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3 үлгі 

Алғы сөз 

 

Пәнді оқыту мақсатттары. Қазақстан Республикасының кеден 

шекарасын өтуде виза құжаттарын толтыру және кеден талаптарына 

жауап беру қажеттілігі туындайды. «Виза құжаттарын рәсімдеу» курсы 

визаның ерекшеліктері мен құжатты толтыру ережелерін, төлқұжат 

режимінің негізі туралы білімді қамтиды.  

Оқудың нәтижесі (компетенциялар): Пәнді игеру барысында 

студенттер келесідей білімдер мен дағдыларға ие болулары қажет:  

A. виза құжаттарын рәсімдеу негіздерін білу және маңызын түсіну; 

B. виза құжаттарын рәсімдеу бойынша алған теориялық білімін 

практикада қолдана алу үшін негіз салу және қалыптасқан 

мәселелерді шешудегі ойларын көрсете алу; 

C. елдердің визалық тәртібі туралы ақпараттарды жинау және 

ақпаратты-іздеу қызметінің нәтижесінде талдау жасай алу; 

D. төлқұжат ресмилігі және визалық тәртіп төңірегіндегі 

ақпараттарды, идеяларды, мәселені шешу жолдарын әртүрлі 

мәліметтер түрінде көрнекі ұсына алу; 

E. визалық ресмилік бойынша мәселелерді талдау төңірегінде өзіндік 

жұмыс істеу дағдысын арттыру және оны жетілдіру.        
Пәннің әдіснамасы: «Виза құжаттарын рәсімдеу» оқытылу 

ерекшеліктері және мақсаттарымен анықталады. Осы мақсатта арнайы 

тәжірибелік білімді қалыптастыратын әдістерді қолданған жөн.  

Пәннің пререквизиттері: «Туризмология негіздері».  

Постреквизиті: «Туризмдегі кеден құқығының негіздері». 

4 үлгі 

Білімді бағалау саясаты мен рәсімдері 

 

Пән бойынша қорытынды бағасы 1 және 2-аралық бақылау бойынша 

үлгерімінің - 60 % және қорытынды бақылау - 40%  максималды 

көрсеткіштерінің  сомасымен анықталады, нәтижесінде 100 %-ды 

көрсетеді, яғни қорытынды баға келесі формуламен анықталады: 

 

Қ% = (Р1 + Р2)/2 * 0,6 + Е *0,4 

Мұндағы : Р1 – бірінші рейтингтегі бағаның пайыздық мазмұны; 

                   Р2 - екінші рейтингтегі бағаның пайыздық мазмұны; 

                   Е – емтихан бағасының пайыздық мазмұны. 

      Пән бойынша курстық жұмыс болса, оның бағасы орташа 

рейтингке кіреді – Р орт = (Р1 + Р2 + курстық жұмыстан алынған 

баға)/3.  
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    Жоғарыда келтірілген формула бойынша қорытынды бағаны дұрыс 

есептеу мақсатымен студенттің шептік бақылауда және емтиханда 

көрсеткен білімін 0-ден 100 пайыз аралығында бағалайды.  

 Кредиттік технология бойынша білім алатындардың білімдерін 

бағалаудың көпбаллдық әріптік жүйе төменде келтірілген. 

 

Әріптік жүйе 

бойынша баға 

Балдардың 

цифрлық 

эквиваленті 

%- дық 

көлемі 

Дәстүлі жүйе 

бойынша бағалау 

A 4,0 95-100 Өте жақсы 

A- 3,67 90-94 

B+ 3,33 85-89 Жақсы 

B 3,0 80-84 

B- 2,67 75-79 

C+ 2,33 70-74 Қанағаттанарлық 

C 2,0 65-69 

C- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз 

 

Оқып білім алушылардың білімін бағалау өлшемдері 

«А», «А-» («өте жақсы») – егер оқып білім алушы барлық 

бағдарламалық материалды терең және мықты игерсе, сауатты және 

логикалық тізбектілікпен оны айта алса, тапсырманы ауыстырғанда 

жауаппен қиналмаса, қойылған міндеттерді емін-еркін шешше, 

қабылданған шешімдерді дұрыс негіздесе, практикалық жұмыстарды 

жан-жақты орындай алса, өзіндік қорытынды жасап, қатесіз 

материалды ұсына алса қойылады; 

«В+», «В», «В-» («жақсы») - егер білім алушы бағдарламалық 

материалды нақты білсе, сұраққа жауап бергенде айтарлықтай қате 

жібермей, материалды сауатты ұсына алса, теориялық жағдайларды 

дұрыс қолдана алып, практикалық тапсырмаларды орындауға икемі 

болса; 

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («қанағаттанарлық») – егер білім 

алушы негізгі материалды ғана игеріп, жеке детальдарды білмесе, 

анықсыздық пен дұрыс пайымдай алмауды танытса, бағдарламалық 

материалды ұсынуда және практикалық тапсырмаларды орындауда 

қиналса қойылады; 

«Ғ» («қанағаттанарлықсыз») – егер оқып білім алушы 

бағдарламалық материалдың маңызды бөлігін білмесе, түбегейлі 
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қателіктерге жол берсе, тәжірибелік жұмыстарды үлкен қиындықпен 

орындаса. 

