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1. Пәннің сипаттамасы  
 

    Туристер қызмет көрсетуін ұйымдастыру-ірі туроператорлық 

фирмалардың іс-әрекетімен тұтас турагенттік жүйелері іс- әрекетінің 

міндеті болып табылады. Қызмет көрсету бағдарламасын өңдеуде ішкі 

және шетел туристерін кешенді өңдеу-туроперейтинг міндеті. 
   Пәнді оқыту мақсаты. Студенттердің туроператорлық қызметтің 

ұйымдық-басқару негіздерінмен туристерге қызмет көрсетуді 

ұйымдастыру қағидалары туралы тұтас ойларымен, тұтынушы 

сұранысына бағытталған жаңа технологияларды енгізу жағдайында 

туристік өнімді тиімді әзірлеу үшін туристік нарықты талдау әдістері 

туралы түсініктерін қалыптастыру. Және детуроператорлар іс әрекеті 

ұйымдастыру стратегиясын өңдеу, сонымен қатар тартымды туристік 

өнім мен турөнімді ұсыну жүйесін қалыптастыру.  

      Міндеттері: 
- жүзеге асып жатқан ұғымдарды талдау, терминдердің толық және нақты 

анықтамаларын таңдау,терминдердің толық және нақты анықтамаларын 

таңдау;  

- туристік өнімнің ерекшелігін және ұғымын қарастыру;  

- туристік өнімнің өмірлік циклін зерттеу;  

- туристік өнім шығару ерекшелігін талдау;  

- қызмет көрсетудің экономикалық тиімділігін зерттеу. 

   Берілген курс өзекті  болып табылады, себебі тақырыптың терең білімі 

болашақ туристік әрекетте көмекші құрал ретінде, яғни кез келген 

туроператорлардың міндетіне кіретін турлар кірісін әрекетін тиімді 

өңдеулер жасауда көмегін тигізеді. Бұл пәннің өзектілігі болып әрбір 

туроператорлық фирма туристік нарықта бәсекеге қабілетті өнім 

ұсынуылуына мүдделі болуы керек, ал сол үшін турфирма 

қызметкелеріне міндетті түрде тур, туроперейтинг өңдеу технологиясын 

жетік білуі керек.Практикалық мәнділігі турөнім жасауға негізделеді. 

    Пререквизиттер: «Экономикалық теория негіздері», «Туризмология 

негіздері», «Туризмдегі кәсіпкерлік қызмет негіздері», «Әлемдік 

қонақжай индустриясы»,  «Туризм менеджменті» 

     Постреквизиттер: «Туризмдегі жарнамалық-ақпараттық қызмет», 

«Визалық құжаттарды рәсімдеу», «Туристік бизнесті ұйымдастыру және 

жоспарлау» 

     Оқу нәтижелері: 
А. туроператорлық қызметтің негізгі құраушы қағидаларын білу; 

B. туристік индустрия кәсіпорын қызметтерін ұйымдастыру бойынша 

шығындарды бағалау және есептей алу;  

С.  туристік өнім әзірлеу бойынша өздерінің жобаларын және 

баяндамаларын дәлелдей білу, түрлі маманданған туристік  

бағдарламалардағы қызметтерге сауатты талдау жасай алу;  
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D. тыңдаушылар мамандығын есепке ала отырып, туроперейтинг 

саласында түрлі формадағы хабарламалар туралы ақпарат беру;  

Е. туристік құжаттармен жұмыс, туристің қызмет көрсету 

бағдарламаларын құрастыру кезінде өз бетімен жұмыс жасау дағдысын 

меңгеру. 

      «Туроперейтинг» пәнінің әдіснамасы: Пәннің теоретикалық базасы 

болып, қазіргі туроперейтинг дамытудың экономикалық және ұйымдық 

мәселелері, туристік өнімді қалыптастыру мен жылжытуды зерттеу 

саласындағы отандық және шетелдің ғалымдардың іргелі еңбектері 

болып табылады.Оқыту барысында  ситуациялық тапсырмалар, ашық 

және жабық тест тапсырмаларын, топтық жобалар әдістерін және басқа да 

белсенді әдістерді қолданған жөн. 

 

2. Пән бағдарламасы 
2.1 кесте – Сабақтардың түрлері бойынша сағаттардың бөлінуі 

 №  

Тақырып атауы 

Сағаттар 
Дәріс  

сабағы 
Семинар 
сабағы 

БӨЖ БОӨ
Ж 

1-модуль. Туроперейтингтің негізгі түсініктері мен анықтамалары 
(дефинициялары) 
1. Туроператор және 

турагенттер 

туроперейтингсубъектіле

рі ретінде  

1 2 5 1 

2. Туроператорлардың 

типтері мен қызметтері  

1 2 5 1 

3. Турөнімнің негізгі 

сипаттамалары мен 

құрылымы  

1 2 5 1 

4. Туристік пакет. Оны 

құруға әсер ететін 

факторлар 

1 2 5 1 

2-модуль. Турөнімдік құрастыру технологиясы 

5. Туристік дестинацияны 

таңдау үшін туристік 

ресурстарды зерттеу 

және талдау 

1 2 5 1 

6. Туристікжоспарлау 1 2 5 1 

7. Туроперейтингтегі 

маркетингтік зерттеу  

1 2 5 1 

8. Турөнімді құрастыру 

технологиясы  

1 2 5 1 

9. Бағдарламалықтуризм: 1 2 5 1 
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мәні, мақсаты мен 

міндеттері  

10. Туристік пакет бағасы  1 2 5 1 

3-модуль.Туроператорлық қызметтегішарттық қатынастар  
11. Туристік қызмет 

сапасының мәні мен 

мағынасы  

1 2 5 1 

12 Турөнімді тарату 

жүйелері 

1 2 5 1 

13. Туроператор мен  

серіктестік ұйымдар 

арасындағы шарттық 

қатынастардың түрлері 

мен формалары  

1 2 5 1 

14. Туроператорлыққызметт

егі сақтандыруды 

ұйымдастыру  

1 2 5 1 

15. Туроператорлық 

қызметте ақпараттық 

технологияны қолдану  

1 2 5 1 

 Барлығы : 15 30 75 15 
 

3. Студенттердің білімін, біліктерін, дағдыларын бағалау саясаты мен 
тәртіптері 

3.1. - кесте. Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі 
Бақылау 

түрі 
Сабақ тақырып-
тары (ағымдағы 
бақылау үшін) 

Тапсырмалар тізбесі 
(бақылау формасы) 

Тапсыру 
мерзімі 

Ағымдағы 

бақылау 

1-тақырып Туроператорлық 

қызметтің жоспарына 

талдау жасау, тақырып 

бойынша сұрақтарға 

жауап беру 

1-ші апта 

 2-тақырып Тапсырма бойынша 

презентация дайындау. 

Сұрақтарға жауап беру. 

2-ші апта 

 3-тақырып Тапсырма бойынша 

презентация дайындау. 

Эссе жазу. 

3-ші апта 

 4-тақырып Тапсырма бойынша есеп 

дайындау, сұрақтарға 

жауап беру. 

4-ші апта 

 5-тақырып Тапсырма бойынша 

презентация  дайындау. 

5-ші апта 
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Баяндама. Сұрақтарға 

жауап беру. 

 6-тақырып Тақырып бойынша, 

маршрут бағдарлама 

жобасын құру, 

презентация дайындау. 

Баяндама жазу. 

6-ші апта 

 7-тақырып Тапсырма бойынша 

мақала дайындау. 

Логикалық сызбаны 

құрастыру. Сұрақтарға 

жауап беру. Баяндама 

жазу. 

7-ші апта 

 8-тақырып 

 

Тапсырма бойынша сызба 

сызу. Тақырыпқа 

байланысты сұрақтарға 

жауап беру. 

8-ші апта 

Шептік  

бақылау Р1 

1-8 тақырыптар 

аралыгында 

Коллоквиум 8-ші апта 

 9-тақырып 

 

Тапсырма бойынша 

презентация дайындау. 

Баяндама жазу. Сұрақтарға 

жауап беру. 

9-шы апта 

 10-тақырып 

 

SWOT-талдау, баяндама 

жазу. Сұрақтарға жауап 

беру. 

10-шы апта 

 11-тақырып 

 

Сауалнама, әлеуметтік- 

жоспарлық бағдарлама 

құрастыру. Сұрақтарға 

жауап беру. 

11-ші апта 

 12-тақырып 

 

Тақырып бойынша келісім 

мәтінін құру. Сұрақтарға 

жауап беру. 

12-ші апта 

 13-тақырып 

 

Келіссөздер жоспарын 

құрастыру. Тақырып 

бойынша сұрақтарға 

жауап беру. 

13-ші апта 

 14-тақырып 

 

Тапсырма бойынша есеп 

жазу және сұрақтарға 

жауап беру. 

Ғылыми мақала жазу.  

14-ші апта 

 15-тақырып 

 

Тапсырма бойынша 

презентация дайындау 

және сұрақтарға жауап 

беру. 

15-ші апта 
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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 Бағалауд негізгі өлшемдері 

Ағымдағы   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 пайалану, сұрақтарға 

қайтарылған жауаптардың сапасы, 

ғылыми және арнайы аппараттың 

болуы, қорытындылардың анықтығы; 

бірегейлік (80% - кем емес) - 4-6 бет. 

 Мультимедиялық 

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 

SWOT-талдау, 

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 

 Маршрут 

бағдарлама 

жобасын  құрастыру 

Саяхат барысындағы туристерге 

қызмет көрсету бағдарламасының 

жобасын құру 

Шептік 

 

Коллоквиум  Шептік бақылау сұрақтарының 

тізбесінен ауызша сұрақтарға жауап 

беру  
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Қорытынды  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 

бағалау 

Балдардың 

цифрлық 

эквиваленті 

Пайыздық 

қатынаста 

Дәстүрлі 

жүйе 

бойынша 

баға 

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 Қанағатта

нарлық C 2,0 65-69 

C- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Қанағатта

нарлықсы

з 

 
«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  
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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 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 рейтінгінің бағасы мен емтихан бағасынан қалыптасатын 

қорытынды бағамен анықталады. 

