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1. Оқу пәнінің паспорты
Туризмдегі жаңа ақпараттық технологиялар
Пән таңдау бойынша 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: ақпараттану, дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік
және саяси географиясы
Постреквизиттер: қонақүй шаруашылығы, туристік агенттіктің
жұмысын ұйымдастыру, туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру,
туризмдегі бухгалтерлік есеп
Кредиттер саны мен оқу мерзімі
Барлығы – 3 кредит
Курс: 3
Семестр: 6
Аудиториялық сабақтар, барлығы – 45 сағат
Дәріс – 30 сағат
Тәжірибелік /семинар сабақтары – 15 сағат
СӨЖ – 90 сағат
Соның ішінде СОӨЖ – 22,5 сағат
Жалпы еңбек сыйымдылығы – 135 сағат
Бақылау формасы
Емтихан – 6 семестр
Пререквизиттер: ақпараттану, туризмология негіздері, туризмнің
кәсіпкерлік қызметінің негіздері, туризмдегі бухгалтерлік есеп,
Постреквизиттер: рекреациялық география, дипломдық жұмыс жазу

2. Пәннің мақсаты мен міндеттері
Пәнді оқытудың мақсаты – студенттерге ақпараттық технологиялар
құралдарының көмегімен кәсіби іс-әрекетінің тиімділігін көтеру үшін қажетті
білімдер, икемділіктер мен дағдылар кешенін меңгерту.
Пәнді оқытудың міндеттері:
- студенттерді туризмдегі ақпараттық технологиялардың аппараттық
және бағдарламалық қамсыздандырылуымен таныстыру;
- туристік
кеңсенің
техникалық
және
бағдарламалық
қамсыздандырылуын, туризм саласында ақпараттар базасын басқару
жүйелерін қолдануды қарастыру;
- студенттерге жергілікті және ғаламдық компьтерлік желілерді құру
және қызмет ету, туризм саласындағы мекемелерді басқарудың
автоматтандырылған жүйелерді құру негіздері бойынша білім беру;
- студенттерге туристік өнімді қалыптастыру, нарықта өткізу үшін
қолданбалы
бағдарламалар,
броньдау
мен
резервте
сақтаудың
автоматтандырылған жүйелері, қонақүй және мейрамханалық бизнесті
басқару жүйелерін автоматтандыру туралы мәлімет беру;
- туризмдегі электрондық сауда жасаудың ақпараттық технологияларын,
туристік бизнестің тәжіребиесіндегі мультимедиа және Инетернеттің
пайдаланылуын қарастыру;
студенттердің туризм мен әлеуметтік-мәдени қызмет көрсету
салаларында қолданбалы бағдарламалық жабдықтау құралдарын пайдалану
икемділіктері мен дағдыларын дамыту.
3. Біліктілік, дағды, икемділік және құзыреттіліктерге арналған
талаптар
Студент білу керек:
- туризмде қолданылатын ақпараттық технологиялар құралдарының
ерекшеліктерін;
- жергілікті, аймақтық және ғаламдық ақпараттық жүйелерін;
- броньдау мен резервте сақтаудың жаңа ақпараттық құралдары мен
бағдарламаларын;
- туристік өнімді нарықта өткізудің ақпараттық әдіс-тәсілдерін.
Студент істей білу керек:
- ақпараттық жүйелермен жұмыс істей білу;
- интернет сайттарында жұмыс істей білу;
- бронь жасау мен резервте сақтай білу.

4. Пәннің тақырыптық жоспары
Сабақ түрлерінің академиялық сағаттарға бөлінуі

№
р/с

Тақырыптың атауы

ТЖАТ курсына кіріспе. Ақпараттық
1 технологиялар жүйесі

Сабақ түрлері
СӨЖ
бойынша
аудиториялық
сағаттар саны
Дәріс
Тәж.
Жалпы соның
ішінде
СОӨЖ

2

2

6

2

2
2,5

10

3 Ғаламдық компьютерлік желілер

2
2,5

10

2
2,5

4 Мультимедиялық менеджмент жүйелері

2,5

2,5

12

2,5

5 Ақпараттық менеджмент жүйелері

2,5

2,5

12

2,5

Қонақүй кешенін басқару жүйесіндегі
6 ақпараттық технологиялар

2,5

2,5

12

2,5

Әлеуметтік-мәдени қызмет саласы мен
7 туризмдегі Microsoft Office негізіндегі
ақпараттық технологиялар

4

4

10

4

2,5

2,5

8

2,5

2

2

10

2

22,5

22,5

90

22,5

2 Броньдау және резервте сақтау жүйелері

8 Коммуникация және байланыс құралдары
Әлеуметтік-мәдени қызмет саласы мен
9 туризмдегі оргтехниканың замануи
құралдары
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Сабақ түрлерінің академиялық сағаттарға бөлінуі

№
р/с

Тақырыптың атауы

ТЖАТ курсына кіріспе. Ақпараттық
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СОӨЖ

1 технологиялар жүйесі

2

1

6

2

2 Броньдау және резервте сақтау жүйелері

3

2

10

3 Ғаламдық компьютерлік желілер

3

2

10

2
2,5

4 Мультимедиялық менеджмент жүйелері

3

2

12

2,5

5 Ақпараттық менеджмент жүйелері

3

2

12

2,5

6 ақпараттық технологиялар

3

2

12

2,5

Әлеуметтік-мәдени қызмет саласы мен
7 туризмдегі Microsoft Office негізіндегі
ақпараттық технологиялар

5

2

10

4

8 Коммуникация және байланыс құралдары

4

1

8

2,5

Әлеуметтік-мәдени қызмет саласы мен
9 туризмдегі оргтехниканың замануи
құралдары

4

1

10

2

30

15

90

22,5
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