Емтихан бағасын қою процесінде оқытушы осы жоғарыда 

айтылған өлшемдерді басшылыққа алады. 

А-дан А- -ға дейінгі, В- -тен В+  –ке дейінгі, Д-дан С+ –ке дейінгі 

ауытқу амплитудасындағы бағаларды таңдау оқып білім алушының 

білімі мен біліктілігінің жоғарыда берілген өошемдерге сәйкестік 

дәрежесімен анықталады. 

 

Апелляция рәсімі 

Студенттің апелляцияға өтініші емтихан күні деканаттармен 

қабылданады. Факультет деканаттары студеннтің өтінішін алып, 

берілген өтініш бойынша «Лука» ДБ пәннің орташа рейтингі енгізілген 

тізімдеме дайындайды. Студенттің өтініші апелляциялық тізімдемемен 

бірге тіркеу бөліміне жіберіледі. Тіркеу бөлімінің қызметкерлері 

өтінішті тіркейді және кафедраның апелляциялық комиссияның 

қаралуына жібереді. Кафедра комиссиясына өтінішті қарастыруға 3 

жұмыс күні беріледі. Аппелляция шешімі апелляция комиссиясының 

мүшелерімен тізімдемеге және хаттамаға енгізіліп, нәтижелерді енгізу 

үшін Тіркеу бөліміне қайтарылады. Жабылған апелляция тізімдемесі 

деканатқа қайтарылады.  

Курс саясаты: 

1. аудиториялық сабақтарға міндетті түрде қатысу және дәріс, 

семинар, СОӨЖ сабақтары сұрақтарын талқылау барысында 

белсенділік таныту; 

2. пән бойынша берілетін тапсырмаларды орындау мен тапсыру 

кестесін қатаң сақтау; 

3. бақылаудың барлық түрлеріне міндетті түрде қатысу (дәріс және 

семинар сабақтарын бақылау, СӨЖ тапсырмаларын орындауды 

бақылау, аралақ бақылау, қорытынды бақылау); 

4. медициналық анықтама қағазы негізінде өткізілген сабақтар ғана 

толық көлемде қайта тапсырылады; 

5. тәлімгер  оқу тәртібін сақтауы, сабақ барысында ұялы 

телефонын сөндіруі, сабаққа кешікпеуі, іскер киім үлгісін ұстануы 

қажет. 
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5-үлгі 

Пән бағдарламасы 

1.1-кесте - Сабақтардың түрлері бойынша күндізгі бөлімге 

арналған сағаттардың бөлінуі 

 
Тақырыптың атауы Дәріс 

сабағ

ы 

Семин

ар 

сабағы 

СӨ

Ж 

ОСӨ

Ж 

1 2 3 4 5 6 

1 – модуль. Визалық қызметтің рәсімделу процедуралыры мен 

ережелері 

1  Дүниежүзілік және 

қазақстандық туристік 

ұйымдар 

1 2 4 1 

2 Төлқұжатты ресмилік 1 2 6 1 

3 Туристерді визалық қолдау 1 2 4 1 

4 Виза құжаттарын рәсімдеу 

процедурасы 

1 2 7 1 

5 Қазақстан Республикасында 

визаны алу және рәсімдеу 

ережелері 

1 2 5 1 

2 – модуль. Туризмдегі қауіпсіздік пен сақтандыру 

6 Туристік ресмилік және 

туризмдегі қауіпсіздік 

1 2 6 1 

7 Жеке елдердің туристік 

ресмилігі 

1 2 6 1 

8 Туризмдегі сақтандыру 1 2 4 1 

9 Кедендік-тарифті реттеу 1 2 5 1 

3 – модуль. Кедендік тәртіп пен медициналық ресмилік  

10 Тауарлардың жеке топтарын 

туристердің тасымалдау және 

декларациялау тәртібі 

1 2 7 1 

11 Кедендік рәсімдеу 1 2 5 1 

12 Туристердің кедендік 

бақылауды өту тәртібі 

1 2 3 1 

13 Медициналық ресмилік 1 2 5 1 

14 Мәдени құндылықтарды 

шекарадан өткізу 

1 2 3 1 

15 Флора мен фаунаны әкелім 

және әкетілім тәртібі 

1 2 5 1 

 БАРЛЫҒЫ: 15 30 75 15 
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1.2 кесте – Сабақтардың түрлері бойынша кешкі бөлімге арналған 

