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1. Пәннің сипаттамасы 
 

        Туристік   кәсіпорындар   мен   туристік   шаруашылықтың   басқа 

нысандарын   жобалағанда,   туристік   сұраныс   пен   туристік   ағымдарды  

болжағанда,   туризмнің   жан-жақты   дамуы   мен   аумақтық   ұйымдастыру  

мәселелерін   шешкенде   оның   даму   тарихы   жөніндегі   білімді,   өткен  

тәжірибесін   талдауды   айналып   өтуге   болмайды.     Осыған   орай   

туризм теориясының     бастапқы     сатыларын     игеріп     отырған     жоғары     

оқу орындарының        туризм     мамандықтарының          студенттері     

туризмнің кеңістіктік   және   әлеуметтік-экономикалық   құбылыс   тұрғыдан   

даму  тарихын және оның ғылыми зерттелу объектісі ретіндеде білулері тиіс. 

 «Туризм тарихы»  пәнін оқытудың мақсаты: студенттерді туризм 

тарихымен, көне, орта және жаңа дәуірлердегі, КСРО, РФ, ҚР-дағы, ТМД 

елдеріндегі, сонымен қатар дүние жүзіндегі туризм қалыптасуы мен даму 

ерекшеліктерімен таныстыру, білім қалыптастыру.   

      Міндеттері: 

- туризмнің даму кезеңдерін ажырата білу; 

-  туристік саланың қоғам өміріндегі рөлін анықтай білу; 

- туризмнің әлеуметтік құбылыс ретінде дамуы мен қалыптасу туралы 

меңгеру;   

- туризмнің түрлі аймақтардағы қалыптасу ерекшеліктері туралы білу;  

- туризмнің әр кезеңдердегі дамуы мен қалыптасуының белгілерін 

ажырата білу;  

- халықаралық туристік орталықтар мен ұйымдардың қызметін меңгеру. 

     Пәнді оқу барысында туризмнің пайда болуы мен дамуының негізгі 

кезеңдері қарастырылады. Ежелгі заманда және ортағасырларда туризмнің 

пайда болуы тарихы сипатталады. ХVІІ-ХVІІІ ғғ. мен ХІХ-ХХ ғғ. туризмнің 

дамуы тарихы келтірілген. Қазақстандағы туризмнің қалыптасуы мен даму 

кезеңдері де беріледі.  

Пререквизиттері:«Туризмология негіздері», «Туризмдегі кәсіпкерлік 

қызмет негіздері», «Белсенді туризм түрлерінің техника  және тактикасы» 

Постреквизиттері: «Халықаралық туризм географиясы», «Туризм 

инфрақұрылымы», «Экскурсиятану», «Туроперейтинг», «Туристік бизнесті 

ұйымдастыру және жоспарлау» 

Оқу нәтижелері: 

A. халықаралық және отандық туризмнің даму үрдісі мен маңызды 

әлеуметтік мәселелерін талдай және салыстыра білу; 

B. ҚР-дағы және әлемдегі ұйымдастырылған саяхаттардың дамуын 

тарихын білу;  

C. өздерінің кәсіби қызметтерінде зерттеу әдістерін қолдана білу 

дағдыларын игеру;  

D. тарихи-мұрғат құжаттарымен және кезеңдік басылымдарымен жұмыс 

атқара білу;  
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Е. туристік істің дамуы үшін мұражай ақпараттарын және  өлкетану 

деректерін, басқа ақпарат көздерімен жұмыс істей алу. 

«Туризм тарихы» пәнінің әдіснамасы. Пәннің теоретикалық базасы 

болып туризм тарихын зерттеу аясындағы отандық және шетелдік іргелі 

еңбектері, оқулықтары болып табылады. Және де туристік бизнесті 

дамытудың қазіргі кездегі экономикалық және ұйымдық, әлеуметтік 

мәселелері есептелінеді. Пәнді оқыту барысында топтық жұмыстар, топтық 

жоба әдістері, дискуссиялық әдістер, презентациялау,  ашық және жабық тест 

сұрақтары, сұрақ-жауап және т.б. белсенді әдістерді қолдану жөн болады.   

 

2. Пән бағдарламасы 
 

2.1- кесте. Сабақтардың түрлері бойынша сағаттардың бөлінуі 

№  

Тақырып атауы 

Сағаттар 

Дәріс  

сабағы 

Семинар 

сабағы 

БӨЖ БОӨЖ 

1-модуль. Адамзат тарихы мен көне және орта ғасырлардағы туризмнің 

пайда болу тарихы 

1. Туристік іс –әрекет және 

оның адам өміріндегі 

әлеуметтік қызметтері 

1 2 5 1 

2. Адамзат тарихы және 

алғашқы 

ұйымдастырылған 

саяхаттардың 

әлеуметтік-

экономикалық себептері 

1 2 5 1 

3. Көне және орта 

ғасырлардағы туризмнің 

пайда болу тарихы 

1 2 5 1 

2-модуль. Жаңа және ХХ ғасырдағы туризмнің қалыптасуы 

4. Жаңа дәуірдегі 

туризмнің қалыптасуы 

1 2 5 1 

5. ХХ ғасыр мен біздің 

кезеңімізге дейінгі 

халықаралық туризмнің 

дамуы 

1 2 5 1 

3-модуль. Ресей империясы, КСРО-дағы және Қазақстанда туризмнің 

қалыптасуы, даму тарихы 

6. Ресей империясында 

(1771-1917 жж.)  

туризмнің қалыптасу 

тарихы 

1 2 5 1 
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7. Ресей империясында 

(1771-1917 жж.)  

туризмнің қалыптасу 

тарихы 

1 2 5 1 

8. КСРО-дағы (1917-1991 

жж.) туризмнің даму 

тарихы 

1 2 5 1 

9. КСРО-дағы (1917-1991 

жж.) туризмнің даму 

тарихы 

1 2 5 1 

10. Көне дәуірден қазіргі 

заманға дейінгі 

Қазақстанда туризмнің 

қалыптасуы, даму 

тарихы 

1 2 5 1 

11. Көне дәуірден қазіргі 

заманға дейінгі 

Қазақстанда туризмнің 

қалыптасуы, даму 

тарихы 

1 2 5 1 

4-модуль. Әлемдегі және ҚР қазіргі кездегі туристік индустрияның даму 

тұжырымдамалары 

12 ТМД елдері мен 

Қазақстандағы 

туризмнің қазіргі 

жағдайы және оның 

даму мәселелері 

1 2 5 1 

13. Туризмнің қазіргі 

әлеуметтік құбылыс 

ретіңдегі тиімділігін 

арттырудың жолдары 

1 2 5 1 

14. Әлемдік туризм 

индустриясы дамуының 

негізгі 

тұжырымдамалары және 

оның Қазақстан 

Республикасы үшін 

маңыздылығы 

1 2 5 1 

15. Қазақстан 

Республикасындағы 

туризм индустриясының 

даму тұжырымдамасын 

негіздеу 

1 2 5 1 

 Барлығы : 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 

Сабақ тақырыптары 

(ағымдағы бақылау 

үшін) 

Тапсырмалар тізбесі 

(бақылау формасы) 

Тапсыру 

мерзімі 

Ағымдағы 

бақылау 

1-тақырып Әдебиеттер тізімімен 

жұмыс істеу, 

библиография құру. 

хабарлама дайындау,  

иллюстрациялары, 

талдау сызбасын 

құрастыру 

1-ші апта 

 2-тақырып Эссе жазу. презентация 

дайындау және қорғау. 

Өзін-өзі тексеру 

сұрақтарына жауап беру. 

2-ші апта 

 3-тақырып Сөздердің (термин) мән-

мағынасын ашу, кесте 

түрінде орындау. 

Баяндама әзірлеу және 

қорғау. Өзін-өзі тексреу 

сұрақтарына жауап беру 

3-ші апта 

 4-тақырып Эссе жазу. презентация 

дайындау және қорғау. 

Өзін-өзі тексеру 

сұрақтарына жауап беру. 

4-ші апта 

 5-тақырып Түйін сөздер құрастыру,   

презентация жасау, 

кестені құру 

5-ші апта 

 6-тақырып 15-20 слайдтан тұратын 

презентация жасау, өзін-

өзі тексеру сұрақтарына 

жауап беру 

6-ші апта 

 7-тақырып Хронологиялық кестесін 

құру.  Презентация 7-12 

слайд. Өзін-өзі тексеру 

сұрақтарына жауап беру 

7-ші апта 

 8-тақырып 

 

Фотосуреттердің 

презентациясын жасау,  

сайттардың шолуын 

жасау.  Өзін-өзі тексеру 

сұрақтарына жауап беру. 

8-ші апта 
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Шептік  

бақылау 

Р1 

1-8 тақырыптар 

аралыгында 

Коллоквиум 8-ші апта 

 9-тақырып 

 

Эссе әзірлеу және 

қорғау.  Өзін-өзі тексеру 

сұрақтарына жауап беру 

9-шы апта 

 10-тақырып 

 

Хронологиялық кестесін 

құру.  Презентация 7-12 

слайд. Өзін-өзі тексеру 

сұрақтарына жауап беру 

10-шы 

апта 

 11-тақырып 

 

15-20 слайдтан тұратын 

презентация жасау, өзін-

өзі тексеру сұрақтарына 

жауап беру 

11-ші апта 

 12-тақырып 

 

15-20 слайдтан тұратын 

презентация, 

дискуссияға, өзін-өзі 

тексеру сұрақтарына 

жауап беру 

12-ші апта 

 13-тақырып 

 

15-20 слайдтан тұратын 

презентация, өзін-өзі 

тексеру сұрақтарына 

жауап беру, тест. 

13-ші апта 

 14-тақырып 

 

Тұжырымдамаларды 

салыстыру,  өзін-өзі 

тексеру сұрақтарына 

жауап беру 

14-ші апта 

 15-тақырып 

 

Статистикалық 

мәліметтермен жұмыс 

жасау, реферат 

дайындау, өзін-өзі 

тексеру сұрақтарына 

жауап беру  

15-ші апта 

Шептік  

бақылау 

Р2 

9- 15 тақырып 

аралығында 

Коллоквиум 15-ші апта 

Қорытынд

ы бақылау 

1-15 тақырыптар 

аралағында 

Емтихан  Кесте 

бойынша 

 

    3.2 Пән бойынша бақылаудың негізгі формалары 

Бақылау 

типі 

Бақылау 

формасы 

Бағалаудың негізгі өлшемдері** 
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Ағымдағ

ы   

Эссе Теориялық материалды білу және түсіну, 

ақпараттарды талдау және бағалау, пайымдау, 

көлемі  пайымдау, көлемі 3-4мың сөз; 

бірегейлік (95% - кем емес) 

 Реферат Мәтіннің бірегейлігі (80% - кем емес), 

әдебиетте көздерін таңдаудың  

негізілігі,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% - кем емес) - 4-6 

бет. 

 Мультимедиял

ық 

таныстырылым 

Құрылымдық , дербес компьютердің барлық 

мұмкіндіктерін пайдалану, дизайн, аудио 

және бейнефайлдар. Анимация, 

гиперсілтемелер, өз жұмысының 

нәтижеелерін ауызша түрде ауиторияда 

жеткізіп айта білу; тақырып бойынша 6 

слайдтан көп емес. 

