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1. Оқу пәнінің паспорты
Туризм индустриясы
Пән таңдау бойынша компонент
Кредиттер саны мен оқу мерзімі
Барлығы – 3 кредит
Курс: 2
Семестр: 4
Аудиториялық сабақтар, барлығы – 45 сағат
Дәріс сабақтары – 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 – 4 семестр
Пререквизиттер: халықаралық туризм географиясы, туризмология
негіздері, мамандыққа кіріспе, дүние жүзінің экономикалық және әлеуметтік
географиясы, туризмнің белсенді түрлерінің техника мен тактикасының және
туристік-өлкетану жұмысының негіздері, туризмдегі жаңа ақпараттық
технологиялар
Постреквизиттер: Рекреациялық география, әлемнің туристік
экскурсиялық нысандары, туризм инфрақұрылымы, қонақүй сервисі
2. Пәннің мақсаты мен міндеттері
Пәннің мақсаты – Туризм индустриясы пәнін меңгерту. Туризм
индустриясының туризм саласында алатын орны мен маңызын анықтау.
Туристік индустрияның Қазақстанда және шетелде қандай денгейде дамып
жатқанын қарастыру. Дамып келе жатқан туризм ғылымы негізінің білімін
меңгеру. Жоғарғы оқу орнының студентері «Туризм индустриясы» оқу курсы
кәсіпшілік дайындықта басты пәндердің бірі бола алады.
Міндеттері:
- пәннің мақсаты мен негізгі міндеттерін анықтау;
- туризм ғылымына, халықаралық және ішкі туризм
дамуына «Туризм индустриясы» пәнінің тигізетін әсері;
- туристерге қызмет көрсету түрлерін қарастыру.
3. Біліктілік, дағды, икемділік және құзыреттіліктерге арналған
талаптар
- Туризм индустриясының жалпы ұғымын;
- Туристерге қызмет көрсету түрлерін;
- Қазақстан Республикасында туризм индустриясының
дамуы.
Студент істей білу керек:
- туризм индустриясының даму әлеуеті;
- Қазақстанның туристік потенциалын анықтауды;

- қызмет көрсету түрлерін білу.
4 Пәннің тақырыптық жоспары
Сабақ түрлерінің академиялық сағаттарға бөлінуі
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Тақырыптардың атауы

дәр.

№
п/п

Сабақ түрлері
бойынша байланыс
сағаттарының саны

4 семестр
1
1
2
10

Туристік қызмет субъектілері
1
1
Туристтік қызметтер нарығы
3
3
Қазіргі индустрия құрылымы
3
3
Туризм инфрақұрылымы – туристік индустрияның 3
3
негізгі бөлігі
Туристерге қызмет көрсету және қосымша қызмет 3
3
көрсетуді ұйымдастыру.
Қонақжайлық
индустриясын
ұйымдастыру 2
2
қызметін жетілдіру
Турроперейтинг
менеждментінің
туризм 2
2
индустриясындағы орны
Қазақстандағы туризм индустриясының даму
2,5 2,5
әлеуеті және тенденциялары
БАРЛЫҒЫ:
22,5 22,5
135

10
10
10
10
10
10
9
10
90
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