сағаттардың бөлінуі 

 
Тақырыптың атауы Дәріс 

сабағ

ы 

Семин

ар 

сабағы 

СӨ

Ж 

ОСӨ

Ж 

1 2 3 4 5 6 

1 – модуль. Визалық қызметтің рәсімделу процедуралыры мен 

ережелері 

1  Дүниежүзілік және 

қазақстандық туристік 

ұйымдар 

1 4 5 1 

2 Төлқұжатты ресмилік 1 6 5 1 

3 Туристерді визалық қолдау 1 4 5 1 

4 Виза құжаттарын рәсімдеу 

процедурасы 

1 7 5 1 

5 Қазақстан Республикасында 

визаны алу және рәсімдеу 

ережелері 

1 5 5 1 

2 – модуль. Туризмдегі қауіпсіздік пен сақтандыру 

6 Туристік ресмилік және 

туризмдегі қауіпсіздік 

1 6 5 1 

7 Жеке елдердің туристік 

ресмилігі 

1 6 5 1 

8 Туризмдегі сақтандыру 1 4 5 1 

9 Кедендік-тарифті реттеу 1 5 5 1 

3 – модуль. Кедендік тәртіп пен медициналық ресмилік  

10 Тауарлардың жеке топтарын 

туристердің тасымалдау және 

декларациялау тәртібі 

1 7 5 1 

11 Кедендік рәсімдеу 1 5 5 1 

12 Туристердің кедендік 

бақылауды өту тәртібі 

1 3 5 1 

13 Медициналық ресмилік 1 5 5 1 

14 Мәдени құндылықтарды 

шекарадан өткізу 

1 3 5 1 

15 Флора мен фаунаны әкелім 

және әкетілім тәртібі 

1 5 5 1 

 БАРЛЫҒЫ: 15 30 75 15 

 

 

 

 8

 

2-кесте. Дәріс, семинар сабақтардың және БОӨЖ сабақтардың 

кестесі 
№ Күні Уақыты Тақырыптар атауы 

Лекциялар 

1   Дүниежүзілік және қазақстандық 

туристік ұйымдар 

2   Төлқұжатты ресмилік 

3   Туристерді визалық қолдау 

4   Виза құжаттарын рәсімдеу процедурасы 

5   Қазақстан Республикасында визаны алу 

және рәсімдеу ережелері 

6   Туристік ресмилік және туризмдегі 

қауіпсіздік 

7   Жеке елдердің туристік ресмилігі 

8   Туризмдегі сақтандыру 

9   Кедендік-тарифті реттеу 

10   Тауарлардың жеке топтарын туристердің 

тасымалдау және декларациялау тәртібі 

11   Кедендік рәсімдеу 

12   Туристердің кедендік бақылауды өту 

тәртібі 

13   Медициналық ресмилік 

14   Мәдени құндылықтарды шекарадан өткізу 

15   Флора мен фаунаны әкелім және әкетілім 

тәртібі 

Семинар сабақтар 

1   Дүниежүзілік және қазақстандық 

туристік ұйымдар 2   

3   Төлқұжатты ресмилік 

 4   

5   Туристерді визалық қолдау 

6   

7   Виза құжаттарын рәсімдеу процедурасы 

8   

9   Қазақстан Республикасында визаны алу 

және рәсімдеу ережелері 10   

11   Туристік ресмилік және туризмдегі 

қауіпсіздік 12   

13   Жеке елдердің туристік ресмилігі 

14   
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15   Туризмдегі сақтандыру 

16   

17   Кедендік-тарифті реттеу 

18   

19   Тауарлардың жеке топтарын туристердің 

тасымалдау және декларациялау тәртібі 20   

21   Кедендік рәсімдеу 

22   

23   Туристердің кедендік бақылауды өту 

тәртібі 24   

25   Медициналық ресмилік 

26   

27   Мәдени құндылықтарды шекарадан өткізу 

28   

29   Флора мен фаунаны әкелім және әкетілім 

тәртібі 30   

СОӨЖ (СӨЖ) 