 Талдамық 

есеп 

Талдау мақсатының сәйкестігі, мазмұндылық, 

көрнекілік (статистика, сызбалар, 

диаграммалар, және т.б.), талдау, 

болжамылық; көлемі 10-12 бет 

 Глоссарий 

(сөздік) 

Көлемі–бірі тақырып бойынша кем дегенде 30 

термин 

 Бақылау 

жұмысы 

45 минуттық жазбаша жұмыс және тест 

тапсырмаларының түрлері 

Шептік 

 

Коллоквиум  Шептік бақылау сұрақтары бойынша  

жазбаша  бақылау жұмысы 

Қорытын

ды  

Емтихан 30 жабық тестілік сұрақтар (бір дұрыс 

нұсқаумен). Жауап беру уақыты – 50 минут 

* апта сайынғы тапсырма 

 

3.2 Білімді дағдыларды бағалау өлшемдері 

    Пән бойынша барлық бағалар кредиттік технология бойынша 

білімгерлердің  білімін бағалаудың көпбалдық әріптік бойынша пайызбен 

қойылады. 

 

Әріптік 

жүйе 

бойынша 

Балдардың 

цифрлық 

эквиваленті 

Пайыздық 

қатынаста 

Дәстүрлі жүйе бойынша 

баға 
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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 

баяндап, тапсырманың түрін өзгерту барысында дұрыс жауап берсе, 

қойылған мақсаттарды дұрыс шеше білсе, монографиялық материалдарды 

шешімерді дұрыс негідеп, практикалық жұмысстарды орындауың әр түрлі  

дағдыларды 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 

дәлсіздіктерді жібермей, теориялық ережелерді дұрыс пайдаланып, 

практикалық міндеттерді орындау барысындда қажетті дағдыларға ие болса; 

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

негізгі материалды меңгеріп, бірақ кейбір нақтылауларды білмей, 

дәлелсіздіктерді, ұрыстау емес тұжырымамалары жіберіп, бағдарламалық  

материалды баяндау және практикалық тапсырманы орындау барысында  

қиындық көрсе; 

«Ғ» («қанағаттанарлықсыз») – егер білімгер бағдарламалық 

материалдың маңызды бөлігін білмей, елеулі қателерді жіберіп, практикалық 

жұмыстарды әрең орындаса. 

Оқытушы емтихан бағасын қою барысында сол өлшемдерді 

(критерийлерді) жетекшілікке алады. 

А-дан А- -ға дейінгі, В- -тен В+  –ке дейін, D-дан С+ –ке дейінауытқу 

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 рейтінгінің бағасы мен емтихан бағасынан қалыптасатын қорытынды 

бағамен анықталады. 

Рейтинг ағымдағы бақылаудың орт бақылауаша бағасы мен шептік 

бақылаудың бағасынан қалыптасады. Ағымдағы бақылау практикалық 
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(семинар  сабақтарын жүргізетін тьютормен жүзеге асырылады. Ағымдағы 

бақылаудың орташа бағасы Р1 немесе Р2 сәтіне қарай  студент алған барлық 

ағымағы бағалардың орташа арифметикалық бағасы ретіннде есептеледі. 

Шепті бақылау 8-ші Р1 немесе 15-ші  (Р2) рейтингтік аптада осы уақытқа 

дейін өткен курс тақырыптарын қорытынылайтын коллоквиумдар, бақылау 

жұмыстар, тетілеу түрлерінде лектормен жүзеге асырылады. 

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

50%  деп саналады. Нәтижелер тұтас сандарға ейін дөңгелектенеді. 

Қанағаттанарлықсыз Р1 мен Р2 немесе объективтік себептер бойынша 

олардың жоқ болуын студент емтихан сессиясының басталуына дейін 

тьютордың рұқсатымен жеке тәртіпте түзете алады. Ол үщін студент 

факультет декан атына өтінішті рәсімдеу қажет.   

Пән бойынша қорытыны баға 1 мен 2 шептік бақылаулар бойынша 

үлгерушілігінің ең жоғары көрсеткіштерінің сомасы ретінде - 60 % және 

қорытынды бақылаудың - 40% анықталады, бұл 100 % құрайды, яғни 

қорытынды баға келесі формула бойыншашығарылады: 

 

Р1 + Р2 

                                              К% = 2        х    0,6 + Е х0,4 

 

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 жағайда, оның бағасы орташа 

рейтингке қосылады – Рорт = (Р1+Р2+ курстық жұмыс бойынша алынған 

балл)/ 3.  

    Жоғарыда келтірілген формула бойынша қорытынды бағаны дұрыс 

есептеу үшін білімгердің  білім шептік бақылауда (рейтингте) 0-ден 100%  

дейінгі пайыздара  бағалау қажет.  

 Несиелік технология бойынша білім алатындардың білімдерін бағалаудың 

көпбалдық әріптік жүйе төменде келтірілген. 

 

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 ведомості дайындайды. Студенттердің өтініші 

апелляциялық ведомостін даярлайы. Студенттердің өтініштері аппеляциялық 

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, Деректер Базасына нәтижелерді еңгізу 



11 

 

үшін Тіркеу бөліміне қайтарылады. Апелляция бойынша жабылған 

ведомостілер деканатқа қайтарылады. 

 

4. Курс саясаты: 

1. Аудиториялық сабақтарға міндетті түрде қатысу және  дәрістерде, 

семинар сабақтарда, СОӨЖ сұрақтарды талқылау; 

2. Пән бойынша тапсырмаларды орындау мен тапсыру кестелерін 

сақтау; 

3. Бақылаудың барлық түрлерінде міндетті түрде қатысу  (дәрістерге 

және семинар сабақтарға бақылау, СӨЖ тапсырмаларын орынауға бақылау, 

шептік бақылау, қорытынды бақылау); 

4.  Орынды себептер бойынша қатыспаған сабақтарға дайындалып, 

толық  көлемінде, силлабусқа сәйкес жауап беру (медициналық анықтама, 

деканаттың рұқсаты бойынша); 

5. Студент  Студенттің ар-намыс кодексін, оқу тәртібін сақтауға, сабақ 

кезінде ұылы телефонын өшіріп қоюға, сабаққа кешікпеуге және сабаққа 

іскер киімде келуі тиіс. 

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

мобильдік байланыс құралдарын пайалану фактілер орын алған жағдайда, 

бағалар жойылады. 

 

1-МОДУЛЬ.  АДАМЗАТ ТАРИХЫ МЕН КӨНЕ ЖӘНЕ ОРТА 

ҒАСЫРЛАРДАҒЫ ТУРИЗМНІҢ ПАЙДА БОЛУ ТАРИХЫ 

 

1-ТАҚЫРЫП. Туристік іс –әрекет және оның адам өміріндегі әлеуметтік 

қызметтері 

Дәріс жоспары (1сағат) 

1. Туризмнің әлеуметтік феномен ретіңдегі ұғымы  

2. Ішкі және халықаралық туризм ұғымдары 

3. Туризмнің  негізгі әлеуметтік функцияларының сипаттамалары: танымдық, 

сауықтандыру, әлеуметтік – коммуникативтік, спорттық, эстетикалық, 

эмоциональды – психологиялық, шығармашылық, қажылыққа бару 

Әдебиеттер: 5,6, 12, 14,18 қос. 19, 25, 27 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2сағат) 

1 сабақ 

1. Туризмнің әлеуметтік феномен ретіңдегі ұғымы  

2. Халықаралық туризмнің даму тарихы , оның негізгі ұғымдары мен қызмет 

аясы ретінде анықталуы  

3. Ішкі туризмнің дамуы тарихы және оның негізгі түсініктері  

 

2 сабақ 

1. Туризмнің  негізгі әлеуметтік функцияларының сипаттамалары: танымдық, 

сауықтандыру 
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2. Туризмнің  негізгі әлеуметтік функцияларының сипаттамалары: әлеуметтік 

– коммуникативтік, спорттық, эстетикалық  

3.Туризмнің негізгі әлеуметтік функцияларының сипаттамалары: 

эмоциональды – психологиялық, шығармашылық, қажылыққа бару 

 

БӨЖ тапсырмалары: 

Тәжірибелік тапсырмалар:Пән бойынша ұсынылған негізгі және қосымша 

әдебиеттер тізімімен жұмыс істеу. Нәтижесінде библиография құру. 

БОӨЖ тапсырмалары:  

1. Инсентив-туризм даму тарихы. 

2. СПА-туризм даму тарихы. 

3. Білім беру туризм даму тарихы. 

4. Экологиялық туризм даму тарихы. 

5. MICE-туризм даму тарихы. 

6. Уақиғалы туризмнің даму тарихы. 

7. Экстремалды  туризм даму тарихы 

8. Қаркешкіш туризм даму тарихы 

9. Дайвинг және серфинг  тарихы, дестинациялары және даму болашағы  

Туризм түрі бойынша, 5-7 минуттық хабарлама дайындау, 

иллюстрациялары міндетті түрде болуға тиісті.  

Талдау сызбасы: 

 Аталмыш туризм түріндегі рекреациялық  шұғылданудың нақты 

мазмұны;  

 Туризмнің бұл түріне  қызығушылықтың пайда болуы мен өсуін 

қамтамасыз ететін шешуші факторлар;  

Аталмыш туризм түрі бойынша тұтынушылар сегменті (сараланымы; 

 Аталмыш туризм түрінің дамуына әсер етуші жағдайлар, ресурстар, 

құралдар және т.б.;  

 Аталмыш туризм түрінің даму болашағы, соның ішінде ҚР  аумағында  

Студенn терминология білімін көрсетіп, аталмыш туризмнің түрі 

бойынша өзінің көз-қарасын  негіздей білуге тиісті.  

 

2-ТАҚЫРЫП.Адамзат тарихы және алғашқы ұйымдастырылған 

саяхаттардың әлеуметтік-экономикалық себептері 

Дәріс жоспары (1сағат) 

1.Туризм тарихы түсінігі, оның зерттеу пәні.Туризм тарихының қосалқы 

тарихы пәндермен өзара байланысы  

2. Адамзат тарихының негізгі кезеңдерінің жалпы сипаттамалары және 

алғашқы ұйымдастырылған саяхаттардың әлеуметтік-экономикалық 

себептері 

3. Адамның өндірістік еңбегінің басталуы. Адам еңбек бөлінісінің үш кезеңі 

және адамның құрлық пен судағы ұйымдастырылған саяхаттарының 

басталуы 

Әдебиеттер: 3,69, 12, 16,18 қос. 20, 23, 26 
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Семинар сабақтарының жоспары (2сағат) 

1 сабақ 

1. Туризм тарихы түсінігі, оның зерттеу пәні  

2. Туризм тарихының қосалқы тарихы пәндермен өзара байланысы  

3. Адамзат тарихының негізгі кезеңдерінің жалпы сипаттамалары және 

алғашқы ұйымдастырылған саяхаттардың әлеуметтік-экономикалық 

себептері 

2 сабақ 

1. Адамның тірі ортадан бөлінуі және саналы адамның қалыптасуы. 

2. Адамның өндірістік еңбегінің басталуы 

3. Адам еңбек бөлінісінің үш кезеңі және адамның құрлық пен судағы 

ұйымдастырылған саяхаттарының басталуы 

 

БӨЖ тапсырмалары: 

Тәжірибелік тапсырмалар:Эссе жазу «Егер саяхат болмаса  не болар еді?» 

(мәтін көлемі 0,5 бет, 12-14 шрифт,  1 интервал) 

БОӨЖ тапсырмалары:  

Келесі тақырыптарға  презентация дайындау және қорғау: 

1. Адамзат тарихының негізгі кезеңдерінің сипаттамасы. 

2. Миграция және антропогенез. 

Келесі сұрақтарға жауап беру: 

1. Туризмің дамуына әсер ететін әлеуметтік-экономикалық факторлар? 

2. Қоғамдық еңбектің бөлінуі, туризмнің элементтерінің пайда болуы 

қандай? 

3. Ежелгі замандағы туризмнің белгілерін атаңыз? 

