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3 үлгі  

 

Пәнді оқыту мақсатттары. «Туризмнің белсенді түрлерінің техникасы мен 

тактикасы» оқу курсы туризмді басқару бойынша болашақ мамандарды жоғары оқу 

орынында кәсіби дайындаудың маңызды құрама бөлігі болып табылады. Осы пәннің 

мақсаты туристік-экскурсионды құрылымның менеджерлерін Қазақстан 

Республикасының территориясында саяхаттың белсенді тәсілдерімен турларды 

жоспарлау мен жүзеге асыруға дайындауда көрінеді. Курсты оқыту барысы 

туризмнің  белсенді түрлерінің әдіс-тәсілдері негіздерін, әдістерін, алғы шарттарын 

игеру, сонымен қатар, туризмнің әдіс-тәсілдері негіздері туралы  жүйелі түсінік 

алуға мүмкіндік  беретін негіз қалаушы практикалық жағдайлар туралы білімді 

студенттерде қалыптастырумен байланысты. 

Пәнді оқыту міндеттері. «Туризмнің белсенді түрлерінің техникасы мен 

тактикасы» пәнін игеру кезінде студенттер келесідей жағдайларды бойына сіңіруі 

қажет: 

- белсенді туристік саяхаттарды жоспарлау мен ұйымдастыруға деген түрлі 

келістерді талдай алу; 

- «белсенді саяхаттар» маршруттарын жоспарлай және ұйымдастыра алу; 

- белсендік туристік саяхат картасын құру; 

- туристік топтың қозғалыс кестесін есептеу; 

- жергілікті жерде бағдар алу; 

- түрлі туристік жабдықтарды қолдана алу; 

- туризмнің  әдіс-тәсілдері негіздерін білу; 

- түсініктеме сөздерді емін-еркін қолдана алу; 

- туризмнің саяхат алды және саяхат кезіндегі тәсілдер бойынша өзіндік көз қарасты 

моделдей білу; 

- туризм төңірегіндегі құжаттар мен басқа көздер бойынша ақпараттарды іздестіру.  

Пәннің пререквизиттері: «Туризмнің  белсенді түрлерінің әдіс-тәсілдері негізі» 

курсының оқытылуы экономикалық, гуманитарлық, экологиялық ғылымдар 

жүйесімен пән аралық байланыста және 1 курс студенттеріне берілетін 

«Туризмология негіздері» пәнімен байланысты.   

Постреквизиттері: «Халықаралық туризм тарихы», «туризм маркетингі», 

«туристік бизнестің ұйымдық-құқықтық негіздері» және т.б. 

Пәннің әдіснамасы: «Туризмнің  белсенді түрлерінің әдіс-тәсілдері негіздері» 

оқытылу ерекшеліктері және мақсаттарымен анықталады. Осы мақсатта арнайы 

тәжірибелік білімді қалыптастыратын әдістерді қолданған жөн. Олар: ситуациялық 

есептер, қателерді анықтау әдісі, проектілеу әдісі, кейс-әдіс, ашық және жабық 

тестілер. 
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2. Пән бағдарламасы 

 

2.1-кесте. Сабақтардың түрлері бойынша сағаттардың бөлінуі 

№  

Тақырыптар атауы 

Жалпы сағат саны 

Дәріс  практ БӨЖ ОБӨЖ 

Модуль 1. Туризмнің белсенді түрлерінің әдіс-тәсілдері 

1 Туризмнің белсенді түрлері әдіс-

тәсілдерінің негізгі түсініктері 

1 2  5 1 

2 Белсенді туристік саяхаттың отандық 

және шетелдік жіктелуі 

1 2  5 1 

3 Белсенді саяхат түрлерінде тәсілдік 

өңдеуді құрудың әдісі мен мазмұны 

1 2  5 1 

4 Белсенді туристік саяхатта дұрыс 

тамақтануды ұйымдастыру 

1 2  5 1 

5 Белсенді саяхат қызметінде физикалық 

дайындық 

1 2  5 1 

Модуль 2. Белсенді туристік саяхатқа арналған құрал-жабдықтар 

6 Белсенді туристік саяхатқа арналған 

құрал-жабдықтардың жалпы анықтамасы 

1 2  5 1 

7 Саяхатпен шұғылданудың қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету 

1 2  5 1 

8 Белсенді туризм саяхатының 

медициналық және профилактикалық 

тұрғыдан қамтамасыз етілуі 

1 2  5 1 

9 1-2 қиындық дәрежедегі қиындық 

бойынша таулы саяхатты ұйымдастыру 

мен өткізу ерекшелігі 

1 2  5 1 

10 1-2 қиындық су саяхатын ұйымдастыру 

мен өткізу ерекшелігі 

1 2  5 1 

11 1-2 қиындық дәрежесінде жаяу, 

шаңғымен және велосипедпен саяхат 

жасауды ұйымдастыру мен өткізу 

ерекшелігі 

1 2  5 1 

Модуль 3. 1-6 дәрежелі белсенді туристік жорықтары 

12 1-2 дәрежесіндегі белсенді туристік 

саяхатқа арнайы топтарды ұйымдастыру 

мен әзірлеу ерекшелігі 

1 2  5 1 

13 3-6 қиындық дәрежесіндегі белсенді 

туристік жорықтарды ұйымдастыру 

ерекшелігі және тау шыңдарына шығу 

1 2  5 1 

  15 30 75 15 
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3. Студенттердің білімін, біліктерін, дағдыларын бағалау саясаты мен 

тәртіптері 

3.1-кесте. Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі 

Бақылау түрі Тақырып 

нөмірі  

Тапсырмалар тізбесі  

(бақылау формасы) 

Тапсыру мерзімі 

Ағымдағы 

бақылау 

1-тақырып Эссе 

Таныстырылым  

1-ші апта 

 2-тақырып Жеке жоба бағдарламасы 

(зерттеу)  

Баяндама  

2-ші апта 

 3-тақырып Мини-зерттеу 

Ахуалдық есептерді шешу 

(2) 

3-ші апта 

 4-тақырып Реферат 4-ші апта 

 5-тақырып Мини-зерттеу 

Ахуалдық есептерді шешу 

(2) 

5-ші апта 

 6-тақырып Шығармашылық 

тапсырманы орындау 

Мини-зерттеу 

6-шы апта 

 7-тақырып Ғылыми мақала 

Тақырып бойынша 

материалдарды жинау 

7-ші апта 

 8-тақырып Кейс бойынша жұмыс істеу 

Ахуалдық есептерді шешу 

(2) 

8-ші апта 

Шептік 

бақылау Р1 

1-8-

тақырыптар 

Коллоквиум 8-ші апта 

 9-тақырып Презентация 

Ғылыми мақала 

9-шы апта 

 10-тақырып Творчестволық тапсырма 

Баяндама 

10-шы апта 

 11-тақырып Мини-зерттеу 

Ахуалдық есептерді шешу 

(2) 

11-ші апта 

 12-тақырып Топтық жоба  12-ші апта 

 13-тақырып Фильмді көру және талдау 

Баяндама  

13-ші апта 

 14-тақырып Сауалнамалар әзірлеу 

Глоссарий (сөздік) 

14-ші апта 

 15-тақырып Кейспен жұмыс жасау 15-ші апта 

Шептік 

бақылау Р2 

9-15-

тақырыптар 

Коллоквиум 15-ші апта 

Қорытынды 

бақылау  

1-15-

тақырыптар 

Емтихан  

 

Кесте бойынша 
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3.2 Пән бойынша бақылаудың негізгі формалары 

Бақылау типі Бақылау формасы Бағалаудың негізгі өлшемдері ** 

Ағымдағы 

 

 

Эссе Теориялық материалды білу және түсіну, 

ақпараттарды талдау және бағалау, 

пайымдау, көлемі 3-4 мың сөз; бірегейлік 

(95%-дан кем емес) 

Реферат Мәтіннің бірегейлігі (80%-дан кем емес), 

әдебиеттер көздерін таңдаудың негізділігі, 

сұрақтың маңызын ашу дәрежесі, 

безендіруге қойылатын талаптарды сақтау; 

көлемі – 8-10 бет. 

Баяндама  Мазмұндылығы, көрсетілетін материалды 

пайдалану, сұрақтарға қайтарылған 

жауаптардың сапасы, ғылыми және 

арнайы аппараттың болуы, 

қорытындылардың анықтығы; бірегейлік 

(80%-дан кем емес), 4-6 бет. 

Проблемалық 

ахуалдық 

есептерді шешу 

Міндеттердің маңызын түсіну, 

проблемаларды тұжырымдау; 

проблемаларды шешудің мүмкін 

тәсілдерін анықтау; шешімнің өзіндік 

нұсқасын дәлелдеу. 

Мультимедиалық 

таныстырылым 

Құрылымдылық, дербес компьютердің 

барлық мүмкіндіктерін пайдалану, дизайн, 

аудио және бейнефайлдар. Анимация, 

гиперсілтемелер, өз жұмысының 

нәтижелерін ауызша түрде аудиторияда 

жеткізіп айта білу; тақырып бойынша 6 

слайдтан көп емес. 

Жоба Инновациялық, бірегейлік (95%-дан кем 

емес), өзектілік, сипаттау сапасы, жобаны 

таныстыру, енгізу тәжірибесі  

Кейсті талдау 

және шешу 

Материалды баяндау логикасы, кәсіби 

терминологияны еркін меңгеру; өзіндік 

пайымдауларының негізділігі; теориялық 

сұрақтарға жауаптардың анықтығы, 

толықтығы, дұрыстығы; теорияның 

тәжірибемен байланысын ұйымдастыру 

Талдамалық есеп Талдау мақсатының сәйкестігі, 

мазмұндылық, көрнекілік (статистика, 

сызбалар, диаграммалар және т.б.), талдау, 

болжамдылық; көлемі 10-12 бет. 

Глоссарий 

(сөздік) 

Көлемі – бір тақырып бойынша кем 

дегенде 30 термин 
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Шептік  Коллоквиум Шептік бақылау сұрақтарының тізбесінен 

10 сұраққа блиц-жауап 

Қорытынды Емтихан  

 

30 жабық тестілік сұрақтар (бір дұрыс 

нұсқасымен). Жауап беру уақыты – 50 

минут. 

3.2. Білімді, дағдыларды бағалау өлшемдері 

 

Пән бойынша барлық бағалар кредиттік технология бойынша білімгерлердің 

білімін бағалаудың көпбаллдық әріптік жүйесі бойынша пайызбан қойылады. 

 

Әріптік жүйе 

бойынша бағалау 

Баллдардың 

цифрлық 

эквиваленті 

Пайыздық 

қатынаста 

Дәстүрлі жүйе бойынша 

бағалау 

A 4,0 95-100 
Өте жақсы 

A- 3,67 90-94 

B+ 3,33 85-89 

Жақсы  B 3,0 80-84 

B- 2,67 75-79 

C+ 2,33 70-74 

Қанағаттанарлық  

C 2,0 65-69 

C- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз 

 

 «А», «А-» («өте жақсы») - егер білімгер барлық бағдарламалық 

материалдарды терең меңгеріп, толық, сауатты, дәйекті және логикаға сәйкес оны 

баяндап, тапсырманың түрін өзгерту барысында дұрыс жауап берсе, қойылған 

мақсаттарды дұрыс шеше білсе, монографиялық материалды біліп, қабылданған 

шешімдерді дұрыс негіздеп, практикалық жұмыстарды орындаудың әр түрлі 

дағдылары мен әдістеріне ие болып, қателеспей, материалды өздігінен жинақтап 

қорытып баяндай алса; 

«В+», «В», «В-» («жақсы») - егер білімгер бағдарламалық материалды жақсы 

біліп, оны сауатты, мәнімен баяндап, сауалға жауап бергенде елеулі дәлелсіздіктерді 

жібермей, теориялық ережелерді дұрыс пайдаланып, практикалық міндеттерді 

орындау барысында қажетті дағдыларға ие болса; 

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («қанағаттанарлық») - егер білімгер тек қана 

негізгі материалды меңгеріп, бірақ кейбір нақтылауларды білмей, дәлелсіздіктерді, 

дұрыстау емес тұжырымдамаларды жіберіп, бағдарламалық материалды баяндау 

және практикалық тапсырманы орындау барысында қиындық көрсе; 

«F» («қанағаттанарлықсыз») - егер білімгер бағдарламалық материалдардың 

маңызды бөлігін білмей, елеулі қателерді жіберіп, практикалық жұмыстарды әрең 

орындаса. 