1   Дүниежүзілік және қазақстандық 

туристік ұйымдар 

2   Төлқұжатты ресмилік 

3   Туристерді визалық қолдау 

4   Виза құжаттарын рәсімдеу процедурасы 

5   Қазақстан Республикасында визаны алу 

және рәсімдеу ережелері 

6   Туристік ресмилік және туризмдегі 

қауіпсіздік 

7   Жеке елдердің туристік ресмилігі 

8   Туризмдегі сақтандыру 

9   Кедендік-тарифті реттеу 

10   Тауарлардың жеке топтарын туристердің 

тасымалдау және декларациялау тәртібі 

11   Кедендік рәсімдеу 

12   Туристердің кедендік бақылауды өту 

тәртібі 

13   Медициналық ресмилік 

14   Мәдени құндылықтарды шекарадан өткізу 

15   Флора мен фаунаны әкелім және әкетілім 

тәртібі 
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3-кесте. Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру 

кестесі 

Бақылау 

 түрі 

Сабақ тақырыптары  

(ағымдағы бақылау 

үшін) 

Тапсырмалар 

тізімі  

(бақылау 

формасы) 

Тапсыру 

мерзімі 

Ағымдық 

бақылау 

1 тақырып. 

Халықаралық және 

қазақстандық 

туристік ұйымдар 

1. Тестке жауап 

беру. 

2.  Слайд жасау. 

1 апта 

Ағымдық 

бақылау 

2 тақырып.  

Төлқұжатты 

ресмилік 

1. Тестке жауап 

беру. 

2. Реферат жазу. 

2 апта 

Ағымдық 

бақылау 

3 тақырып.  

Туристерді визалық 

қолдау 

1. Тест құру. 

2. Нормативті 

материалдарды 

игеру. 

3 апта 

Ағымдық 

бақылау 

4 тақырып.  

Виза құжаттарын 

рәсімдеу 

процедурасы 

1. Тест 

сұрақтарын құру. 

2. Презентация 

дайындау. 

4 апта 

Ағымдық 

бақылау 

5 тақырып.  

Қазақстан 

Республикасында 

визаны алу және 

рәсімдеу ережелері 

1. Тест 

сұрақтарын құру. 

2. Визалық 

анкетаны толтыру. 

3. Сөздік жасау. 

5 апта 

Ағымдық 

бақылау 

6-тақырып. 

Туристік ресмилік 

және туризмдегі 

қауіпсіздік 

1 Сөздік жасау. 

2.    Презентация 

жасау. 

3. Эссе жазу. 

6 апта 

Ағымдық 

бақылау 

7-тақырып. 

Жеке елдердің 

туристік ресмилігі 

1. Тест сұрақтарын  

құру. 

2.  Презентация 

жасау. 

7 апта 

Ағымдық 

бақылау 

8-тақырып. 

Туризмдегі 

сақтандыру 

1. Тест сұрақтарын 

құру. 

2.   Әдебиеттермен 

жұмыс істеу. 

8 апта 

Аралық 

бақылау – 

Р1 

1-8 тақырыптар Коллоквиум 8 апта 
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Ағымдық 

бақылау 

9-тақырып. 

Кедендік-тарифті 

реттеу 

 

1.    Нормативті 

материалдармен 

жұмыс істеу. 

2.Слайд жасау 

9 апта 

Ағымдық 

бақылау 

10- тақырып. 

Тауарлардың жеке 

топтарын 

туристердің 

тасымалдау және 

декларациялау 

тәртібі 

1.  Слайд жасау.  

2.   Нормативті 

материалдармен 

жұмыс істеу. 

3.    Сөздік жасау. 

10апта 

Ағымдық 

бақылау 

11-тақырып.  

Кедендік рәсімдеу 

1.   Реферат жазу.  

2.   Тест 

сұрақтарын құру 

11 апта 

Ағымдық 

бақылау 

12-тақырып.  

Туристердің 

кедендік бақылауды 

өту тәртібі 

1.     Нормативті 

материалдармен 

жұмыс істеу. 

2.    Тест 

сұрақтарын құру 

12 апта 

Ағымдық 

бақылау 

13-тақырып. 

Медициналық 

ресмилік 

1.   Презентация 

жасау. 

2.  Сөздік жасау. 

13 апта 

Ағымдық 

бақылау 

14-тақырып. 

Мәдени 

құндылықтарды 

шекарадан өткізу 

1.  Нормативті 

материалдармен 

танысу.  

2.  Тест сұрақтарын 

құру  

14 апта 

Ағымдық 

бақылау 

15-тақырып. Флора 

мен фаунаны әкелім 

және әкетілім 

тәртібі 

1. Сөздік жасау. 

2. Презентация 

дайындау. 

