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1. Оқу пәнінің паспорты
Қонақжайлық индустриясы
Пән таңдау бойынша компонент
Кредиттер саны мен оқу мерзімі
Барлығы – 3 кредит
Курс: 1
Семестр: 1
Аудиториялық сабақтар, барлығы – 45 сағат
Дәріс - 22,5 сағат
Тәжірибелік /семинар сабақтары – 22,5 сағат
СӨЖ – 90 сағат
Соның ішінде СОӨЖ – 22,5 сағат
Жалпы еңбексыйымдылығы - 135 сағат
Бақылау формасы
Емтихан – 1семестр
2. Пәннің мақсаты мен міндеттері
Пәнді оқытудың мақсаты
- қонақжайлық индустриясы бағытында
магистранттарды халықаралық туризмде негізгі орын алатын біліммен
даярлау.
Пәнді оқытудың міндеттері:
- Қонақ үйдің қонақжайлылығын зерттеу;
- қонақ үй бизнесіндегі таймшеринг нарығымен танысу;
- қонақжайлық индустриясын экономикалық қызмет ретінде зерттеу;
- қонақ үй шаруашылығын жүргізудің озық тәжірибелерімен танысу;
- Қазақстан Республикасында туристтерді орналастырудың мәселелерімен
танысу.
3. Біліктілік, дағды, икемділік және құзыреттіліктерге арналған
талаптар
Студент білу керек:
- берілген қызмет көрету саласындағы қызмет сапасы қалыптасуындағы
негізгі жағдайлар;
- қонақ үй шаруашылығының спецификасын;
- қонақ үйлер жіктемесін.
Студент істей білу керек:
- қонақтарды қабылдауға үнемі дайындықты қамтамасыз ету;
- отбасыларға, іскерлік адамдарға және басқа да саяхатшылар категориясына
қызмет көрсету.

4 Пәннің тақырыптық жоспары
Сабақ түрлерінің академиялық сағаттарға бөлінуі
Тақырыптың атауы
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бойынша
аудиториялық
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Дәріс
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Кіріспе.
Туристтерді орналастыру құралдарының
жіктелуі
Туристтерді орналастыру құралдарының
стандарттық жіктемесі
ДСҰ (Дүниежүзілік сауда ұйымы)
ұсынған орналастыру құралдарының
жіктемесі
Қонақүй құрылыстарының жалпы
сипаттамасы
Қонақ үйде қызмет көрсету
технологиясы
Туристік-қонақүй кешенінің құрылымы
Қонақ үй тіршілігін қамтамасыз ету
жүйесі
Қонақ үй қызметтері
Қонақ үйдегі тамақтандыруды
ұйымдастыру
Қонақжайлық индустриясының
корпоративтік мәдениеті
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