4. Миграция және антропогенез байланысы? 

 

3-ТАҚЫРЫП. Көне және орта ғасырлардағы туризмнің пайда болу 

тарихы 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. «Туризм» және «саяхат» түсіктері белгілерінің өзара байланысы; 

2. Ежелгі кезеңдегі алғащқы ұйымдастырылған саяхаттар туралы анықталған 

мәліметтердің  болуы және олардың тарихи-географиялық білім жинақтау 

мен келешектегі ұйымдасқан саяхаттарды дамытудағымәні 

3. Орта ғасырлардағы анағұрлым белгілі  саяхаттар 

Әдебиеттер: 2,8, 13, 14,16 қос. 19, 20, 27 

 

Семинар сабақтарының жоспары ( 2 сағат) 

1 сабақ 

1. «Туризм» және «саяхат» түсіктері белгілерінің өзара байланысы; 

2. Ежелгі кезеңдегі алғащқы ұйымдастырылған саяхаттар туралы анықталған 

мәліметтердің  болуы және олардың тарихи-географиялық білім жинақтау 

мен келешектегі ұйымдасқан саяхаттарды дамытудағы мәні 
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3. Орта ғасырлардағы анағұрлым белгілі  саяхаттар 
 

2 сабақ 

1. Алғашқы саяхаттарды карталау және құрастыру  

2. А. Македонскийдін шығысқа шыққан әскери шабуылдың тарихи-

географиялық білімдер және саяхаттардың дамуы 

3. Көне және орта ғасырлардағы көлік коммуникациялар жүйесінің дамуы 

 

БӨЖ тапсырмалары: 

1. Тәжірибелік тапсырмалар.Турист vs Саяхатшы. Екеуінің арасындағы 

айырмашылық қандай? Сөздердің (термин) мән-мағынасын ашу. 

Қорытындылап, кесте түрінде орындау. 

БОӨЖ тапсырмалары 
Келесі тақырыптарға баяндама әзірлеу және қорғау: 

1. Орта   ғасырлардағы саяхаттар ерекшеліктері  

2. Орта     ғасырлардағы     танымдық     мақсаттағы     саяхаттар,  «гранд-тур» 

және оның маңызы.  

3. «Ғылыми мінажат ету» орталықтары   

4. Марко Поло саяхаттары 

5. Ортағасырлық Еуропадағы емдік туризм 

Келесі сұрақтарға жауап беру: 

1. Әртүрлі   діни   конфессиялары   өкілдерінің  Орта   ғасырлардағы 

саяхаттарын суреттеп беріңіз.  

2. Мінажат   етудің   миссионерліктен   қандай   айырмашылықтары бар, 

тауап ету не үшін жасалады?  

3. «Госпитальерлер» деген кім? Олардың іс-әрекеттерін суреттеп беріңіз.  

4. Орта ғасырларда Еуропадағы білім беру жүйесі қандай болған?  

5. Қандай университеттер «ғылыми мінажат ету» орталықтары  болған?  

6. Кавказдың Қара теңіз жағалауында басталған ортағасырлық  

7.  «Үндістан жолы» туралы әңгімелеп беріңіз.  

8. Қандай   ең   әйгілі   орта   ғасырлық   еуропалық   саяхатшыларды  білесіз?  

9. Марко Поло саяхаттары туралы әңгімелеп беріңіз.   

10. Ибн Баттута саяхаттары туралы әңгімелеп беріңіз.  

11. Генрих   Теңізшінің   Ұлы   географиялық   ашулар   дәуіріндегі   рөлі  

қандай болған?  

12. Орта ғасырлар дәуіріндегі жолдар мен көлік құралдары қандай  

болған?  

13. Орта ғасырлардың қандай жолнамаларын білесіз?  

14. Рессордың пайда болуы көлік дамуына қандай әсер тигізді?  

15. Орта   ғасырлық   Еуропадағы   қонақүй   кәсібінің   дамуы   туралы  

айтып беріңіз. 

16. Карл Либере «таза туризм» деп нені айтқан?  
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2-МОДУЛЬ.  ЖАҢА ЖӘНЕ ХХ ҒАСЫРДАҒЫ ТУРИЗМНІҢ 

ҚАЛЫПТАСУЫ 

4-ТАҚЫРЫП. Жаңа дәуірдегі туризмнің қалыптасуы 

Дәріс жоспары (1сағат) 
 

1.Ұлы географиялық ашылулардан экономикалық туризм мен бірінші 

туристік қоғамдар бойынша ұйымдасқан алғашқы жобаларға дейінгі  

2.XV – XVI ғасырлардағы саяхаттар мен  ашылулар, Орталық Америкадағы 

ашылулар мен игерілулер 

3. XV-ғасырдың екінші жартысынан – XVIII ғасырдағы саяхаттар мен 

ашылулар  

4. XIX ғасыр мен XX ғасырдың басындағы саяхаттың дамуы, алғашқы 

туристік ұйымдар мен экономикалық туризм бойынша жобалар  

Әдебиеттер: 1,5, 15, 14,17 қос. 20, 22, 25 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2сағ.) 

1 сабақ 

1. Ұлы географиялық ашылулардан экономикалық туризм мен бірінші 

туристік қоғамдар бойынша ұйымдасқан алғашқы жобаларға дейінгі  

2. XV – XVI ғасырлардағы саяхаттар мен  ашылулар, Орталық Америкадағы 

ашылулар мен игерілулер 

3. XV-ғасырдың екінші жартысынан – XVIII ғасырдағы саяхаттар мен 

ашылулар  

2 сабақ 

1. XIX ғасыр мен XX ғасырдың басындағы саяхаттың дамуы 

2. Алғашқы туристік ұйымдар мен экономикалық туризм бойынша 

жобалардың дамуы 

3. Ұлы Жібек жолы және оның туризмнің дамуына тигізетің әсері және мәні 

 

БӨЖ тапсырмалары: 

Тәжірибелік тапсырмалар:«Ұлы Жібек жолы  Батыс пен Шығыс, Еуропа 

мен Азия арасын жалғайтын көпір ретіндегі мәдени мұраның туризмнің 

дамуына әсері» тақырыбында эссе жазу. 

БОӨЖ тапсырмалары:  

Келесі тақырыптарға презентация әзірлеу және қорғау: 

1. Жаңа және ХХ ғасырдағыКурорттық жерлері мен орталықтар 

2. Дж.Кук ең атақты саяхатшы-жер ашушы 

3. XVIІI   ғасырда   емдік   туризмнің дамуы 

4. Алғашқы   мемлекеттік   туристік   ұйымдар    

Келесі сұрақтарға жауап беру: 

1. XVII   ғасырдағы   Еуропаның   қысқы   және   жазғы   демалысының 

2. XVII   ғасырдың   бірінші   жартысындағы   голланд теңізшілерінің   ең 

белгілі ашуларын суреттеп беріңіз.  
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3. Христофор Колумбтың «Үндістан жолын іздестіруі» жөнінде  айтып 

беріңіз.  

4. Америго Веспуччидің Жаңа Әлем орнатылуындағы рөлі қандай  болған?  

5. Американы   шынында,   бірінші   болып   ашқан   саяхатшылар туралы 

айтып беріңіз.  

6. Фернан     Магеллан     саяхаты     қандай     ғылыми     тұжырымды  

дәлелдеді?  

7. Дж.Кукты неге ең атақты саяхатшы-жер ашушы деп құрметтейді?  

8. XVIІI   ғасырда   емдік   туризм   аясында   қандай   жаңа   бағыт   пайда 

болды? 

9. Аристократиялық   (ақсүйектер)   туризмі   мен  бұқаралық   туризмнің 

айырмашылығы неде?  

10. ХІХ ғасыр мен ХХ ғасырдың бірінші жартысындағы туризм дамуының  

ең маңызды факторларын атап, оларға сипаттама беріңіз.  

11. Алғашқы   темір   жол   қашан   және   қай   жерде   салынды?   Темір  

жолдарының туризм дамуына тигізген әсері жөнінде айтып беріңіз.   

12. Ең   бірінші   автострада   қашан   және   қай   жерде   пайда   болды?  

13. Автомобиль   жолдарының   туризм   дамуына   тигізгенәсері   жөнінде 

айтып беріңіз.   

14. Кім   және   нешінші   жылы   туристерді   авиакөлікпен   тасымалдауын 

ұйымдастырды? Авиацияның туризм дамуындағы маңызы қандай?  

15. Томас     Куктың     қандай     әрекетімен     аты     шыққан?   Т.Кук     

немен айналысқан?  

16. Марк Твен қандай туристік сапарға қатысқан және ол туралы қандай 

кітабында жазған?  

17. Курорттар қай мезетте және қай себептен көп функционалды туристік 

жерлерге айналып кетеді?  

18. Курорттық қалалардың кеңістіктегі құрылымы қандай болған?  

19. Қашан, қай жерде және қандай мақсатта әлемдегі алғашқы ұлттық саябақ 

ашылды?  

20. Алғашқы   туристік   ұйымдардың   іс-әрекеті   жөнінде   айтып   беріңіз. 

Бірнешеуін атап шығыңыз.   

21. Алғашқы   мемлекеттік   туристік   ұйымдар   қай   жерде   пайда   болды? 

Оларды атап шығыңыз.  

 

5-ТАҚЫРЫП. ХХ ғасыр мен біздің кезеңімізге дейінгі халықаралық 

туризмнің дамуы 

Дәрістер жоспары (1сағат) 

1. Бірінші  дүниежүзілік соғыстан кейінгі жапппай туризмің қалыптасуының 

басталуы. Швейцария мен Германиядағы туризмнің дамуы 

2. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі адамдардың жаңа қарқынды өмір 

салты.  Соғыстан кейінгі жылдардағы әлемдік туризмнің дамуына әсер етуші 

факторлар.  
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3.Халықаралық туристік ұйымдардың құрылуы. ХХІ ғасырдағы әлемдік 

туризмнің дамуының негізгі тенденциялары  

Әдебиеттер: 3,8, 11, 13,15 қос. 22, 25, 26 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2сағат) 

1 сабақ 

1. Бірінші  дүниежүзілік соғыстан кейінгі жаппай туризмің қалыптасуының 

басталуы. Швейцария мен Германиядағы туризмнің дамуы 

2.Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі адамдардың жаңа қарқынды өмір 

салты.  Соғыстан кейінгі жылдардағы әлемдік туризмнің дамуына әсер етуші 

факторлар 

3. Жаппай конвейерлік туризмнен массалық дифференциаланған туризмге 

көшу  

2 сабақ 

1. Туристік қызметті өндіруші нарығының тұтынушылар нарығына 

трансформациялануы 

2. Халықаралық туристік ұйымдардың құрылуы. 

3. ХХІ ғасырдағы әлемдік туризмнің дамуының негізгі тенденциялары 

 

БӨЖ тапсырмалары:  

Тәжірибелік тапсырмалар: 

1. Түйін сөздер құрастыру: туризмнің дамуы, халықаралық туризм, 

жаппай туризм, конвейерлік туризм,туристік ұйымдар, туризм дамуына 

әсер етуші факторлар, дифференциаланған туризм 

2. ХХ ғасырдағы брендік туристік маршруттар: студенттің таңдауымен 

біреуін қарастыру 

3. Туристік орталықтың  құрылу тарихы: біреуін таңдап алу 

4. Саяхаттар мен курорттар туралы шығармашылық туындысына   

презентация жасау (Ги де Мопассан, Стефан Цвейг, Агата Кристи және 

т.б. студент таңдауымен біреуіне). 