15 апта 

Аралық 

бақылау – 

Р2 

9-15 тақырыптар Коллоквиум 15 апта 

Қортынды 

бақылау  

1-15 тақырыптар Тестілеу арқылы 

емтихан тапсыру 

Академиялық 

күнтізбеге 

сәйкес 

 

1 – МОДУЛЬ. ВИЗАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ РӘСІМДЕЛУ 

ПРОЦЕДУРАЛАРЫ МЕН ЕРЕЖЕЛЕРІ 

1-ТАҚЫРЫП. Дүниежүзілік және Қазақстандық туристік 

ұйымдар 
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Лекция жоспары (1 сағат) 

1. Дүниежүзілік туристік ұйымдар. 

2. Арнайы туристік ұйымдар. 

3. Туризм бойынша Қазақстан Республикасының ұлттық 

ұйымдары. 

Әдебиет: 1,2,6,15 

 

Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1- сабақ 
1.  Дүниежүзілік туристік ұйымдар. 

2.  Арнайы туристік ұйымдар. 

3.  Туризм бойынша Қазақстан Республикасының ұлттық  

ұйымдары. 

      2- сабақ 
1.  Туризм бойынша аймақтық қоғамдық ұйымдар. 

2. Бүкіләлемдік туристік ұйымның (БТҰ) рөлі мен маңызы. 

3. Елдің құқықтық режимі және халықаралық құқық. 

 

СӨЖ тапсырмалары: 

1.Тақырыптың сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу. 

2. Негізгі түсініктерді игеру. 

3. Тест сұрақтарына жауап беру. 

СОӨЖ тапсырмалары: 

1.Тақырып бойынша кроссворд құру. 

2. 10-нан кем болмайтын тест сұрақтарын құру.  

3. Халықаралық туристтік ұйымдардың қызметтері бойынша оқулық 

және ғылыми әдебиетпен жұмыс жасау (конспект дайындау). 

Өзін – өзі тексеруге арналған сұрақтар: 

1.БТҰ қашан құрылған және оның негізгі мақсаттары мен қызмет 

бағыттары қандай? 

2.Қазақстан БТҰ құрамына кіреді ме? 

3.Қазақстандық туристік ассоциацияның мүшелерін атаңыз? 

4.ICAO және IATA ұйымдарының қызметтерінің өзгешелігі неде? 

5.Қазақстанда туризмнің дамуындағы БТҰ рөлі туралы әңгімелеңіз? 

6.Туристтік рынокта әрекет ететін үкіметтік емес ұйымдардың 

жіктелуі? 

7. Туристтерге қызмет көрсететін туристік ұйымдардың негізгі 

топтарын атаңыз? 

8. Түрлі туристік клуб қызметтері туралы әңгімелеңіз?  

Тақырып төнірегінде түйін сөздер жасау. 
 

2-ТАҚЫРЫП. Төлқұжатты ресмилік 
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Лекция жоспары (1 сағат) 

1. Төлқұжат жүйесінің түсінігі. 

2. Төлқұжат жүйесінің пайда болу тарихы. 

3. Қазақстандық төлқұжатты-визалық жүйе. 

Әдебиет: 1,8,12,14 

Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ 
1.  Төлқұжат жүйесінің түсінігі. 

2.  Төлқұжат жүйесінің пайда болу тарихы. 

3.  Қазақстандық төлқұжат жүйесінде орын алған өзгерістер. 

2- сабақ 
1. Қазақстандық төлқұжатты-визалық жүйе ерекшеліктері. 

2. Туризмдегі басқа жеке тұлға куәлігі. «GREEN-CARD» (жасыл 

карта) түсінігі.  

  

СӨЖ тапсырмалары: 

1.Тақырыптың сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу. 

2. 10-нан кем болмайтын тест сұрақтарын құру 

3. Тест сұрақтарына жауап беру. 

СОӨЖ тапсырмалары: 

1. Келесі тақырыптар бойынша рефераттар дайындау:  

А)Төлқұжат жүйесінің пайда болу тарихы. 

Б) Қазіргі Қазақстандық  төлқұжатты-рұқсатнамалық жүйе 

ерекшеліктері. 

В) Әлемнің түрлі елдеріндегі төлқұжат жүйесінің жағдайы. 

2. Жалпы тақырыпқа байланысты сөздік жасау. 

3. ХҚО-на тысқары сабақ.  

Өзін – өзі тексеруге арналған сұрақтар: 

1.Төлқұжат дегеніміз не? 

2.Қазақстандағы төлқұжат жүйесінің пайда болуының негізгі 

кезендерін атаңыз? 

3.Төлқұжаттың қандай түрлерін білесіз? Олардың ерекшеліктері мен 

негізгі сипаттамаларын атаңыз? 

4.ҚР-да шетел төлқұжаттарын берудегі негізгі ережелер туралы 

баяндаңыз? 