Оқытушы емтихан бағасын қою барысында сол өлшемдерді (критерийлерді) 

жетекшілікке алады. 
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А– -тан А-ға дейін, В– -тан В+-қа дейін, D-дан С+-ке дейін ауытқу 

амплитудасында бағаны таңдау білімгердің жоғарыда баяндалған критерийлерге 

білімі мен біліктерінің дәрежесімен анықталады. 

 

3.3 Пән бойынша бағаны қалыптастыру тәртібі 

Студенттің пән бойынша оқу жетістіктерінің деңгейі емтиханға рұқсат беру 

рейтингінің бағасы мен емтихан бағасынан қалыптасатын қорытынды бағамен 

анықталады.  

Рейтинг ағымдағы бақылаудың орташа бағасы мен шептік бақылаудың 

бағасынан қалыптасады. Ағымдағы бақылау практикалық (семинар) сабақтарын 

жүргізетін тьютормен жүзеге асырылады. Ағымдағы бақылаудың орташа бағасы Р1 

немесе Р2 өткізу сәтіне қарай студент алған барлық ағымдағы бағалардың орташа 

арифметикалық бағасы ретінде есептеледі. 

Шепті бақылау 8-ші (Р1)
 
немесе

 
15-ші (Р2) рейтингтік аптада осы уақытқа дейін 

өткен курс тақырыптарын қорытындылайтын коллоквиумдар, бақылау жұмыстар, 

тестілеу түрлерінде лектормен жүзеге асырылады. 

Ағымдағы және шептік бақылаулардың Р1 және Р2-дегі мазмұны 50%-ға 50% 

деп саналады. Нәтижелер тұтас сандарға дейін дөңгелектенеді.  

Қанағаттанарлықсыз Р1 мен Р2 немесе объективтік себептер бойынша олардың 

жоқ болуын студент емтихан сессиясының басталуына дейін тьютордың 

рұқсатымен жеке тәртіпте түзете алады. 

Пән бойынша қорытынды баға 1 және 2 шептік бақылаулар бойынша 

үлгерушілігінің ең жоғары көрсеткіштерінің сомасы ретінде – 60% және қорытынды 

бақылаудың – 40% анықталады, бұл 100% құрайды, яғни қорытынды баға келесі 

формула бойынша шығарылады: 

 
мұнда: Р1- бірінші рейтинг бағасының пайыздық мазмұны; 

 Р2- екінші рейтинг бағасының пайыздық мазмұны;   

 Е - емтихан рейтинг бағасының пайыздық мазмұны. 

 

Пән бойынша курстық жұмыс бар болған жағдайда оның бағасы орташа 

рейтингке қосылады – Рорт = (Р1+Р2+курстық жұмыс бойынша алынған балл)/3. 

Жоғарыда келтірілген формула бойынша қорытынды бағаны дұрыс есептеу 

үшін білімгердің білімін шептік бақылауда (рейтингте) 0-ден 100%-ға дейінгі 

пайыздарда бағалау қажет. 

 

3.4 Апелляция рәсімі 

Студенттердің апелляцияға өтініштері емтихан тапсырған күні қабылданады. 

Факультеттің деканаты студенттің өтінішін қабылдап, осы өтініш бойынша «Лука» 

деректер базасынан пән бойынша орташа рейтингін енгізіп, апелляциялық 

ведомостін даярлайды. Студенттердің өтініштері апелляциялық ведомосттермен 

бірге Тіркеу бөліміне тапсырылады. Тіркеу бөлімінің қызметкері өтініштерді тіркеп, 

оларды апелляциялық комиссия қарау үшін кафедраға тапсырады. Кафедра 

комиссиясы өтініштерді 3 жұмыс күні ішінде қарайды. Апелляцияның нәтижелері 

апелляция комиссиясының мүшелерімен ведомості мен хаттамаға жазылып, 
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Деректер Базасына нәтижелерді енгізу үшін Тіркеу бөліміне қайтарылады. 

Апелляция бойынша жабылған ведомостілер деканатқа қайтарылады. 

 

    4. Курс саясаты 

 Аудиториялық сабақтарға міндетті түрде қатысу және дәрістерде, семинар 

сабақтарда, СОӨЖ сұрақтарды талқылау. 

 Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестелерін сақтау. 

 Бақылаудың барлық түрлеріне міндетті түрде қатысу (дәрістерге және семинар 

сабақтарға бақылау, СӨЖ тапсырмаларын орындауға бақылау, шептік бақылау, 

қорытынды бақылау). 

 Орынды себептер бойынша қатыспаған сабақтарға дайындалып, толық 

көлемде, силлабусқа сәйкес жауап беру (медициналық анықтама, деканаттың 

рұқсаты бойынша). 

 Студент Студенттің ар-намыс кодексін, оқу тәртібін сақтауға, сабақ кезінде 

ұялы телефонын өшіріп қоюға, сабаққа кешікпеуге және сабаққа іскер киімде келуге 

тиісті. 

 Бақылау кезінде (ағымдағы, шепті, аралық) көшіру және/немесе мобильдік 

байланыс құралдарын пайдалану фактілері орын алған жағдайда, бағалар жойылады. 

 

1-МОДУЛЬ. ТУРИЗМНІҢ БЕЛСЕНДІ ТҮРЛЕРІНІҢ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРІ  

 

1-ТАҚЫРЫП. ТУРИЗМНІҢ БЕЛСЕНДІ ТҮРЛЕРІ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРІНІҢ 

НЕГІЗГІ ТҮСІНІКТЕРІ  

Лекция жоспары (1 сағат) 

1. Белсенді туризм түрлері, оның функциясы мен адам өміріндегі орны. 

2. Белсенді саяхаттар туралы түсінік. 

3. Белсенді саяхаттардың негізгі функциялары.  

Әдебиет: 2,3,9,20,21 

Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ 

1. Туризмнің белсенді түрлерінің әдіс-тәсілдері. 

2. Туризмнің белсенді түрлерінің территориялы дифференциациясы. 

3. Демалу кезіндегі адамның белсенді туризмге деген қарым-қатынасы. 

2-сабақ 

1.  Туризм белсенді саяхаттар түрлері ретінде. 

2.  Экстремалды туризм туралы түсінік. 

3. Туризмнің белсенді түрлерінің әлеуметтік-экономикалық мәні мен негізгі 

функциялары. 

4. Туризмнің белсенді түрлерінің  жалпылама құбылысқа айналуының объективті 

алғышарттары. 

СӨЖ тапсырмалары:  

1 . Пән бойынша әдебиет көздерінің каталогын құру. 

2 . Тақырыпқа байланысты сөздік жасау. 

3 . Тақырыптың мазмұны бойынша слайд дайындау. 

4 . Тақырып бойынша 10-кем емес тест сұрақтарын құрастыру. 

5 . Курстың негізгі түсініктері негіздерінде рекреациялық қызметтің моделін сызу 
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ОСӨЖ тапсырмалары:  

Сұрақтар: 

1. Белсенді туризм түрлері, «демалыс», «белсенді қызмет», «экстремалды туризм», 

«рекреациялық қызмет» түсініктері нені білдіреді? 

2. Белсенді туризм түрлері нені қамтиды? 

3. Белсенді туризм түрлерінің негізгі функциялары қандай? 

4. Демалыс кезіндегі адам қызметін сипаттаңыз. 

5. Белсенді саяхат түрлері мен туризмнің байланысы қандай? 

6. Белсенді туризм түрлері қандай функцияларды атқарады? 

7. Белсенді туризм түрлеріне  нелер жатады? 

8. Белсенді туризмнің қазіргі кездегі даму үрдісі. 

9. Белсенді туризмнің қарқынды даму негізінде қандай себептер жатыр? 

10. Белсенді туризм қозғалыс төңірегіндегі қандай мәселелерді зерттеушілер 

көтеруде? 

Тест сұрақтары   
1. Демалу арқылы адамның физикалық және рухани күштерін қалпына келтіру және 

дамыту, туризммен айналысу – бұл ... 

а) отпуск 

ә) демалыс 

б) рекреация 

в) социология 

г) медицина 

2. «Бос уақыт» дегеніміз... 

а) ұйқыға бөлінген уақыт 

ә) тамақтануға бөлінген уақыт 

б) жұмысқа баруға бөлінген уақыт 

в) үй жұмысына бөлінген уақыт 

г) бос уақытты өткізу және рухани қызметтер үшін уақыт 

3. «Белсенді саяхат» деген не? 

а) Саяхаттардың тез қимылдау түрлері 

ә) алғашқы мұқтаждықтарды қанағаттандыруға арналған жорықтар 

б) Экстремалды саяхат 

в) жұмыс бабымен басқа елге бару 

г) Туризмнің аса қиын түрлері 

4. «Туризм» - бұл басқа ел немесе аудандарға мына мақсатпен сапар жасау: 

а) жұмыс іздеу 

ә) тұрақты сол жерде тіркелу 

б) отанда репрессиядан қашу 

в) көшу 

г) демалу және көңіл көтеру 

5. Қай миграция «туризм» болмақ? 

а) басқа қалаға келесі күні қайту мақсатымен сапарға шығу 

ә) түнемей демалыс күні пикник жасау 

б) кешке қайту мақсатымен көрші қалаға сапарға шығу 

в) шекарадағы тұрғындардың сапары: таңертең шекарадан өтіп жұмысқа бару, 

кешке үйге қайту. 
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г) жұмысқа бару және жұмыстан қайту. 

5. «Рекреациялық география» қай ғылымға жатады? 

а) табиғи 

ә) әлеуметтік 

б) экономикалық 

в) табиғи-географиялық 

г) қоғамдық-географиялық 

 

2-ТАҚЫРЫП. БЕЛСЕНДІ ТУРИСТІК САЯХАТТЫҢ ОТАНДЫҚ ЖӘНЕ 

ШЕТЕЛДІК ЖІКТЕЛУІ 

Лекция жоспары (1 сағат) 

1. «Отандық және шетелдік жіктелуі» түсінігі. 

2. Отандық және шетелдік белсенді саяхаттарды қалыптастыратын факторлар. 

3. Отандық және шетелдік белсенді саяхаттар зерттеудің бағыттары мен әдістері. 

Әдебиет: 1,2,3,5,17,18 

Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ 

1. Адамның белсенді саяхатқа деген қажеттілігі. 

2. Қоғамдық, топтық және жеке белсенді саяхаттар қажеттіліктердің өзара әрекеті. 

3. Белсенді саяхаттарды қажеттіліктерді қалыптастыратын факторлар. 

