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1. Оқу пәнінің паспорты
Туризмнің белсенді түрлерінің техника мен тактикасы
Пән міндетті компонент
Кредиттер саны мен оқу мерзімі
Барлығы – 3 кредит
Курс: 1
Семестр: 2
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 еңбек сыйымдылығы – 135 сағат
Бақылау формасы
Емтихан – 2 семестр
Пререквизиттер: туризмология негіздері
Постреквизиттер:
экскурсиятану,
халықаралық
географиясы

туризмнің

2. Пәннің мақсаты мен міндеттері
Пәнді оқытудың мақсаты – Қазақстан Республикасының аймағында
белсенді жорық тәсілі бойынша туристік-экскурсиялық менеджерлерді
даярлау. Белсенді саяхат түрлерінің материялдық-тәсілдік тұрғыдан
қамтамасыз етілуі, саяхаттың осы түрлерін басты технологиялық
жұмыстарын анықтау болып табылады.
Пәнді оқытудың міндеттері:
- Қазақстанда туристік жүйесінде белсенді жорық ұйымдастыру;
- Қазақстанның географиялық жағдайына орай, аталған пән таулы және
судағы жорыққа арналғанын білу;
- Туризмнің әр түрлі саласында белсенді жорықты ұйымдастыра білу.
3. Біліктілік, дағды, икемділік және құзыреттіліктерге арналған
талаптар
Студент білу керек:
- белсенді туризмнің техникасы мен тактикасының жалпы ұғымын;
белсенді
туризм
түрлерінің
отандық
және
шетелдік
классификациясын.
Студент істей білу керек:
- дербес туристік өнім ретінде белсенді жорық бағдарламасының тиімді
нұсқаларын құруды;

- қызмет көрететін мамандарды ұйымдастыру және жетілдіруді;
- туризмнің әр түрлі саласында белсенді жорықты ұйымдастыра білу
керек.
4 Пәннің тақырыптық жоспары
Сабақ түрлерінің академиялық сағаттарға бөлінуі
№ р/с

Тақырыптың атауы

Сабақ
түрлері
бойынша
аудиториялы
қ
сағаттар
саны
Дәріс

Тәж.

СӨЖ

Жалпы

соның
ішінде
СОӨЖ

1

Кіріспе. Туризмнің белсенді түрінің
негізгі әдіс-тәсілдері

2

Белсенді туристік саяхаттың отандық
және шетелдік жүйеленуі

2

3

3

Белсенді саяхат түрлерінде тәсілдік
өңдеуді құрудың тәсілі мен мазмұны

2

5

4

Белсенді туристік саяхатта дұрыс
тамақтануды ұйымдастыру

2

4

10

5

Белсенді саяхат қызметінде
физикалық дайындық

2

4

10

4

6

Белсенді туристік саяхатқа арналған
құрал-жабдықтардың жалпы
анықтамасы

2

4

10

2

7

Саяхатпен шұғылданудың
қауіпсіздігін қамтамасыз ету

2

4

10

2,5

8

Белсенді туризм саяхаттың
медициналық және профилактикалық
тұрғыдан қамтамасыз етілуі

1

3

10

2

15

30

90

22,5

БАРЛЫҒЫ:
Пән бойынша барлығы
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4
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4
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7 Әдебиеттер тізімі
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Негізгі:
1 Мырзақұлова Г. Р. География ғылымдарының тарихы: оқу құралы.
Алматы, 2009. – 99 б.
2 Достай Ж. Д. Өнеркәсіп және ауыл шаруашылығы өндірістерінің
негізі. Оқу құралы. А., 2008. – 122 б.
3 Қожахмет М. Қазақстан Республикасының экономикалық және
әлеуметтік географиясы. Оқу құралы. Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2006. –
480 б.
Қосымша:
4 Царегородцева А. Г. және т.б. Орысша-қазақша түсіндірме сөздік:
Картография, геоэкология, геология, география. Павлодар: С. Торайғыров
ат.ПМУ, 2002, – 78 б.