Рейтинг ағымдағы бақылаудың орт бақылауаша бағасы мен шептік 

бақылаудың бағасынан қалыптасады. Ағымдағы бақылау практикалық 

(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. 
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     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 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. ТУРОПЕРЕЙТИНГТІҢ НЕГІЗГІ ТҮСІНІКТЕРІ МЕН 

АНЫҚТАМАЛАРЫ (ДЕФИНИЦИЯЛАРЫ) 
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1-ТАҚЫРЫП. Туроператор және турагенттер туроперейтинг 
субъектері ретінде 

Дәріс жоспары (1сағат) 
1. Туроператор түсінігі, қызметі және түрлері.  

2. Туроперейтингжәне турагентингтің заманауи технологиялары. 

3. Туроператорлар ментурагенттер арасындағы өзара әрекет 

ерекшеліктері.  

Әдебиеттер: 1, 3,5,6,7,14,16 
 

Семинар сабақтарының жоспары (2сағат) 
1 сабақ 

1. Туроператор түсінігі, қызметі және түрлері .  Турагенттері түсінігі, 

қызметі және түрлері 

2. Туроперейтинг және турагентингтің заманауи технологиялары. 

3. Туроператорлар мен турагенттер арасындағы өзара әрекет 

ерекшеліктері.  

2 сабақ 
1. Туроператорлық және турагенттік қызметтің құқықтық аспектілері  

2. Туроператорлық бизнеске кіріспе. 

3. Келушілер, кетушілер, ішкі туризмнің жетекші туроператорын анықтау 

айқындау және сипаттау және олардың туристік қызмет пен өнімдерінің 

түрлеріне талдау жасау. 

 
БӨЖ тапсырмалары: 
Практикалық тапсырма: Туроператорлық және турагенттік қызмет 

түсінігі мен түрлерін зерттеу. Әр түрлі туроператорлардың каталог және 

буклеттерін таңдаңыз, ондағы кіріспе мәтінді айқындап талдау жасаңыз, 

әрбір туроператордың жоспарларына талдау жасап, салыстырыңыз. 
БОӨЖ тапсырмалары: 
Сұрақтар: 

1. Туристік қызмет дегеніміз не?  

2. Туроперейтинг үрдісін қалай түсінесіз?  

3. Туроперейтинг үрдісі қалай жүзеге асады, аталмыш үрдіс қандай 

кезеңдерді қамтиды?  

4. Туристік өнім, туристік қызмет, тур дегеніміз не?  

5. Туристік қызмет түрлерін атаңыз?  

6. Турлардың қандай типтерін сіз білесіз?  

7. Туристік маршруттар түрін атаңыз? 

 

2-ТАҚЫРЫП.Туроператорлар типтері және қызметтері 
Дәріс жоспары (1сағат) 

1. Туроператордың негізгі типтері. 

2. Арнайы қызықтыру және белгілі белгіленген орындарындағы туризм. 

3. Келуші туристерді қамтамасыз ету.  

Әдебиеттер: 2, 3, 5,6,7,10, 11, 14,16 
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Семинар сабақтарының жоспары (2сағат) 

1 сабақ 
1. Туроператорлардың негізгі типтері. 

2. Бұқаралық нарық операторлары. 

3. Мамандандырылған операторлар. 

4. Нарықтың белгілі сегментіне, өніміне және қызметіне мамандану. 

 

2 сабақ 
1. Жергілікті туроператорлар. 

2. ішкі туризм үшін турлар ұйымдастыру.  

3. Кетушілер туроператорлары. 

4. Келуші туристерді қамтамасыз ету.  

 

БӨЖ тапсырмалары: 
Практикалық тапсырма:Туроператордың негізгі түрлерін зерттеу. 

Қандайда бәр туроператорға және оның бөлімшелерінің сатылық 

жүйесіне қарап кәсіпорынның мақсатын жоспарлау, оның жалпы 

мақсатынан бастап, бөлімшелерінің иерархиялық сатылық мақсатына 

дейін жоспар құру. Тапсырманы презентация түрінде құрастыру. 
БОӨЖ тапсырмалары 
Баяндамаларды жазу және қорғау (өз пікірін айту): 

1. Туроператор турпакет құраушы ретінде. 

2. Қазіргі кезеңдегі туризмді басқару жүйесі  

3. Турагент  турдың бөлшек сатушысы ретінде  

4. Туроператорлар түрлері 

Сұрақтар: 

1. Туроперейтингтік бизнестің туристік нарықта құрылуы немен 

байланысты? 

2. Турагент және туроператорлар арасндағы негізгі айырмашылықты 

көрсет: 

3. кірістер жүйесі бойынша; туристік өнімнің тиістілігіне қарай? 

4. Сатылым бойынша турагент  турпакеттің қанша пайызын өзіне 

қалдырады? 

5. Сатылым бойынша туроператор  турпакеттің қанша пайызын өзіне 

қалдырады? 

6. Туроператорлық қызметтің нормативтік-құқықтық қамтамасыз етуін 

ата? 

7. Қызмет түрлері бойынша туроператорларды анықта? 

8. Орын қызметі бойынша туроператорларды  анықта? 

9. Инициативті және рецептивті туроперейтинг дегеніміз не? 

 
3- ТАҚЫРЫП. Турөнімнің негізгі сипаттамалары және құрылымы  

Дәріс жоспары (1сағат) 
1. Туристік өнімнің  тұтынушылық қасиеттері. 
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2. Туристік өнімнің үш негізгі құрамдық бөліктері: тур, туристік-

экскурсиялық қызметтер, тауарлар. 

3. Туристік өнімнің өміршеңдік кезеңдерінің сатылары. 

4. Туристік өнімнің  өндірістік факторы (ресурстары). 

Әдебиеттер: 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 14,16 
 

Семинар сабақтарының жоспары (2сағат) 
1 сабақ 

1. Туристік өнімнің  тұтынушылық қасиеттері 

2. Туристің өнім тұтынудың заттық пәндерінің жиынтығы ретінде  

3. Туристің өнім тұтынушылық құнның заттық емес жиынтығы ретінде 

(қызметте формасында). 

 
2 сабақ 

1. Туристік өнімнің үш негізгі құрамдық бөліктері: тур, туристік-

экскурсиялық қызметтер, тауарлар. 

2. Туристік өнімнің өміршеңдік кезеңдерінің сатылары. 

3 . Туристік өнімнің  өндірістік факторы 

 

БӨЖ тапсырмалары: 
Практикалық тапсырмалар: 

1) Турөнімнің негізгі үш құрамдас бөліктеріне сипаттама беру: тур, 

туристік-экскурсиялық қызметтері, тауарлар; турөнімнің өмірлік 

кезеңдерін және оның өндірісіне әсер ететін факторларды зерттеу. 

2) «Ақ мұздақ туралы ертегі» мультфильмін қарау (Киев, 1974). Оның 

мысалында туристік дестинацияны өмірлік айналымын айқындап, түрлі 

сатыларын анықтау. Жергілікті тұрғындардың туристерге қатынастарын,  

әрбір өмірлік айналым нысанына антропогендік жүктеме дережесін 

анықтау.  Мультфильмдегі көрсетілген туристік қызметтерді атап, 

анимациялық қызмет көрсету элементтерін айқындап, туристік үлгілі 

аумақ қалыптастырудағы жарнама мен БАҚ рөлін анықтау.  Нәтижесін 

эссе түрінде көрсетіңіз.  

БОӨЖ тапсырмалары: 
Баяндамаларды жазу және қорғау (өз пікірін айту): 

1. Турды құрастыру үрдісі  

2. Турөнімнің өмірлік айналым фазалары  

3. Турөнімнің негізгі өндірістік негізгі факторлары  

Сұрақтар: 

1. Туристік қызмет көрсету дегеніміз не?  

2. Қандай кәсіпорындар туристік қызметті көрсетушілер болып 

табылады?   

3. Негізгі қызмет кешенінің құраушыларын атаңыз  

4. Қосымша қызметтері дегеніміз не? 

5. Туристік ваучер дегеніміз не?  Туристік ваучерді рәсімдеуге қандай 

талаптар қойылады? 
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4-ТАҚЫРЫП. Туристік пакет. Оны құруға әсер ететін 
факторлар 

Дәріс жоспары (1 сағат) 
1. Турпакет (пакетік тур) турдын негізгі элементтерінің жиынтығы 

ретінде  

2. Турпакеттің құрамдас бөліктері: жылжыту, орналастыру,  

қызметтер, әсерлер. 

3. Туристік өнімдердің құруына әсер етуші факторлар. 

Әдебиеттер:  3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 16 
 

Семинар сабақтарының жоспары (2сағат) 
1 сабақ 

1. Турпакет (пакеттік тур) турдын негізгі элементтерінің жиынтығы 

ретінде  

2. Турпакеттің құрамдас бөліктері: жылжыту, орналастыру,  

қызметтер, әсерлер. 

2сабақ 
1. Туристік өнім құруына әсер ететін факторлар:  белгіленген 

мемлекеттегі саяси тұрақтылық;  көліктік компаниялардың қолдауы; 

белгілен және жіберетін жақтар арасындағы қатынастар; аталмыш 

мемлекетке саяхат жасауға туристердің сұраныстарының болуы; 

белгіленген елдегі туризмнің дамуы; нарық үлесі және бәсекелестік.  

2. Турлар типологиясын және туроператор жұмысының профилін  

зерттеу.  

