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5В060900-География мамандығы бойынша дипломдық жобалар
тақырыптары
1.
Баянауыл ауданында баламалы энергия көздерін қолдану жэне дамыту
2.
Павлодар облысының миграциялық үдерістері
3.
Қазақстанның орман ресурстары жэне оларды қалпына келтіру
бойынша багдарламалар
4.
Павлодар облысындағы жеңіл өнеркәсіптің дамуына бага беру
5.
Ірі қалалардагы қалдықсыз өндірістің маңызы
6.
Қазақстан Республикасындагы шөлейттену мэселелері: үдерістері мен
зардаптары туралы қазіргі заманғы түсініктер
7.
Қоршаган орта жагдайын талдау жэне оның Павлодар облысының
тұрғындарының денсаулыгына тигізетін эсері
8.
Ерейментау ауданының әлеуметтік-экономикалық даму мэселелері мен
болашагы
9.
Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылық географиясы
10. Қазақстан Республикасының сыртқы саяси стратегияларын
қалыптастыруындагы геосаяси факторлар
11. Қазақстан Республикасы халқының өмір сүру деңгейі мен сапасы
12. География пэні бойынша жогаргы сыныптар үшін білім алушылардың
үлгерімін жақсарту мақсатында «Павлодар облысының әлеуметтікэкономикалық сипаттамасы» элективті электронды курсын жасап шығару
13. Аймақтың тұрақты дамуын зерттеу мақсатында Павлодар облысының
экономикалық ресурстарына сипаттама беру
14. Павлодар ауданы шаруашылыгының экономикалық - географиялық
ерекшеліктері
15. Павлодар қаласы маңында «Рабочий» аралының ландшафттық
дизайнын үйымдастыру
16. Бос уақытты ұйымдастыру мақсатында Павлодар қаласы маңында
«Рабочий» аралының табигат жагдайларына рекреациялық бага беру
17. Табигат қоргау қызметін басқарудың әдістемелік негіздері
18. Ақсу ферроқорытпа заводының АО «ТНК «Казхром» филиалының
мысалында қоршаган ортаның ластануын геоэкологиялық багалау
19. ҚР табиғатты қоргау қызметін мемелекеттік реттеудің әдістері
20. Мектеп географиясындагы оқытудың ойын технологиясы
21. Петролеум Оперейтинг Қарашыганақ мүнай кен орындарының қазіргі
күйі мен даму болашагы

22. Павлодар облысының минеральды көлдері аймақтағы туризм дамуындағы
фактор ретінде
23. Мектеп географиясындағы картографиялық білім мен біліктілікті
жақсарту мәселелері
24. Қазақстан электроэнергетикасы мен электркөздерінің балама көздері
25. Қазақстанның ресей федерациясымен сырткы экономикалық байланысы
мен геосаясат мәселелері
26. Қазақстан транспортының қазіргі мәселелері мен оларды шешу жолдары
27. Мойылды көлін геоэкологиялық бағалау жэне оны рекреацияда қолдану
болашағы
28. Мектеп географиясында елтанудан сабақ берудің әдістемелік
ерекшеліктері
29. Эрозия - топырақ жамылғысыныңдифференциациясының негізгі факторы
ретінде (Қазақстан мысалы ретінде)
30. Қазақстан республикасында мектеп географиясын оқытудағы кәсіптік
білім беру
«География жэне туризм» кафедрасының отырысыида қарастырылды.
« Jj » 0$______ 2014 г. Протокол ■/___________
ГжТ кафедрасының меңгерушісі

Д.Д.Есимова

6М090200-Туризм мамандығы бойынша магистрлік диссертациялар
тақырыптары
1.
Павлодар облысының туристік аттрактивтілігін арттыру
2.
Павлодар облысының табиғатын қорғау мен туризмін дамыту
3.
Рекреациялық қажеттілік рекреациялық қызметтің кеңістіктікуақытты уйымдастыруының негізі ретінде
4.
Павлодар облысының дамуындағы ұлттық туристік потенциалын
тиімді пайдалану және кіру туризм
5.
Павлодар облысының туристік салаларындағы кәсіпорындардың
есебін ұйымдастырудың ерекшеліктері
6.
Павлодар облысы туризміндегі маркетингтік басқарудың негізгі
ерекшеліктері
7.
Қонақжайлылық пен туризм индустриясының қызмет көрсету
ерекшелігі
8.
Туризм менеджерінің кэсіби тұлғасын модельдеу.
9.
Туризмнің дамуындағы халықаралық туристік ұйымдардың ролі
10.
Туристік индустрия дамуындағы ұлттық мемлекеттік нысанның
жэне мәдениеттің қайта жаңғыруы
«География жэне туризм» кафедрасының отырысында қарастырылды.
«Л С _ » /С>f _____ 2014 г. Протокол _ / ___________
ГжТ кафедрасының меңгерушісі