5. «Туризмдегі халықаралық ұйымдардың қызметі» атты кестені құру 

Халықаралық 

ұйым атауы 

(аббревиатура 

мен мағынасын 

ашу) 

Құрылу 

уақыты 

Штабпәтер 

орны 

Қызметінің 

мазмұны 

Қосымша 

мәліметтер 

     

 

БОӨЖ тапсырмалары:  

Келесі тақырыптарға баяндама әзірлеу және қорғау: 

1. Туризм аясындағы ғылыми-зерттеулердің дамуында осы кезеңде  қызмет   

атқарған   туризм   халықаралық   ұйымдары    

2. Европа халықтарының жалпы миграция себептері  

3. Қазіргі халықаралық туризмнің орны, рөлі мен маңызы  
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4. ДТҰ-ң әлемдегі туризм дамуында қосатын үлесі 

Келесі сұрақтарға жауап беру: 

1. Әлемдік    туризмнің    І     дүниежүзілік        соғыстан         кейінгі    

«демократиялануының» мәні неде?  

2.Туризм   дамуының   соғыстан   кейінгі   жылдардағы   қиыншылықтары  

неде  болған? 

3. ГФР-дің   қандай   екі   ғылыми   орталығы   туризмнің   соғыстан  кейінгі 

ғылыми-зерттеулерінің дамуында басты рөл атқарған?  

4.Француз   географтарының   осы   кезеңдегі   туризм   аясындағы  басты 

мәселелері қандай болған? Белгілі зерттеушілерін атап беріңіз.  

5.1959 жылдан бастап оның қарқынды даму себептерін  атап шығыңыз.  

1960-1970-жылдардағы   туристік   миграцияларының   өсу   себептерін  

атап шығыңыз.  

6.Қазіргі   замандағы   халықаралық   және   ішкі   туризм   арасындағы 

қатынасы қандай?  

7.Әлемдік туризмнің даму динамикасына әсер ететін оқиғаларды атап  

шығыңыз.  

8.Туризмнің қандай заманауи түрлерін білесіздер? Бірнешеуін суреттеп  

беріңіз.  

9.ДТҰ  жіктеуіне   сәйкес   қазіргі   әлемдік   туризм   аймақтарын  суреттеп 

беріңіз.  

10.Туризм болашағы жөніндегі ДТҰ болжамдары қандай? 

 

 

3-МОДУЛЬ. РЕСЕЙ ИМПЕРИЯСЫ, КСРО-ДАҒЫ ЖӘНЕ 

ҚАЗАҚСТАНДА ТУРИЗМНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ, ДАМУ ТАРИХЫ 

6-ТАҚЫРЫП. Ресей империясында (1771-1917 жж.)  туризмнің 

қалыптасу тарихы 

Дәріс жоспары (1сағат) 

1.«Бөтен жерге саяхат жасау жоспары…» Вениамина Генша (1777 ж.); 

2. XIX ғасырда Ресейдегі  алғашқы туристік ұйымдар мен турфирмалардың 

құрылуы 

3. Петербург велосипедист-туристер қоғамы (1895 ж.) – Ресейлік туристер 

қоғамы  

4.Орыс тау қоғамы (1901 ж.) және оның филиалы; 

Әдебиеттер: 1,3, 12, 13,14 қос. 22, 23, 26 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2сағ.) 

1 сабақ 

1.«Бөтен жерге саяхат жасау жоспары…» Вениамина Генша (1777 ж.); 

2. XIX ғасырда Ресейдегі алғашқы туристік ұйымдар мен турфирмалардың 

құрылуы 

3. Петербург велосипедист-туристер қоғамы (1895 ж.) – Ресейлік туристер 

қоғамы  
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2 сабақ 

1.Ресей империясында (1771-1917 жж.) туризмнің қалыптасу тарихы: шолу 

хроникасы; 

2. Орыс тау қоғамы (1901 ж.) және оның филиалы 

3. Ресей туризмнің Қазақстанға тигізген үлесі 

 

БӨЖ тапсырмалары:  

Тәжірибелік тапсырмалар:Тапсырма, жоғарыда аталған тақырыптар 

бойынша15-20 слайдтан тұратын презентация дайындау және оны қорғау, 

дискуссияға дайындалу. Жұмыс тақырып бойынша қорытынды мен 

ұсыныстардан тұруға тиіс. 

БОӨЖ тапсырмалары:  

Келесі тақырыптарға баяндама әзірлеу және қорғау: 

1. Ресей империясында (1771-1917 жж.) туризмнің қалыптасу тарихы 

2. Ресейдегі туризмнің дамуы жағдайы мен мәселелері 

3. Ресей туризмнің Қазақстандағы туризмнің дамуына әсері 

Келесі сұрақтарға жауап беру: 

1. Ресейдегі   заманауи   туризм   қалыптасуы   неден   басталды?   Осы  

үрдістің ең белгілі қайраткерлерін атап беріңіз.  

 2. І Петр мен ІІ Екатерина Ресейдегі саяхаттардың дамуына қандай  

ықпал жасады және оның себебін айтып беріңіз.  

3. Вениамин Генш деген кім? «Бөтен елдерге саяхат жасауды» қашан  

және қандай түрде насихаттаған?  

 

7-ТАҚЫРЫП. Ресей империясында (1771-1917 жж.)  туризмнің 

қалыптасу тарихы 

Дәріс жоспары (1сағат) 

1.Кавказдық тау қоғамының қызметі 

2. К.К.Ренгартеннің жаяу жер шарын айналған саяхаты  (1894-1898 ж.ж.) 

3. А.П.Панкратованың  велосипедпен жер шарын айналған саяхаты(1911-

1913 ж.ж.) 

4. Революцияға дейінгі Ресейдегі алғашқы экскурсиялық ұйымдардың 

қызметі  

Әдебиеттер: 3,6, 10, 11,15 қос. 23, 24, 276 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2сағат) 

1 сабақ 

1.Кавказдық тау қоғамының қызметі 

2. К.К.Ренгартеннің жаяу жер шарын айналған саяхаты  (1894-1898 ж.ж.) 

3. А.П.Панкратованың  велосипедпен жер шарын айналған саяхаты(1911-

1913 ж.ж.) 

2 сабақ 

1. Революцияға дейінгі Ресейдегі алғашқы экскурсиялық ұйымдардың 

қызметі  
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2. Революцияға дейінгі Ресейдегі туризм және ағартушылық (білім беру) 

экскурсиялары 

3.  Қазіргі кезеңдегі туристік қызметтің даму жағдайы  

 

БӨЖ тапсырмалары:  

Тәжірибелік тапсырмалар: 

1. Ресейлік туристік ұйымдардың пайда болуының хронологиялық кестесін 

құру.   

Уақыты  / 

кезең  

Ұйым атауы Қызметінің қысқаша 

мазмұны 

Қосымща ақпарат  

(жарқын 

қатысушы-

тұлғалары, ерекше 

маршруттары мен 

іс-шаралары) 

    

 

2. XIX ғ. орыс саяхатщыларын көрсету: 

 Бір саяхатшыны таңдап алу (презентация 7-12 слайд ); 

БОӨЖ тапсырмалары:  

Келесі тақырыптарға баяндама әзірлеу және қорғау: 

1. Емдік туризмнің Ресейдегі қасиеттері 

2.Ресейлік туристік  орталықтары 

3. Ресейдегі туризмнің халықаралық туризмге қосқан үлестері 

Келесі сұрақтарға жауап беру: 

1. Ресейдегі қандай алғашқы жолнамаларды білесіз?  

2.   ІІ   Александрдың   қандай   реформасы   саяхаттарға   қызығушылық  

туғызған?  

3. 1871 жылы орнатылған саяхаттарды ұйымдастырған алғашқы орыс 

компаниясын атап беріңіз.  

4. Леопольд      Липсонның        әлемнің       барлық      елдеріне      саяхат 

ұйымдастыратын   Ресейдегі   алғашқы   кәсіпорыны   туралы   айтып  

беріңіз. 

 

8-ТАҚЫРЫП. КСРО-дағы (1917-1991 жж.) туризмнің даму тарихы 

Дәріс жоспары (1сағат) 

1. Ресейдегі 1917 ж. дейінгі қалыптасқан туристік ұйымдардың қызметтерін 

жалғастыруы  

2.«Кеңестік турист»  ашық акционерлік қоғамының құрылуы (1928гж.); 

3.Пролетарлық туризм және экскурсия Қоғамының құрылуы және оның 

қызметі; 

4.Кәсіпоқтар жетекшілігіндегі туризм. Туристік-экскурсиялық басқарма 

қызметі 

Әдебиеттер: 1,2, 4, 16,17 қос. 22, 24, 25 
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Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1. Ресейдегі 1917 ж. дейінгі қалыптасқан туристік ұйымдардың қызметтерін 

жалғастыруы  

2. «Кеңестік турист»  ашық акционерлік қоғамының құрылуы (1928гж.); 

3.Пролетарлық туризм және экскурсия Қоғамының құрылуы және оның 

қызметі; 

2 сабақ 

1.Кәсіпоқтар жетекшілігіндегі туризм. Туристік-экскурсиялық басқарма 

қызметі 

2. КСРО-дағы 1927-1940 ж.ж. туристік қызметті ұйымдастыру  

3.КСРО-дағы 1950-1980 ж.ж. туризмнің дамуы 

 

БӨЖ тапсырмалары: Тәжірибелік тапсырмалар: КСРО аумағында дамуы 

бойынша алдыңғы қатарда болған спорттық туризм түрі бойынша ескі 

фотосуреттердің презентациясын жасау.  

   Және де ҚР-дағы спорттық туризм туралы қазіргі кездегі сайттардың 

шолуын жасау.   

БОӨЖ тапсырмалары:  

Келесі тақырыптарға баяндама әзірлеу және қорғау: 

1. КСРО туризмінің 60- жылдарындағы дамуы  

2. КСРО отбасылық туризмінің даму тарихы 

3. КСРО-да 1970-1980 жылдардағы өзіндік және спорттық туризмінің дамуы 

4. КСРО туризмі 80-жылдардың соңы мен 90-жылдардың басында дамуы 

Келесі сұрақтарға жауап беру: 

1. Соғыс алдындағы жылдары туристік-экскурсиялық іс-әрекетінің қайта  

ұйымдастырылуы қандай түрде өткен?  

2. Қай жылы туризм Бірыңғай спорттық классификацияға енгізілді? Бұл  

оқиғаның маңызы неде?  

3.  «Спутник» Халықаралық жастар туризмі бюросы (БММТ «Спутник»)  

қашан және қандай мақсатта құрылды?  

4. 70-жылдары   туристік   мамандары   қайда   және   қандай   түрде  

даярланған? Туризм аясындағы ғылыми-зерттеулерін кім жүргізген?  

5. КСРО   бұқаралық   туризмнің   ең   маңызды   маршруттарын   атап 

шығыңыз. 

 

9-ТАҚЫРЫП. КСРО-дағы (1917-1991 жж.) туризмнің даму тарихы 

Дәріс жоспары (1сағат) 
1. Соғысқа дейінгі кезеңдегі белгілі саяхаттар  

2. Туризмнің бүкілодақтық спорттық жіктеуге енгізілуі (1949ж.) 

2. Туризм және экскурсиялар бойынша Кеңестер құрылымының құрылуы  

4.КСРО-дағы ХХ ғасырдың70-ші және 80-ші жылдарындағы туристік 

қозғалыстар 

Әдебиеттер: 3,5, 19, 10,15 қос. 24, 25, 26 
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Семинар сабақтарының жоспары (2сағат) 

1 сабақ 

1. Соғысқа дейінгі кезеңдегі белгілі саяхаттар  

2. Туризмнің бүкілодақтық спорттық жіктеуге енгізілуі (1949ж.) 