 

БӨЖ тапсырмалары: 
Практикалық тапсырма: Турөнімнің негізгі үш құрамдас бөліктеріне 

сипаттама беру: тур, туристік-экскурсиялық қызметтері, тауарлар; 

турөнімнің өмірлік кезеңдерін және оның өндірісіне әсер ететін 

факторларды зерттеу.Мысал ретінде рецептивті туроператордың екі 

туристік өнімін алып,тұтынушылық құрамын бағала. Әр тур бойынша 

түйін жасап, салыстыр.Тұтынушылар құрамының әр өнімі неге әсер 

ететінін анықта. Тапсырманы есеп түрінде дайындау. 
БОӨЖ тапсырмалары 
Баяндамаларды жазу және қорғау (өз пікірін айту): 

1. Турды құрастыру үрдісі  

2. Турөнімнің өмірлік айналым фазалары  

3. Турөнімнің негізгі өндірістік негізгі факторлары  

Сұрақтар: 

1. Туристік қызмет көрсету дегеніміз не?  

2. Қандай кәсіпорындар туристік қызметті көрсетушілер болып 

табылады?   

3. Негізгі қызмет кешенінің құраушыларын атаңыз  

4. Қосымша қызметтері дегеніміз не? 
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5. Туристік ваучер дегеніміз не?  Туристік ваучерді рәсімдеуге қандай 

талаптар қойылады? 

 

 

2-МОДУЛЬ. ТУРӨНІМДІК ҚҰРАСТЫРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 
 

5-ТАҚЫРЫП. Туристік дестинацияны таңдау үшін туристік 
ресурстарды зерттеу және талдау  

Дәріс жоспары (1 сағат) 
1. Туристік ресурстар туралы түсінік. 

2. Турөнім құру үшін табиғи-климаттық ресурстарды және тарихи-мәдени 

мұраларды қолдану.  

3. Турөнім құру үшін инфрақұрылымдық ресурстарды қолдану 

Әдебиеттер:2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 16 
 

Семинар сабақтарының жоспары (2сағат) 
1 сабақ 

1. Туристік ресурстар туралы түсінік. 

2. Турөнім құру үшін табиғи-климаттық ресурстарды қолдану.  

 
2 сабақ 

1. Турөнім құру үшін тарихи-мәдени мұраларды қолдану.  

2. Турөнім құру үшін инфрақұрылымдық ресурстарды қолдану  

 

БӨЖ тапсырмалары: 
Практикалық тапсырма: Қолданылуы бойынша туристік кәсіпорын 

міндеттері мен туристік ресурстар туралы түсінік қалыптастыру. Туристік 

қызмет нарығындағы туроперейтинг кәсіпкерлігінің бағытын таңдап, 

потенциялды кәсіпорын қызметіне перспективалық талдау жасаңыз. 

Туристік нарықтағы туристік кәсіпорынның жорамалданған 

стратегиясының нақтылығын анықтаңыз. Қазақстанның кез – келген 

турфирмалары үшін тарихи – мәдени ескерткіштер бойынша туристерге 

қызмет көрсету бағдарламасын құрыңыз.  Нәтижесін презентация түрінде 

дайындау. 

БОӨЖ тапсырмалары 
Баяндамаларды жазу және қорғау (өз пікірін айту): 

1. Тарихи-климаттық ресурстарды турөнім құрастыруда қолдану  

2. Тарихи-мәдени нысандарды турөнім құрастыруда қолдану  

3. Инфрақұрылымдық ресурстарды турөнім құрастыруда қолдану. 

Сұрақтар: 

1. Оңтайлы қызмет көрсету бағдарламасы дегеніміз не? 

2. Cаяхаттағы туристерге қызмет көрсетуде қандай  ұйымдар мен 

кәсіпорындар қатысады? 

3. Саяхат маршрутындағы туристерге қызмет көрсетуде 

туроператорлардың жауапкершілігі қандай? 
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4. Қызмет мердігерлерін таңдауда қандай сәттерге көңіл аударған жөн 

болады? 

5. Нақты клиентке ұсынылатын қызметтердің кешенді сәйкестендірілуі 

дегеніміз не? 

6. Қызмет мердігерлері мен серіктестерінің өзара байланысы қалай 

рәсімделеді? 

 

6-ТАҚЫРЫП. Туристік жоспарлау 
 

Дәріс жоспары (1 сағат) 
1. Туристік пакет құру сатылары.  

2. Қабылдау орнын таңдау қағидалары. 

3. Турдың орнын белгілеу, орналастыру құралдары, жалғасу ұзақтығы 

туралы шешім қабылдау.  

Әдебиеттер:2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16 
 

Семинар сабақтарының жоспары (2сағат) 
1 сабақ 

1. Туристік пакет құру сатылары.  

2. Шарттық жоспар. 

3. Туроперейтингтік бағдарламаның әдеттегі уақыттық шкаласы.  

 
2 сабақ 

1. Қабылдау орнын таңдау қағидалары. 

2. Турдың орнын белгілеу, орналастыру құралдары, жалғасу ұзақтығы 

туралы шешім қабылдау 

 

БӨЖ тапсырмалары: 
Практикалық тапсырма:Қарағанды – Астана маршруты автобустық 

саяхатындағы туристерге қызмет көрсету бағдарламасының жобасын 

құрыңыз. Анықтаңыз: саяхат маршруты; туристік кәсіпорындар мен 

атқарушы қызметтер тізімі; осындай әр кәсіпорындарға қызметтердің 

жеткізілу аралығы;   экскурсиялар және ескерткіш объектілерінің, 

туристік жорықтар және серуендердің тізімі; бос уақыттағы іс – шаралар 

кешені;  әр пунктке маршруттардың келу ұзақтығы; саяхатқа қатысушы 

туристердің саны; гидтер мен экскурсия жетекшілерінің қажеттілігі; көлік 

құралдарының  саны мен ішкі тасымалдаулар үшін көлік түрлеріне 

қажеттілік; жарнамалық,  ақпараттық  материалдардың формалары мен 

саны.  Нәтижесін есеп- презентация түрінде рәсімдеу. 

БОӨЖ тапсырмалары 
Баяндамаларды жазу және қорғау (өз пікірін айту): 

1.туризмдегі шарттық қатыснастарды реттейтін ұттық және хаықаралық 

деңгейдегі нормативтік-құқықтық құжаттар  

2. Қызмет көрсету бағдарламаларын құрастырудың тәртібі мен негізгі 

параметрлері  
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Сұрақтар: 

1.Саяхатты жобалау дегеніміз не? 

2.Ол қандай заңды құжаттармен анықталады? 

3.Туристерге қызмет көрсету процесіндегі талаптар құжаты нені 

құрайды? 

4.Мемлекеттік стандартқа сәйкес «туристік саяхат»  қызметтерін жобалау 

сатыларын атаңыз. 

5.«Туристік саяхат» және туристерге қызмет көрсету бағдарламасын 

жобалаудағы қызметтердің қысқаша сипаттамасына не қосылуы қажет? 

6.Саяхат қалай тәжірибеленеді және қандай құжаттармен рәсімделеді? 

 

7- ТАҚЫРЫП. Туроперейтингтегі маркетингтік зертту 
Дәріс жоспары (1 сағат) 

1.Сұраныстың қажеттілігін, артықшықларын, тенденцияларын айқындау.  

2. Маркетингтурөнім өтімдерін және зерттеулерін қамтамсыз ету үшін 

нарық талдауына бағытталған әрекет ретінде.                                                                                                                                                          

3. Маркетингтің басты фунциялары: клиенттермен байланыстар;  

туристік өнімдерді әзірлеу үшін жаңа мүмкіндіктерді іздеу; нарықта 

турөнімді жылжыту.  

Әдебиеттер: 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 16, 17 
  

Семинар сабақтарының жоспары (2сағат) 
1 сабақ 

1. Сұраныстың  қажеттілігін, артықшықларын, тенденцияларын 

айқындау.  

2. Маркетинг турөнім өтімдерін және зерттеулерін қамтамсыз ету үшін 

нарық талдауына бағытталған әрекет ретінде.                                                                                                                                                         

 
2 сабақ 

1. Туристік маркетингқойылған міндеттерді зерттеу, талдау және шешу 

үшін шығарылған негізгі әдістер мен тәсілдер сериясы ретінде. 

2. Маркетингтің басты фунциялары: клиенттермен байланыстар;  

туристік өнімдерді әзірлеу үшін жаңа мүмкіндіктерді іздеу; нарықта 

турөнімді жылжыту.  

 

БӨЖ тапсырмалары: 
Практикалық тапсырмалар: 

1. Келесідей сұрақтарды пайдалана отырып, нақты туристік өнім үшін 

жарнама макетін жасаңдар:  Туристік өнім кімге бағытталған? Сіз 

өніміңіздің сапасы жөнінде не айтқыңыз келеді? Сіздің жарияңыз қандай 

формада болуы керек? Видео түрінде ме? Қандай жарнама 

таратушыларды қолданасыз (БАҚ, киоскілер, телеарналар)? Cіздің 

жарнамаңыз қашан шығуы керек? Туроператорлық компания үшін паблик 

рилейшнз бойынша іс – шара жоспарын құраңыз, олар бағытталуы керек:  
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- перманенттік ұйымдарға, ақпараттық ағымның компаниядан нақты және 

потенциальды серіктестіктер мен клиенттерге; 

- компания иммиджінің пайда болуы мен сақталуына және бәсекелестік 

нарық сферасында оның эффектілерінің қатысуына; 

- сіздің бизнесіңіз бағытталған массалық ақпарат құралдары мен 

социумдар жағынан түсінушілікке жетуге.   

Мақала  

 түрінде рәсімдеу. 

 2. Логикалық сызбаны жалғастырыңыз.  

