рухани жанғыру" жалпы 

мемлекеттік бағдарламасына сәйкес құндылықтарға ие, 

шығармашылық пен инновацияларға қабілетті кәсіби мәдениетінің 

жоғары деңгейі бар Құзыретті көптілді тұлғаны дамыту; 

2) білім алушыларда туризм саласындағы қазіргі ғылыми-практикалық 

міндеттерді шешу үшін ғылыми дүниетанымды, аналитикалық, зерттеу 

құзыреттіліктерін қалыптастыру; 



3) туризм саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарының 

стратегияларын, ұйымдастырушылық-басқару, өндірістік-

технологиялық міндеттерді және проблемаларды шешуге қабілетті 

маманды даярлау; туризм саласындағы кәсіби қызметтің қажетті 

функциялары мен түрлерін орындау;  

қоғамдық, кәсіби және өзге де қызметте табысты қолдану мақсатында 

қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық, цифрлық 

технологияларды меңгеру; 

4) білім берудің келесі сатысында (магистратура) білім алуды 

жалғастыру үшін жағдай жасау. 

БББ оқыту 

нәтижелері 

 

Білім беру бағдарламасы аяқталғаннан кейін білім алушылар: 

-сапар туралы пікір алу үшін туристерге сауалнама, сауалнама жүргізу, 

ақпараттық және коммуникациялық технологияларды пайдалану, 

туристік қызметтер нарығында жарнамалық және PR-

коммуникацияларды мониторингілеу және өткізу үшін бағдарламалар 

құру және іске асыру 

-ресурстарды басқару саласындағы нормативтік құжаттарды 

интерпретациялау, ресурстарды пайдалану тиімділігін арттыру 

жолдары мен тәсілдерін бағалау, қызметтерді жеткізушілер мен 

тұтынушылардың құқықтық қарым-қатынасын реттейтін нормативтік 

және заңнамалық актілерді қолдану. 

- мемлекеттің әлеуметтік саясатын ескере отырып , нақты жағдайға 

сүйене отырып, іскерлік қарым-қатынастың коммуникативтік 

біліктерін, техникасы мен технологияларын қолдану, басқарушылық 

шешімдер қабылдау 

- тур түріне байланысты арнайы білімді пайдалану (сақтандыру, 

өздігінен сақтандыру, өзен арқылы өту, күрделі рельефті еңсеру) 

маршруттағы қозғалыс кестесін, тәртібін және қауіпсіздігін бақылау. 

- туристердің талаптарын ескере отырып, оңтайлы қызмет көрсетуді 

қамтамасыз ететін маршруттағы инфрақұрылымның ағымдағы жай-

күйін, табиғи және әлеуметтік факторларды талдау. 

- өңірдегі ішкі және сыртқы туризмді дамыту ерекшелігін ескере 

отырып, әртүрлі турлар түрлерін әзірлеу 

- қонақ үй кәсіпорнының стратегиясын әзірлеу, қонақ үй және 

мейрамхана сервисінің және корпоративтік мәдениеттің сапасын 

қамтамасыз ету; қолданыстағы агрегаторлармен және 

платформалармен жұмыс жылдамдығы мен міндеттер ауқымын 

арттыру үшін жеке және топтық брондау, сандық кеңістіктер мен 

қазіргі заманғы алгоритмдерді қолдану тәртібін практикада қолдану 

- сапалы және сандық деректерді іздеу және талдау арқылы стандартты 

емес жағдайларда шешімдер қабылдау, экономиканың негізгі 

ағымдағы мәселелерінде бағдарлау үшін қажетті ақпаратты табу және 

пайдалану 

- философиялық білім, сондай-ақ тұлғаның психикалық және 

физикалық ерекшеліктері, өзін-өзі жетілдіру жолдары, тұлғалық өсу 

және өзін-өзі белсендендіру туралы білім негізінде жалпыадамзаттық 

және әлеуметтік-тұлғалық құндылықтарды дамыту 

- ұсынылатын стратегияларға, мақсаттар мен міндеттерге негізделе 

отырып, жоспарларды жасау үшін қажетті бөлімдерді орындау, 

жоспарлау мен болжамдау негіздерін бөле білу, фирманың ішкі және 

сыртқы ортасын талдау үшін әдістерді қолдану, жобаның тиімділігін 

бағалауды жүзеге асыру, тәуекелдерді есепке алу. 