Д.Д.Есимова

БЕКІТЕМІН

6М060900-География мамандығы бо
тақырыптары
1. Оронимдердің ландшафт ерекшеліктерін анықтаудағы рөлі
2 . Шығыс Қазақстан облысы гидронимдерінің табиғат жағдайларына
бейнелену дәрежесі
3. Гляциалдық ресурстарды анықтаудағы топонимикалық зерттеулердің рөлі
(Ш.Қ.О. мысалында)
4 . Ақтоғай жэне Аққу аудандарының география лық орналасуының
шаруашылыққа әсері
5. Павлодар облысы халқының демографиялық заңдылығын суреттеу және
миграциясы
6. Павлодар облысы аумағында туристік кэсіпкерлік қызметті дамытудың
экономикалық-географиялық аспектілері
7. Күн белсенділігі мен сәулеленуінің географиялық қабыққа қауіпті эсер ету
мүмкіндігі
8. Ертіс өзені алабының су инфракұрылымы
9. «Ертіс орманы» мемлекеттік табиғи резерватының географиялық жэне
геоэкологиялық аспектілері
10. ҚР туризмінің дамуына «Морпорт Ақтау» экономикалық зонасының рөлі
«География жэне туризм» кафедрасының отырысында қарастырылды.
- / __________
« $(s- » (? f _______ 2014 г. Протокол
ГжТ кафедрасының меңгерушісі

Д.Д.Есимова
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5В090200-Туризм мамандығы бойынша дипломдық жобалар
тақырыптары
1)
Мүмкіншіліктері шектеулі адамдарға арналған туризм
2)
Туристік бизнестегі клиенттермен тілдесудің психологиялық
астарлары
3)
Қазақстан Республикасындағы туристік рекреациялық ресурстардың
қазіргі жағдайын талдау
4)
Павлодар об лысы туристік инфрақұрылымынң даму
перспективалары
5)
Кариб алабы аралдары туризмінің даму ерекшеліктері
6)
Қазақстандағы санитарлық-курорттық туризм: даму
артықшылықтары, мәселелері мен мүмкіндіктері
7)
Еуропадағы ауылдық туризм
8)
Туризм саласындағы ұйымдардағы қызметшілерді басқару жүйесінің
ерекшеліктері
9)
Әліби Жаигельдиннің дүниежүзілік саяхатының туризм саласындағы
маңызы
10)
Фестивальдық туризм элеуметтік-мәдеии қызметтің болашағы бар
бағыты ретінде
11)
Туризмдегі экскурсиялық қызметтерді үсыну ерекшеліктері
12)
Спорттық-массалық шараларды үйымдастыру жэне өткізу туризмнің
дамуына эсер етуші фактор ретінде
13)
Павлодар облысының емдік-сауықтыру туризмі
14)
Қазақстан Республикасы туристтеріне көлік қызметін корсету
15)
Қазақстан Республикасы туризміндегі тамақтану қызметінің жағдайы
мен жетілдірілуі
16)
Туристтік саладағы менеджер жүмысының ерекшеліктері
17)
Анимациялық қызметті құру ерекшеліктері
18)
Туризм индустриясындағы жарнамалық қызмет
19)
Қазақстанның туристік тәжірибесі салаларына экологиялық туризм
дамуының халықаралық тәжірибесін енгізу
20)
Балалар-жасөспірімдер туризмінде туристік өнімнің тиімділігін
қалыптастыру
21)
Индиядағы туризм: туристтік қызметтер нарығындағы сұраныстың
даму қарқыны мен факторлары

22)
Қазақстандағы франчайзингтің дамуы, "Каспий интернешнл
ресторан" компаниясының мысалында
23)
Туризм инфрақұрылымының дамуы үшін туристер трансфертінің
альтернативті модельдеріне сипаттама (Мальта Республикасының
мысалында)
24)
Мейрамхана бизнесіндегі сервисті үйымдастыру жэне жетілдіру,
кешенді туристік өнім сапасының құрамдас бөлігі ретінде
25)
Қазақстан Республикасында туризм жүйесін ұйымдастыруда мәденитарихи ресурстарды басқару
26)
Отбасылық туризм демалысты өткізу қызметінің формасы ретінде
27)
Қазақстан Республикасында спорттық туризмнің дамуына
салыстырмалы сараптама жэне оның болашағы
28)
Қазақстан Республикасының туристік өнімдерін қалыптастырудағы
транспорттық инфрақүрылымның орны
29)
Павлодар облысының туристік-рекреациялық элеуетін анықтау жэне
бағалау
30)
Қазақстан Республикасында экологиялық туризмнің дамуына
сараптама және оның болашағы
31) Кайтеринг қызметінің даму ерекшелігі мен анализі
32) Павлодар облысында қажылық туризміне баға беру жэне даму
болашағы
33) Туған өлке топонимикасын зерттеу - қазіргі Қазақстанның өзекті
мәселесі
34)
Шетелге шығу кезінде визалық операцияларды үйымдастыру және
жетілдіру
35) Павлодар қаласының орта мектеп оқушыларына арналған тақырыптық
экскурсиялық маршруттарды жасау және қолдану жолдары
36) Армения туризмінің қазіргі жағдайы мен даму болашағы
37) Павлодар облысында емдік-сауықтыру туризмін дамыту
38) Қазақстан Республикасында спорттық туризмді дамыту (Алматы
қаласы мысалында)
39) Қазақстан Республикасында балалар мен жасөскірімдер туризімін
дамыту
40) Круиз туризмінің ерекшеліктері (Жерорта теңізі мысалында)
41) Қазақстан мен Қытай арасындағы коммерциялық туризмнің даму
динамикасы
42)
Жалпы білім беру орта мектептерде туристік шараларды өткізу
әдістері мен түрлері
43) Экзотикалық туризмнің бағыттары мен ресурстары
44) Павлодар облысында мәдени-таным туризмінің әлеуеті жэне даму
болашағы
45) Тау шаңғы туризмінің халықаралық нарығы