Жаңа туристік өнімді құрастыру келесе кезеңдерден тұрады: ……. → 

……. → …….  → …….  → …….  → ……. → 

- Маркетинг стратегиясын құрастыру   

- Маркетингтік мүмкіндіктерді талдау  

-  идеяларды іздеу 

- Нарақтық жағдай турөнімді сынап көру  

- идеяларды таңдап алу  

- турөнімді ойластыру үрдісі және оны тексеру  

- Турөнімді құрастыру 

БОӨЖ тапсырмалары 
Баяндамаларды жазу және қорғау (өз пікірін айту): 

1. Турнарығының сұраныс тенденциялары мен болашағы бар 

бағыттарды анықтау жолдары   

2. Турөнім  құрастыру мен өтуін қамтамасыз ету үшін нарыққа талдау 

жасау 

Сұрақтар: 

1. Туристік өнімнің жүзеге асуындағы негізгі каналдарды атаңыз? 

2. Өткізудің сыртқы және ішкі каналдары немен ерекшеленеді? 

3. Туристік өнімнің өткізілу ұйымындағы екі форманы атаңыз? 

4. Контрагенттік желі сипаттамасы мен агенттік келісімдердің негізгі 

талаптарын атаңыз? 

5. Қозғалу каналы дегеніміз? Туроператордың туристік өнімнің қозғалу 

каналдарының нарықтық түрлері. 

6. Жеке және топтық туристік фирмалар қандай және олардың өткізу 

каналы құрамындағы орны? 

7. Өткізу серіктестерін таңдауда қандай негізгі сәттерді еске алған жөн? 

8. Фирманың құқықтық қабілеттілігі дегеніміз не? 

9. Фирманың несие қабілеттілігі дегеніміз не? 

10. Жекеленген сауда бюросы өз алдына нені ұсынады? 

 

8-ТАҚЫРЫП. Турөнімді әзірлеу технологиясы  
Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Турөнімді әзірлеу тәртібі мен кезеңдері. 

2.  Турдың тұтынушылық қасиеттері. 

3. Турды әзірлеу шарттарымен қағидалары. 

Әдебиеттер: 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 16 



 19 

 
Семинар сабақтарының жоспары (2сағат) 

1 сабақ 
1. Турөнімді әзірлеу тәртібі мен кезеңдері. 

2. Туристердің негізгі және арнайы қажеттіліктері.  

3. Туристік сапарлардың  бастапқы жіктемелері. 

 
2 сабақ 

1. Турдың тұтынушылық қасиеттері. 
2. Турды әзірлеу шарттары мен қағидалары. 

3.Турдың ауызша үлгісі. Әзірлеу үлгісі.  

 

БӨЖ тапсырмалары: 
Практикалық тапсырма:Турөнімді өңдеудің сатылары мен тәртібін 

қарастыру. Туристердің негізгі және спецификалық қажеттіліктерін 

анықтау. Cаяхаттың қажеттілік қасиеттерін анықтау. Вербальды 

модельдің неден тұратынын қарастыру. Саяхаттың өңделуінің 

қағидаттары мен талаптарын анықтау. Туроператорлық компанияның 

логистикалық құрылымы мен менеджмент құрылымының сызбасын 

сызыңыз. 

БОӨЖ тапсырмалары 
Баяндамаларды жазу және қорғау (өз пікірін айту): 

1. Турпакет жиынтығына әсер етуші факторлар  

2. Турды ұйымдастыру бойынша шарттық жоспар.   

Сұрақтар: 

1. Саяхаттың вербальды моделі дегеніміз не,  және ол неден тұрады?  

2. Туроператор өнімінің қозғалыс жүйесіне не кіреді? 

3. Туризм жарнамасының ерекше кескінін атаңыз? 

4. Турөнім жарнамасының қиындығы неде? 

5. Жарнаманың негізгі қағидаттары қандай? 

6. Cаяхаттар сатылымындағы жарнамалар мен жариялардағы 

ақпараттарды сақтауда туроператордың жауапкершілігі қандай? 

7. Тұтынушыларға турөнімді өткізуде ынталандырудың міндеті қандай? 

8.   Жеке турагенттіктерге турөнімді өткізуде ынталандырудың міндеті 

қандай? 

9. Туризмдік қызметте паблик  релйшнз не үшін қолданылады? 

10. Туризмдік қызмет мақсатында ұйымдастырылған туристік іс – 

шараларды атаңыз? 

11. Турөнім қозғалысындағы жарнамалық емес әдістер жүйесіне не 

кіреді? 

12. Туроператордың каталогы дегеніміз не, және ол қандай мақсаттарда 

қолданылады? 

 

9-ТАҚЫРЫП. Бағдарламалық туризм: мәні, мақсатыжәне міндеттері 
Дәріс жоспары (1 сағат) 
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1. Бағдарламалық туризм анықтамасы.  

2. Бағдарламалық қызмет көрсету: танымдық; спорттық,  

білімдік; іскерлік және т.б. 

3. Қызмет көрсетудің туристік-экскурсиялық  бағдарламаларын   

қалыптастыру қағидалары.  

Әдебиеттер: 2, 3, 5,6,7,10, 11, 14,16 
 

Семинар сабақтарының жоспары (2сағат) 
1 сабақ 

1. Бағдарламалық туризм анықтамасы. 

2. Бағдарламалық қызмет көрсету: танымдық; спорттық,  

білімдік; іскерлік және т.б. 

3. Қызмет көрсетудің туристік-экскурсиялық  бағдарламаларын   

қалыптастыру қағидалары.  

2 сабақ 
1. Бағдарламалық туризм мақсаттары: туристік менеджмент, туристік 

маркетинг, туристерге қызмет көрсету технологиясы көз қарастары 

бойынша.  

2. Туристердің саяхаттау мақсаттары.  

3. Турлар типологиясы. 

 

БӨЖ тапсырмалары: 
Практикалық тапсырма:Бағдарламалық турлардың мәні мен түрлерін 

зерттеу. Және де туристік бағдарламаларды құрастырудың әдістерімен, 

қойылатын талаптармен танысу.Тур бағдарламасындағы қандай 

қызметтер міндетті, арнайы және қосымша екенін атап айтыңыз.  

Бағдарламалық туризмнің бір-екі түрлеріне жазбаша талдау жасау. 

(таңдауыңызбен): 

Келесі жоспар бойынша талдаңыз:  

1) мәні мен ерекшелігіне сипаттама беру; 

2) тұтынушылық контингент сипаттамасын анықтау және тұтынушылық 

нарық сегментін белгілеу,оның негізгі сипаттамалары  көрсету; 

3) турды ұйымдастыруында қажеттітуристік ресурстың барлық түрлерін 

анықтау және атап айту:  (табиғи, мәдени-тарихи және әлеуметтік-

экономикалық); 

4) географиялық ерекшеліктері: турды ұйымдастырудың кеңістіктік 

ерекшеліктерін белгілеу, туристік ағымның рецепциялары мен 

генерацияның негізгі туристік орталықтарды айқындау; 

5) мысал келтіру, туристерге қызмет көрсету бағдарламаларының 1-2 

мысалын келтіру, негізгі, арнайы, қосымша түрлерін айқындау; 

6) даму болашағы: турөнім құрастырылу деңгейін мен нарық 

саралынымының (сегмент) меңгерілуін, туристерді тартуды есепке ала 

отырып зерттелініп отырған аталмыш туризм турлерінің даму болашағын 

анықтау. 

Тапсырманы презентация түрінде рәсімдеу 
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Бағдарламалық туризм түрлерінің тізімі:   

- мәдени-танымдық; 

- мәдени-көріністік (мәдени-ойын-сауық, оқиғалық); 

- іскерлік; 

- этнографиялық (этникалық); 

-рекреациялық-сауықтандыру (емдік-сауықтандыру,  медициналық); 

- оқу (білім алу); 

- діни (қажылық); 

- спорттық (белсенді және белсенді емес); 

- экстремальды; 

- экологиялық; 

- хобби-туры; 

- шоп-туризм; 

- «қара» туризм; 

- жағажай туризмі; 

-әскери туризм; 

- ауылдық (агротуризм): 

- гастрономиялықжәне ішімді турлар; 

- ғылыми; 

- сафари жәнешытырман оқиғалы турлары (аңшылық және балық аулау). 

Есеп беру формасы: жазбаша, баяндама түрінде.  

БОӨЖ тапсырмалары 
Сұрақтар: 

1. Бағдарламалық туризм дегеніиміз не? 

2. Туристік бағдарламалардың барлық түрлерінің негізі қандай? 

3. Туристерге қызмет көрсетудегі бағдарламалық жақындау неге 

негізделеді? 

4. Туристік бағдарламалаудағы қажеттіліктер қандай? 

5. Сапалы және тартымды қызмет көрсету бағдарламасы түсінігіне не 

кіреді? 

6. Туристік бағдарламаның оптимальдығы дегеніміз не? 

7. Туристік бағдарламалаудың психологиялық қағидаттары неге 

негізделген? 

8. Бағдарламалы қызмет көрсетудің қазіргі қағидаттарын атаңыз? 

9. Туристік қызмет көрсетудегі қонақжайлылық қандай әдістермен 

сипатталады? 

 

10-ТАҚЫРЫП.Туристік пакет бағасы  
Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Шығынға бағытталған баға, турпакет бағасын бекітудің анағұрлым 

таралған тәсілі ретінде.  

2. Туризмдегі баға белгілеудің ерекшеліктері.  

3.  Туристік қызметтер құнының нарықтамасы.  

Әдебиеттер: 2, 3, 5, 7,  11, 14, 16 
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Семинар сабақтарының жоспары (2сағат) 
1 сабақ 

1. Шығынға бағытталған баға, турпакет бағасын бекітудің анағұрлым 

таралған тәсілі ретінде.  