- микроэкономикалық теорияның, макроэкономиканың және әлемдік 

экономиканың қарапайым модельдерін түсіндіру, байқалатын 

экономикалық заңдылықтар мен құбылыстарды жалпылау, 

экономикалық білімді кәсіби қызметте қолдану қабілеті 

- тұлғааралық және мәдениетаралық өзара іс-қимылдың кәсіби 



қызметінде қарым-қатынас жасау үшін қазақ, орыс және ағылшын 

тілдерінде коммуникативтік біліктерді жүзеге асыру. 

- кәсіпкерлік саласында экономикалық және экологиялық білімді, 

менеджмент туралы ғылыми түсініктерді, сондай-ақ кәсіптік және өзге 

де міндеттерді шешуде өмір сүру қауіпсіздігі бойынша білімді 

пайдалану; құқықтық мәдениетті, жоғары саналы тәртіпті, төзімділік 

пен парасаттылықты көрсету 

- кәсіби қызметте туризм теориясы мен әдіснамасы, аралас ғылымдар, 

қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану, инновациялық 

қызметті жүзеге асыру, бухгалтерлік есеп пен аудитті жүргізу, 

қаржылық талдауды практикалық дағдыларын көрсету 

- академиялық жазу, ғылыми зерттеулер, экспериментті жоспарлау 

және қою, зерттелетін саладағы үдерістерді талдау, статистикалық 

және эксперименталды деректерді бағалау және интерпретациялау 

тәсілдері мен әдістерін қолдану 

 

Түлектің біліктілік сипаттамасы  

Берілетін дәреже:  

 

6В11101 Туризм білім беру бағдарламасы бойынша қызмет көрсету 

саласындағы бакалавр 

Лауазымдарының 

тізімі  

 

- туристік фирмалардағы менеджер;  

- туристік бизнеспен айналысатын мемлекеттік және жеке 

компаниялардағы менеджер; 

- туристік инфрақұрылым кәсіпорындарының жарнамалық қызметінің 

басшысы;  

- туристік инфрақұрылым кәсіпорындарының жарнамалық қызметінің 

басшысы;  

- туристік индустрияның әртүрлі қызметтерінің басшысы; 

- туристік орталықтардың мәдени-ойын-сауық кәсіпорындарының 

басшысы. 

Кәсіби қызмет 

объектісі  

 

- туризмді ұйымдастыруға байланысты мемлекеттік басқару органдары 

(Министрліктер, әкімдіктер, олардың өңірлік бөлімшелері мен 

құрылымдары)); 

- туристік бизнеспен айналысатын мемлекеттік және жеке 

компаниялар; 

- туристік саладағы консалтингтік компаниялар; 

- туристік кәсіпорындардың маркетингтік қызметтері; 

- туризм инфрақұрылымының объектілері; 

- туризм мамандарын даярлайтын оқу орындары; 

- туризмді дамыту мәселелерін зерттеумен айналысатын ғылыми-

зерттеу ұйымдары; 

- ішкі және сыртқы нарыққа туристік қызметтерді жылжытумен 

айналысатын жарнама агенттіктері. 

 

 

 

 

 



The Passport of Education Program 

 

Education area code and 

classification 
6В11 Services 

Code and classification of training 

areas 
6В111 Service sector 

Сodeandnameofeducationprogram 6В11101 Tourism 

Groupsofeducationalprograms В091 Tourism 

The uniqueness of the educational 

program 

Unique competitive advantages of the educational program 

6В11101 Tourism EKSU S. Amanzholova: 

- high level of language training; 

- a high level of theoretical training, taking into account the 

trends of socio-economic development; involvement in the 

educational process of leading specialists in the training of 

tourism personnel (candidates and doctors of science, 

practitioners-managers and specialists of the tourism 

industry); 

- development of research skills, implementation of projects 

aimed at the practical application of modern methods and 

technologies of organization of activities of enterprises 

(institutions) of the tourism sector; 

- organization of participation of students in study tours, 

excursions and tours in the East Kazakhstan region, including 

professional educational tours, the program of which includes 

meetings with representatives of the tourism business, training 

(master classes, seminars), practice and certification; 

- the opportunity for students to participate in the development 

of new tourism projects and products within the framework of 

diploma work (project) and research work carried out on the 

bases of the Center for economic and legal studies on platform 

"G-Global", laboratory of regional economic monitoring and 

analysis, other research centres of the University, the scientific 

school of doctor of economic Sciences, Professor A. A. 

Kaygorodtsev;   

- emphasis on the organization of professional activities, in 

which the student is focused on continuous professional self-

improvement. 