2. Туризм және экскурсиялар бойынша Кеңестер құрылымының құрылуы  

 

2 сабақ 

1. КСРО-дағы ХХ ғасырдың 70-ші және 80-ші жылдарындағы туристік 

қозғалыстар 

2. 1927 – 1936 ж.ж. экскурсиялық істердің ұйымдастырылуы 

3. КСРО-дағы 50-ші және 70-ші жылдардағы туристік ұйымдар мен клубтар 

торларының кеңейуі  

 

БӨЖ тапсырмалары:  

Тәжірибелік тапсырмалар:Келесі тақырыптарға эссе әзірлеу және қорғау: 

1. КСРО  балалар  туризмі жүйесіндегі мектеп мұражайлары  

2. КСРО-дағы балалар спорттық жорықтары мен экспедициялары  

3. КСРО оқу орындардағы құрылыс отрядтарының тарихы 

Көлемі  – 7-12 слайд  

БОӨЖ тапсырмалары:  

Келесі сұрақтарға жауап беру: 

1.   В.И.Ленин   қол   қойған   декреттерінің   одақтық   туризм   дамуында  

      атқарған рөлі қандай?  

2.  Мәскеу    мен     Ленинградта      туристік-экскурсиялық        іс-әрекетпен  

айналысқан мекемелер мен ұйымдарды атап шығыңыз.  

3. «Совтур» мен Пролетарлық туризм қоғамы (ПТҚ) қашан біріктірілді  және 

нәтижесінде қандай ұйым пайда болды?  

4. Пролетарлық   туризм   мен   экскурсиялар   қоғамы   (ПТЭҚ)   жұмысы  

жөнінде айтып беріңіз.  

5. Пролетарлық туризм мен экскурсиялар қоғамы (ПТЭҚ) қашан және неге  

 жойылды?   

 

10-ТАҚЫРЫП. Көне дәуірден қазіргі заманға дейінгі Қазақстанда 

туризмнің қалыптасуы, даму тарихы 

Дәрістер жоспары(1сағат) 

 

1.Ұлы Жібек Жолындағы Қазақстанның бөлігі ғаламдық туристік нысан 

ретінде    

3. Қазақстан аумағындағы 1731 жылға дейінгі ұйымдастырылған саяхаттар 

мен туристік нысандардың қалыптасуы 

4. Қазақстанның Ресей империясы құрамына енуі кезеңіндегі өлкетанудың 

дамуы және саяхаттардың ұйымдастырылуы (1731-1917ж.ж.) 

Әдебиеттер: 3,5, 9, 11 қос. 21, 24, 26 
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Семинар сабақтарының жоспары (2сағат) 

1 сабақ 

1. Көне дәуірдегі Қазақстанда туризмнің қалыптасуы тарихы 

2.Ұлы Жібек Жолындағы Қазақстанның бөлігі ғаламдық туристік нысан 

ретінде    

3. Курорттық-рекреациялық кешеннің қалыптасуы (Сарайшық) 

 

2 сабақ 

1. Қазақстан аумағындағы 1731 жылға дейінгі ұйымдастырылған саяхаттар 

мен туристік нысандардың қалыптасуы 

2. Қазақстанның Ресей империясы құрамына енуі кезеңіндегі өлкетанудың 

дамуы және саяхаттардың ұйымдастырылуы (1731-1917ж.ж.).  

3. Шоқан Уалихановтың саяхаттарының Қазақстандағы туризм дамуына 

қосқан үлесі  

 

БӨЖ тапсырмалары:  

Тәжірибелік тапсырмалар:  

1.Қазақстандық  туристік ұйымдардың пайда болуының хронологиялық 

кестесін құру.   

Уақыты  / 

кезең  

Ұйым атауы Қызметінің қысқаша 

мазмұны 

Қосымща ақпарат  

(жарқын 

қатысушы-

тұлғалары, ерекше 

маршруттары мен 

іс-шаралары) 

    

 

2. XIX ғ. ҚР аумағында зерттеу жұмысын жүргізген саяхатшыларды көрсету: 

 Бір саяхатшыны таңдап алу (презентация 7-12 слайд ); 

БОӨЖ тапсырмалары:  

Келесі тақырыптарға баяндама әзірлеу және қорғау: 

1. Шоқан Уәлихановтың саяхаттары 

2. Қазақстандағы туризмнің дамуы  

3. Әліби Жанкелдин саяхаты 

4. Республикалық   альпинистер   клубының   жұмысы    

5. 90-жылдардағы Қазақстан туризм 

6. 1991   жылы   құрылған   туризмді   басқару   мемлекеттік   органының  

міндеттері мен маңызы 

7. Қазақстан     Республикасындағы     туризм    дамуының     негізгі  

міндеттері 

8. Еліміздегі   туризмде   қазіргі   кездегі   өзгерістер  

Қазақстандағы туристік кадрларды даярлау мәселелері 

Келесі сұрақтарға жауап беру: 

1. Ш.Уәлихановтың қатысуымен қандай карталар шығарылды?  
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2. Ш.Уәлихановтың зерттеу бағыттарын атап шығыңыз.  

 неден басталды?  

3. Қазақстанда   қандай   алғашқы   туристік   ұйымдар   пайда   болған?  

Олар қашан пайда болды?  

4. Пролетарлық     туризм     мен     экскурсиялар     қоғамының     (ПТЭҚ)  

5. Қазақстандағы бастауыш ұйымы қашан пайда болды?   

6. Қазақстанда қандай турбазалар және қашан ашылды?  

7. БОКОК   1962  жылғы   «Туризмнің   одан   әрі   дамуы   туралы» 

қаулысының нәтижесінде Қазақстан туризмінде қандай өзгерістер  

орын алды?  

8.  1993   жылы   әзірленген   Қазақстан   Республикасындағы   туризмді  

дамыту   бойынша   ұлттық   бағдарламаның   мақсаттары   қандай  болған? 

9. 90-жылдарда   Қазақстандағы   келу   және   шығу   туризміне   әсер  еткен 

факторлары қандай болған?  

10.  Қазақстан   Республикасы   Үкіметінің   Қазақстанда   заманауи  

жоғары     табысты          туризм     индустриясын       қалыптастыруға  

арналған шаралары? 

 

11-ТАҚЫРЫП. Көне дәуірден қазіргі заманға дейінгі Қазақстанда 

туризмнің қалыптасуы, даму тарихы 

Дәрістер жоспары(1сағат) 

1. Қазақстандық туризмнің Кеңестік кезеңдегі дамуы. Соғысқа дейінгі 

кезеңдегі қазақстандық туризмнің ұйымдастырушылар мен В.М.Зиминнің 

қызметінің басталуы  

2. Ұлы Отан соғысынан кейінгі туристік қызметтің қалпына келуі  

3. Балалар мен жасөспірімдер туризмнің даму тарихы. Қазақстандағы 

спорттық туризмдегі жетістіктер  

Әдебиеттер: 1,9, 13, 14,15 қос. 21, 22, 26 

Семинар сабақтарының жоспары (2сағат) 

1 сабақ 

1. Қазақстандық туризмнің Кеңестік кезеңдегі дамуы. 

2.  Соғысқа дейінгі кезеңдегі қазақстандық туризмнің 

ұйымдастырушылардың қызметі 

3. В.М.Зиминнің Қазақстандағы туризмді ұйымдастырудағы қызметінің 

басталуы  

2 сабақ 

1. Ұлы Отан соғысынан кейінгі туристік қызметтің қалпына келуі  

2. Балалар мен жасөспірімдер туризмнің даму тарихы.  

3. Қазақстандағы спорттық туризмдегі жетістіктер  

 

БӨЖ тапсырмалары:  

   Тәжірибелік тапсырмалар: Мини-топтағы тапсырма, жоғарыда аталған 

тақырыптар бойынша15-20 слайдтан тұратын презентация дайындау және 
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оны қорғау, дискуссияға дайындалу. Жұмыс тақырып бойынша қорытынды 

мен ұсыныстардан тұруға тиіс. 

     Және де ҚР-дағы спорттық туризм туралы қазіргі кездегі сайттардың 

шолуын жасау 

БОӨЖ тапсырмалары:  

Келесі тақырыптарға баяндама әзірлеу және қорғау: 

1. Қазақстандағы спорттық туризмнің даму болашағы 

2. Балалар мен жасөспірімдер туризмнің даму тарихы мен болашағы 

Келесі сұрақтарға жауап беру: 

1. Қазақстанда   туризм   саласындағы   жобалау-іздестіру   жұмыстары  

қашан және қай жерде өткізіле бастады?  

2. Еліміздегі     демалыс     пен     туризм     дамуын     жобалау     бойынша  

«Казгипроградтың» ең маңызды жұмыстарын атап беріңіз.  

3. «Казгипроград»   жұмыстарынан   басқа   қандай   маңызды   жобаларды  

білесіз? Олар қашан орындалды?  

4. Неге туризм географиясы туризм зерттеулерінде  жетекші ғылыми  

бағыты болып есептеледі?  

5. Қазақстанның      тағы     қай    жерлерінде      туризм     мәселелерінің  

зерттеулері жүргізіледі? Жетекші ғалымдары атап беріңіз. 

6. Қазақстанда қандай туристік карталар шығарылды? 

Тақырып бойынша тест тапсырмаларын орындау 

 

4-МОДУЛЬ. ӘЛЕМДЕГІ ЖӘНЕ ҚР ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ ТУРИСТІК 

ИНДУСТРИЯНЫҢ ДАМУ ТҰЖЫРЫМДАМАЛАРЫ 

12 - ТАҚЫРЫП. ТМД елдері мен Қазақстандағы туризмнің қазіргі 

жағдайы және оның даму мәселелері 

Дәріс жоспары (1сағат) 

 

1.ТМД елдеріндегі қазіргі кездегі туризмнің негізгі даму бағыттары  

2. ТМД-дағы туризмнің дамуына кедергі келтіретін мәселелердің 

сипаттамалары  

3. Қазіргі кездегі Қазақстандағы жетекші туристік ұйымдардың жетістіктері  

4. XXI ғасырдағы ТМД елдеріндегі туризмнің даму болашағы  

Әдебиеттер: 3,8, 9, 11,16 қос. 19, 23, 25 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1. ТМД елдеріндегі қазіргі кездегі туризмнің негізгі даму бағыттары  

2.ТМД-дағы туризмнің дамуына кедергі келтіретін мәселелердің 

сипаттамалары  

3.Қазіргі кездегі Қазақстандағы жетекші туристік ұйымдардың жетістіктері  

2 сабақ 

1. ТМД-дағы туристік орталықтардың қызметі  

2.Халықаралық туризм және ондағы ТМД елдерінің алатын орны 



26 

 

3. XXI ғасырдағы ТМД елдеріндегі туризмнің даму болашағы  

Әдебиеттер: 3,8, 11, 14,15 қос. 19, 22, 24 

 

БӨЖ тапсырмалары:   

Тәжірибелік тапсырмалар: ТМД елдеріндегі туризмнің дамуы жағдайы мен 

мәселеріне талдау жасау. Тапсырманы 15-20 слайдтан тұратын презентация  

түрінде дайындау және оны қорғау, дискуссияға дайындалу. Жұмыс тақырып 

бойынша қорытынды мен ұсыныстардан тұруға тиіс. 

БОӨЖ тапсырмалары:  

Келесі тақырыптарға баяндама әзірлеу және қорғау: 

1. ТМД-дағы туристік мекемелер 

2. ТМД-дағы  курорттық қызмет 

3. ТМД-дағы туристік-экскурсиялық ісінің дамуы 

 Келесі сұрақтарға жауап беру: 

1. ТМД-дағы туристік мекемелердің жұмысы немен анықталады? 