46) Екібастүз қаласының турфирмалары мен қонақ үйлерінің маркетингтік
іс-әрекетін бағалау
47)
Қонақ үй шаруашылығында жаңа ақпараттық технологияларды
қолданудың маңызы
48) «ЭКСПО» халықаралық көрмелеріннің туризмнің дамуына әсері
49) Халықаралық туризмді дамытудағы тематикалық саябақтардың рөлі
50) Қазақстан Республикасындағы элеуметтік туризм дамуының
сараптамасы мен салыстырмалы сипаттамасы
51) Қазақстан Республикасындағы білім беру туризмінің инновациялық
жолдарының сипаттамасы
52) Теңіз жэне өзен круиздарының нарығы
53) Павлодар қаласы туристік инфрақүрылымының туристерді
орналастыру орындары
54) Армения Республикасында туризм жэне демалыстың дамуы
мақсатында рекреациялық ресурстарға баға беру
55) Туристік саяхаттағы өлкетанулық іс-эрекетінің әдістерімен тәсілдері
56)
Оңтүстік Қазақстандағы діни туризмнің қазіргі жағдайы мен даму
болашағы
57) Қажылық туризмінің туристік бизнестегі алатын орны
58) Павлодар облысының жастар туризмі мәселелері жэне даму болашағы
59) Туристік өнім түтынушыларының маркетингін зерттеу
60) Павлодар облысында туристік -өлкетану іс-әрекетіне баға беру жэне
даму болашағы
61) Сингапурдағы іскерлік туризмнің қазіргі жағдайы мен даму болашағы
62)
Дүниежүзінің ірі мәдени орталықтарында танымдық туризмді
үйымдастыру
63)
Скаутинг - Павлодар облысының туризмін дамыту жолдарының
қүралы ретінде
64) Әлемдік туризмді дамытудағы үлттық ойындардың рөлі
65) Қарқаралы өңіріндегі туризмнің даму жағдайы мен болашағы
66) Қазақстандағы шипажайлы-курорттық туризмнің жағдайы мен даму
болашағы
67) “Қазақстан аймағында діни туризмнің алғы шарттары”
68) Алматы облысындағы туризм дамытудағы үлттық салт-дәстүрлердің
орны (Медеу шатқалы мысалында)
69) Қазақстандық турфирмалардың маркетингтік іс-әрекетін бағалау
70) Қазакстан Республикасы аймақтары мен облыстарының табиғи-ресурстық
потенциалы
71) Қазақстан туризмнің дамуындағы үлы жібек жолының рөлі
72) Қазақстанда туризм географиясының құрылуы жэне дамуы
73) Спорттық туризмнің Қазақстан аймактары мен облыстарында дамуы
74) Жасыбай көлі жағасында туристік база қүру жобасы

75) Туристік өнімді түтынушылардың маркетингтік зерттеулері
76) Қазақстанда жэне Павлодар облысында туризмнің, денешынықтыру
және спорттың дамуы
77) Ресей Федерациясындағы түрғындардьщ әлеуметтік көмек көрсету
торабы: мэні және негізгі үғымдары
78) Ерекше қорғалатын территориялар Қазақстандағы рекреациялық
туризмнің даму базасы ретінде
79) Қазақстан Республикасының ерекше қорғалатын табиғи аймақтарының
картасы
80) Аңшылық туризмнің мэні жэне оның тарихи дамуы
81) Павлодар облысының туризм индустриясындағы мейрамханалық
бизнестің маңызы
82) Емдік-сауықтыру туризмі әлемде жэне Қазақстан Республикасында
83) «Жарнаманы туроператордың қызметі мысалында жоспарлау»
84) Туризмнің дамуындағы жаңа технологиялардың ролі

«География жэне туризм» кафедрасының отырысында қарастырылды.
^ ________
« JC » р / _________ 2014 г. Протокол

ГжТ кафедрасының меңгерушісі
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