2-сабақ 

1. Белсенді саяхаттарды қажеттіліктердің экономикалық бағалануы. 

2. Белсенді саяхаттар қажеттіліктерді зерттеудің социологиялық әдістері. 

3. Демалушылардың сайлаулы топтары туралы түсініктер. 

СӨЖ тапсырмалары:  

1. Тақырыпқа байланысты сөздік жасау. 

2. Тақырыптың мазмұны бойынша слайд дайындау. 

3. Белсенді саяхаттар- қызметті кеңістікті-уақытты ұйымдастыру негіздері бойынша 

эссе жазу. 

4. Тұрғындардың отандық белсенді саяхаттар қажеттіліктерін социологиялық 

зерттеу үшін сауалнама сұрақтарын құру. 

ОСӨЖ тапсырмалары:  

Сұрақтар: 

1. «Отандық және шетелдік жіктелуі» түсінігі нені білдіреді? 

2. Белсенді саяхаттар қажеттіліктер жүйесінің құрамаларын көрсетіңіз. 

3. Белсенді саяхаттар қажеттіліктерді қандай факторлар қалыптастырады? 

4. Рекреациялық қызметтерге немесе белсенді саяхаттардеген халықтың қанағаттану 

деңгейін анықтау мәселесі орын алады ма? 

5. Бос уақытты өткізу социологиясы нені зерттейді? 

6. Сайлаулылық деп нені түсінесіз? 

7. Қазіргі уақытта халықтың рекреациялық қажеттіліктерін социологиялық 

зерттеулері жүргізіледі ме? 

8. Туристік сұранымды зерттеу. 

9. Рекреациялық қызметті ұйымдастырудың «урбанизацияланған» формаларына не 

жатады? 
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Тест сұрақтары: 
1. Табиғи орта мен бейтабиғи элементтерінің үйлесе турист үшін қызығу пәні болып 

табылатын – бұл туристік... 

а)  тартымдылық 

ә) ресурстар 

б) қызмет 

в) белсенділік 

г) артықшылық 

2. Аталған факторлардың қайсысы туризм және демалысты дамытуды жүзеге 

асыратын факторлар тобына жатады? 

а ) урбанизация 

ә) еңбеккке қабілеттілікті қалпына келтіруге деген қажеттілік 

б) саяхатқа деген қажеттілік 

в) бос уақыт 

г)  халыққа қызмет көрсету аясын кеңейту 

3. Рекреациялық қызмет халық шаруашылығының  қандай салаларымен үйлеседі? 

а) таукен өнеркәсібі 

ә) электр энергетикасы 

б) құрылыс 

в) металлургия 

г)  ауыл және орман шаруашылығы 

4. Туристік ағымды талдау мынаны анықтауға мүмкіндік береді 

а) олардың көлемі мен маусымдық құбылуын 

ә) уақыт аралығында тұрақты қалыптасу аудандарын 

б) себеп-салдар байланыстары мен құбылыстарды анықтайды. 

в) олардың әлеуметтік-демографиялық құрамын 

г)  барлық аталған факторлар 

5. Топтық рекреациялық қажеттіліктер бейнелейді: 

а) денсаулық және еңбекке қабілетті қалпына келтірудегі қоғамның қажеттіліктерін 

ә) халықтың белгілі әлеуметтік-демографиялық, кәсіби және жас аралығындағы 

топтардың қажеттіліктерінің мазмұнын 

б) денсаулықты қалпына келтіру мен бекітуге себеп болатын рекреациялық 

шұғылдануларға деген адамның сұранымын 

в) шаршауды кетіру мен еңбекке қабілеттілігін күшейтуге септігін тигізетін 

рекреациялық шұғылдануларға деген адамның сұранымын 

г)  тұлғаның тануға, рухани қарым-қатынас орнатуға септігін тигізетін 

рекреациялық шұғылдануларға деген адамның сұранымын 

6. Қандай факторлар рекреациялық қажеттіліктердің қалыптасуына әсер етеді: 

а) әлеуметтік-экономикалық 

ә) әлеуметтік -психологиялық 

б) медико-биологиялық 

в) табиғи және демографиялық 

г)  барлық жауаптар дұрыс 

7. Рекреациялық қажеттіліктерді социологиялық зерттеу кезеңіне не жатпайды? 

а) демалудың қазіргі үрдісін зерттеу 

ә) халықарасында сауалнама өткізу 
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б) рекреацияның болашақ дамуына  гипотеза жасау 

в) рекреациялық қызмет негіздерін игеру 

г)  репрезентивті мәліметтерді тексеру 

 

3-ТАҚЫРЫП. БЕЛСЕНДІ САЯХАТ ТҮРЛЕРІНДЕ ТӘСІЛДІК ӨҢДЕУДІ 

ҚҰРУДЫҢ ӘДІСІ МЕН МАЗМҰНЫ 

Лекция жоспары (1 сағат) 

1. Белсенді саяхаттар түсінігі. Тәсілдік өндеу. 

2. Белсенді саяхаттардың мазмұны, құрылымы, негізгі түрлері. 

3. Белсенді саяхаттардың ерекшк түрлері. 

Әдебиет: 1,2,3,4,8,9,17,18 

Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ 

1. Адамның «белсендік туризммен шұғылдануы». 

2. Тәсілдік өндеу қызмет циклі. 

3. Белсендік саяхаттардың негіздері, орны және қызметі. 

2-сабақ 

1. Маусымдық құбылыстар. 

2. Экстремалды туризм жүйесі туралы түсінік. 

3. Белсенді туризмнің қызмет көрсету материалды емес өндіріс сферасының саласы 

ретінде. 

4. Туристік сала мен туризм индустриясы. Белсенді саяхаттардың орны. 

СӨЖ тапсырмалары: 

1. Тақырыпқа байланысты сөздік жасау. 

2. Тақырыптың мазмұны бойынша слайд дайындау. 

3. Тақырып бойынша 10-кем емес тест сұрақтарын құрастыру. 

ОСӨЖ тапсырмалары: 

Сұрақтар: 

1. Белсенді туризмнің мәселелері мен олардың «географиялылығы». 

2. Белсенді туризмнің мәнін ашыңыз. 

3. В.С.Преображенскийдің рекреациялық жүйе туралы көз-қарасы. 

4. Рекреациялық географияның зерттеу пәні не болып табылады? 

5. «Террриториялы рекреациялық жүйе» нені білдіреді? 

6. Террриториялы рекреациялық жүйе қандай элементтерден тұрады? 

7. Рекреациялық географияда қандай зерттеу әдістері қолданылады? 

8. Рекреациялық географияның негізгі міндеттері. 

Тест сұрақтары: 

1. Кез-келген елдегі туризмнің дамуына әсер ететін әлеуметтік-экономикалық 

факторлар тобына жататыны: 

а) жынысты-жасты құрылымы, демалу уақытының ұзақтылығы 

ә) өмір сүру минимумы, жынысты-жасты құрылымы, демалу уақытының 

ұзақтылығы 

б) жынысты-жасты құрылымы, демалу уақытының ұзақтылығы, маусымдық 

в) өмір сүру минимумы, жынысты-жасты құрылымы 

г)  жынысты-жасты құрылымы, демалу уақытының ұзақтылығы, туристердің 

әлеуметтік жағдайы 
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2. Тарихи-мемориалды, мәдени-эстетикалық және танымдылық мағына алатын 

мәдени және табиғи ескерткіштері қалайша аталады және сонысына байланысты 

туристер үшін қызықты: 

а) көрсету объектілері 

ә) экскурсиялық объектілер 

б) әңгімелесу объектілер 

в) туризм объектілері  

г) туризм ескерткіштері 

3. Этнография ескерткіштері халықтың қандай ерекшелігін  сипаттайды? 

а) мәдени 

ә) тұрмыстық 

б) анатомиялық 

в) мәдени-тұрмыстық 

г)  физиологиялық 

4. Туристік инфрақұрылым дегеніміз не? 

а) туристік кәсіпорын 

ә) туристік ұйым 

б) туроператорлар 

в) турагенттер 

г)  туризмнің материалды-техникалық базасы 

5. «Өлкелік зона», «фокусты пунктер», «экзотикалық», «уникалдылық» - бұл  табиғи 

рекреациялық ресурстарды бағалаудың төменде келтірілген көрсеткіштердің біріне 

қатысты қайсысына? 

а) технологиялық 

ә) экологиялық 

б) медико-биологиялық 

в) физиологиялық 

г)  психолого-эстетикалық 

6. Француз тілінен аударғанда «ресурс» нені білдіреді: 

а) қосымша 

ә) экономикалық құрал 

б) қаражат жағдайы 

в) көмекші құрал 

г)  материалды база 

 

4-ТАҚЫРЫП. БЕЛСЕНДІ ТУРИСТІК САЯХАТТА ДҰРЫС 

ТАМАҚТАНУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ 

Лекция жоспары (1 сағат) 

1. Адамның дұрыс тамақтануы туралы ғылыми негіздер және олардың маңызы. 

2. Белсенді туристік саяхатта тамақтануды дұрыс ұйымдастырудың негіздері. 

3. Маршруттағы азықтану тәртібі. 

Әдебиет: 1,14,15,20 

 СӨЖ тапсырмалары: 

1. Тақырыпқа байланысты сөздік жасау. 

2. Әдебиет көздерін пайдалана отырып, территориялық рекреациялық   жүйе 

төңірегіндегі ғылыми зерттеулер бойынша эссе жазу. 
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3. 10-нан кем емес тест сұрақтарын құрастыру. 

4. Тақырыптың негізгі түсініктері бойынша слайд жасау. 

ОСӨЖ тапсырмалары: 

Сұрақтар: 

1. Түрлі әлеуметтік-демографиялық және кәсіби топтарының сайлаулылығы. 

2. Табиғи кешендердің аттрактивтілігі қандай сипаттамалармен беріледі? 

3. Табиғи кешен комфорттығы нені білдіреді? 

4. ТРЖ кіші жүйелері арасындағы байланысты сипаттаңыз. 

Тест сұрақтары: 

1.«Территориялы рекреационды жүйе» (ТРС)  дегеніміз не?  

а) геоверсум 

ә) агломерация 

б) акватория 

в) аэротория 

г)  геожүйе 

2. Рекреациялық жүйеде өзара әрекетке түседі: 

а) өндірістік және бейөндірістік сфералар 

ә) еңбекті және еңбекті емес ресурстар 

б) демалушылар тобы, табиғи кешендер, техникалық инфрақұрылым 

в) қызмет көрсету сферасы, демалушылар  тобы, ҒТП 

г)  техникалық инфрақұрылым, табиғи кешендер 

3. ТРЖ қандай элементтерден тұрады? 

а) табиғи кешендер мен инженерлі құрылғылар 

ә) қызмет көрсету персоналы мен басқару органы 

б) демалушылар тобы мен қызмет көрсетуші персонал 

в) дұрыс жауап жоқ 

г)  барлық жауаптар дұрыс 

4. Туризм туралы географиялық ақпаратты жүйелендіру мақсатымен аудандарды 

бөлу қалайша аталады? 

а) туристік аудандандыру 

ә) туристік жүйелендіру 

б) географиялық аудандандыру 

в) ландшафтты аудандандыру 

г)  ландшафтты жүйелендіру 

5. «Демалушылар тобы» жүйесі  келесілермен сипатталады: 

а) аттрактивтілікпен, сыйымдылық, беріктілігімен 

ә) толығу, комфорттылық, экологиялылық көрсеткіштерімен 

б) рекреациялық қажеттілік көлемі, маусымдылық, туристік ағымның түрлілігімен 

в) рекреациялық персонал саны, кадрлардың кәсіби деңгейі, жұмыс күшімен 

қамтамасыздығымен 

г)  дұрыс жауап жоқ. 