2. Туризмдегі баға белгілеудің ерекшеліктері.  

2 сабақ 
1.Туризмдегі баға белгілеудің ерекшеліктері. 

2. Туристік тұтынудың маусымдық басқаруы кезіндегі  бағану саралау. 

 

БӨЖ тапсырмалары: 
Практикалық тапсырма:Туризмдегі баға белгілеуге әсер ететін 

факторларды зерттеу. Мысал ретінде, нақты туроператорлық компанияға  

оның күшті және әлсіз жақтарын, мүмкідіктері мен тәуекелділігін ескере 

отырып SWOT-талдауын жасаңыз. 

БОӨЖ тапсырмалары 
Баяндамаларды жазу және қорғау (өз пікірін айту): 

1. Туристік қызмет көрсететін кәсіпорындардың баға ұсыныстары мен 

турдың наарықтық жағдайы негізіндегі турға баға белгілеу  

2. Турға баға белгілеу үрдісінің күрделілігі  

3. Турпакеттің алынған бағасының бәсекеге қабілеттілігіне талдау  

Сұрақтар: 

1. Туроперейтингтегі қызмет көрсету деңгейін тағайындау үшін қандай 

класстар қолданылады? 

2. Негізгі және қосымша қызметтер дегеніміз не? Олардың 

айырмашылығы неде? 

3. « Қызмет көрсету пакеті» түсінігіне анықтама беріңіз? 

4. Тапсырыс берілген және инклюзив саяхаттардың үстемдігі мен 

кемшілігі неден тұрады?\ 

5. Топтық саяхат қандай болады, тапсырыс берілген немесе инклюзивті? 

6. «Туристік пакет» түсінігіне анықтама беріңіз және оның құрылымына 

әсер етуші факторларды  атаңыз? 

7. Турпакет бағасы қалай анықталады? 

8. Туризмдегі баға белгілеуге әсер етуші факторларды атаңыз? 

 

3-МОДУЛЬ.ТУРОПЕРАТОРЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕГІ ШАРТТЫҚ 
ҚАТЫНАСТАР 

 

11-ТАҚЫРЫП. Туристік қызметті мәні мен сапасының мағынасы  
Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Туристік қызметтердің  тұтынушылық қасиеттері мен тұтынушылық 

параметрлері.  

2. Туристік қызметтердің сапасын бағалау. 

3. Қызметтердің көрсету сапасын бағалау талаптары. 

Әдебиеттер: 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 16 
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Семинар сабақтарының жоспары (2сағат) 
1 сабақ 

1. Туристік қызметтердің  тұтынушылық қасиеттері мен тұтынушылық 

параметрлері.  

2. Қызметтердің сапалық және сандық сипаттамалары.  

3. Туристік қызметтердің сапасын бағалау.  

 

2 сабақ 
1. Қызметтердің көрсету сапасын бағалау талаптары.  

2. Қызмет көрсетудің сапасы туралы ақпарат көздері.  

3. Қызмет сапасын анықтау мақсаттында қолданылатын сауалнамалар 

түрлері.  

 

БӨЖ тапсырмалары: 
Практикалық тапсырмалар: 

1) Туристерге көрсетілген қызмет  сапасын анықтау үшін олардан сұрақ-

жауап алғанда қолданылатын сауалнамалар құрастыру және қызмет 

сапасын бағалау талаптарын айқындау.  

2) Зерттелініп жатқан саяхаттардағы туристерге көрсетілетін қызметтерді 

бағалаңыз. Қандай жағдайда оңтайлы бағдарлама қолданылады? Бұл 

өндірістің қандай факторларына байланысты? Әр зерттеліп жатқан 

саяхаттарда қонақжайлылықты қамтамасыз ету жоспар-бағдарламасын 

жасаңыз. 

3) Туризм саласында қызмет атқарып жүрген туристік фирманың 

қызметкерлерінен кәсіпорынның маркетингтік жағдайы туралы сұрақ-

сұрау арқылы әлеуметтік зерттеу жүргізіңіз. 

4) Тәжірибеде нақты фирманың туристік өнімінің сапасын қадағалау және 

қамтамассыз ету жүйесін ұйымдастыруды көрсетіңіз. Сапа жүйесіне өз 

ұсынысыңызды білдіріңіз 

БОӨЖ тапсырмалары 
Баяндамаларды жазу және қорғау (өз пікірін айту): 

1. Туристерге көрсетілген қызмет  сапасы туралы ақпарат көздері  

Сұрақтар: 

1. Туристік индустрия және оны құраушылар? 

2. Туристік бизнестегі кадрлармен қамтамасыз ету жүйесі? 

3. Турпакет және оның пайда болуындағы әсер етуші факторлар? 

4. Туристік өнім түсінігі, оның қажеттілік сапасы? 

5. Туризм түрлерінің классификациясы? 

6. Транспорттық саяхат пен транспорт құралдарының классификациясы? 

 

12-ТАҚЫРЫП. Турөнімді таратудың жүйелері 
 

Дәріс жоспары (1 сағат) 
1. Өткізу торының қалыптасуы. 

2. Турөнімді жылжыту және жүзеге асыру каналдары. 
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3. Туристік өнімді өткізуді ұйымдастыру формалары. 

4. Турагент пен туроператор арасындағы  келісім-шарт сипаттамалары.  

Әдебиеттер:2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 16 
 

Семинар сабақтарының жоспары (2сағат) 
1 сабақ 

1. Өткізу торының қалыптасуы.  

2. Турөнімді жылжыту және жүзеге асыру каналдары.  

3. Туристік өнімді өткізуді ұйымдастыру формалары.  

 

2 сабақ 
1. Турбизнестегі турагенттіктің рөлі.  

2. Комиссия жүйесі турагент пен туроператор арасындағы өзара қатынас 

негізі ретінде. 

3. Турагент пен туроператор арасындағы  келісім-шарт сипаттамалары.  

 

 БӨЖ тапсырмалары: 
Практикалық тапсырма:Қарағанды қаласының түрік турагентігі мен 

туроператорының келісімін мәтін құраңыз. 

БОӨЖ тапсырмалары 
Баяндамаларды жазу және қорғау (өз пікірін айту): 

1. Туристік өнімнің өтуін ұйымдастыру формалары  

Сұрақтар: 

1. Агенттік келісімінің рәсімдеу тәртібі. 

2. Туроператор заттарының өрлеуінің жүйесі. 

3. Туроператордың ақпараттық каталогы.  

4. Менеджменттік қызмет көрсету туроперейтингте.  

5. Туризмдегі анимация. 

6. Жеке тур дегеніміз не? 

7. Топтық тур дегеніміз не ? 

8. Қызмет көрсету тобы дегеніміз не? 

 

13-ТАҚЫРЫП.Туроператор және серікстес ұйымдар арасындағы 
шарттық қатынастар түрлері мен формалары  

Дәріс жоспары (1 сағат) 
1. Туроператор және орналастыру құралдары арасындағы шарттық 

қатынастар түрлері мен формалары.  

2. Туроператор және көліктік ұйымдар арасындағы шарттық қатынастар. 

3. Турөнім қалыптастыру кезінде пайда болатын туроператор  және басқа 

ұйымдардың өзара қатынастары. 

4. Тур құнын есептеу.  

Әдебиеттер: 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 16 
 

Семинар сабақтарының жоспары (2сағат) 
1 сабақ 
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1.Туроператор және орналастыру құралдары арасындағы шарттық 

қатынастар түрлері мен формалары.   

2. Туроператор және көліктік ұйымдар арасындағы шарттық қатынастар. 

2 сабақ 
1. Турөнім қалыптастыру кезінде пайда болатын туроператор  және басқа 

ұйымдардың өзара қатынастары. 

2. Тур құнын есептеу.  

 

БӨЖ тапсырмалары: 
Практикалық тапсырма: Бір қызмет көрсететін қызметкерді алайық 

(қонақ үй, көлік кәсіпорынның) практикалық тур тапсырмаларымен 

келіссөздер жоспарын құрастырыңыз. Келіссөздің, ықтимал тынымның 

жүзеге асу жолының жай-жапсарларын, сендердің іскер серіктесінің 

"суретін" саралау. Серіктес адамдарыныздың ықтимал дәлелін 

келіссөздерден қараныз және серіктесіңіз сіздің ұсынысынызды қабылдау 

үшін, психологиялық дұрыс жақтарын қолданып, дәйектемелер жасаныз. 

БОӨЖ тапсырмалары 
Сұрақтар: 

1.Туроператор турды құрастыру үрдісін қалай  ұйымдастырады?   

2. Туристік қызмет көрсету кәсіпорындарын таңдауда туроператор 

қандай қағидаларды ұстанады?   

3. Туристік сапарларды туристерге қызмет көрсетуге қандай ұйымдар 

мен кәсіпорындар қатысады?  

4.  Туристік қызмет көрсететін кәсіпорындармен шарттар не үшін 

жасалады? 

5. Туроперейтинг тәжірибесінде шарттық қатынастар қандай 

нормативтік-құқықтық құжаттармен реттеледі? 

6. Туристік қызметтерді көрсететін кәсіпорынмен шарттарындағы негізгі 

бөлімдері ? 

7. Туроператорлар мен авиакомпаниялар және олардың түрлерінің 

спецификасын анықтаңыз? 

 

14-ТАҚЫРЫП.Туроператорлық қызметтегі сақтандыруды 
ұйымдастыру 

Дәріс жоспары (1 сағат) 
1. Туроператордың қаржылық кепілдігі. 

2. Туроператорлық қызметтегі медициналық сақтандыру.   

3. Туристік сапар шегуге мүмкіндік болмаудын сақтандыру.  

Әдебиеттер: 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 16 
 

Семинар сабақтарының жоспары (2сағат) 
1 сабақ 

1. Туроператордың қаржылық кепілдігі. 

