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Коммунальное государственное казенное предприятие  

«Колледж индустрии туризма и гостеприимства»  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

специальностей технического и профессионального образования колледжа 

 

Специальность: 10150100 - «Туризм» 

Квалификация:  

3W10150102 - Экскурсовод 

Основная цель деятельности: Работа по созданию и функционированию экскурсионных и 

туристских маршрутов, обзорных площадок, информационных пунктов 

 

3W10150103 - Туристический агент 

Основная цель деятельности: Предоставление туристских услуг по различным видам 

туризма. Организация, разработка и проведение въездных и внутренних туров 

 

4S10150104 - Менеджер по туризму 

Основная цель деятельности: Управление, планирование и организация туристской 

деятельности в рамках дестинации 

Объектами профессиональной деятельности менеджера по туризму являются 

предприятия туризма, органы управления туризмом, экскурсионные бюро, туристские 

компании и корпорации, предприятия, организации различных организационно-правовых 

форм, требующие профессиональных знаний в области менеджмента. 

 

Срок обучения: на базе  основного среднего образования - 3 года 10 месяцев 

 

Специальность: 10130100 - «Гостиничный бизнес» 

Квалификация:  

3W10130101- Администратор 

Основная цель деятельности: Прием, размещение и регистрация различных категорий гостей. 

Ведение учета занятых номеров и наличия свободных мест 

 

4S10130104 - Супервайзер 

Объектами  профессиональной  деятельности супервайзера являются  гостиничные  

комплексы. 

Основная цель деятельности: Прием, размещение и регистрация различных категорий гостей. 

Ведение учета занятых номеров и наличия свободных мест 

 

Срок  обучения: на базе основного среднего образования - 2 года  10 месяцев. 

на базе общего среднего образования – 1 год 10 месяцев 

 

Специальность: 10130300 - «Организация  питания» 

Квалификация: 

3W10130301 - Кондитер-оформитель 

Основная цель деятельности: Изготовление качественной кондитерской и шоколадной 

продукции, оформление, презентация и продажа в организациях питания 
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3W10130302 - Повар 

Основная цель деятельности: Приготовление качественных блюд, напитков и кулинарных 

изделий, их презентация и продажа в организациях питания 

 

4S10130303  - Технолог 

Основная цель деятельности: Выполнение работ по улучшению технического оснащения и 

технологического процесса предприятия 

Объектами  профессиональной  деятельности  является  являются  рестораны, кафе, 

столовые, узкоспециализированные  предприятия 

Срок обучения: на базе  основного среднего образования - 3 года 10 месяцев 

 

Квалификация: 

3W10130302 - Повар 

 

Срок обучения: на базе  основного среднего образования - 2 года 10 месяцев 

на базе общего среднего образования (повышенный уровень) - 10 месяцев 

 

Специальность: 10130200 - «Организация обслуживания  в сфере питания» 

Квалификация:  

3W10130201- Официант 

3W10130202 - Бармен-бариста 

Основная цель деятельности: Обслуживание потребителей едой и напитками в организациях 

питания. Приготовление кофейных напитков 

 

Срок обучения: на базе  основного  среднего образования - 2 года 10 месяцев 

 

Специальность: 04130100 - «Менеджмент» (по отраслям и областям применения) 

Квалификация:  

4S04130101 - Менеджер  

Основная цель деятельности: Организация и контроль продаж продукции организации путем 

расширения дистрибьюции 

Объектами  профессиональной  деятельности менеджера  являются  предприятия  

торговли и сферы  услуг - торговые  центры,  гипер- и супермаркеты, гостиницы,  

развлекательные  центры. 

 

Срок обучения: на базе  основного  среднего образования - 2 года 10 месяцев 

 

Специальность: 07210300 - «Хлебопекарное,  макаронное  и  кондитерское   производство» 

Квалификация:  

3W07210302 - Кондитер   

Основная цель деятельности: Выполнение несложных операции связанных с выпечкой 

мучных кондитерских изделий и выпеченных полуфабрикатов. 