2. ТМД-дағы  курорттық ісінің дамуы? 

3. ТМД-дағы туристік-экскурсиялық ісінің даму жағдайы? 

1. ТМД-дағы революцияға дейінгі туристік мекемелердің жұмысының 

ерекшеліктері? 

2. ТМД-дағы курорттық ісінің дамуы деңгейі қандай? 

3. ТМД-дағы туристік-экскурсия ісінің дамуы қандай? 

4. ТМД-дағы туризмінің мәселелерінің себепші сипаттары? 

5. ТМД-дағы белгілі туристік бағыттар? 

 

13 -ТАҚЫРЫП. Туризмнің қазіргі әлеуметтік құбылыс ретіңдегі 

тиімділігін арттырудың жолдары 

Дәріс жоспары (1сағат) 

1.Қазіргі кездегі  туризмің әлеуметтік тиімділігі түсінігі  

2. Туризмнің медико-физиологиялық және профилактикалық тиімділігінің 

көрсеткіштері   

3. Әлемдегі және Қазақстан Республикасындағы туризмнің экономикалық 

және профилактикалық тиімділігін арттыру мүмкіндіктері  

4. Қазіргі кездегі туризм дамуының негізгі факторлары  

Әдебиеттер: 3,9, 13, 145,17 қос. 19, 21, 26 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1. Қазіргі кездегі туризмің әлеуметтік тиімділігі түсінігі  

2. Туризмнің профилактикалық тиімділігінің көрсеткіштері   

3. Туризмнің медико-физиологиялықтиімділігінің көрсеткіштері   

 

2 сабақ 

1. Әлемдегі және Қазақстан Республикасындағы туризмнің экономикалық 

және профилактикалық тиімділігін арттыру мүмкіндіктері 
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2. Туристік қызмет нарығындағы экономикалық-әлеуметтік аспектілер 

3. Қазіргі кездегі туризм дамуының негізгі факторлары 

 

БӨЖ тапсырмалары: 

Тәжірибелік тапсырмалар:Мини-топтағы тапсырма, жоғарыда аталған 

тақырыптар бойынша15-20 слайдтан тұратын презентация дайындау және 

оны қорғау, дискуссияға дайындалу. Жұмыс тақырып бойынша қорытынды 

мен ұсыныстардан тұруға тиіс. 

БОӨЖ тапсырмалары:  

     Келесі сұрақтарға жауап беру: 

1. Қазіргі кездегі туризмің әлеуметтік тиімділігі түсінігі? 

2. Туризмнің медико-физиологиялық тиімділігінің көрсеткіштері  қандай 

3. Туризмнің профилактикалық тиімділігінің көрсеткіштері  қандай? 

4. Әлемдегі және Қазақстан Республикасындағы туризмнің экономикалық 

және профилактикалық тиімділігін арттыру мүмкіндіктері қандай? 

5. Қазіргі кездегі туризм дамуының негізгі факторлары? 

Тақырып бойынш тест тапсырмаларын орындау. 

 

14-ТАҚЫРЫП. Әлемдік туризм индустриясы дамуының негізгі 

тұжырымдамалары және оның Қазақстан Республикасы үшін 

маңыздылығы 

Дәріс жоспары (1сағат) 

1. 2020 жылға дейінгі әлемдік туризм дамуының негізі тенденциялары 

болжамына талдау  

2. XXI ғасырдағы ірі туристік фирмалардың жұмыс істеу технологиясындағы 

өзгерістер. Туризм дамуының ғаламдық тұжырымдамасының адамзаттың 

ұзақ мерзімдік  даму болжамдарымен өзара байланысы 

3.Туризмнің өсу стратегиясы. Туризмдегі инвестициялаудың жаңа 

тұжырымдамалары. 

4. Турөнімің өміршеңдік кезеңін басқарудың заманауи тұжырымдамалары  

Әдебиеттер: 1,2, 4, 14,17 қос. 22, 23, 26 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2сағат) 

1 сабақ 

1. 2020 жылға дейінгі әлемдік туризм дамуының негізі тенденциялары 

болжамына талдау  

2. XXI ғасырдағы ірі туристік фирмалардың жұмыс істеу технологиясындағы 

өзгерістер.  

3.Туризм дамуының ғаламдық тұжырымдамасының адамзаттың ұзақ 

мерзімдік  даму болжамдарымен өзара байланысы 

2 сабақ 

1. Туризмнің өсу стратегиясы. 

2. Туризмдегі инвестициялаудың жаңа тұжырымдамалары. 

3. Турөнімің өміршеңдік кезеңін басқарудың заманауи тұжырымдамалары  
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БӨЖ тапсырмалары:  

Тәжірибелік тапсырмалар:ДТҰ-ң 2020 жылға дейінгі туризмнің даму 

болжауы мен Қазақстан Республикасында туризм индустриясын 2020 жылға 

дейін дамытудың 2020 жылға дейінгі тұжырымдамасымен салыстыру. 

БОӨЖ тапсырмалары:  

Келесі тақырыптарға баяндама әзірлеу және қорғау: 

1. Әлемдік туризм индустриясы дамуының негізгі концепциялары және оның 

Қазақстан республикасы үшін маңыздылығы; 

2. Қазақстандағы қонақ-жай әдеті және саяхаттар; 

3. Қазақстандағы туризм дамуының кезеңдері 

Келесі сұрақтарға жауап беру: 

1. Қазақстан   Республикасындағытуризм дамуының  негізгі міндеттерін атап 

беріңіз 

2. Еліміздегі туризмде   қазіргі   кездегі   өзгерістер   жөнінде   айтып  беріңіз 

3. Қазақстандағы туристік кадрларды даярлау мәселелері жөнінде  айтып 

беріңіз   

4. Қазақстан Республикас Үкіметінің Қазақстанда заманауи жоғары     

табысты  туризм индустриясын қалыптастыруға  арналған шаралары жөнінде 

айтып беріңіз. 

 

15-ТАҚЫРЫП. Қазақстан Республикасындағы туризм 

индустриясының даму тұжырымдамасын негіздеу 

Дәріс жоспары (1сағат) 

 

1. Қазақстандағы қазіргі кездегі туризм индустриясының сипаттамалары  

2. ҚР-дағы экономикалық туризмнің негізгі бағыттары және оны дамыту 

мәселелері.Қазақстанға шетелдік туристердің келу деңгейін анықтау 

факторлары 

3. Ұлы Жібек Жолының қазақстандық бөлігіндегі тарихи орталықтарының 

қайта өркендеуі– туризм дамуының ұлттық тұжырымдамасының қалыптасуы 

негізі  

4. Қазақстанның  туризм саласындағы таяушетелдерімен бірігуі қажеттілігі 

Әдебиеттер: 1,3, 15, 11,17қос. 22, 23, 25 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2сағат) 

1 сабақ 

1. Қазақстан Республикасындағы туризм индустриясыныңқалыптасуы  

2.  Қазақстандағы қазіргі кездегі туризм индустриясының сипаттамалары  

3.  ҚР-дағы экономикалық туризмнің негізгі бағыттары және оны дамыту 

мәселелері. 

2 сабақ 

1. Қазақстанға шетелдік туристердің келу деңгейін анықтау факторлары 



29 

 

2. Ұлы Жібек Жолының қазақстандық бөлігіндегі тарихи орталықтарының 

қайта өркендеуі – туризм дамуының ұлттық тұжырымдамасының 

қалыптасуы негізі  

3.  Қазақстанның  туризм саласындағы таяу шетелдерімен бірігуі қажеттілігі 

 

БӨЖ тапсырмалары:  

Практикалық тапсырмалар:Қазақстандағы туризм бойынша мемлекеттік 

саясатты рөлін анықтау. Және ҚР туристік-экскурсиялық қызметтің 

динамикасына талдау жасау (ҚР статистикалық мәліметтері негізінде). 

БОӨЖ тапсырмалары:  

Келесі тақырыптарға баяндама әзірлеу және қорғау: 

1. Қазақстандағы туризм индустриясының сипаттамасы;   

2. Ішкі туризмнің негізгі бағыттары және оның даму мәселелері; 

3. Қазақстан Республикасындағы туризм индустриясының даму 

тұжырымдамасы 

Келесі сұрақтарға жауап беру: 

1. Қазақстандағы туризм индустриясының дамуындағы әлеуметтік-

экономикалық факторлары; 

2. Қазақстандағы  негізгі туристік мекемелер және олардың даму тарихы; 

3. Қазақстандағы туризм индустриясының дамуыңдағы әсер етуші 

факторларға баға бер 

 

 
Ұсынылатын әдебиеттер тізімі 

 
Негізгі әдебиет 

1. Н.А. Назарбаев: План нации — «100 конкретных шагов». 100 конкретных 

шагов по реализации пяти институциональных реформ Президента, 3-я 

реформа: Индустриализация и экономический рост, 4-я реформа: 

Идентичность и единство. 87 шаг: «Разработка и реализация национального 

проекта укрепления гражданской идентичности «Менің елім», в рамках 

которого предусмотрена реализация серии технологичных проектов. Один из 

них - создание масштабного интернет-проекта «Энциклопедия Казахстана» с 

главной целью помочь каждому гражданину и иностранному туристу больше 

узнать о стране.Режим доступа: «Егемен Казахстан» 20.05.2015 г. № 10 

(18285) 

4. Воронкова Л.П. История туризма: Учебное пособие-М.,2001. 

5. Дьякова  Р.А.   История  экскурсионного дела  в  СССР.   -М.: "Турист",1981. 

6. Вуколов В.Н. История и теория международного туризма. Алматы,2010. 

7. Ердавлетов С.Р. История туризма. Развитие и научное изучение. 

Алматы.2003. 

8.  Ердавлетов С.Р. Краеведение в Казахстане Алма-Ата ,1989 

9. Соколова Марина Валентиновна. История туризма: Учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений. —  4-е изд., стер.. - Москва: Академия, 2007. 

10. Емельянов Б.В. Экскурсоведение.  Учебное пособие в 3-х частях. М.: 
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ЦРИБ "Турист", 1992. 

11. Крючков А.А. История международного и отечественного туризма. М. 

1999. 

12. Накатков Ю.С. История туризма Казахстана. – Алматы, 2001-196 с. 

13. Александрова Ю.А. Экономика и территориальная организация 

международного туризма. М., 2009 

14. Анаьев М.А. Основы международного туризма. М., 2004 

15. Биржаков М.Б. Введение в туризм. М-Спб; 2005 

16. Усыкин Г.С. Очерки истории Российского туризма.– СПб.: Герда, 2001. – 

224 с.  

17. Шаповал Г.Ф. История туризма.– Мн.: Экоперспектива, 2001. – 303 с.  

18. Грицкевич В.П. История туризма в древности. - М.: Герда, 2005. 10 экз. 

19. Азар В.И. Экономика и организация  туризма. Методологические 

вопросы.– М., 1972. – 184 с. 

20. Азар В.И. Отдых трудящихся СССР. – М., 1972. 

21. Ананьев М.А. Международный туризм. – М., 1968. 

22. Ананьев М.А. «Невидимый экспорт» и международные отношения. – 

М.,1971. 

23. 5.Arnhold   H.   Zur   Bewerhung   von   Eigenausstattung   und   Umland   fűr   

die 

24. Kurzfristige Erholung am Beispiel von grősseren Städten DDR. – Berlin, 1972. 

25. Бачваров М. География туризма в социалистических странах.  –  

София,1975. 

26. Веденин Ю.А., Мирошниченко Н.М. Оценка природных условий для 

27. организации отдыха. Изв. АН СССР, серия геогр., 1969, n. 4. 