2. Туризмдегі сақтандыру түрлері.  
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2 сабақ 
1. Туроператорлық қызметтегі медициналық сақтандыру.  

2. Туристік сапар шегуге мүмкіндік болмаудын сақтандыру.  

 

БӨЖ тапсырмалары: 
Практикалық тапсырма:Туризмдегі сақтандыру түрлерін зерттеу. 

Түрлері бойынша мысалдар келтіру және қандай жағдайларда сақтандыру 

әсерін жояды. Жауабын есеп түрінде рәсімдеу. Ғылыми мақала жазу. 

БОӨЖ тапсырмалары 
Баяндамаларды жазу және қорғау (өз пікірін айту): 

1. Туроператордың қаржылық сақтандыру  

2.Туроператорлық қызметтің медициналық сақтандыруы  

3. Туристік сапарға шықпай қалу мүмкіндігінен сақтандыру  

Сұрақтар: 

1. Фирма құқықтары мен оның растамасының әдістері қандай ?  

2. Фирманың несиеқұқықтары және оның растамасының әдістері қандай?  

3. Әлеуетті серіктестің (агентствасы) және оның бағалауының түрлері 

қандай? 

4. Турагенттерді таңдаған кезде қандай факторлар қолданылады ?  

5. Турагенттер қаржылық қамтамасыздандырулары бар ма ? 

 

ТЕМА 15. ТУРОПЕРАТОРЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕГІ АҚПАРАТТЫҚ 
ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДАНУ  

Дәріс жоспары (1 сағат) 
1. Турөнімді құру және жылжыту кезінде қолданылатын  ақпараттық 

технологиялар.  

2. Турөнімді жүзеге асыру кезінді қолданылатын  ақпараттық 

технологиялар.  

3. Туристік фирмаларды басқарудың ақпараттық технологиялары. 

Әдебиеттер: 3, 5, 7, 10, 11, 14, 16, 17 
 

Семинар сабақтарының жоспары (2сағат) 
1 сабақ 

1. Турөнімді құру кезінде қолданылатын  ақпараттық технологиялар.  

2. Турөнімді жылжыту кезінде қолданылатын  ақпараттық технологиялар.  

2 сабақ 
1. Турөнімді жүзеге асыру кезінді қолданылатын  ақпараттық 

технологиялар.  

2. Туристік фирмаларды басқарудың ақпараттық технологиялары. 

 
БӨЖ тапсырмалары: 
Практикалық тапсырма: Турөнімді құрастыру, жылжыту, жүзеге асыру 

кезінде қолданылатын ақпараттық технология түрлеріне сипаттама 

беріңіз. Ақпараттық технологиялардың рөлін және мағынасын туризмде 

қарастыру. Туристік қызметтердің жобаларын және қаржылық-
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шаруашылық қызметтін бағасын, танымал бағдарламалардан 

MicrosoftProject, ProjectExpert, Statistica және т.б қарастыру. Презентация 

түрінде рәсімдеу. 

БОӨЖ тапсырмалары 
Сұрақтар: 

1. Техникалық қамсыздандыру дегеніміз не? 

2. Бағдарламалық қамсыздандыру дегеніміз не? 

3. Ақпараттық қамсыздандыру дегеніміз не? 

4. Ұйымдық қамсыздандыру дегеніміз не? 

5. Құқықтық қамсыздандыру дегеніміз не? 

6. Эргономикалық қамсыздандыру дегеніміз не? 

7. Туристік бағыттардың қандай сайттарын және порталдарын 

білесіздер? 

 

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі 
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года № 508Об утверждении Концепции развития туристской 
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10.Веткин В.А., Винтайкина Е.В. Технология создания турпродукта: 

пакетные туры. М., 2017. 
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и статистика, 2015.  
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А.П.Дуровича .-Минск, ООО»Новое знание», 2016. 
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2015.  
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5. Чудновский А.Д. Информационные технологии управления в туризме. 

-М.: КНОРУС, 2015. 

6. Долгова Г. В.,Попова О.Н. Индустрия туризма. Волгоград: Изд-во 

ВГПУ «Перемена», 2016.  

7. Ефремова, М. В. Основы технологии туристского бизнеса. М.: Ось-89, 

2017.  

8. Егоренков Л.И. Введение в технологию туризма. М., 2017 

9. Зорин И. В. , Квартальнов В. А Энциклопедия туризма. М.: Финан-сы 

и статистика, 2016.  

10. Шаекина Ж.М., Яушев В.А. Модели функционирования объектов 

индустрии туризма. Караганда, 2015 

11. Тынчарова З., Ягофаров П. Основы планирования и организации 

туристского бизнеса. Алматы, 2016 

12. Смыкова М. Туризм: экономика, менеджмент и маркетинг. Алматы, 

2014 

13. Джанджугазова Е. Маркетинг в индустрии гостеприимства. М., 2015 

14. Казахстанский туризм: Новый поворот. // Деловой мир Казахстана, -
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Студенттердің білімерін, біліктері мен дағдыларын бақылау үшін 
бағалау құралдары 
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1 және 2 шептік бақылауды  өткізу үшін бақылау сұрақтары, 
емтиханға дайындық үшін сұрақтары, 

 
1 шептік бақылауды өткізу үшін сұрақтар: 

 

1. Туроператор түсінігі, қызметі және түрлері. Турагенттіктер түсінігі, 

қызметі және түрлері. 

2.  Туроперейтинг және турагентингтің заманауи технологиялары. 

3. Туроператорлар мен турагенттер арасындағы өзара әрекет 

ерекшеліктері. 

4. Туроператорлық және турагенттік қызметтің құқықтық аспектілері 

5. Туроператорлық бизнеске кіріспе. 

6. Келушілер, кетушілер, ішкі туризмнің жетекші туроператорын 

анықтау айқындау және сипаттау және олардың туристік қызмет пен 

өнімдерінің түрлеріне талдау жасау. 

7. Туроператорлардың негізгі типтері. 

8. Бұқаралық нарық операторлары. 

9. Мамандандырылған операторлар. 

10. Нарықтың белгілі сегментіне, өніміне және қызметіне мамандану. 

11. Жергілікті туроператорлар. 

12.  Ішкі туризм үшін турлар ұйымдастыру.  

13. Кетушілер туроператорлары. 

14. Келуші туристерді қамтамасыз ету. 

15. Туристік өнімнің  тұтынушылық қасиеттері. 

16. Туристік өнім тұтынудың заттық пәндерінің жиынтығы ретінде.   

17. Туристік өнім тұтынудың заттық емес пәндерінің жиынтығы ретінде.   

18. Туристік өнімнің үш негізгі құрамдық бөліктері: тур, туристік-

экскурсиялық қызметтер, тауарлар. 

19. Туристік өнімнің өміршеңдік кезеңдерінің сатылары. 

20. Туристік өнімнің  өндірістік факторы. 

21. Турпакет (пакеттік тур) турдын негізгі элементтерінің жиынтығы 

ретінде. 

22. Турпакеттің құрамдас бөліктері: жылжыту, орналастыру,қызметтер, 

әсерлер. 

23. Туристік өнім құруына әсер ететін факторлар:  белгіленген 

мемлекеттегі саяси тұрақтылық;  көліктік компаниялардың қолдауы; 

белгілен және жіберетін жақтар арасындағы қатынастар; аталмыш 

мемлекетке саяхат жасауға туристердің сұраныстарының болуы; 

белгіленген елдегі туризмнің дамуы; нарық үлесі және бәсекелестік. 

24. Турлар типологиясын және туроператор жұмысының профилін  

зерттеу.  

25. Туристік ресурстар туралы түсінік. 

26. Турөнім құру үшін табиғи-климаттық ресурстарды қолдану. 

27. Турөнім құру үшін тарихи-мәдени мұраларды қолдану.  

28. Турөнім құру үшін инфрақұрылымдық ресурстарды қолдану. 
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29. Туристік пакет құру сатылары.  

30. Шарттық жоспар. 

31. Туроперейтингтік бағдарламаның әдеттегі уақыттық шкаласы.  

32.  Қабылдау орнын таңдау қағидалары. 

33. Турдың орнын белгілеу, орналастыру құралдары, жалғасу ұзақтығы 

туралы шешім қабылдау. 

34.  Сұраныстың  қажеттілігін, артықшықларын, тенденцияларын 

айқындау.  

35. Маркетинг турөнім өтімдерін және зерттеулерін қамтамсыз ету үшін 

нарық талдауына бағытталған әрекет ретінде.                                                                                  

36. Туристік маркетингке қойылған міндеттерді зерттеу, талдау және 

шешу үшін шығарылған негізгі әдістер мен тәсілдер сериясы ретінде. 

37.  Маркетингтің басты үш фунциялары: клиенттермен байланыстар; 

туристік өнімдерді әзірлеу үшін жаңа мүмкіндіктерді іздеу; нарықта 

турөнімді жылжыту.  

38. Турөнімді әзірлеу тәртібі мен кезеңдері 

39. Туристердің негізгі және арнайы қажеттіліктері  

40.  Туристік сапарлардың  бастапқы жіктемелері 

41. Турдың тұтынушылық қасиеттері 

42. Турды әзірлеу шарттары мен қағидалары 

43. Турдың ауызша үлгісі. Әзірлеу үлгісі 

44. Жеке және топтық туристік фирмалар қандай және олардың өткізу 

каналы құрамындағы орны 

45. Өткізу серіктестерін таңдауда қандай негізгі сәттерді еске алған жөн 

46. Фирманың құқықтық қабілеттілігі дегеніміз не 

47. Фирманың несие қабілеттілігі дегеніміз не 

48. Жекеленген сауда бюросы өз алдына нені ұсынады 

49. Саяхатты жобалау дегеніміз не 

50. Ол қандай заңды құжаттармен анықталады? 