Объектами  профессиональной  деятельности кондитера  являются  предприятия 

хлебопекарной,  макаронной и  кондитерской  промышленности  независимо  от  форм 

собственности, выполнение несложных операции связанных с выпечкой мучных кондитерских 

изделий и выпеченных полуфабрикатов. 

 

Срок обучения: на базе основного среднего образования - 2 года 10 месяцев 
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Прием документов осуществляется по адресу: 

050004,  г. Алматы, 

ул.Чайковского  7, угол пр-кт Райымбека 

Тел.+7 (727) 2332297, +7 (727) 2332298,  

факс:+7 (727) 2332036 

Сайт колледжа: www.kitig.kz 

WhatsApp: +7 777 099 6500  

Социальные сети: 

 

  Instagram:  kitig_oficial Facebook: Колледж индустрии туризма и 

гостеприимства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kitig.kz/
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Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі  

Алматы қаласының Білім басқармасы 

 «Туризм және қонақжайлылық индустриясы колледжі» 

 коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бекітемін 

Директор  

 

____________ Н. Жабыкбаев 

____________ 20____ жыл 

 

Колледждің техникалық және кәсіби білім беретін мамандықтарының  

ТІЗІМІ  

 

Мамандық: 10150100 - «Туризм» 

Біліктілік:  

3W10150102 – Саяхат жүргізуші 

Қызметтің негізгі мақсаты: Саяхат пен туристік бағыттарын, бақылау алаңдарын, ақпараттық 

орындарды құру және олардың қызмет етуі бойынша жұмыстар  

 

3W10150103 – Туристік агент 

Қызметтің негізгі мақсаты: Туризмнің әр түрлі түрлері бойынша туристік қызметтерді 

ұсыну. Сыртқы және ішкі туризмді ұйымдастыру, әзірлеу және өткізу  

 

4S10150104 – Туризм менеджері 

Туризм менеджерінің кәсіби қызметінің объектілері менеджмент саласында кәсіби білімді 

талап ететін туризм кәсіпорны, туризмді басқару органдары, саяхаттау бюросы, туристік 

компаниялар мен корпорациялар, кәсіпорындар, түрлі ұйымдастыру-құқықтық формадағы 

ұйымдар болып табылады. 

Қызметтің негізгі мақсаты: Дестинация шеңберіндегі туристік қызметті басқару, жоспарлау 

және ұйымдастыру  

 

Оқу мерзімі: негізгі орта білім базасында - 3 жыл 10 ай 

 

Мамандық: 10130100 - «Қонақ үй бизнесі» 

Біліктілік:  

3W10130102 – Аға қызметші 

Қызметтің негізгі мақсаты: Бөлмелердегі тәртіп пен тазалықты қалыпта сақтау. Бөлмелерді 

қонақ үйдің төсек жабдықтарымен және шығын материалдарымен қамтамасыз ету  

 

4S10130104 - Супервайзер 

Супервайзердің кәсіби қызметінің объектілері қонақ үй кешендері болып табылады. 

Қызметтің негізгі мақсаты: Түрлі деңгейдегі қонақтарды қабылдау, орналастыру және 

тіркеу. Орналастырылған бөлмелер мен бос бөлмелердің есебін жүргізу  

 

Оқу мерзімі: негізгі орта білім базасында - 2 жыл  10 ай. 
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Мамандық: 10130300 - «Тамақтандыруды ұйымдастыру» 

Біліктілік: 

3W10130301 - Кондитер-безендіруші 

Қызметтің негізгі мақсаты: Сапалы кондитерлік және шоколад өнімдерін дайындау, оларды 

тамақтандыру ұйымдарына презентациялау және сату  

 

3W10130302 - Аспазшы 

Қызметтің негізгі мақсаты: Сапалы тағамдарды, сусындар мен аспаздық өнімдерді 

дайындау, оларды тамақтандыру ұйымдарына презентациялау және сату  

 

4S10130303 - Технолог 

Кәсіби қызметінің объектілері мейрамханалар, кафелер, асханалар, жоғары маманданған 