5.Қазақстандық төлқұжаттардың әлемдік төлқұжат жүйесіне 

интеграциялаудағы туындайтын мәселелер 

Тақырып төнірегінде түйін сөздер жасау. 
 

3-ТАҚЫРЫП. Туристерді визалық қолдау 

Лекция жоспары (1 сағат) 

1. Тараптардың жауапкершілік дәрежесі. 
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2. Визалық және визасыз кіру ерекшеліктері. 

3. Виза түрлері, оларды рәсімдеу ережелері мен мерзімдері. 

Әдебиет: 1,7,9,12,14 

Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1- сабақ 
1. Тараптардың жауапкершілік дәрежесі. 

2. Визалық және визасыз кіру ерекшеліктері. 

3. Виза түрлері.  

2- сабақ 

1. Визаны дайындау тәртібі.  

2. Шенгендік келісім. 

3. Шенгендік визаны алу тәртібі. 

4.Қазақстандық туристердің алдында визаны толтырумен 

байланысты туындайтын мәселелер. 

СӨЖ тапсырмалары: 

1. Тақырыптың сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу. 

2. Негізгі түсініктерді игеру. 

3. Өзіндік тексеру сұрақтарына жауап беру. 

4. Оқу процесінің жүйелігі үшін кесте құру. Визалардың түрін, 

олардың сипаттамасын схема түрінде құрыныз.  

СОӨЖ тапсырмалары: 

1. 10-нан кем болмайтын тест сұрақтарын құрастыру. 

2. Нормативті материалдарды игеру. 

3. Тақырып бойынша глосарий құру. 

Өзін – өзі тексеруге арналған сұрақтар: 

1.  «Визалық қолдаулар»  түсінігін ашыңыз. 

2. «Виза» түсінігі, ол ненің негізінде беріледі? 

3. Қазақстанда қолданылатын визалардың түрін атаныз? 

4. Визалардың функциялары? 

5. Виааларды алу тәртібі туралы айтыныз. 

6. Шенгентік виза алудығ қандай талаптар қойылады? 

7. Шетел азаматтары үшін ҚР ІІМ визаны рәсімдеу үшін қандай 

құжаттар керек? 

8. Визасыз режим дегеніміз не, ол қалай орнатыладыі? 

9. Қызмет визалары кімдерге беріледі? 

10. ҚР визасын алмастыратын құжаттар. 

11. Анықтаныз, берілген код визаның қандай категрориясына 

жатады? 

№ Виза кодтары Анықтамалар 

1 КВ  

2 ЖСБ  

3 ТСВ  
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4 ЕАВ  

5 ТВ  

  

Нормативті материалдарды игеру. 

Барлық категориялы визалар арнайы қағазда жасалынған қолдан 

жасаудан қорғалған жапсырма формасында болады. Виза жапсырмасы 

визаның өзі және сондай номерлі оның көшірмесінен тұрады. 

Визаны дайындау кезінде кодтың сол жағында виза  категориялары 

– ДВ (дипломатиялық), КВ(қызметтік), ИНВ(инвесторлық), 

ІСВ(іскерлік), ЖСБ(жеке), ТСВ(туристтік), ОУВ(оқуға), 

ЕАВ(емделуге), ЖЕВ(жұмысқа), ТТВ (тұрақты орналасу), 

ТВ(транзиттік), оны беретін мекеменің коды көрсетіледі. Виза 

фамилиясы көрсетілетін консулдық лауазымды тұлғамен (миграциялық 

полицияның лауазымды тұлғасымен) қол қойылады. 

ҚР СІМ қажеттілігіне қарай реттілік кодтарын ауыстыра алады,ол 

туралы шетел мекемесіне және ҚР СІМ консулдық пунктеріне ҚР ІІМ 

және ҰҚК (КНБ РК) уақытылы хабарлайды. 

Виза қолымен немесе компьютерде толтырылады. 

Визаның берілу әрекет ету күндері араб сандарымен көрсетіледі. 

Мысалы,15.09.08.  

«Дипломатиялық», «қызметттік», «инвесторлық», «іскерлік», 

«туристтік», «оқуға», «емделуге», «жұмысқа», «категориялы 

рұқсатнамаларда», «шақырған мекеме», графасында шақырған 

ұйымның атауы көрсетіледі. Мысалы: «ҚР қаржы министрлігі». 

Әдебиеттер: 1, 7, 16, 19 

Тақырып төнірегінде түйін сөздер жасау. 
 

4-ТАҚЫРЫП.  Виза құжаттарын рәсімдеу процедурасы  

Лекция жоспары (1 сағат) 

1. Түрлі елдерде виза құжаттарын рәсімдеу ерекшеліктері мен 

ережелері. 