Profilemap of education program 

Objective ofEP 

Training of qualified specialists with socially significant 

personal attitudes and values, capable of successful 

professional activities in the field of tourism and hospitality 

industry in accordance with the needs of the global and local 

labor market 

Purposeof EP 

1) development of a competent multilingual personality, in 

demand in the labor market, possessing values in accordance 

with the national program "rukhani zhangyru" , with a high 

level of professional culture, capable of creativity and 

innovation; 

2) formation of students ' scientific Outlook, analytical, 

research competencies to solve modern scientific and practical 

problems in the field of tourism; 

3) training of the specialist capable to solve organizational and 

administrative, production and technological tasks and 

problems, strategy of the main directions of the state policy in 



the field of tourism; to carry out necessary functions and types 

of professional activity in the sphere of tourism;  

mastering modern information and communication, digital 

technologies for the purpose of their successful application in 

public, professional and other activities; 

4) creating conditions for continuing education at the next 

stage of education (master's degree). 

Result of training of EP 

Upon completion of the educational program, students will be 

able to: 

- conduct surveys and surveys of tourists to get feedback about 

the trip, use information and communication technologies, 

develop and implement programs for monitoring and 

conducting advertising and PR communications in the tourist 

services market 

- interpret regulatory documentation in the field of resource 

management, evaluate ways and means to improve the 

efficiency of resource use, apply regulations and legislation 

that regulate the legal relationship between service providers 

and consumers. 

- apply communication skills, techniques and technologies of 

business communication, make management decisions based 

on a specific situation, taking into account the social policy of 

the state 

- use special knowledge depending on the type of tour 

(insurance, self-insurance, river crossing, overcoming difficult 

terrain) to control the schedule, order and safety of traffic on 

the route. 

- analyze the current state of infrastructure on the route, 

natural and social factors that provide optimal service to meet 

the requirements of tourists. 

- develop different types of tours taking into account the 

specifics of the development of internal and external tourism 

in the region 

- develop the strategy of the hotel company, ensure the quality 

of hotel and restaurant services and corporate culture; apply in 

practice the procedure for individual and group reservations, 

the use of digital spaces and modern algorithms to increase the 

speed and scale of tasks with existing aggregators and 

platforms 

- make decisions in non-standard situations by searching and 

analyzing qualitative and quantitative data, find and use 

information necessary to navigate the main current problems 

of the economy 

- develop universal and socio-personal values based on 

philosophical knowledge, as well as knowledge about the 

mental and physical characteristics of the individual, ways of 

self-improvement, personal growth and self-actualization 

- perform the necessary sections for drawing up plans, based 

on the proposed strategies, goals and objectives, the ability to 

highlight the basics of planning and forecasting, use methods 

to analyze the internal and external environment of the 

company, evaluate the effectiveness of the project, and 

account for risks. 

- interpret the simplest models of microeconomic theory, 

macroeconomics and the world economy, generalization of 

observed economic patterns and phenomena, the ability to use 

economic knowledge in professional activities 



- to carry out communication skills in Kazakh, Russian and 

English for communication in professional activities of 

interpersonal and intercultural interaction 

- use economic and busines knowledge, environmental 

knowledge, scientific ideas about management, as well as 

knowledge about life safety in solving professional and other 

tasks; demonstrate legal culture, high conscious discipline, 

tolerance and integrity 

- demonstrate professional knowledge of the theory and 

methodology of tourism, related Sciences, practical skills in 

the application of modern information technologies, 

innovation, accounting and auditing, financial analysis 

- use techniques and methods of academic writing, research, 

planning and setting up an experiment, analyzing processes in 

the research area, evaluating and interpreting statistical and 

experimental data 

Graduate qualification characteristics 

Awarded degree: 
Bachelor in the field of services for the educational program 

6В11101 Tourism 

Listofposts 

- manager in travel agencies;  

- manager in public and private companies engaged in tourism 

business; 

- head of advertising services of tourist infrastructure 

enterprises;  

- head of advertising services of tourist infrastructure 

enterprises;  

- head of various services of the tourism industry; 

- head of cultural and entertainment enterprises of tourist 

centers. 

The object of professional activity 

- public administration bodies related to the organization of 

tourism (ministries, akimats, their regional divisions and 

structures); 

- public and private companies engaged in tourism business; 

- consulting companies of tourist profile; 

- marketing services of tourist enterprises; 

- the objects of tourism infrastructure; 

- educational institutions training specialists in tourism; 

- research organizations engaged in the study of problems of 

tourism development; 

- advertising agencies engaged in the promotion of tourist 

services to the domestic and foreign markets. 

 

 
 


