Мамандықтар
бағыты:

ҚЫЗМЕТ
КӨРСЕТУ

«Қызмет көрсету» бағыты бойынша
мамандықтар тізімі:
 5В090100 - Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен
тасымалдауды ұйымдастыру
 5В090200 - Туризм
 5В090500 - Әлеуметтік жұмыс
 5В090600 - Мәдени тынығу жұмысы
 5В090800 - Бағалау
 5В090900 - Логистика (сала бойынша)
 5В091200 - Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі

5В090100 - Тасымалдауды, қозғалысты
ұйымдастыру және көлікті пайдалану
Академиялық дәрежесі - «Көлікті пайдалану
және жүк қозғалысы мен тасымалдауды
ұйымдастыру» мамандығы бойынша қызмет
көрсету бакалавры.

Түлектер :
• көлік кәсіпорындары мен бөлімдерінде;
• көліктік-экспедиторлық кәсіпорындар мен
ұйымдарда;
• көлікті басқарудың аймақтық органдарында
және мемлекеттік көлік инспециясында жұмыс
істей алады.

5В090200 - Туризм
Академиялық дәрежесі - «Туризм» мамандығы бойынша
қызмет көрсету бакалавры.
Түлектер :
• туризм ұйымдарымен байланысты мемлекеттік басқарма
мекемелерінде (министрлік, әкімшілік, олардың аумақтық
бөлімшелері мен құрылымдары);
• әлеуметтік-мәдени сұрақтар және туристік пен
мейманханалық бизнеспен айналысатын мемлекеттік және
жеке компанияларда;
• туристік бағыттағы консалтингтік компанияларда,
авиакомпанияларда;
• туризмді дамыту мәселесін зерттейтін ғылыми-зерттеу
ұйымдарда;
• ішкі және сыртқы нарыққа туристік қызметін жылжытумен
айналысатын жарнамалық агенттіктер;
• мейманханалық шаруашылықтарда, ойын-сауық
индустриясында қызмет атқара алады.

5В090500 - Әлеуметтік жұмыс
Академиялық дәрежесі - «Әлеуметтік жұмыс»
мамандығы қызмет көрсету бакалавры.
Түлектер:
• халықты әлеуметтік қорғау ұйымдары мен
мекемелерінде,
• әлеуметтік қызмет көрсету, оңалту орталықтарда,
• отбасы мен балаларға көмек көрсету орталықтары,
пенитенциарлық жүйеде, жасөспірімдер ісі бойынша
инспецияларда,
• әлеуметтік баспаналарда, мәдени тынығу
қызметтерде,
• әлеуметтік-өндірістік салада әлеуметтік
қызметтерде әлеуметтік қызметкер болып жұмыс
істейді.

5В090600 - Мәдени тынығу жұмысы
Академическая степень - «Мәдени-тынығу жұмысы»
мамандығы қызмет көрсету бакалавры.
Түлектер келесідей лауазымдарда қызмет атқара
алады:
• мәдениет пен шығармашылық саласында ұжымның
көркемдік жетекші; бұқаралық мерекелік
қойылымдардың режиссер-қоюшы, сценарист;
• мектептік және мектептен тыс мекемелерде
тәрбиелік жұмысты басқаратын ұйымдарда маман;
• арнайы ұйымдарда педагог-ұйымдастырушы.

5В090800 - Бағалау
Академическая степень - «Бағалау» мамандығы
бойынша қызмет көрсету бакалавры.
Түлектер:
• жылжымалы және жылжымайтын мүлікті, жерді,
қоршаған орта мен табиғи ресурстарды, машиналарды,
жабдықтар мен көлік құралдарын, жаңа технологиялар
мен жаңалықтарды, материалдық емес активтерді және
зияткерлік меншікті, бизнесті бағалау бойынша
сарапшы-бағалаушы, кеңесші;
• ғылыми-зерттеу ұйымдарда ғылыми қызметкер,
түрлі салалық мен меншік түріне байланысты жоғары
және орта деңгейдегі өндірістің, фирманың және
ұйымдардың меңгерушісі қызметтерін атқара алады

5В090900 - Логистика (сала бойынша)
Академиялық дәрежесі - «Логистика (сала бойынша)»
мамандығы бойынша қызмет көрсету бакалавры.
Түлектер:
• логистика бойынша менеджер;
• логистика бойынша маман;
• тарификатор;
• қойма менеджері;
• экспедитор ретінде қызмет атқара алады.
Кәсіби қызметінің саласы - тауарлардың өндіріс
жолынан бастап, жүзеге асыру нүктесіне дейінгі
аралықтағы қозғалысын үйлестіру болып табылады:
тауарларды қаттау және көліктік тасымалдауды
ұйымдастыру, жүкті сапалы жеткізуді жоспарлау және
ұйымдастыру.

5В091200 - Мейрамхана ісі және
қонақ үй бизнесі
Академиялық дәрежесі - «Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі» мамандығы
бойынша қызмет көрсету бакалавры.
Түлектің кәсіптік қызметтік саласы:
• қонақ үй бизнесін ұйымдастырумен байланысты мемлекеттік басқару
органдар (министрліктер, акиматтар, олардың бөлімдері мен құрылымдары),
мейрамхана мен қонақ үй бизнесімен айналысатын мемлекеттік және жеке
компаниялар;
• қызмет көрсету саласы: тамақтануды ұйымдастырмен айналысатын
кәсіпорындар (мейрамханалар, қонқ үй және басқа да құрылымдар), мүліктік
кешендер (кәсіпорындар,мекемелер мен ұйымдар) және басқа да қонақ үй
индустриясындағы басқа да объектілер;
• тамақтануды дамыту, тамақтануды ұйымдастырудағы маркетинг
проблемаларымен айналысатын ғылыми-зерттеу ұйымдардар;
• қонақ үй шарушалығы бойынша орта деңгейдегі мамандарды дайындайтын
оқу орындары;
• мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесінде қызметтерді ішкі және сыртқы
нарыққа жылжытумен айналысатын жарнамалық агенттіктерде жұмыс жасай
алады.
Түлектер қонақжайлылық пен мейрамханалық индустриясында менеджер;
администратор, басшының орынбасары; қонақ үй, ресторан басқарушысы, қонақ
үйлерде қабылдау мен орналастыру қызметінің басқарушысы; залдың
метрдотелі, менеджері, администраторы лауазымдарында жұмыс істей алады.