2. Төлқұжатты-виза құжаттарын жасау технологиясы. 

3. Визаны рәсімдеу тәртібі мен ережесі. 

Әдебиет: 1,7,13,14 

Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1- сабақ 
1. Түрлі елдерде виза құжаттарын рәсімдеу ерекшеліктері мен 

ережелері. 

2. Төлқұжатты-виза құжаттарын жасау технологиясы. 

3. Визаны рәсімдеу тәртібі мен ережесі. 

2- сабақ 
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1. Қазіргі заманғы төлқұжатты-виза құжаттарының дайындалу, 

безендірілу негіздері. 

2. Қазіргі заманғы төлқұжатты-виза құжаттарды бақылау.  

    3. Бүкіләлемдік туристік ұйымның туристік визаға қатысты    

ұсыныстары. 

СӨЖ тапсырмалары: 

1. Тақырыптың сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу. 

2. Негізгі түсініктерді игеру. 

3. 10-нан кем болмайтын тест сұрақтарын құрастыру. 

СОӨЖ тапсырмалары: 

1. Тақырып сұрақтары бойынша презентация дайындау. 

2. Глосарий құру. 

3. Тест сұрақтарына жауап беру. 

4. «Гелиос» туристік фирмасына тысқары сабақ. 

Өзін – өзі тексеруге арналған сұрақтар: 

1. Әр түрлі елдердегі визалық құжаттарды рәсімдеудің тәртібі мен 

ерекшеліктерің сипаттаныз? 

2. Куәлік визалық құжатты жасау технологиясы қандай? 

3. Жаңа замандағы куәлік визалық құжаттарды рәсімдеу, бақылау және 

жасау тәртібін атаныз? 

4. ТМД елдерінде куәлік визалық құжаттардың биометриялық 

берілгендер жүйесінде қандай әлеуметтік маңызды тапсырмалар 

орындалады? 

Тақырып төнірегінде түйін сөздер жасау. 
 

5 – ТАҚЫРЫП. Қазақстан Реуспубликасында визаны алу және 

рәсімдеу ережелері  

Лекция жоспары (1 сағат) 
1. Қазақстан Республикасында визаны алу ережелері. 

2. ҚР-ның шетел мекемелеріне Қазақстан Республикасының 

Сыртқы істер Министрлігінің (СІМ) визалық қолдауын жіберу 

тәртібі. 

3. Қазақстан Республикасына келу бойынша визаны тіркеу тәртібі.  

Әдебиет: 9,10,15 

Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ 
1. Қазақстан Республикасында визаны алу ережелері. 

2. ҚР-ның шетел мекемелеріне Қазақстан Республикасының СІМ  

визалық қолдауын жіберу тәртібі. 

3. Қазақстан Республикасына келу бойынша визаны тіркеу тәртібі.  

2-сабақ 



 17

1. ҚР-ның қонақ үйлерінде шетел төлқұжаттарын тіркеу 

ережелері. 

2. ҚР-ның СІМ-нің қызметі. 

3. ҚР-ның елдердегі өкілеттілігі. 

СӨЖ  тапсырмалары: 

     1.Тақырыптың сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу. 

3. Негізгі түсініктерді игеру. 

4. Тақырып бойынша 10-кем болмайтын тест сұрақтарын құру. 

СОӨЖ тапсырмалары: 

1.Қазақстандық визаны алу ережелерін талдаңыз. 

2.Глосарий құру. 

3.Тест сұрақтарына жауап беру. 

Өзін – өзі тексеруге арналған сұрақтар: 

1. Қазақстан Республикасында виза алудың негізгі тәртіптерін 

сипаттаныз? 

2. ҚР қонақ үйлерінде шетел куәліктерін тіркеу тәртібі қалай 

жүргізіледі? 

3. ҚР СІМ негізгі тапсырмасы мен функциялары? 

Тақырып төнірегінде түйін сөздер жасау. 
 

2 – МОДУЛЬ. ТУРИЗМДЕГІ ҚАУІПСІЗДІК ПЕН 

САҚТАНДЫРУ 

 

6-ТАҚЫРЫП. Туристік ресмилік және туризмдегі қауіпсідік  

Лекция жоспары (1 сағат) 

1.  Туристік ресмилік түсінігі мен мазмұны. 

2.  Туризмдегі қауіпсіздік мәселесі. 

3. Туристік қызметтегі тәуекелділіктің түрлері. 

Әдебиет: 1,6,7,9 

Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1- сабақ 
1.  Туристік ресмилік түсінігі мен мазмұны. 

2.  Туризмдегі қауіпсіздік мәселесі. 

3. Туристік қызметтегі тәуекелділік түсінігі. 