6. «Табиғи және тарихи-мәдени  кешен» жүйесі мынамен сипатталады: 

а) аттрактивтілікпен, сыйымдылық, беріктілігімен 

ә) толығу, комфорттылық, экологиялылық көрсеткіштерімен 

б) рекреациялық қажеттілік көлемі, маусымдылық, туристік ағымның түрлілігімен 
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в) рекреациялық персонал саны, кадрлардың кәсіби деңгейі, жұмыс күшімен 

қамтамасыздығымен 

г)  дұрыс жауап жоқ. 

 

5 – ТАҚЫРЫП. БЕЛСЕНДІ САЯХАТ ҚЫЗМЕТІНДЕ ФИЗИКАЛЫҚ 

ДАЙЫНДЫҚ 

Лекция жоспары (1 сағат) 
1.Белсенді қозғалу тәсілдерімен ерекшеленетін саяхатқа туристерді физикалық 

дайындаудың маңызы. 

2. Туристердің басты физикалық қасиеттерінің сипаттамасы. 

3. Гигиена ережелері мен денсаулықты сақтау. 

Әдебиет: 1,14,15,20,21 

 

Семинар сабағының жоспары (2 сағ.) 

1- сабақ 
1. Физикалық дайындық мақсаттары. 

2. Жалпы және арнайы физикалық дайындық түсініктері. 

3.    Туристердің басты физикалық қасиеттерінің сипаттамасы. 

2- сабақ 

1. Қызмет көрсететін персоналды жалпы және арнайы  физикалық дайындықтан 

өткізуді ұйымдастыру. 

2. Туристік құрылым менеджерінің кәсіби физикалық дайындығының негізгі 

мазмұны. 

3.    Гигиена ережелері мен денсаулықты сақтау. 

4.   Туризмнің жеке түрлеріндегі разрядты талаптар. 

СӨЖ тапсырмалары:  

1. Тақырыпқа байланысты сөздік жасау. 

2. Тақырып бойынша кроссворд құру. 

3. 10-нан кем емес тест сұрақтарын құру. 

4.  Тақырыптың негізгі түсініктері бойынша слайд жасау.  

5.  Туризм географиясын зерттеу мәселелелері бойынша эссе жазу. 

ОСӨЖ тапсырмалары:  

Сұрақтар: 

1. Демалыс пен туризмді географиялық зерттеудің бастамасы қай кезеңге жатады? 

2. «Туризм географиясы» ең алғаш кіммен қолданылған? 

3. Туризм географиясы қандай жылдары кеңінен дамыды, кімдердің жұмыстары 

сізге мәлім? 

4. Зерттеу пәні не болды? 

5. Туризм географиясы екінші дүниежүзілік соғыстан кейін қалай дамыды? 

6. Туризм географиясының дамуында Сіз қандай кезеңдерді бөліп көрсете аласыз? 

7. Туризм географиясында қандай сөздер қолданылады? 

8. Туризм географиясының  қандай мәселелерін бөліп көрсетуге болады? 

9. Табиғи артықшылықтарды бағалау зерттеуде қандай рөл атқарады? 

10. Табиғи ортаның тартымдылығын бағалаудың негізгі белгілеріне не жатады? 

11. Туристік артықшылықты сандық анықтау мәселесі туралы не айта аласыз? 

12. «Туристік сыйымдылық» деп нені білесіз? 
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13. Статистикалық мәліметтерді жинау үшін қандай әдістер қолданылды? 

14. Туризм географиясын зерттеуде болжаудың қандай әдістері қолданылады? 

Тест сұрақтары: 

1. Туриз саласының қазіргі терминологиясында қолданылатын сөз: 

а) туристік 

ә) турографиялық 

б) турологиялық 

в) дұрыс жауап жоқ 

г)  туристикалық 

2. Жыл сайын Әлемдік туризм күні атап өтіледі: 

а) 25 қаңтар 

ә) 14 ақпан 

б) 22 наурыз 

в) 27 қыркүйек 

г)  18 қазан 

3. Материалды және рухани мәдениет элементтері туристік артықшылықтарға 

жатады: 

а) демалыс үшін 

ә) арнайы 

б) ерекше 

в) сауықтыру 

г)  танымдылық 

4. Туризм дамуының негізгі бағыттарының жағдайы мен болжамына деген ғылыми 

көз-қарастар жиынтығы: 

а) Туризм Хартиясы 

ә) Турист кодексі 

б) туризмдегі заңдылық 

в) туризм концепциясы 

г)  туристің әрекет ету нормасы мен ережесі 

5. «Туризм географиясы» сөзін ең алғаш қолданды: 

а) В.С.Преображенский 

ә) И.П.Герасимов 

б) Д.Страднер 

в) К.Шпутц 

г)  Р.Бланшер 

 

МОДУЛЬ 2. БЕЛСЕНДІ ТУРИСТІК САЯХАТҚА АРНАЛҒАН ҚҰРАЛ-

ЖАБДЫҚТАР 

6- ТАҚЫРЫП. БЕЛСЕНДІ ТУРИСТІК САЯХАТҚА АРНАЛҒАН ҚҰРАЛ-

ЖАБДЫҚТАРДЫҢ ЖАЛПЫ АНЫҚТАМАСЫ 

Лекция жоспары (2 сағат) 

1-лекция 

1. «Туристік құрал-жабдық» түсінігінің негізгі белгілері және оларға қойылатын 

талаптар. 

2.  Жеке құрал-жабдық және оның жалпы тізімі. 

3. Белсенді туристік саяхаттардағы жеке құрал-жабдықтардың ерекшеліктері. 
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2-лекция 

1. Топтық құрал-жабдықтар және оның жалпы тізімі. 

2. Белсенді туристік саяхаттардағы топтық құрал-жабдықтардың ерекшеліктері. 

3. Құрал-жабдықтарды саяхатқа дайындау. 

Әдебиет: 7,8,14,15,17  

Семинар сабағының жоспары (4 сағат) 

1,2- сабақтар 

1. Саяхат үшін құрал-жабдықтардың маңызы. 

2. Құрал-жабдықтардың түрлері мен сипаттамалары. 

3. Таулы саяхаттағы жеке құрал-жабдық. 

4. Жаяулы саяхаттағы жеке құрал-жабдық. 

5. Шаңғы саяхатындағы жеке құрал-жабдық. 

3,4- сабақтар 

1. Топтық құрал-жабдықтар және оның жалпы тізімі. 

2. Жаяу және таулы саяхаттардағы топтық құрал-жабдықтардың ерекшеліктері. 

3. Су және шаңғы саяхаттарындағы топтық құрал-жабдықтардың ерекшеліктері. 

4. Құрал-жабдықтарды саяхатқа дайындау. 

 

СӨЖ тапсырмалары:  

1. Келесі тақырыптарға эссе жазу: 

А) «Құрал-жабдық ресурстарды туризм мақсатында іске қосу мәселелері»   

Ә) «Туристік қызметті ұйымдастырудағы құрал-жабдықтар рөлі»  

2. Тақырыпқа байланысты глоссарий құру 

3. Тақырыптың мазмұны бойынша слайд дайындау. 

4. Тақырып бойынша 10-кем емес тест сұрақтарын құрастыру. 

ОСӨЖ тапсырмалары:  

«Құрал-жабдық ресурстарды туризм мақсатында іске қосу» тақырыбына топ 

алдында баяндама жасауға дайындалу. 

Сұрақтар: 

1. Туризмнің даму алғышарттары қандай? 

2. Туристік құрал-жабдықтар ресурстары туризмді дамытудағы қандай маңызы бар? 

3. Құрал-жабдықтар пайдаланудың негізгі типтерін атаңыз. 

4. Туризмдегі құрал-жабдықтар нені қамтиды? 

5. Құрал-жабдықтар қатарына не жатады? 

6. Туристік-рекреациялық ресурстар қандай белсенді турларды қамтиды? 

7. Тарихи және мәдени ескерткіштер турлардағы белсенді түрлерін атаңыз. 

8. Табиғи кешеннің туристік-рекреациялық ресурстар класына өту кезінде қандай 

кезеңдерді бөліп айтуға болады? 

9. Туризмдегі құрал-жабдықтар қандай сипатқа ие? 

10. Туризмдегі құрал-жабдықтар туризм мақсатына жарамдылығын қалай 

бағалауға болады? 

11. Туризмдегі құрал-жабдықтар бағалаудың негізгі типтерін атаңыз және 

сипаттаңыз. 

12. Экстремалды туризм нені білдіреді? 
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7- ТАҚЫРЫП. САЯХАТПЕН ШҰҒЫЛДАНУДЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІН 

ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 

Лекция жоспары (2 сағат) 

                         1-лекция 

1. Саяхатпен шұғылданудағы қауіпсіздік түсінігі. 

2. Туризмдегі травматизм мен қайғылы жағдайлардың себептері. 

3. Белсенді туристік саяхаттардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйесі. 

2-лекция 

1. Туристік құрылымдағы бақылаулы-құтқару  топтары. 

2. Бақылаулы-құтқару  топтарының функциялары. 

3. Туристік құрылымның бақылаулы-құтқару  топтарының мемлекеттік авариялы-

құтқару қызметтермен байланыстар. 

Әдебиет: 7,8,14,15,17  

Семинар сабағының жоспары (4 сағат) 

1,2- сабақтар 
1. Туризммен қауіпсіз шұғылдану негіздері. 

2. Туризмдегі қауіптердің түрлері. 

3. Белсенді туристік саяхаттардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйесі. 

3,4- сабақтар 

1. Туристік құрылымдағы бақылаулы-құтқару  топтары. 

2. Бақылаулы-құтқару  топтарының функциялары. 

3. Бақылаулы-құтқару  топтары және  мемлекеттік авариялы-құтқару қызметтері. 

 

СӨЖ тапсырмалары:  

1. Тақырыпқа байланысты сөздік жасау. 

2. Тақырыптың мазмұны бойынша слайд дайындау. 

3. Тақырып бойынша 10-кем емес тест сұрақтарын құрастыру. 

ОСӨЖ тапсырмалары:  

Сұрақтар: 

1. «Бақылаулы-құтқару  топтары» түсігінің мәнін ашыңыз. 

2. КСРО-да аудандастыруды ең алғаш ұсынған кім? 

3. «Туристік регион» мен «туристік аудан» немен ерекшеленеді? 

4. Туризмдегі қауіптердің түрлеріне  қандай сипаттамалар тән? 

5. Туристік құтқару қызметтері  төңірегінде қандай зерттеулер жүргізілген? 

6. Туристік құтқару қызметтерінің қандай әдістерін білесіз? 

 

Тест сұрақтары: 

1. Туризм туралы географиялық ақпаратты жүйелендіру мақсатымен аудандарды 

бөлу қалай аталады? 

а) туристік аудандастыру 

ә) туристік жүйелендіру 

б) географиялық аудандастыру 

в) ландшафты аудандастыру 

г) ландшафтардың жүйеленуі 

2. Туристік аудан – бұл... 
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а) орналастыру бірлігі, туристік артықшылық, туристік инфрақұрылым және 

көліктің мүмкіншілігіне қарай туристік миграцияның қандай да бір арнаулы пунктін 

құрайды 

ә) туристік-рекреациялық ресурстар негізінде  туристік-экскурсионды қызмет 

ұйымдастырылған тұрғылықты пункт, жергілікті участок, табиғи объект және т.с.с. 