кәсіпорындар болып табылады  
Қызметтің негізгі мақсаты: Кәсіпорынның техникалық жабдықталуы мен технологиялық 

процесін жақсарту бойынша жұмыстарды орындау  

Оқу мерзімі: негізгі орта білім базасында - 3 жыл 10 ай 

 

Біліктілік: 

3W10130301 - Кондитер-безендіруші 

Қызметтің негізгі мақсаты: Сапалы кондитерлік және шоколад өнімдерін дайындау, оларды 

тамақтандыру ұйымдарына презентациялау және сату  

 

3W10130302 - Аспазшы 

Қызметтің негізгі мақсаты: Сапалы тағамдарды, сусындар мен аспаздық өнімдерді 

дайындау, оларды тамақтандыру ұйымдарына презентациялау және сату 

 

Оқу мерзімі: негізгі орта білім базасында - 2 жыл 10 ай 

 

Біліктілік: 

3W10130302 - Аспазшы 

Қызметтің негізгі мақсаты: Сапалы тағамдарды, сусындар мен аспаздық өнімдерді 

дайындау, оларды тамақтандыру ұйымдарына презентациялау және сату 

 

Оқу мерзімі: жалпы орта білім базасында (жоғарылатылған деңгей) - 10 ай 

 

Мамандық: 10130200 - «Тамақтану саласында қызмет көрсетуді ұйымдастыру» 

Біліктілік:  

3W10130202 - Бармен-бариста 

Қызметтің негізгі мақсаты: Тамақтандыру ұйымдарының тұтынушыларына тамақпен және 

сусындармен қызмет көрсету. Кофе сусындарын дайындау 

 

4S10130204 – Іс-шараларға қызмет көрсету жөніндегі менеджер 

Іс-шараларға қызмет көрсету жөніндегі менеджердің кәсіби қызметінің объектілері 

мейрамханалар, кафелер, асханалар, жоғары маманданған кәсіпорындар болып табылады. 

Қызметтің негізгі мақсаты: Мейрамхана және конференция қонақтарына жайлы жағдай 

жасау, іс-шараларда жайлы және жағымды уақыт өткізуі үшін қонақтарды барлық қажетті 

заттармен қамтамасыз ету  

 

Оқу мерзімі: негізгі орта білім базасында - 2 жыл 10 ай 

 

Мамандық: 04130100 - «Менеджмент» (қолдану салалары бойынша) 

Біліктілік:  

4S04130101 - Менеджер  
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Менеджердің кәсіби қызметінің объектілері сауда және қызмет көрсету саласының 

кәсіпорындары – сауда орталықтары, гипер- және супермаркеттер, қонақ үйлер, ойын-сауық 

орталықтары болып табылады. 

Қызметтің негізгі мақсаты: Тарату көлемін кеңейту арқылы ұйым өнімдерін сатуды 

ұйымдастыру және бақылау жасау  

 

Оқу мерзімі: негізгі орта білім базасында - 2 жыл 10 ай 

 

Мамандық: 07210300 - «Нан пісіру, макарон және кондитер өндірісі» 

Біліктілік:  

3W07210302 - Кондитер   

Кондитердің кәсіби қызметінің объектілері ұннан жасалған кондитерлік өнімдер мен 

пісірілген жартылай фабрикаттарды пісірумен байланысты қарапайым операцияларды 

орындайтын, жеке меншік нұсқасына қарамастан, нан пісіру, макарон және кондитер 

өндірісінің кәсіпорындары болып табылады. 

Қызметтің негізгі мақсаты: Ұннан жасалған кондитерлік өнімдер мен пісірілген жартылай 

фабрикаттарды пісірумен байланысты қарапайым операцияларды орындау. 

 

Оқу мерзімі: негізгі орта білім базасында - 2 жыл 10 ай 

 

 

 

 

Біздің мекен-жайымыз: 

050004, Алматы қаласы.  

     Чайковский көшесі 7, 

  Райымбек даңғылының қиылысы  

Тел. +7 (727) 2332297, +7 (727) 2332298, 

факс: +7 (727) 2332036 

Е-mail: psh18@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


