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1. Оқу пәнінің паспорты
Әлемнің табиғи-архитектуралық көрікті орындары
Пән таңдау бойынша компонент
Кредиттер саны мен оқу мерзімі
Барлығы – 3 кредит
Курс: 1
Семестр: 2
Аудиториялық сабақтар, барлығы – 45 сағат
Дәріс – 15 сағат
Тәжірибелік /семинар сабақтары – 30 сағат
МӨЖ – 90 сағат
Жалпы еңбек сыйымдылығы – 135 сағат
Бақылау формасы
Емтихан – 2 семестр
Пререквизиттер: «Мамандыққа кіріспе», «Туризмология негіздері»,
«Экскурсиятану», «Әлемнің туристік және экскурсиялық нысандары».
Постреквизиттер:
Пәнді оқу кезінде үйренген білім магистерлік диссертацияны орындау
мақсатында ғылыми зерттеулер жүргізуге және де ары қарай өндірістік сферада
жұмыс жасауға қажет.
2. Пәннің мақсаты мен міндеттері
Пәнді оқытудың мақсаты – Халықаралық туризмде басты орын алатын
әлемнің
табиғи-архитектуралық
көрікті
орындары
бойынша
білім
қалыптастыру.
Пәнді оқытудың міндеттері:
- экскурсиялық істің негіздерін зерттеу;
- әлемнің табиғи-архитектуралық көрікті орындарын қарастыру;
- әлемнің архитектуралық ескерткіштерімен және ерекше жерлерімен танысу;
- экономикалық әрекеттің бір түрі ретінде қонақ жайлылық негіздерімен танысу.
1
3. Білімге қойылатын ептілік, дағды және компетенция талаптары
Аталмыш пәнді оқу нәтижесінде магистранттар:
алғашқы мағлұматтардан хабардар болуы керек:
- маңызды туристік объектілердің экскурсиялық маршруттарын;

- табиғи-архитектуралық көрікті орындарын;
- туристтік экскурсиялық объектілердің географиялық жағдайын;
істей білу керек:
- туристтік экскурсиялық объектілердің маршруттарын құрастыруды;
әлемнің табиғи-архитектуралық көрікті орындары жағынан, халық саны
мен құрамы жағынан, табиғи ресурстарының қоры бойынша, отандық және
шетелдік капиталдарының қатысуы жағынан, осы елдің халықаралық еңбек
бөлінісінде алатын орны бойынша сипаттама беру;
- жоғарғы
оқу орнында алған білімдерін қолдана отырып, мамандық
функцияларының жүзеге асуымен байланысты мақсат және міндеттерді
анықтау.
- әлемдік картадан табиғи және архитектуралық ескерткіштерді белгілей және
таба білу.
- -табиғи ескерткіштердің қалыптасу факторлары мен заңдылықтарын анықтай
білу.
- табиғи және архитектуралық көрікті жерлердің пайда болуы арасындағы
байланыстарды орната білу.
- табиғи және архитектуралық сақтай және қорғау мәселелерін шешіп, ұсыныстар
жасай білу.
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Пәннің тақырыптық жоспары

4 Пәнді оқуға арналған тақырыптық жоспар
Сабақтың түріне байланысты академиялық сағаттарға бөлу
Тақырыптар атауы
1
2
3
4
5
6
7

Кіріспе.
Әлемнің туристік экскурсиялық
нысандары
Әлемнің жеті кереметі.
Әлемнің табиғи-архитектуралық
ескерткіштерімен, ерекше жерлері.
Әлемнің ұлттық парктері.
ТМД елдерінің курорттары, санаторилері,
демалыс үйлері, пансионаттары.
Қазақстан Республикасының табиғи және
архитектуралық көрікті нысандары.
Барлығы

Дәріс
1
2

Сағаттар саны
Тәж.
Лаб. МӨЖ
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2
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5
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3

5

-
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