б) туризмнің дамуы үшін табиғи, тарихи-мәдени және әлеуметтік-экономикалық 

жағдайлардың тұтастығын үйлестіретін территориялы бірлік 

в) дұрыс жауап жоқ 

г) барлық жауап дұрыс 

3. Территорияны аудандастыру мынаған негізделеді: 

а) табиғи-географиялық жағдайларды зерттеу 

ә) рекреациялық ресурстарды бағалау 

б) территорияның шаруашылықты ерекшеліктерін бағалау 

в) территорияның аймақтық ерекшеліктерін бағалау 

г) барлық жауаптар дұрыс 

4. Туризм мақсатында территорияны аудандастыру келесіні ескеруді қажет етеді: 

а) табиғи факторларды 

ә) экономикалық және әлеуметтік факторларды 

б) архитекторлы-көркем факторлар 

в) физиологиялы-экологиялық факторлар 

г) барлық жауап дұрыс 

5. Бұл әлеуметтік-экономикалық ресурс қатарына жатады: 

а) ескеркіштер мен естелік орындар 

ә) мұражайлар 

б) этнографиялық құбылыстар 

в) ерекше өнеркәсіп кәсіпорындары 

г) барлық жауап дұрыс 

6. Туристік аудандастыру әдістеріне жатпайтын әдіс: 

а) елдің жеке бөліктерінің туристік әлеуетін анықтау 

ә) жекеленген территоряларда халықтың демалысын ұйымдастыру мүмкіндіктерін 

анықтау 

б) нақты туристік объектілерді туристік зоналарда орналастырудың жоспарын жасау 

в) жекеленген территоряларда туристік объектілерді орналастырудың жоспарын 

жасау 

г) жекеленген территоряларда тұрғындардың өсу санын анықтау 

7. Туристік-рекреациялық ресурстар сипатталады: 

а) қор көлемімен 

ә) ресурстардың таралу алаңымен 

б) мүмкін эксплуатация кезеңімен 

в) көп ретті пайдалану мүмкіндігімен 

г) барлық жауап дұрыс 

8. Территорияның рекреациялық сыйымдылығы – бұл: 

а) табиғи территорияны қолдану 

ә) табиғи және мәдени-тарихи ресурстар 

б) территорияның рекреациялық әлеуеті 

в) рекреанттардың максималды мүмкін саны 
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г) барлық жауаптар дұрыс 

9.Туристік аудан кімнің зерттеу объектісі? 

а) жоспарлаушы 

ә) архитекторлар 

б) құрылысшылар 

в) экономист-географтар 

г) менеджерлер 

10.Туристік ауданға қатысты қай тұжырыммен келіспейсіз? 

а) туристік аудан өзіндік сипаты мен түпкі өнімі бойынша әлеуметтік құрылымды 

білдіреді 

ә) туристік ауданда өндіріс пен тұтыну арасында уақыт бөлінісі болады 

б) оның орналасуы ресурстарға бағытталған 

в) оған функцияланудың маусымдығы тән 

г) бұл рекреанттарға қызмет көрсетудің территориялық жүйесі 

 

8-ТАҚЫРЫП. БЕЛСЕНДІ ТУРИЗМ САЯХАТЫНЫҢ МЕДИЦИНАЛЫҚ 

ЖӘНЕ ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ ТҰРҒЫДАН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУІ 

Лекция жоспары (1 сағат) 
1. Профилактика жүйесінің ерекшеліктері. 

2. Белсенді саяхаттағы жұмыс пен дамалыстың оптималды тәртібі. 

3. Нақты маршруттың ерекшеліктерін ескере дәрігерлік қорапшаны дайындау. 

4. Жорықта бірінші жедел көмекті уақытылы көрсетудің маңызы. 

Әдебиет: 4,7,8,18 

Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1- сабақ 
1. Туристердің дәрігерлік тексерілуі. 

2. Белсенді туристік саяхаттарға тән травма мен сырқаттардың алдын алу. 

3. Профилактика жүйесінің ерекшеліктері. 

4. Белсенді саяхаттағы жұмыс пен дамалыстың оптималды тәртібі. 

2- сабақ 
1. Белсенді туристік саяхаттардың медициналық қамтамасыздығының 

ерекшеліктері. 

2. Белсенді туристік саяхаттардағы дәрігерге дейінгі жедел көмек. 

3. Жарақат алған спортшы-туристерді емдеу ерекшеліктері. 

 СӨЖ тапсырмалары:  

1. Тақырыпқа байланысты сөздік жасау. 

2. Тақырыптың мазмұны бойынша слайд дайындау. 

3. Тақырып бойынша 10-кем емес тест сұрақтарын құрастыру. 

ОСӨЖ тапсырмалары:  

Кроссворд құру. 

Сұрақтар: 

1. «Туристердің дәрігерлік тексерілуі» түсінігінің мазмұнын ашыңыз. 

2. Белсенді саяхаттағы жұмыс пен дамалыстың оптималды тәртібі қандай 

факторлардан байланысты. 

3. Белсенді туристік саяхаттардағы дәрігерге дейінгі жедел көмек. 

4. Рекреациялық ауыртпашылық нормативтері туралы Сіз не айта аласыз? 
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5. Ауыртпашылық деп нені білесіз? 

6. Табиғи территориялы кешеннің рекреациялық сыйымдылығы қалай анықталады? 

7. Туризмнің қоршаған ортаға кері әсері. 

8. Табиғатты пайдалану жүйесі нені қамтиды? 

9. Табиғатты рекреациялық қолдану әдістері мен механизмдері. 

10. Туризмнің оңды экологиялық әсері туралы Сіз не айтасыз? 

 

9-ТАҚЫРЫП. 1-2 ҚИЫНДЫҚ ДӘРЕЖЕДЕГІ ҚИЫНДЫҚ БОЙЫНША 

ТАУЛЫ САЯХАТТЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ МЕН ӨТКІЗУ ЕРЕКШЕЛІГІ 

Лекция жоспары (1 сағат) 
1. «Таулы туризм» түсінігінің жалпы белгілері. 

2. Қазақстандағы таулы саяхат аудандары. 

3. Таулы саяхаттардағы табиғи кедергілер сипаттамасы. 

4. Таулы саяхат жасаудың негізгі тәсілдік жүйесі. 

Әдебиет: 9,13,14,15 

Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ 
1. Таулар мен таулы туризм. 

2. Қазақстан аумағындағы таулы туристік сахат аудандарына қысқаша шолу. 

3. 1-2 қиындық дәрежелі эталонды тау саяхаттары. 

2-сабақ 
1. Таулы саяхаттардағы табиғи кедергілер сипаттамасы. 

2. Таулы саяхат жасаудың негізгі тәсілдік жүйесі. 

3. Қазақстанның таулы аймақтары бойынша саяхаттың негізгі тәсілдік кескіндері. 

СӨЖ тапсырмалары:  

1. Тақырыпқа байланысты сөздік жасау. 

2. Әдебиет көздерін пайдалана отырып, туризмді анықтауға деген ғылыми 

келістерге талдау жасау.  

3. 10-нан кем емес тест сұрақтарын құрастыру. 

4. Тақырыптың мазмұны бойынша слайд дайындау.  

5. Туризмнің жіктелуі моделін проектілеңіз. 

6. Туризмнің мақсаттары моделін проектілеңіз. 

ОСӨЖ тапсырмалары:  

«Таулы туризм» тақырыбына баяндама жасау. 

Сұрақтар: 

1. «Таулы туризм», «қиындық дәреже», «туристік қызметтер», «туристік өнім» 

түсініктерінің мазмұнын ашыңыз. 

2. Туристік индустрия нені білдіреді? 

3. Таулар мен таулы туризм жүйесіне не жатады? 

4. Таулы саяхаттардағы табиғи кедергілер сипаттамасы. 

5. Таулы саяхат жасаудың негізгі тәсілдік жүйесі. 

Тест сұрақтары: 

1. Толық анықтама беріңіз: 

а) Туризм индустриясы – бұл белгілі қызметтер ұсынатын кәсіпорындар 

ә) Туризм индустриясы – көлік қызметін ұсынатын мекеме 
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б) Туризм индустриясы – «туристік өнімді» өндіруді ұйымдастырудың кешенді 

жүйесі 

в) Туризм индустриясы – туристер тұтынатын тауарлар мен қызметтердің 

өндірушілері 

г) дұрыс жауап жоқ 

2. Туристік қызмет объектісіне жататындар: 

а) табиғи объектілер, көрнекі жерлер, тарихи және әлеуметтік-мәдени объектілер 

ә) табиғи объектілер, көрнекі жерлер, әлеуметтік-мәдени объектілер 

б) табиғи объектілер, көрнекі жерлер, тарихи объектілер 

в) табиғи объектілер, тарихи және әлеуметтік-мәдени объектілер 

г)  халық, көрнекі жерлер, тарихи және әлеуметтік-мәдени объектілер 

3. Туристік қызмет төңірегіндегі мемлекеттердің қатынасындағы нормалар мен 

принциптер белгіленген негізгі халықаралық құжат, ӘТҰ басты ассамблеясының VI 

сессиясында резолюциясымен құпталған, София, 1985 ж. 22 құркүйек 

а) туризмдегі заңдылық 

ә) туристің әрекет ету нормасы мен ережесі 

б) туризмде лицензиялау ережелері 

в) турист кодексі 

г)  туризм Хартиясы 

4. Әлеуметтік туризм - бұл 

а) туризмнің жалпылама сипат алуы 

ә) жеке туризм 

б) өзіндік туризм 

в) қамтамасыздығы төмен азаматтардың демалуға деген құқығын пайдалануда 

көрінетін туризм 

г)  қамтамасыз етілген халықтың бөлігін қамтитын тур 

5. Қазіргі уақытта туризмнің қандай түрі сұранысқа ие? 

а) экскурсионды, транспортты, жаяу 

ә) су, шоп-туризм, фестивальді 

б) таулы-жаяу, әлеуметтік, экологиялық 

в) аңшылық-аулау, этникалық, круизді 

г)  рекреационды, іскерлік, діни 

6. Спорттық сипаттағы туристік жорықтарды өткізу үшін жергілікті жердің 

жарамдығы немен анықталады? 

а) адам аса өзгерте қоймаған ландшафтпен 

ә) табиғи және әлеуметік-мәдени объектілердің болуы. 

б) жарамды климаттық жағдай 

в) ерекше табиғи объектілер 

г)  аталған барлық факторлар 

7. Туризмнің формаларын атаңыз 

а) кіру туризмі, шығу туризмі 

ә) ішкі туризм, халықаралық туризм 

б) емдік, сауықтыру-спорттық, танымдылық туризмі 

в) жыл бойғы туризм, маусымдық туризм 

г)   ұйымдастырылған туризм, ұйымдастырылмаған туризм 
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8. Туристік саяхаттың мақсаттарына байланысты туризмнің қандай түрлері 

бөлінеді? 

а) ішкі, халықаралық, шетел 

ә) кіру, шығу, ел ішіндегі туризм 

б) балаларға, жастарға, ересектерге арналған 

в) ұлттық, транспортты, маусымды 

г)  рекреационды, экскурсионды, арнайы 

9. Жыл бойғы және маусымдық туризм қай белгілер бойынша бөлінеді? 

а) қолданылатын ресурстар түріне қарай 

ә) жол ұзақтылығына қарай 

б) туристік саяхат ұзақтылығына қарай 

в) территорияның қамтылу масштабы бойынша 

г) туристік ағымның қарқындылығы бойынша 

10. Негізгі қандай белгілері бойынша ұйымдастырылған, өзіндік, 

ұйымдастырылмаған, топтық және жеке туризмге бөлінеді?  