28. 127. Зорин И.В., Квартальнов В.А. Энциклопедия туризма. – М.: Финансы 

истатистика,  2000. – 368 с. 

29.  Ердавлетов С.Р. География туризма: история, теория, методы, практика.– 

Алматы: Атамура, 2000. – 336 с. 

30. Дуйсен Г.М. Формирование и развитие индустрии туризма на основе 

31. использования   природно   –   рекреационного   потенциала   Казахстана.  

–Алматы, 2003. – 136 с. 

32. 130. Соколова М.В. История туризма. – М.: Мастерство, 2002. – 352 с. 

33. 131. Вуколов В.Н. История и теория международного туризма. – 

Алматы,2002. – 221 с. 

 

Қосымша әдебиет 
 

34. 100 великих  путешественников. Автор составитель И.А. Муромов. – М.; 

Вече, 2011 г.  

35. Довженко Г.П. История туризма в дореволюционной России и СССР. 

Ростов-на Дону, 1988. 

36. Городская литературная экскурсия. Методические указания.- М.: ЦРИБ 

"Турист", 1973. 

37. Григорьева Г.А. Красько А.В. Архитектурно-градостроительные 
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экскурсии.- М.: ЦРИБ "Турист", 1989. 

38. Ердавлетов С.Р. Достопримечательные места Казахстана.- Алма-Ата, 

1988. 

39. Ердавлетов С.Р.  Казахстан     туристский.      Алма-Ата: Кайнар,1989. 

40. Казахстан. Энциклопедия.  Flint River  Press, 1995 

41. Геродот История. М., 1993 

42. Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности. М., 2009 

43. Долженко Г.П. История туризма в дореволюционной России и в СССР. 

Ростов-на-дону, 1988 

44. Ердавлетов С.Р. География туризма Казахстана. Алматы, 1992 

45. Квартальнов В.А. Современные концепции социального туризма. М. 

46. Пахомова Т.Г. . Отечественная история. Учебно-методический комплекс 

– М., 2003 г. 

47. Симонова М.М., Шарый В.И. Отечественная история. Учебно-

методический комплекс – М., 2003 г. 

48. Шалашов В.И. История туристской деятельности: уч. - метод. комплекс: 

программа. - М., 2003. 

1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 мая 2014 года 

№ 508Об утверждении Концепции развития туристской отраслиРеспублики 

Казахстан до 2020 года. Режим доступа:  http://online.zakon.kz/ 

49. Официальный сайт ЮНТВТО www.unwto.org 

50. Directory of Open Access Journals (DOAJ)  — международный 

мультидисциплинарный каталог журналов открытого доступа. Содержит 

более 10000 названий научных журналов и метаданные статей (по биологии, 

химии, медицине, социальным наукам, компьютерным технологиям) этих 

журналов.   

51. Республиканская межвузовская электронная библиотека (РМЭБ). Дает 

возможность пользователю заказать те или иные книги по названию книг, 

фамилии автора или через ключевые слова. 

 

 

Студенттердің білімерін, біліктері мен дағдыларын бақылау үшін 

бағалау құралдары 

 

1 және 2 шептік бақылауды  өткізу үшін бақылау сұрақтары, 

емтиханға дайындық үшін сұрақтары, 

 

1 шептік бақылауды өткізу үшін сұрақтар: 

1. Туризмнің әлеуметтік феномен ретіңдегі ұғымы  

2. Халықаралық туризмнің даму тарихы , оның негізгі ұғымдары мен 

қызмет аясы ретінде анықталуы  

3. Ішкі туризмнің дамуы тарихы және оның негізгі түсініктері  

4. Туризмнің  негізгі әлеуметтік функцияларының сипаттамалары: 

танымдық, сауықтандыру 

http://online.zakon.kz/
http://www.unwto.org/
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5. Туризмнің  негізгі әлеуметтік функцияларының сипаттамалары: 

әлеуметтік – коммуникативтік, спорттық, эстетикалық  

6. Туризмнің негізгі әлеуметтік функцияларының сипаттамалары: 

эмоциональды – психологиялық, шығармашылық, қажылыққа бару 

7. Туризм тарихы түсінігі, оның зерттеу пәні  

8. Туризм тарихының қосалқы тарихы пәндермен өзара байланысы  

9. Адамзат тарихының негізгі кезеңдерінің жалпы сипаттамалары және 

алғашқы ұйымдастырылған саяхаттардың әлеуметтік-экономикалық 

себептері 

10. Адамның тірі ортадан бөлінуі және саналы адамның қалыптасуы. 

11. Адамның өндірістік еңбегінің басталуы 

12. Адам еңбек бөлінісінің үш кезеңі және адамның құрлық пен судағы 

ұйымдастырылған саяхаттарының басталуы 

13. «Туризм» және «саяхат» түсіктері белгілерінің өзара байланысы; 

14. Ежелгі кезеңдегі алғащқы ұйымдастырылған саяхаттар туралы 

анықталған мәліметтердің  болуы және олардың тарихи-географиялық білім 

жинақтау мен келешектегі ұйымдасқан саяхаттарды дамытудағы мәні 

15. Орта ғасырлардағы анағұрлым белгілі  саяхттар 

16. Алғашқы саяхаттарды карталау және құрастыру  

17. А. Македонскийдін шығыска шыққан әскери шабуылдың тарихи-

географиялық білімдер және саяхаттардың дамуы 

18. Көне және орта ғасырлардағы көлік коммуникациялар жүйесінің дамуы 

19. Ұлы географиялық ашылулардан экономикалық туризм мен бірінші 

туристік қоғамдар бойынша ұйымдасқан алғашқы жобаларға дейінгі  

20. XV – XVI ғасырлардағы  саяхаттар мен  ашылулар, Орталық 

Америкадағы ашылулар мен игерілулер 

21. XV-ғасырдың екінші жартысынан – XVIII ғасырдағы саяхаттар мен 

ашылулар  

22. XIX ғасыр мен XX ғасырдың басындағы саяхаттың дамуы 

23. Алғашқы туристік ұйымдар мен экономикалық туризм бойынша 

жобалардың дамуы 

24. Ұлы Жібек жолы және оның туризмнің дамуына тигізетің әсері және мәні 

25. Бірінші  дүниежүзілік соғыстан кейінгі жапппай туризмің қалыптасуының 

басталуы. Швейцария мен Германиядағы туризмнің дамуы 

26. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі адамдардың жаңа қарқынды өмір 

салты.  Соғыстан кейінгі жылдардағы әлемдік туризмнің дамуына әсер етуші 

факторлар 

27. Жаппай конвейерлік туризмнен массалық дифференциаланған туризмге 

көшу  

28. Туристік қызметті өндіруші нарығының тұтынушылар нарығына 

трансформациялануы  

29. Халықаралық туристік ұйымдардың құрылуы.  

30. ХХІ ғасырдағы әлемдік туризмнің дамуының негізгі тенденциялары 

31. 1«Бөтен жерге саяхат жасау жоспары…» Вениамина Генша (1777 ж.); 
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32. XIX ғасырда Ресейдегі алғашқы туристік ұйымдар мен турфирмалардың 

құрылуы 

33. Петербург велосипедист-туристер қоғамы (1895 ж.) – Ресейлік туристер 

қоғамы  

34. Ресей империясында (1771-1917 жж.) туризмнің қалыптасу тарихы: шолу 

хроникасы;  

35.  Орыс тау қоғамы (1901 ж.) және оның филиалы 

36. Ресей туризмнің Қазақстанға тигізген үлесі 

37. Кавказдық тау қоғамының қызметі 

38. К.К.Ренгартеннің жаяу жер шарын айналған саяхаты  (1894-1898 ж.ж.) 

39. А.П.Панкратованың  велосипедпен жер шарын айналған саяхаты (1911-

1913 ж.ж.) 

40. Революцияға дейінгі Ресейдегі алғашқы экскурсиялық ұйымдардың 

қызметі  

41. Революцияға дейінгі Ресейдегі туризм және ағартушылық (білім беру) 

экскурсиялары 

42. Қазіргі кезеңдегі туристік қызметтің даму жағдайы  

43. Ресейдегі 1917 ж. дейінгі қалыптасқан туристік ұйымдардың қызметтерін 

жалғастыруы  

44. «Кеңестік турист»  ашық акционерлік қоғамының құрылуы (1928гж.); 

45. Пролетарлық туризм және экскурсия Қоғамының құрылуы және оның 

қызметі; 

46. Кәсіпоқтар жетекшілігіндегі туризм. Туристік-экскурсиялық басқарма 

қызметі 

47. КСРО-дағы 1927-1940 ж.ж. туристік қызметті ұйымдастыру  

48. КСРО-дағы 1950-1980 ж.ж. туризмнің дамуы 

 

2 шептік бақылау өткізуге арналған сұрақтар: 

 

1. Соғысқа дейінгі кезеңдегі белгілі саяхаттар   

2. Туризмнің бүкілодақтық спорттық жіктеуге енгізілуі (1949ж.) 

3. Туризм және экскурсиялар бойынша Кеңестер құрылымының құрылуы  

4. КСРО-дағы ХХ ғасырдың 70-ші және 80-ші жылдарындағы туристік 

қозғалыстар 

5. 1927 – 1936 ж.ж. экскурсиялық істердің ұйымдастырылуы 

6. КСРО-дағы 50-ші және 70-ші жылдардағы туристік ұйымдар мен клубтар 

торларының кеңейуі  

7. Көне дәуірдегі Қазақстанда туризмнің қалыптасуы тарихы  

8. Ұлы Жібек Жолындағы Қазақстанның бөлігі ғаламдық туристік нысан 

ретінде    

9. Курорттық-рекреациялық кешеннің қалыптасуы (Сарайшық) 

10. Қазақстан аумағындағы 1731 жылға дейінгі ұйымдастырылған саяхаттар 

мен туристік нысандардың қалыптасуы 
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11. Қазақстанның Ресей империясы құрамына енуі кезеңіндегі өлкетанудың 

дамуы және саяхаттардың ұйымдастырылуы (1731-1917ж.ж.).  

12. Шоқан Уалихановтың саяхаттарының Қазақстандағы туризм дамуына 

қосқан үлесі  

13. Қазақстандық туризмнің Кеңестік кезеңдегі дамуы. 

14.  Соғысқа дейінгі кезеңдегі қазақстандық туризмнің 

ұйымдастырушылардың қызметі 

15. В.М.Зиминнің Қазақстандағы туризмді ұйымдастырудағы қызметінің 

басталуы  

16. Ұлы Отан соғысынан кейінгі туристік қызметтің қалпына келуі  

17. Балалар мен жасөспірімдер туризмнің даму тарихы.  

18. Қазақстандағы спорттық туризмдегі жетістіктер  

19. ТМД елдеріндегі қазіргі кездегі туризмнің негізгі даму бағыттары  

20. ТМД-дағы туризмнің дамуына кедергі келтіретін мәселелердің 

сипаттамалары  

21. Қазіргі кездегі Қазақстандағы жетекші туристік ұйымдардың 

жетістіктері  

22. ТМД-дағы туристік орталықтардың қызметі  

23. 2.Халықаралық туризм және ондағы ТМД елдерінің алатын орны 

24. XXI ғасырдағы ТМД елдеріндегі туризмнің даму болашағы  

25. Қазіргі кездегі туризмің әлеуметтік тиімділігі түсінігі  

26. Туризмнің профилактикалық тиімділігінің көрсеткіштері   

27. Туризмнің медико-физиологиялық тиімділігінің көрсеткіштері   

28. Әлемдегі және Қазақстан Республикасындағы туризмнің экономикалық 

және профилактикалық тиімділігін арттыру мүмкіндіктері 

29. Туристік қызмет нарығындағы экономикалық-әлеуметтік аспектілер 

30. Қазіргі кездегі туризм дамуының негізгі факторлары 

31. 2020 жылға дейінгі әлемдік туризм дамуының негізі тенденциялары 

болжамына талдау  

32. XXI ғасырдағы ірі туристік фирмалардың жұмыс істеу 

технологиясындағы өзгерістер.  