51. Туристерге қызмет көрсету процесіндегі талаптар құжаты нені 

құрайды? 

52. Мемлекеттік стандартқа сәйкес «туристік саяхат»  қызметтерін 

жобалау сатыларын атаңыз. 

53. «Туристік саяхат» және туристерге қызмет көрсету бағдарламасын 

жобалауда ғы қызметтердің қысқаша сипаттамасына не қосылуы қажет? 

54. Саяхат қалай тәжірибеленеді және қандай құжаттармен рәсімделеді? 

 

2 шептік бақылау өткізуге арналған сұрақтар: 
 

1. Бағдарламалық туризм анықтамасы. 

2. Бағдарламалық қызмет көрсету: танымдық; спорттық,  білімдік; 

іскерлік және т.б. 

3. Қызмет көрсетудің туристік-экскурсиялық  бағдарламаларын   

қалыптастыру қағидалары.  
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4. Бағдарламалық туризм мақсаттары: туристік менеджмент, туристік 

маркетинг, туристерге қызмет көрсету технологиясы көз қарастары 

бойынша.  

5. Туристердің саяхаттау мақсаттары.  

6. Турлар типологиясы. 

7. Шығынға бағытталған баға, турпакет бағасын бекітудің анағұрлым 

таралған тәсілі ретінде.  

8. Туризмдегі баға белгілеудің ерекшеліктері.  

9. Туризмдегі баға белгілеудің ерекшеліктері. 

10. Туристік тұтынудың маусымдық басқаруы кезіндегі  бағану саралау.  

11. Туристік қызметтердің  тұтынушылық қасиеттері мен тұтынушылық 

параметрлері.  

12. Қызметтердің  сапалық және сандық сипаттамалары.  

13. Туристік қызметтердің сапасын бағалау.  

14. Қызметтердің көрсету сапасын бағалау талаптары. 

15. Қызмет көрсетудің сапасы туралы ақпарат көздері.  

16. Қызмет сапасын анықтау мақсаттында қолданылатын сауалнамалар 

түрлері.  

17. Өткізу торының қалыптасуы. 

18. Турөнімді жылжыту және жүзеге асыру каналдары.  

19. Туристік өнімді өткізуді ұйымдастыру формалары.  

20. Турбизнестегі турагенттіктің рөлі.  

21. Комиссия жүйесі турагент пен туроператор арасындағы өзара қатынас 

негізі ретінде. 

22. Турагент пен туроператор арасындағы  келісім-шарт сипаттамалары.  

23. Туроператор және орналастыру құралдары арасындағы шарттық 

қатынастар түрлері мен  формалары.   

24. Туроператор және көліктік ұйымдар арасындағы шарттық қатынастар. 

25. Турөнім қалыптастыру кезінде пайда болатын туроператор  және 

басқа ұйымдардың өзара қатынастары. 

26. Тур құнын есептеу.  

27. Туроператордың қаржылық кепілдігі. 

28. Туризмдегі сақтандыру түрлері.  

29. Туроператорлық қызметтегі медициналық сақтандыру.   

30. Туристік сапар шегуге мүмкіндік болмаудын сақтандыру.  

31. Турөнімді құру кезінде қолданылатын  ақпараттық технологиялар.  

32. Турөнімді жылжыту кезінде қолданылатын ақпараттық технологиялар.  

33. Турөнімді жүзеге асыру кезінді қолданылатын ақпараттық 

технологиялар.  

34. Туристік фирмаларды басқарудың ақпараттық технологиялары. 

35. Туристік өнімнің жүзеге асуындағы негізгі каналдарды атаңыз? 

36. Өткізудің сыртқы және ішкі каналдары немен ерекшеленеді? 

37. Туристік өнімнің өткізілу ұйымындағы екі форманы атаңыз? 

38. Контрагенттік желі сипаттамасы мен агенттік келісімдердің негізгі 

талаптарын атаңыз? 
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39. Қозғалу каналы дегеніміз? Туроператордың туристік өнімнің қозғалу 

каналдарының нарықтық түрлері 

40. Техникалық қамсыздандыру дегеніміз не? 

41. Бағдарламалық қамсыздандыру дегеніміз не? 

42. Ақпараттық қамсыздандыру дегеніміз не? 

43. Ұйымдық қамсыздандыру дегеніміз не? 

44. Құқықтық қамсыздандыру дегеніміз не? 

45. Эргономикалық қамсыздандыру дегеніміз не? 

46. Туристік бағыттардың қандай сайттарын және порталдарын 

білесіздер? 

47. Агенттік келісімінің рәсімдеу тәртібі. 

48. Туроператор заттарының өрлеуінің жүйесі. 

49. Туроператордың ақпараттық каталогы.  

50. Менеджменттік қызмет көрсету туроперейтингте.  

51. Туризмдегі анимация? 

52. Жеке тур дегеніміз не? 

53. Топтық тур дегеніміз не ? 

54. Қызмет көрсету тобы дегеніміз не? 

 

Аралық бақылау үшін бағалау құралдары 
Емтиханға дайындалуға арналған сұрақтар: 
 

1. Дестинация ресурстарын зерттей келе, туроператор кандай сұрақтарды 

шешеді? 

2. Туристік нарықта туроперейтинг бизнесінің пайда болуы немен 

байланысты?  

3. Туроператор дегеніміз не? 

4. Турагент және туроператор арасында кандай негізгіайырмашылықтар 

бар? 

5. Туроперейтингтің кандай типтері сізге белгілі? 

6. Инициативтіжәне рецептивті туроперейтинг дегеніміз не? 

7. Туроперейтингтің негізгі қызметтері қандай? 

8. Туроператор турпакеттті құраушы ретінде? 

9. Қазіргі кезеңдегі туризмді басқару жүйесі?  

10. Турагент турларды жеке сатушы ретінде?  

11. Туроператорлардың типтері. 

12. Туристік индустрия, оның құраушылар? 

13. Туристік бизнестегі кадрлармен қамтамасыз ету жүйесі? 

14. Турпакет және оны құруға әсер ететін факторлары?  

15. Туристік өнім түсінігі, оның тұтынушылық қасиеттері?  

16. Туризм түрлерінің жіктелуі? 

17. Келуші және кетуші туризмнің негізгі сипаттамалары?  

18. Туроперейтингтегі жоспарлау? 

19. Көліктік саяхат пен көліктік құралдардың жіктелуі?  

20. Баға белгілеу. Турпакет бағасы?  
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21. Туристік нарық түсінігі және ерекшеліктері?  

22. Турдың бағасын қалыптастырушы факторлар?  

23. Туристерді орналастыру құралдарының жіктелуі?  

24. Туристік өнімнің өмірлік кезеңі?  

25. Туристік бизнестегі туристік фирмалардың негзігі түрлері және олардың 

сипатттамалары?  

26. Тур қызметерін сатып алу туралы шешім қабылдау үрдісі?  

27. Сауалнама құрастыруға технологиялық талаптар? 

28. Туристік қызмет көрсетудің  аймақтық нарығына сипаттама? 

29. Туристік қызмет көрсетудің жіктелуі мен типологиясы?. 

30. Туроператорлық қызметтің нормативтік-құқықтық қамсыздануы?  

31. Туристік нарық элементтері?  

32. Турды әзірлеудің технологиялық кезеңдеру? 

33. Туристік қызметті лицензиялау? 

34. Туризмдегі сұранысқа әсер ететін факторлар?  

35. Бағдарламалық туризмнің ерекшеліктері?  

36. Туризмнің қажеттіліктері мен типтері?  

37. Туризм саласындағы маркетингтік коммуникация?  

38. Туроперейтенгтің фукнциялары? 

39. Турөнімнің тұтынушылық қасиеттері?  

40. Туристік қызмет көрсетудің жіктелуі және олардың сипаттамалары?  

41. Турдың технологиялық құжаттары?  

42. Қызмет көрсетудің сапасын бақылау әдістері?  

43. Тур қызмет көрсететін жақтармен жасалатын шарттарды ңегізгі 

тәртіптер?   

44. Турсапардағы ақпараттық парақ?  

45. Туристіңрәсімдеулер. 

46. Турөнімді жүзеге асыру каналдары?  

47. Агенттік келісімдерді рәсімдеу тәртібі?  

48. Туроператордың өнімін жылжыту жүйесі?  

49. Туроператордың ақапараттық каталогы?  

50. Туроперейтингітегі қызмет көрсету менеджменті?  

51. Бағдарламалық қызмет көрсету қағидалары?  

52. Туризмдегі анимациялар? 

53. Жеке тур дегеніміз не?  

54. Топтық тур дегеніміз не?  

55. Туристік өнімнің негізгі тұтынышылық қасиеттерін сипаттаңыз?  

56. Қызмет көрсету классы дегеніміз не?  

57. Туроперейтингте қызмет көрсету деңгейін белгілеу үшін кандай 

класстар қолданылады? 

58. Негізгі және қосымша қызметтер дегеніміз не? Олардың 

айырмашылығы неде?  

59.  «Қызметтер пакеті» түсінігіне анықтама  беріңіз?  

60. Инклюзив-тур және тапсырыс турлардың артықшылықтары мен 

кемшіліктері неде? 
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61. Топтық сапарлар кандай болады –тапсырыстық алде инклюзивті? 

62. Дайте определение понятию «туристік пакет»түсінігіне анықтама  

беріңіз жәнеоның комплектациясына әсер етуші факторлар?  

63. Турпакеттің бағасы қалай анықталады?  

64. Туризмдегі баға белгілеуге әсер ететін факторларлы атаныз?   

65. Турдың жобалау дегеніміз не?  

66. Ол кандай заңнамалық құжаттармен анықталады?  

67. Туристерге қызмет көрсету үрдісіне детальдық талап қандай 

құжаттардан тұрады?  