а) территория бойынша 

ә) туристік ағымдардың қарқындылығы бойынша 

б) қатысушылардың жастары бойынша 

в) туристік ағымдардың арнауы бойынша 

г)  ұйымдастыру сипаты бойынша 
  

10-ТАҚЫРЫП. 1-2 ҚИЫНДЫҚ СУДА САЯХАТ ЖАСАУДЫ САЯХАТТЫ 

ҰЙЫМДАСТЫРУ МЕН ӨТКІЗУ ЕРЕКШЕЛІГІ 

Лекция жоспары (1 сағат) 
1. «Суда белсенді саяхат жасау» ұғымының жалпы негіздері. 

2. Қазақстан аумағындағы су саяхатының аудандары. 

3. Су туризмінде кездесетін табиғи кедергілер. 

4. Су жорығын ұйымдастыру, су саяхатының тәсілдік негіздері. 

Әдебиет: 8,9,16,17, 21 

Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1- сабақ 
1. Су туризмі. 

2. Қазақстан аумағындағы су саяхатының аудандары. 

3. 1-2 қиындық дәрежелі эталонды су саяхаттары. 

2-сабақ 
1. Су туризмінде кездесетін табиғи кедергілер. 

2. Жүзу жабдығын қозғалту мен басқарудың тәсілдік негіздері. 

3. Су жорығын ұйымдастыру, су саяхатының тәсілдік негіздері. 

 

СӨЖ тапсырмалары: 

1. Тақырыпқа байланысты сөздік жасау. 

2. 10-нан кем емес тест сұрақтарын құру. 

3. Тақырыптың мазмұны бойынша слайд дайындау. 

ОСӨЖ тапсырмалары:   

«Суда белсенді саяхат жасау» тақырыбына эссе жазу. 

Сұрақтар: 
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1. Су туризмі. 

2. Туристік нарықтың ерекшелігі қандай? 

3. Су туризмінде кездесетін табиғи кедергілер. 

4. Су жорығын ұйымдастыру, су саяхатының тәсілдік негіздері. 

6. Туристік сұранымға қандай факторлар әсер етеді? 

7. Қазақстан аумағындағы су саяхатының аудандары. 

8. «Туристік круиздер» деп нені білесіз? 

9. Жүзу жабдығын қозғалту мен басқарудың тәсілдік негіздері. 

10. 1-2 қиындық дәрежелі эталонды су саяхаттары. 

 

Тест сұрақтары: 

1. Белгілі туристік аймақтар мен орталықтарға белгілі уақыт аралығында бағыт 

алатын туристер саны қалайша аталады? 

а) туристік келу (пребывание) 

ә) туристік ағым 

б) туристік белсенділік 

в) туристік қызмет 

г) туристік араласу (посещение) 

2. Шетел туристеріне қызмет көрсетуден түсетін табыс пен сол елдің азаматтарының 

шетелдік туристік саяхатына жұмсаған шығындары  арасындағы қатынас қалайша 

аталады? 

а) туристік ресурс 

ә) туристік сұраным 

б) туристік баланс 

в) туристік қызмет 

в) туристік нарық 

3. Халықаралық туризм тәжірибесінде елге келген туристердің аралаған күндер 

санын есепке алу бірлігі қандай? 

а) адам-экскурсия 

ә) адам-күн 

б) адам-тур 

в) адам-қызмет 

г) адам-түнеу 

4. «Фирма» сөзі италян тілінен аударғанда білдіреді: 

а) жазып отыру 

ә) үстіндегі жазу 

б) қол қою 

в) жазба 

г) сызба 

5. Туристік сұраным неден байланысты? 

а) туристің табысынан 

ә) бос уақыттың ұзақтылығынан 

б) тауарлар мен қызметтерге деген бағадан 

в) қызметтердің сапасы мен көлемінен 

г) барлық жауап дұрыс 
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      11-ТАҚЫРЫП. 1-2 ҚИЫНДЫҚ ДӘРЕЖЕСІНДЕ ЖАЯУ, ШАҢҒЫ ЖӘНЕ 

ВЕЛОСИПЕДПЕН САЯХАТ ЖАСАУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ МЕН ӨТКІЗУ 

ЕРЕКШЕЛІГІ 

Лекция жоспары (1 сағат) 

1. «Жаяу саяхат», «шаңғымен саяхат», «велотуризм» ұғымдарының жалпы 

анықтамасы. 

2. Жаяу саяхатының әдіс-тәсілдік элементтері. 

3. 1-2 қиындық дәрежелі шаңғы жорықтарының әдіс-тәсілдері. 

4. Веложорық әдіс-тәсілі. 

Әдебиет:1,3,4,10,20 

Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1- сабақ 
1. Саяхаттың эталонды маршруттары. 

2. Жаяу туристік саяхатты жүргізу. 

3. Шаңғы жорықтарындағы табиғи кедергілер мен олардан өтудің әдіс-тәсілі. 

  

СӨЖ тапсырмалары:  

1. Тақырыпқа байланысты сөздік жасау. 

2. Тақырып бойынша слайд жасау. 

3. 10- кем емес тест сұрақтарын құру. 

ОСӨЖ тапсырмалары:  

1-2 қиындық дәрежелі шаңғы жорықтарының әдіс-тәсілдері бойынша эссе жазу. 

Сұрақтар: 

1.«Жаяу саяхат», «шаңғымен саяхат», «велотуризм» ұғымдарының жалпы 

анықтамасы. 

2.  Веложорық әдіс-тәсілі. 

3.  Жаяу туристік саяхатты жүргізу. 

4.  Орналастыру құралдарының қандай түрлерін білесіз? 

5.  1-2 қиындық дәрежелі шаңғы жорықтарының әдіс-тәсілдері 

6.  Туризм үшін транспорттың маңыздылығы қандай? 

7.  Көмекші базада қандай кәсіпорындар мен ұйымдар осы саяхаттарды жүргізеді? 

8.  Шаңғы жорықтарындағы табиғи кедергілер мен олардан өтудің әдіс-тәсілі. 

 

Тест сұрақтары: 

1. Туристік шаруашылық бөлінеді: 

а) тікелей 

ә) жанама 

б) қосымша 

в) тікелей және жанама 

г) ажыратылмас 

2. Бейтуристік (жанама туристік шаруашылық) арнаудағы инфрақұрылым: 

а) турбаза 

ә) арнайы жолдар 

б) жолдар, транспорт, тамақтану кәсіпорындары, коммуналды қызмет, байланыс 

в) кемпингтер 

г) ресторандар 
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3. Туристік жұмыстар үшін арнайы бөлмелері бар туристік маршрутта кездесетін 

комфорттылығы жоғары ғимарат: 

а) қонақүй 

ә) туристік база 

б) приют 

в) кемпинг 

г) пансионат 

4. Тамақты дайындау жағдайы бар,  ұзақ емес мерзімге қонақтау қарастырылған  

қарапайым ғимарат: 

а) приют 

ә) турбаза 

б) кемпинг 

в) пансионат 

г) қонақүй 

5. Қонақүй бөлмесінің қай бөлігінде персоналдың жұмыс істеу, тамақтану 

жағдайлары, сондай-ақ, шаруашылықты және подсобты мұқтаждықтар 

қарастырылған: 

а) қызметті және тұрмыстық 

ә) вестибюль 

б) тұрғын бөлігі 

в) сауда-тұрмыстық 

г) тамақтану 

6. «Жұлдыздармен» қонақүйлерді жіктеу жүйесі қай елде таралған? 

а) Греция, Испания 

ә) Ұлыбритания, Германия 

б) Бразилия, Аргентина 

в) Алжир, ОАР (ЮАР) 

г) Франция, Австралия, Египет, Кытай 

7. Қаржы сұрақтары, кадрмен қамтамасыз ету, еңбекті қолдау мәселелеріне жауап 

беретін қонақүй қызметі: 

а)  нөмір қорымен басқару қызметі 

ә) әкімшілік қызмет 

б) қоғамдық тамақтандыру қызметі 

в) коммерциялық 

г) техникалық 

 

МОДУЛЬ 3. 1-6 ДӘРЕЖЕЛІ БЕЛСЕНДІ ТУРИСТІК ЖОРЫҚТАРЫ 

 12-ТАҚЫРЫП. 1-2 ДӘРЕЖЕДЕГІ БЕЛСЕНДІ ТУРИСТІК САЯХАТҚА 

АРНАЙЫ ТОПТАРДЫ ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ҰЙЫМДАСТЫРУ  ЕРЕКШЕЛІГІ 

Лекция жоспары (1 сағат) 

1. Арнайы бригаданың жеке құрамының жалпы сипаттамасы. 

2. Жорықта міндеттердің бөлінуі. 

3. Жорықалды жалпы физикалық және техникалық жаттығулар. 

4. Маршруттық құжаттарды әзірлеу. 

Әдебиет: 1,15,18 
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Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ 
1. Белсенді туристік саяхаттардағы арнайы бригаданың рөлі. 

2. Құтқару бригадасының мүшелеріне қойылатын талаптар. 

3. Бригада мүшелерінің қызметтік міндеттері. 

2-сабақ 

1. Жорықалды жалпы физикалық және техникалық жаттығулар. 

2. Акклиматизация варианттары және маршруттағы мүмкін апатты жағдайларды 

өңдеу. 

3. Маршруттық құжаттарды әзірлеу. 

СӨЖ тапсырмалары:  

1. Белсенді туристік саяхаттардағы арнайы бригаданың рөлі тиісті теориялық 

келістер бойынша материалды игеру. 

1. Тақырыпқа байланысты сөздік жасаңыз. 

2. Тақырыптың мазмұны бойынша слайд дайындау. 

3. Тақырып бойынша 10-кем емес тест сұрақтарын құрастыру. 

  БОӨЖ тапсырмалары:  

«Маршруттық құжаттарды әзірлеу» тақырыбына эссе жазу. 

Сұрақтар: 

1. Жорықта міндеттердің бөлінуі. 

2.Экономикаға туризмнің жағымды әсері қалайша байқалады? 

3. Жорықалды жалпы физикалық және техникалық жаттығулар. 

1. Туризмнің кері әсері бар ма? 

4. Бригада мүшелерінің қызметтік міндеттері. 

5. Орналастыру құралдарында қызмет көрсетудің қандай сапа көрсеткіштері 

қолданылады? 

6. Акклиматизация варианттары және маршруттағы мүмкін апатты жағдайларды 

өңдеу. 

7. Құтқару бригадасының мүшелеріне қойылатын талаптар. 

 

 

13-ТАҚЫРЫП. 3-6 ҚИЫНДЫҚ ДӘРЕЖЕСІНДЕГІ БЕЛСЕНДІ ТУРИСТІК 

ЖОРЫҚТАРДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЕРЕКШЕЛІГІ ЖӘНЕ ТАУ 

ШЫҢДАРЫНА ШЫҒУ 

Лекция жоспары (1 сағат) 

1. 3-6 қиындық дәрежелі белсенді туристік саяхаттың сипаттамасы. 

2.Күрделі туристік саяхатты ұйымдастыру маңызы мен мәселелері. 

3. Қазақстан және шетелдердегі тау шыңдарына шығулар. 

Әдебиет: 2,7,9,19,21 

Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ 
1. 3-6 қиындық дәрежелі белсенді туристік саяхаттың сипаттамасы. 