33. Туризм дамуының ғаламдық тұжырымдамасының адамзаттың ұзақ 

мерзімдік  даму болжамдарымен өзара байланысы 

34. Туризмнің өсу стратегиясы. 

35. Туризмдегі инвестициялаудың жаңа тұжырымдамалары. 

36. Турөнімің өміршеңдік кезеңін басқарудың заманауи тұжырымдамалары  

37. Қазақстан Республикасындағы туризм индустриясының қалыптасуы  

38. Қазақстандағы қазіргі кездегі туризм индустриясының сипаттамалары  

39. ҚР-дағы экономикалық туризмнің негізгі бағыттары және оны дамыту 

мәселелері. 

40. Қазақстанға шетелдік туристердің келу деңгейін анықтау факторлары 

41. Ұлы Жібек Жолының қазақстандық бөлігіндегі тарихи орталықтарының 

қайта өркендеуі – туризм дамуының ұлттық тұжырымдамасының 

қалыптасуы негізі  
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42. Қазақстанның  туризм саласындағы таяу шетелдерімен бірігуі қажеттілігі 

 

Аралық бақылау үшін бағалау құралдары 

Емтиханға дайындалуға арналған сұрақтар: 

 

1. Туризмнің әлеуметтік феномен ретіңдегі ұғымы  

2. Халықаралық туризмнің даму тарихы , оның негізгі ұғымдары мен қызмет 

аясы ретінде анықталуы  

3. Ішкі туризмнің дамуы тарихы және оның негізгі түсініктері  

4. Туризмнің  негізгі әлеуметтік функцияларының сипаттамалары: танымдық, 

сауықтандыру 

5. Туризмнің  негізгі әлеуметтік функцияларының сипаттамалары: әлеуметтік 

– коммуникативтік, спорттық, эстетикалық  

6. Туризмнің негізгі әлеуметтік функцияларының сипаттамалары: 

эмоциональды – психологиялық, шығармашылық, қажылыққа бару 

7. Туризм тарихы түсінігі, оның зерттеу пәні  

8. Туризм тарихының қосалқы тарихы пәндермен өзара байланысы  

9. Адамзат тарихының негізгі кезеңдерінің жалпы сипаттамалары және 

алғашқы ұйымдастырылған саяхаттардың әлеуметтік-экономикалық 

себептері 

10. Адамның тірі ортадан бөлінуі және саналы адамның қалыптасуы. 

11. Адамның өндірістік еңбегінің басталуы 

12. Адам еңбек бөлінісінің үш кезеңі және адамның құрлық пен судағы 

ұйымдастырылған саяхаттарының басталуы 

13. «Туризм» және «саяхат» түсіктері белгілерінің өзара байланысы; 

14. Ежелгі кезеңдегі алғащқы ұйымдастырылған саяхаттар туралы 

анықталған мәліметтердің  болуы және олардың тарихи-географиялық білім 

жинақтау мен келешектегі ұйымдасқан саяхаттарды дамытудағы мәні 

15. Орта ғасырлардағы анағұрлым белгілі  саяхттар 

16. Алғашқы саяхаттарды карталау және құрастыру  

17. А. Македонскийдін шығыска шыққан әскери шабуылдың тарихи-

географиялық білімдер және саяхаттардың дамуы 

18. Көне және орта ғасырлардағы көлік коммуникациялар жүйесінің дамуы 

19. Ұлы географиялық ашылулардан экономикалық туризм мен бірінші 

туристік қоғамдар бойынша ұйымдасқан алғашқы жобаларға дейінгі  

20. XV – XVI ғасырлардағы  саяхаттар мен  ашылулар, Орталық 

Америкадағы ашылулар мен игерілулер 

21. XV-ғасырдың екінші жартысынан – XVIII ғасырдағы саяхаттар мен 

ашылулар  

22. XIX ғасыр мен XX ғасырдың басындағы саяхаттың дамуы 

23. Алғашқы туристік ұйымдар мен экономикалық туризм бойынша 

жобалардың дамуы 

24. Ұлы Жібек жолы және оның туризмнің дамуына тигізетің әсері және мәні 
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25. Бірінші  дүниежүзілік соғыстан кейінгі жапппай туризмің қалыптасуының 

басталуы. Швейцария мен Германиядағы туризмнің дамуы 

26. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі адамдардың жаңа қарқынды өмір 

салты.  Соғыстан кейінгі жылдардағы әлемдік туризмнің дамуына әсер етуші 

факторлар 

27. Жаппай конвейерлік туризмнен массалық дифференциаланған туризмге 

көшу  

28. Туристік қызметті өндіруші нарығының тұтынушылар нарығына 

трансформациялануы  

29. Халықаралық туристік ұйымдардың құрылуы.  

30. ХХІ ғасырдағы әлемдік туризмнің дамуының негізгі тенденциялары 

31. 1«Бөтен жерге саяхат жасау жоспары…» Вениамина Генша (1777 ж.); 

32. XIX ғасырда Ресейдегі алғашқы туристік ұйымдар мен турфирмалардың 

құрылуы 

33. Петербург велосипедист-туристер қоғамы (1895 ж.) – Ресейлік туристер 

қоғамы  

34. Ресей империясында (1771-1917 жж.) туризмнің қалыптасу тарихы: шолу 

хроникасы;  

35.  Орыс тау қоғамы (1901 ж.) және оның филиалы 

36. Ресей туризмнің Қазақстанға тигізген үлесі 

37. Кавказдық тау қоғамының қызметі 

38. К.К.Ренгартеннің жаяу жер шарын айналған саяхаты  (1894-1898 ж.ж.) 

39. А.П.Панкратованың  велосипедпен жер шарын айналған саяхаты (1911-

1913 ж.ж.) 

40. Революцияға дейінгі Ресейдегі алғашқы экскурсиялық ұйымдардың 

қызметі  

41. Революцияға дейінгі Ресейдегі туризм және ағартушылық (білім беру) 

экскурсиялары 

42. Қазіргі кезеңдегі туристік қызметтің даму жағдайы  

43. Ресейдегі 1917 ж. дейінгі қалыптасқан туристік ұйымдардың қызметтерін 

жалғастыруы  

44. «Кеңестік турист»  ашық акционерлік қоғамының құрылуы (1928гж.); 

45. Пролетарлық туризм және экскурсия Қоғамының құрылуы және оның 

қызметі; 

46. Кәсіпоқтар жетекшілігіндегі туризм. Туристік-экскурсиялық басқарма 

қызметі 

47. КСРО-дағы 1927-1940 ж.ж. туристік қызметті ұйымдастыру  

48. КСРО-дағы 1950-1980 ж.ж. туризмнің дамуы 

49. Соғысқа дейінгі кезеңдегі белгілі саяхаттар   

50. Туризмнің бүкілодақтық спорттық жіктеуге енгізілуі (1949ж.) 

51. Туризм және экскурсиялар бойынша Кеңестер құрылымының құрылуы  

52. КСРО-дағы ХХ ғасырдың 70-ші және 80-ші жылдарындағы туристік 

қозғалыстар 

53. 1927 – 1936 ж.ж. экскурсиялық істердің ұйымдастырылуы 
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54. КСРО-дағы 50-ші және 70-ші жылдардағы туристік ұйымдар мен 

клубтар торларының кеңейуі  

55. Көне дәуірдегі Қазақстанда туризмнің қалыптасуы тарихы  

56. Ұлы Жібек Жолындағы Қазақстанның бөлігі ғаламдық туристік нысан 

ретінде    

57. Курорттық-рекреациялық кешеннің қалыптасуы (Сарайшық) 

58. Қазақстан аумағындағы 1731 жылға дейінгі ұйымдастырылған саяхаттар 

мен туристік нысандардың қалыптасуы 

59. Қазақстанның Ресей империясы құрамына енуі кезеңіндегі өлкетанудың 

дамуы және саяхаттардың ұйымдастырылуы (1731-1917ж.ж.).  

60. Шоқан Уалихановтың саяхаттарының Қазақстандағы туризм дамуына 

қосқан үлесі  

61. Қазақстандық туризмнің Кеңестік кезеңдегі дамуы. 

62.  Соғысқа дейінгі кезеңдегі қазақстандық туризмнің 

ұйымдастырушылардың қызметі 

63. В.М.Зиминнің Қазақстандағы туризмді ұйымдастырудағы қызметінің 

басталуы  

64. Ұлы Отан соғысынан кейінгі туристік қызметтің қалпына келуі  

65. Балалар мен жасөспірімдер туризмнің даму тарихы.  

66. Қазақстандағы спорттық туризмдегі жетістіктер  

67. ТМД елдеріндегі қазіргі кездегі туризмнің негізгі даму бағыттары  

68. ТМД-дағы туризмнің дамуына кедергі келтіретін мәселелердің 

сипаттамалары  

69. Қазіргі кездегі Қазақстандағы жетекші туристік ұйымдардың 

жетістіктері  

70. ТМД-дағы туристік орталықтардың қызметі  

71. 2.Халықаралық туризм және ондағы ТМД елдерінің алатын орны 

72. XXI ғасырдағы ТМД елдеріндегі туризмнің даму болашағы  

73. Қазіргі кездегі туризмің әлеуметтік тиімділігі түсінігі  

74. Туризмнің профилактикалық тиімділігінің көрсеткіштері   

75. Туризмнің медико-физиологиялық тиімділігінің көрсеткіштері   

76. Әлемдегі және Қазақстан Республикасындағы туризмнің экономикалық 

және профилактикалық тиімділігін арттыру мүмкіндіктері 

77. Туристік қызмет нарығындағы экономикалық-әлеуметтік аспектілер 

78. Қазіргі кездегі туризм дамуының негізгі факторлары 

79. 2020 жылға дейінгі әлемдік туризм дамуының негізі тенденциялары 

болжамына талдау  

80. XXI ғасырдағы ірі туристік фирмалардың жұмыс істеу 

технологиясындағы өзгерістер.  

81. Туризм дамуының ғаламдық тұжырымдамасының адамзаттың ұзақ 

мерзімдік  даму болжамдарымен өзара байланысы 

82. Туризмнің өсу стратегиясы. 

83. Туризмдегі инвестициялаудың жаңа тұжырымдамалары. 

84. Турөнімің өміршеңдік кезеңін басқарудың заманауи тұжырымдамалары  
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85. Қазақстан Республикасындағы туризм индустриясының қалыптасуы  

86. Қазақстандағы қазіргі кездегі туризм индустриясының сипаттамалары  

87. ҚР-дағы экономикалық туризмнің негізгі бағыттары және оны дамыту 

мәселелері. 

88. Қазақстанға шетелдік туристердің келу деңгейін анықтау факторлары 

89. Ұлы Жібек Жолының қазақстандық бөлігіндегі тарихи орталықтарының 

қайта өркендеуі – туризм дамуының ұлттық тұжырымдамасының 

қалыптасуы негізі  

90. Қазақстанның  туризм саласындағы таяу шетелдерімен бірігуі қажеттілігі 

 

 

Бағдарламаның қолдану мерзімі ұзартылды: 

 

«______»________ оқу жылы (№_____хаттама «___»_______20___ж. ) 

 

«______»________ оқу жылы (№_____хаттама «___»_______20___ж. ) 

 

 

 

 

 