68. Мемлекеттік стандартқа сәйкес «туристік саяхат» қызметтерін 

жоспарлаудың кезеңдерін атаңыз?   

69. «Туристік саяхат» қызметтерінің қысқаша сипаттамасына және  

туристерге қызмет көрсету бағдараламасы жобасына не кіруі қажет?  

70. Тур қалай жобаланады және кандай құжаттармен рәсімделеді?  

71. Мемлекеттік стандартқа сәйкес туристік қызметтің жалпы 

талаптары қандай? 

72. Мемлекеттік стандартқа сәйкес туристік қызмет ұсынылатын 

талаптар қандай? Оларды сипаттап беріңіз?  

73. «Туристік саяхат» қызметтер жобасының талдауы не үшін қажет?  

74. Жобаланған қызметтер мен қызмет көрсету үрдісіне құжаттарды 

кім бекітеді?  

75. Қызмет көрсету бағдарламасы дегеніміз не?  

76. Қызмет көрсету бағдарламасын құру тәртібі туралы айтып беріңіз?  

77. Туристерге қызмет көрсету деңгейі қандай параметрлерге 

байланысты болады? 

78. Турларды ұйымдастыру технологиясы немен анықталады?  

79. Қызмет көрсетудің оңтайлы бағдарламасы дегеніміз не?  

80. Турларды туристерге қызмет көрсету кезінде қатысатын қандай 

кәсіпорындар?  

81. Турдағы маршруттарда туристерге қызмет көрсетуге 

туроператордың жауапкершілік мөлшері қандай? 

82. Қызмет көрсетуші таңдау кезінде қандай кезеңдерге көңіл аударға 

дұрыс?  

83. Белгілі клиентке ұсынылатын қызметтердің кешенді сәйкес келуі 

дегеніміз не?  

84. Серіктеспен-тапсырып орындаушы арасындағы өзара қатынасты 

қалай ррәсімдейді?  

85. Шарттық жоспар қандай бөлімдерден тұрады, турпоператордың  

шарттық жоспарының құрамы неге байланысты?   

86. Жаздық туроперейтинг бағдарламалары үшін  әдеттегі уақыттық 

шкаланы келтіріңіз?  

87. Шарттық компанияға қалай дайындалу қажет?  

88. Келісім-шарт жүргізудегі психологиялық әдістің 9 ережесін атаңыз?  

89. Шарт дегеніміз не және ол калай рәсімделеді?  

90. Қызмет көрсетушілер мен туроператордың арасындағы шартқа 
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қажетті қосымшаларды атаңыз? 

91. Қызмет көрсетушілермен шарт не үшін қажет?  

92. Туризмдеші шарттық қатынастарға халықаралық деңгейде қандай 

нормативтік-құқықтық құжаттармен реттеледі?  

93. Туризмдегі келісім-шарттық қатынастар халықаралық деңгейде 

қандай нормативтік-құқықтық құжаттармен реттеледі?  

94. Қызмет көрсетушілердің шарттарының негізгі тәртібі мен типтік 

шарттарының негізгі тәртіптерін атаңыз?   

95. Туроператорлар мен қонақ үй кәсіпорындарының арасындағы өзара 

қатынастар халықаралық және ұлттық деңгейде құжаттармен реттеледі?  

96. Қонақ үй кәсіпорындарымен шарттардың түрлері, олардың құрама 

мен ерекшеліктері?   

97. Автобусты жалға алуға автокөліктің кәсіпорындармен өзара 

қатынас қандай құжаттармен реттеледі?  

98. Туристердің авиатасымалдау және авиакомпаниялармен шарттық 

өзара қатынасы ҚР қандай нормативті актілері мен халықаралық 

құжаттармен реттеледі?   

99. Авиакомпаниялармен шарттардың негізі түрлерін және 

мамандануын атаңыз?  

100. Қазақстандағы және халықаралық деңгейде туристердің темір 

жолменн тасымалдау немен реттеледі?  

101. Инклюзив-тур мен тапсырыстық тур ұйымдастыру барысында 

рецептивті және инициативті туроператорлардың арасындағы шарттарда 

не көрсетілуі тиіс? 

102. Турлар маршруттары бойынша шартта кандай негізгі кезеңдер 

болуға тиіс.  

103. Сатып-алу турларында шарт жасасуды рәсімдеудегі  маңызды 

шарттар қандай?  

104. Турлардағы технологиялық құжаттар  не үшін қажет?  

105. Турдың толық технологиялық құжаттарын атаңыз? 

106. Клиентпен шарттың негізгі мазмұны қандай және ол қандай 

нормативті актілерімен сәйкес келуі тиіс?  

107. Туристік жолдаманың мазмұнын атаңыз және оынң формасы кіммен 

бекітеледі?  

108. Турдың технологиялық картасы, оның құрамы және ол қандай 

құжатпен бекітіледі?  

109. Туристік виза дегеніміз не? 

110. Басқа елге сапар үшін қандай шақыру мен визаның түрі сізге 

белгілі?  

111. Қазақстан азаматтарының шетелге шығуы үшін турстік виза қалай 

рәсімделеді?  

112. Шетелдің виза алу үшін сауаланамаға туристік қандай мәліметтері 

кіреді?  

113. Топтық визаға қалай рәсімделеді? 

114. Туристіксапарларүшінвизаныңәсеретумерзмімқанша?  
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115. Шенгендік виза дегеніміз не?  

116. Шенген визасының типтері? 

117. Шенгенвизасыналутәртібітуралыайтыпберіңіз?  

118. Шенгенкелісіміелдерінеұлттықвизақандайжағдайларларәсімделеді?  

119. ТМД елдеріне туристік сапар шегу үшін шетелдік паспорт қажет пе?  

120. Туристік фирмаларға көрмелелерге қатысудың қажетілігі бар?  

121. Сізге қандай ірі көрмелік іс-шаралар  білгілі: әлемде, Қазақстанда?   

122.  Көрмелік іс-шараның жіктелуі туралы айтыңыз?  

123. Көрмелік жұмыстың кезеңдерін атаңыз?  

124. Көрмеге дайындалудың бақылаулық кезеңдері қандай?  

125. Көрмеде өзінің қабырғасының орнына қалай таңдайды?  

126.  Көрмелік іс-шараны жоспарлаудың ұйымдық сұрақтары қандай?  

127.  Қабырға экспозициясы кандай параметр негізінде және қандай 

құралдар арқылы жоспарланады?  

128. Туристік фирмаларда қабырғаның  безендіру үшін қандай құралдар 

қолданылады?  

129. Көрме кезінде келуші қонақтарғақандай назар аудару мен көрсету 

әдістерін қолдануға болады? 

130.  Қабырғадағы көрмелік команданың жұмысын ұйымдастыру тәртібі 

қандай?  

131. Көрмелік команданың бақылау сұрақтарын атаңыз?  

132. Туристік фирманың көрмеден кейінгі қызметінің бақылау 

сұрақтарын атаңыз?  

133. Бағдарламалық туризм дегеніміз не? 

134. Барлықтуристікбағдарламатүрлерініңнегізіқандай?  

135. Туристергі қызметке бағдарламалық тәсіл немен негізделеді? 

136.  Туристік бағдарламалаудың қажеттік құрамдастары қандай?  

137. Қызмет көрсетудің сапалы және тартымды бағдарламасы түсінігіне 

не кіреді?   

138.  Оңтайлы туристік бағдарлама дегеніміз не?  

139. Туристің бағдарламаның психологиялық қағидалары немен 

негізделген? 

140. Бағдарламалық қызмет көрсетудіің қазіргі кездегі қағидаларын 

атаңыз? 

141. Туристік қызмет көрсетуде қонақжайлылық қандай әдістермен қол 

жетіледі және немен сипатталады?  

142. Босату қағидасы туралы және оның туристерге қызмет көрсетудегі 

мәні жайлы айтыңыз? 

143. Қазіргі кездегі туроперейтингтің үш негізгі орнатуларын атаңыз?  

144. Туризмдегі анимация дегеніміз не? 

145.  Туризмдегі қандай анимациялық қозғалыстар сіздерге белгілі?  

146. Басқа нысандарға бармай, анимациялық бағдарламалар туристерді 

өз бетімен тарта алуға қабілетті ме?  

147. Костюмирленген турларды мәні неде? 

148. Курорттарменмейманханалардатуристергіқызметкөрсетуанимацияс
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ыкалайжәнекімменұйымдастыралады? 

149. Туризмдегіанимацияформуласықандай? 

150. Анимациялықтуроперейтингтүсінігінқұрастырыңыз? 

151. Оныңқағидаларынегенегізделген? 

152. Туроператорлардыңшетелдікөкілдерініңнегізгіміндеттеріқандай?  

153. Туроператордыңшетелдіңөкілдіктерініңменеджер-

супервайзерміндеттеріқандай? 

154. Турагенттіктерменинциативтіктуроператорларүшінтаныстырутурла

рынеүшінөткізіледі?  

155. Өнім мен қызмет сапасы дегеніміз не?  

156. Туристің қызмет көрсету сапасына анықтама беріңіз?  

157. Туроператор жұмысының сапасын анықтауға турагенттік тәсілді 

сипаттауды қандай негізгі параметрлері бар?  

158. Туроператор жұмысының сапасын анықтауға тұтынушылық тәсілді 

сипаттауды қандай негізгі параметрлері бар? 

159. Тур сапасын анықтау талаптары қандай? 

160. Туроператордың өнім сапасының параметрлері қандай мемлекеттік 

құжаттарман реттеледі? 

161. Мемлекеттік стандартта белгілеген турға міндетті және ұсынылатын 

талаптарды атаңыз?  

162. Турсапасынұйымдастырудағыолардыңрөлі?   

 

 

Бағдарламаның қолдану мерзімі ұзартылды: 
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