2. Күрделі туристік саяхатты ұйымдастыру маңызы мен мәселелері. 

3. Тау шыңдарына шығуды ұйымдастыру ерекшеліктері. 

2-сабақ 

1. Күрделі таулы маршруттарды анықтау белгілері. 
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2.Қазақстан Республикасы және таяу шет елдерінің тау шыңдарына шығу үшін 

қызмет көрсететін персоналды іріктеу. 

3.Белсенді туристік саяхаттар мен алыс шет елдердегі тау шыңдарына шығуды 

ұйымдастыру мәселелері. 

 

СӨЖ тапсырмалары:  

1. Тақырыпқа байланысты сөздік жасау. 

2. Тақырыптың мазмұны бойынша слайд дайындау. 

3. 10-нан кем емес тақырып бойынша тест сұрақтарын құрастыру. 

ОСӨЖ тапсырмалары:  

Туризм индустриясындағы менеджмент мәселелеріне эссе жазу. 

Сұрақтар: 

1. Менеджментке сипаттама беріңіз. 

2. Қазіргі басқару жүйесі қандай болуы керек? 

3. Туризмдегі менеджмент алдына қандай міндеттер қойылады? 

4. Туризмдегі басқару модельдері. 

5. Туризмнің басқару объектісі ретіндегі ерекшелігі. 

6. Туризм менеджментіндегі инновация технологиясының маңызы 

 Тест сұрақтары 

1. Туристік стратегия - бұл 

а) нарықты қамту 

ә) мақсаттарға жету құралы 

б) ағымдағы жоспарлар 

в) ағымдағы іс шаралар 

г) мақсаттар кешені 

2. Стратегиялық міндеттердің қатарына жататындар: 

а) фирманың ұйымдық құрылымын анықтау, өкілеттік пен жауапкершілікті 

басшылар мен мамандар арасында бөлу 

ә) ағымды жоспарлау, бағаны анықтау 

б) өндіретін өнім түрлерін анықтау, нарықтар мен тұтынушыларды таңдау 

в) маркетингтік зерттеулер жүргізу 

г) келтірілгендердің ішінде стратегиялық міндеттер орын алмаған 

3. Әкімшілікті міндеттердің қатарына жататындар: 

а) фирманың ұйымдық құрылымын анықтау, өкілеттік пен жауапкершілікті 

басшылар мен мамандар арасында бөлу 

ә) ағымды жоспарлау, бағаны анықтау 

б) өндіретін өнім түрлерін анықтау, нарықтар мен тұтынушыларды таңдау 

в) маркетингтік зерттеулер жүргізу 

г) келтірілгендердің ішінде әкімшілікті міндеттер орын алмаған 

4. Оперативті міндеттердің қатарына жататындар: 

а) фирманың ұйымдық құрылымын анықтау, өкілеттік пен жауапкершілікті 

басшылар мен мамандар арасында бөлу 

ә) ағымды жоспарлау, бағаны анықтау 

б) өндіретін өнім түрлерін анықтау, нарықтар мен тұтынушыларды таңдау 

в) маркетингтік зерттеулер жүргізу 

г) келтірілгендердің ішінде оперативті міндеттер орын алмаған 



 30 

5. Туристік кәсіпорындардағы персоналды басқару жүйесінің операциялары 

қатарына жатпайтыны: 

а) кадр саясаты жасау және жүргізу 

ә) персоналды таңдау және бағалау 

б) персоналды тағайындау және бейімдеу 

в) оқыту және қайта даярлау 

г) қызмет көрсету және есеп айырысу 

6. Кәсіпорындардың экономикалық жағдайын анықтайтын факторларға жатпайды: 

а) техника мен технология денгейі 

ә) жұмыс күшінің сапасы 

б) өндірісті ұйымдастыру  

в) өндірісті басқару 

г) қызметтер саны 

7. Туризм менеджментінің ерекшелігі 

а) туристік қызметтің кешендігіне байланысты 

ә) мамандардың аздығына байланысты 

б) туризмнің даму денгейіне байланысты 

в) мамандардың материалды ынталандырылуына байланысты 

г) туристердің ағымына байланысты 

8. Туризм менеджменті бірқатар жағдайларды ескереді. Келтірілгеннің қайсысының 

оған қатысы жоқ?  

а) сұранымдағы маусымдық ауытқу 

ә) қызметтердің әртүрлілігі 

б) туристердің басқа саяхаттаушылармен, жергілікті тұрғындармен араласуы 

в) туристік өнімнің  өзгешелігі 

г) тұрғылықты халықтың саны 

 

 

6-үлгі 

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі 

Негізгі әдебиеттер 

100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ Главы 

государства Нурсултана Назарбаева. Источник: http://24.kz  

«Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» ҚР Президенті – 

елбасы Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы, 2014 жылдың 17 қаңтар, 

«www.bnews.kz». 

1. Бгатов А.П. Безопасность в туризме: оқу құралы. М.: ФОРУМ, 2007 

2. Биржаков М.Б. Введение в туризм. СПб.: Издательский Торговый Дом «Герда», 

2000 

3. Барчукова Н.С. Международное сотрудничество государств в области туризма –

М.: Международное отношение, 1993 

4. Биржаков М.Б. Безопасность в туризме: оқу құралы – Санкт-Петербург: Герда, 

2008 

5. А.А. Саипов. Теория и практика туризма Казахстана, Алматы 1999 

6. Вуколов В.Н. Основы техники и тактики активных видов туризма, Алматы 1996г. 

7. В.Н. Вуколов. По Северному Тянь-Шаню, Москва 1991 
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8. Водный туризм. В.Н.Григорьев – М.: Профиздат, 1991 

9. Егоренков Л.И.. Экология туризма и сервиса, Москва 2003г. 

10. Ердавлетов С.Р.. География туризма Казахстана, Алма-Ата 1992. 

11. Ердавлетов С.Р. География туризма: история, теория, методы, практика.  Алматы, 

2000 

12. Кораблев В.А., Иванов И. С.. Водный туризм в Семеречье, Алматы 2004. 

13. Маринов Б. Проблемы безопасности в горах, Москва 1981  

14. Маринин М.М. Туристские формальности и безопасность в туризме. М.: ГАО 

МОСКВА, 1997 

15. Николенко Д.В. Рекреационная география. Учебное пособие для студентов выс. 

учеб. заведений, М.: ВЛАДОС, 2001 

16. Новикова М.В. Универсальный справочник начинающего туриста – Ростов-на-

Дону. Феникс, 2007 

17. Туризм. Безопасность в программах туров и на туристских маршрутах: оқу 

құралы. М.: ИКЦ МарТ, 2007 

Қосымша әдебиеттер: 

18. Макогонов А. Горный туризм как эффективные средство повышения резервных 

возможностей и работоспособности человека // высшая школа казахстана – 2002, 

№2 

19. Васильченко В. Туризм – это странный вид спорта // Казахстанская правда, 2002 

– 5 қазан 

20. Алексеев Ю. Маршрутами отдыха и здоровья // Мысль, 2002, №10 

21. Писарский Е.А. Законодательство в области обеспечения безопасности туризма // 

Туризм: право и экономика – 2006, №3 

22. Чудновский А.Д., Жукова М.А., Сенин В.С. Управление индустрии туризма. 

Учебное пособие. М.: КНОРУС, 2004 

23. SpringerLink 

24. БД «Стандарты РК» 

25. Базы данных «Закон» 

 

7-үлгі 

1 және 2 шептік бақылау жүргізуге арналған бақылау сұрақтары, емтиханға 

дайындалуға арналған сұрақтар 

 

1 шептік бақылау өткізуге арналған сұрақтар: 

1. Туристік мекемелер жұмысын ұйымдастырудағы мамандардың әдіс-тәсілдік 

дайындығының маңызы. 

2.Белсенді туристік саяхаттың әдіс-тәсілдерінің мазмұны. 

3. Негізгі тәсілдік ұғымдардың сипаттамасы. 

4.Жорықалды және жорық кезіндегі әдіс-тәсілдер. 

5. Желіні ұйымдастырудың тәсілдік кескіні. 

6.«Жіктелген туристік саяхат» түсінігі. 

7.Белсенді туристік саяхаттың отандық жіктеуінің қалыптасуы мен дамуы. 

8.Туристік маршруттағы қиындық категориясының ұғымы. 

9. Маршруттардың күрделілік дәрежесі. 



 32 

10.Белсенді туризм түрлеріндегі маршруттың тәсілдік өңдеуінің жалпы 

сипаттамасы. 

11.Белсенді туристік саяхаттың маршрутын таңдау негіздері. 

12.Қозғалыс кестесі мен маршруттың сипатталуы. 

13. Карта және картографиялық материал. 

14. Адамның дұрыс тамақтануы туралы ғылыми негіздер және олардың маңызы. 

15. Белсенді туристік саяхатта тамақтануды дұрыс ұйымдастырудың негіздері. 

16. Маршруттағы азықтану тәртібі. 

17. Белсенді туристік саяхаттардың азықтық рационы. 

18. Туристердің асына кіретін негізгі азық-түліктің калориясы мен химиялық 

құрамы. 

19. Белсенді қозғалу тәсілдерімен ерекшеленетін саяхатқа туристерді физикалық 

дайындаудың маңызы. 

20. Туристердің басты физикалық қасиеттерінің сипаттамасы. 

21. Қызмет көрсететін персоналды жалпы және арнайы  физикалық дайындықтан 

өткізуді ұйымдастыру. 

22. Туристік құрылым менеджерінің кәсіби физикалық дайындығының негізгі 

мазмұны. 

23. Гигиена ережелері мен денсаулықты сақтау. 

24. «Туристік құрал-жабдық» түсінігінің негізгі белгілері және оларға қойылатын 

талаптар. 

25. Жеке құрал-жабдық және оның жалпы тізімі. 

26. Белсенді туристік саяхаттардағы жеке құрал-жабдықтардың ерекшеліктері. 

27. Таулы саяхаттағы жеке құрал-жабдық. 

28. Жаяулы саяхаттағы жеке құрал-жабдық. 

29. Шаңғы саяхатындағы жеке құрал-жабдық. 

30. Топтық құрал-жабдықтар және оның жалпы тізімі. 

31. Белсенді туристік саяхаттардағы топтық құрал-жабдықтардың ерекшеліктері. 

32. Құрал-жабдықтарды саяхатқа дайындау. 

 

 

2-шептік бақылау өткізуге арналған сұрақтар: 

 

1. Саяхатпен шұғылданудағы қауіпсіздік түсінігі. 

2. Туризмдегі қауіптердің түрлері. 

3. Туризмдегі травматизм мен қайғылы жағдайлардың себептері. 

4. Белсенді туристік саяхаттардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйесі. 

5. Туристік құрылымдағы бақылаулы-құтқару  топтары. 

6. Бақылаулы-құтқару  топтарының функциялары. 

7. Туристік құрылымның бақылаулы-құтқару  топтарының мемлекеттік авариялы-

құтқару қызметтермен байланыстар. 

8. Профилактика жүйесінің ерекшеліктері. 

9. Белсенді саяхаттағы жұмыс пен дамалыстың оптималды тәртібі. 

10. Нақты маршруттың ерекшеліктерін ескере дәрігерлік қорапшаны дайындау. 

11. Жорықта бірінші жедел көмекті уақытылы көрсетудің маңызы. 

12. «Таулы туризм» түсінігінің жалпы белгілері. 
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13. Қазақстандағы таулы саяхат аудандары. 

14. Таулы саяхаттардағы табиғи кедергілер сипаттамасы. 

