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1. Оқу пәнінің паспорты
Туризм индустриясының қазіргі зерттеулері
Пән міндетті компонент
Кредиттер саны мен оқу мерзімі
Барлығы – 2 кредит
Курс: 1
Семестр: 1
Аудиториялық сабақтар, барлығы – 30 сағат
Дәріс – 15 сағат
Тәжірибелік /семинар сабақтары – 15 сағат
СӨЖ – 60 сағат
Жалпы еңбек сыйымдылығы – 90 сағат
Бақылау формасы
Емтихан – 1семестр
Пререквизиттер: Берілген пәнді меңгеру үшін келесі пәндерді игеру
арқылы пайда болған тәжірибе, біліктілік, ынта қажет: «Мамандыққа
кіріспе», «Туризмология негіздері», «Туризм инфрақұрылымы»,
«Халықаралық туризм тарихы», «Қонақ үй шаруашылығы».
Постреквизиттер: Пәнді оқу кезінде үйренген тәжірибе, біліктілік,
ынта келесі пәндерді игеруге қажет: «Әлемнің табиғи- архитектуралық
көрікті орындары», «Профильдік пәндерді оқыту әдістемесі», «Туризмдегі
ГАЖ технологиясы», «Туризм экономикасы».
2. Пәннің мақсаты мен міндеттері
Пәнді оқытудың мақсаты – магистранттарға туризм индустриясы
пәні негізін қалыптастыру, туындайтын салалық бағыттағы экономиканың
негізін, біліктілігін, шешілу жолдарын қалыптастыру.
Пәнді оқытудың міндеттері:
 Магистрантқа туризм индустриясының негізгі мәселелері туралы
түсінік беру;
 Туризм индустриясының сараланымы туралы түсінік беру;
 Халықаралық коммуникативтік желілерге ықпалдастық жасау
мақсатымен отандық индустриясы мен туризм үрдісін қалыптастыру

3. Біліктілік, дағды, икемділік және құзыреттіліктерге арналған
талаптар
Магистрант білу керек:
 Туризм индустриясындағы теориялық және әдістемелік
мәселелерінің ерекшеліктерін;
 Туризм индустриясындағы қызмет көрсету мәселесі;
 Берілген
саладағы
қызмет
көрсетудің
сапасы
қалыптастырылатын нақты шарттар;
 Индустриялық туризм спецификасы;
 Мекеменің өзін көрсете білу әрекетінің заңды және нормативті
құқық актілері.
Магистрант істей білу керек:
 Қаржы- шаруашылық іс-әрекетін талдау және жоспарлау;
 Өзінің бұрын оқыған білімін оқу жоспарларына сай
мекемелердегі маман дайындау және практикалық әрекетте қолдана білу;
 Мекемелердің әрекетін бақылайтын индустрия туризмінің
нормативті-құқықтық негізін қолдану.
Әлеуметтік-экономикалық мәселелерді шешу,саяси-құқықтық бағытта ,
индустриялық туризмді басқару мен бақылау жүйесін қалыптастыру
біліктілігі негізін салу.
-Туристік әрекеттің бағытының іске асырылуы;
-Индустриялық туризм аумағындағы заң шығару және нормалы-құқықтық
базасы;
-Индустриялық туризм аумағында ғылыми-техникалық прогресс;

Пәннің тақырыптық жоспары
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4. Пәннің тақырыптық жоспары
Сабақ түрлерінің академиялық сағаттарға бөлінуі
№
р/
с

Тақырыптың атауы

Сабақ түрлері
бойынша
аудиториялық
сағаттар саны
Дәріс Тәж.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Кіріспе. Пәннің мақсаты мен
міндеттері
Туризм индустриясы: оның пайда
болуы және инфрақұрылымы
Туризм экономикалық, әлеуметтікмәдени және экологиялық көрініс
Көлік жүйесі және оның туризмдегі
рөлі.
Қонақ үй сервисі – туризм компоненті
және туризм индустриясы
Туризм кәсіпорындарында және
туризм индустриясындағы ақпараттық
технологиялар
Туристік-қонақ үй кешенінің
құрылымы
Қонақ үйдің өмір қамсыздандыру
жүйелері
Қонақ үйдің қызметтері
Қонақ үйдегі тамақтануды
ұйымдастыру
Туризм индустриясындағы
корпоративтік мәдениет
Пән бойынша барлығы:
90

5.Әдебиеттер тізімі
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