15. Таулы саяхат жасаудың негізгі тәсілдік жүйесі. 

16. «Суда белсенді саяхат жасау» ұғымының жалпы негіздері. 

17. Қазақстан аумағындағы су саяхатының аудандары. 

18. Су туризмінде кездесетін табиғи кедергілер. 

19. Су жорығын ұйымдастыру, су саяхатының тәсілдік негіздері. 

20. «Жаяу саяхат», «шаңғымен саяхат», «велотуризм» ұғымдарының жалпы 

анықтамасы. 

21. Жаяу саяхатының әдіс-тәсілдік элементтері. 

22. 1-2 қиындық дәрежелі шаңғы жорықтарының әдіс-тәсілдері. 

23. Веложорық әдіс-тәсілі. 

24. Арнайы бригаданың жеке құрамының жалпы сипаттамасы. 

25. Жорықта міндеттердің бөлінуі. 

26. Жорықалды жалпы физикалық және техникалық жаттығулар. 

27. Маршруттық құжаттарды әзірлеу. 

28. 3-6 қиындық дәрежелі белсенді туристік саяхаттың сипаттамасы. 

29. 25. Күрделі туристік саяхатты ұйымдастыру маңызы мен мәселелері. 

30. Күрделі таулы маршруттарды анықтау белгілері. 

31. Қазақстан және шетелдердегі тау шыңдарына шығулар. 

 

Емтиханға дайындалуға арналған сұрақтар: 

1. Туризмнің белсенді түрлері. 

2. Белсенді  туристік саяхаттың әдіс-тәсілдерінің мәні мен мазмұны 

3. Мамандарды даярлаудың негізгі әдіс-тәсілдері.  

4. Белсенді туризм түрлерінің негізгі тәсілдік ұғымдары. 

5. Белсенді туристік саяхаттың отандық жіктеуінің  дамуы. 

6. Белсенді туристік саяхаттың шетелдік жіктеуінің ерекшеліктері. 

7. Туристік маршруттағы кедергілердің қиындық категориясы туралы түсінік. 

8. Маршруттардың қиындық дәрежелері. 

9. Туристік маршруттардың жіктелуі. 

10. Туризмнің белсенді түрлерін коммерциялық қолданудағы тәсілдік өңдеулердің 

рөлі. 

11. Туристік жорықтарда қызметтік міндеттерді анықтау. 

12. Қозғалыс кестесі мен маршруттың сипатталуы. 

13. Маршруттың қосымша және апаттық варианттары. 

14. Арнайы бригаданың сипаттамасы. 

15. Туристік дайындықтың негіздері. 

16. Үлкен биіктіктерде туристердің тамақтану ерекшеліктері. 

17. Тамақтануды ұйымдастьыру бойынша жалпы ұсыныстар. 

18. Жалпы және арнайы физикалық дайындық түсініктері. 

19. Туристердің басты физикалық қасиеттерінің сипаттамасы. 

20. Гигиена ережелері мен денсаулықты сақтау. 

21. Туризмнің жеке түрлеріндегі разрядты талаптар. 

22. Саяхат үшін құрал-жабдықтардың маңызы, түрлері мен сипаттамалары 

23. Топтық құрал-жабдықтар және оның жалпы тізімі. 
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24. Жаяу және таулы саяхаттардағы топтық құрал-жабдықтардың ерекшеліктері. 

25. Су және шаңғы саяхаттарындағы топтық құрал-жабдықтардың ерекшеліктері. 

26. Құрал-жабдықтарды саяхатқа дайындау. 

27. Туризмдегі қауіптердің түрлері. 

28. Белсенді туристік саяхаттардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйесі. 

29. Туристік құрылымдағы бақылаулы-құтқару  топтары. 

30. Бақылаулы-құтқару  топтары және  мемлекеттік авариялы-құтқару қызметтері. 

31. Туристердің дәрігерлік тексерілуі. 

32. Белсенді туристік саяхаттарға тән травма мен сырқаттардың алдын алу. 

33. Белсенді саяхаттағы жұмыс пен дамалыстың оптималды тәртібі. 

34. Белсенді туристік саяхаттардың медициналық қамтамасыздығының 

ерекшеліктері. 

35. Белсенді туристік саяхаттардағы дәрігерге дейінгі жедел көмек. 

36. Қазақстан аумағындағы таулы туристік сахат аудандарына қысқаша шолу. 

37. 1-2 қиындық дәрежелі эталонды тау саяхаттары. 

38. Таулы саяхаттардағы табиғи кедергілер сипаттамасы. 

39. Таулы саяхат жасаудың негізгі тәсілдік жүйесі. 

40. Қазақстан аумағындағы су саяхатының аудандары. 

41. 1-2 қиындық дәрежелі эталонды су саяхаттары. 

42. Су туризмінде кездесетін табиғи кедергілер. 

43. Су жорығын ұйымдастыру, су саяхатының тәсілдік негіздері. 

44. Саяхаттың эталонды маршруттары. 

45. Жаяу туристік саяхатты жүргізу. 

46. Шаңғы жорықтарындағы табиғи кедергілер мен олардан өтудің әдіс-тәсілі. 

47. Веложорықтардағы табиғи кедергілерден өту және қозғалыс техникасы. 

48. Веложорықтағы әдіс-тәсілі. 

49. Белсенді туристік саяхаттардағы арнайы бригаданың рөлі. 

50. Құтқару бригадасының мүшелеріне қойылатын талаптар. 

51. Бригада мүшелерінің қызметтік міндеттері. 

52. Жорықалды жалпы физикалық және техникалық жаттығулар. 

53. Акклиматизация варианттары және маршруттағы мүмкін апатты жағдайларды 

өңдеу. 

54. Маршруттық құжаттарды әзірлеу. 

55. 3-6 қиындық дәрежелі белсенді туристік саяхаттың сипаттамасы. 

56. Күрделі туристік саяхатты ұйымдастыру маңызы мен мәселелері. 

57. Тау шыңдарына шығуды ұйымдастыру ерекшеліктері. 

58. Күрделі таулы маршруттарды анықтау белгілері. 

59. Қазақстан Республикасы және таяу шет елдерінің тау шыңдарына шығу үшін 

қызмет көрсететін персоналды іріктеу. 

60. Белсенді туристік саяхаттар мен алыс шет елдердегі тау шыңдарына шығуды 

ұйымдастыру мәселелері. 

61. Туристік мекемелер жұмысын ұйымдастырудағы мамандардың әдіс-тәсілдік 

дайындығының маңызы. 

62. Белсенді туристік саяхаттың әдіс-тәсілдерінің мазмұны. 

63. Негізгі тәсілдік ұғымдардың сипаттамасы. 

64. Жорықалды және жорық кезіндегі әдіс-тәсілдер. 



 35 

65. Желіні ұйымдастырудың тәсілдік кескіні. 

66. «Жіктелген туристік саяхат» түсінігі. 

67. Белсенді туристік саяхаттың отандық жіктеуінің қалыптасуы мен дамуы. 

68. Туристік маршруттағы қиындық категориясының ұғымы. 

69. Маршруттардың күрделілік дәрежесі. 

70.Белсенді туризм түрлеріндегі маршруттың тәсілдік өңдеуінің жалпы 

сипаттамасы. 

71. Белсенді туристік саяхаттың маршрутын таңдау негіздері. 

72. Қозғалыс кестесі мен маршруттың сипатталуы. 

73. Карта және картографиялық материал. 

74. Адамның дұрыс тамақтануы туралы ғылыми негіздер және олардың маңызы. 

75.Белсенді туристік саяхатта тамақтануды дұрыс ұйымдастырудың негіздері. 

76. Маршруттағы азықтану тәртібі. 

77. Белсенді туристік саяхаттардың азықтық рационы. 

78. Туристердің асына кіретін негізгі азық-түліктің калориясы мен химиялық 

құрамы. 

79. Белсенді қозғалу тәсілдерімен ерекшеленетін саяхатқа туристерді физикалық 

дайындаудың маңызы. 

80. Туристердің басты физикалық қасиеттерінің сипаттамасы. 

81. Қызмет көрсететін персоналды жалпы және арнайы  физикалық дайындықтан 

өткізуді ұйымдастыру. 

82. Туристік құрылым менеджерінің кәсіби физикалық дайындығының негізгі 

мазмұны. 

83. Гигиена ережелері мен денсаулықты сақтау. 

84. «Туристік құрал-жабдық» түсінігінің негізгі белгілері және оларға қойылатын 

талаптар. 

85. Жеке құрал-жабдық және оның жалпы тізімі. 

86. Белсенді туристік саяхаттардағы жеке құрал-жабдықтардың ерекшеліктері. 

87.Таулы саяхаттағы жеке құрал-жабдық. 

88. Жаяулы саяхаттағы жеке құрал-жабдық. 

89. Шаңғы саяхатындағы жеке құрал-жабдық. 

90. Топтық құрал-жабдықтар және оның жалпы тізімі. 

91. Белсенді туристік саяхаттардағы топтық құрал-жабдықтардың ерекшеліктері. 

92. Құрал-жабдықтарды саяхатқа дайындау. 

93. Саяхатпен шұғылданудағы қауіпсіздік түсінігі. 

94. Туризмдегі қауіптердің түрлері. 

95. Туризмдегі травматизм мен қайғылы жағдайлардың себептері. 

96. Белсенді туристік саяхаттардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйесі. 

97. Туристік құрылымдағы бақылаулы-құтқару  топтары. 

98. Бақылаулы-құтқару  топтарының функциялары. 

99. Туристік құрылымның бақылаулы-құтқару  топтарының мемлекеттік авариялы-

құтқару қызметтермен байланыстар. 

100. Профилактика жүйесінің ерекшеліктері. 

101. Белсенді саяхаттағы жұмыс пен дамалыстың оптималды тәртібі. 

102. Нақты маршруттың ерекшеліктерін ескере дәрігерлік қорапшаны дайындау. 

103. Жорықта бірінші жедел көмекті уақытылы көрсетудің маңызы. 
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104. «Таулы туризм» түсінігінің жалпы белгілері. 

105-130. Қазақстандағы таулы саяхат аудандары. 

131. Таулы саяхаттардағы табиғи кедергілер сипаттамасы. 

132. Таулы саяхат жасаудың негізгі тәсілдік жүйесі. 

133. «Суда белсенді саяхат жасау» ұғымының жалпы негіздері. 

134. Қазақстан аумағындағы су саяхатының аудандары. 

135. Су туризмінде кездесетін табиғи кедергілер. 

136. Су жорығын ұйымдастыру, су саяхатының тәсілдік негіздері. 

137. «Жаяу саяхат», «шаңғымен саяхат», «велотуризм» ұғымдарының жалпы 

анықтамасы. 

138. Жаяу саяхатының әдіс-тәсілдік элементтері. 

139-141. 1-2 қиындық дәрежелі шаңғы жорықтарының әдіс-тәсілдері. 

142. Веложорық әдіс-тәсілі. 

143. Арнайы бригаданың жеке құрамының жалпы сипаттамасы. 

144. Жорықта міндеттердің бөлінуі. 

145. Жорықалды жалпы физикалық және техникалық жаттығулар. 

146. Маршруттық құжаттарды әзірлеу. 

147. 3-6 қиындық дәрежелі белсенді туристік саяхаттың сипаттамасы. 

148. Күрделі туристік саяхатты ұйымдастыру маңызы мен мәселелері. 

149. Күрделі таулы маршруттарды анықтау белгілері. 

150. Қазақстан және шетелдердегі тау шыңдарына шығулар. 
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