2 - сабақ 
1. Саяси тәуекелділік. Халықаралық терроризм. Экономикалық 

тәуекелділік. Инфекциялық сырқаттар тәуекелділігі. 

2. Дүлей апаттар мен табиғи катаклизмалар. 

3. Туризмде қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша шаралар. 

СӨЖ  тапсырмалары: 

1.     Тақырыптың сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу. 
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2.  Туризмдегі қауіпсіздік мәселері сұрақтары бойынша оқу 

әдебиеттерімен жұмыс істеу. 

3. Оқу құралының жүйелігі үшін туризмдегі қауіпсіздік сұрақтары 

бойынша кесте құру. 

СОӨЖ тапсырмалары: 

1.    Тақырыпқа байланысты сөздік жасау. 

2.    Тақырып сұрақтары бойынша презентация жасау. 

3.    Тест сұрақтарына жауап беру. 

 

Өзін – өзі тексеруге арналған сұрақтар: 

1. «Туристік құжаттар » термині нені білдіреді? 

2. Туристік құжаттар қандай тәртіппен орнатылады? 

3. Туристік құжаттардың маңыздылығын растайтын халықаралық 

құжаттарды атаныз және сипаттаныз? 

4. Туризмнің жаһандық этикалық кодексінің негізгі маңызы? 

5. Туризмдегі қауіпсіздікпен байланысты негізгі мәселерін 

сипаттаныз? 

6. Қандай елдер туристер үшін криминогенді болып табылады?  

Тақырып төнірегінде түйін сөздер жасау. 

 

7- ТАҚЫРЫП. Жеке елдердің туристік ресмилігі  

Лекция жоспары (1 сағат) 

1. Қытай, Түркияның визалық ресмилігі. 

2. Австрия, Ұлыбритания, Германияның визалық ресмилігі. 

3. Жапония, АҚШ-қа визаны рәсімдеу ерекшеліктері.  

Әдебиет: 1,6,7,9,11,12 

Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1- сабақ 
1. Қытай мен Түркияның визалық ресмилігі. 

2. Австрияның туристік ресмилігі. Елге келу-кету тәртібі. 

3. Ұлыбританиядағы визалық ресмилік. 

2- сабақ 
1. Германияның визалық ресмилігі. 

2. Жапония, АҚШ-қа визаны рәсімдеу ерекшеліктері.  

3. Өзге елдердің туристік ресмилігінің ерекшеліктері. 

СӨЖ  тапсырмалары: 

1.    Тақырыптың сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу. 

2.    Тақырыпқа байланысты сөздік құру. 

СОӨЖ тапсырмалары: 

1.    Тақырып сұрақтары бойынша презентация жасау. 

2.    10-нан кем болмайтын тест сұрақтарын құру. 

3.    Тест сұрақтарына жауап беру. 
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Өзін – өзі тексеруге арналған сұрақтар: 

1. Қытайда визаны рәсімдеудің ерекшелігі? 

2. Қытайда визаны рәсімдеу кезінде қандай санитарлық нормаларды 

ұстану қажет. 

3. Автрия, Германияда туристік құжаттарды рәсімдеу қалай 

жүргізіледі? 

4. Турция территориясына тауарларды енгізу кезіндегі нормаларды 

атаныз?  

5. Қазақстан азаматтары Турция консульствасында визаны 

рәсімдеуі үшін қандай құжаттар керек?  

6. Жапонияда виза алу ерекшеліктері? 

7. Жапониянынң кедендік рәсімдері? 

8. Жапонияда виза алудың негізгі әдістерін  атаныз және 

сиапттаныз. 

9. «Иммиграциондық виза» және «иммиграциялық емес виза» 

түсініктері нені білдіреді?  

10. Американдық визалардың категориясын атаныз. 

Тақырып төнірегінде түйін сөздер жасау. 

 

8-ТАҚЫРЫП. Туризмдегі сақтандыру 

Лекция жоспары (1 сағат) 

1.  Сақтандыру жүйесінің анықтамасы мен түсінігі. 

2. Туристердің медициналық шығындарын міндетті сақтандыру. 

3.  Сақтандыру жағдайларының түрлері. 

Әдебиет: 1,6,11,14,15 

Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ 
1. Сақтандыру жүйесінің анықтамасы мен түсінігі. 

2. Туристердің медициналық шығындарын міндетті сақтандыру. 

3. Сақтандыру жағдайларының түрлері. 

2-сабақ 
1. Халықаралық сақтандыру полисі. 

2. Сақтандыру полисінің қарастыратын қосымша қызметтері. 

3. Сақтандыру полисінің құнын қалыптастыру. 

4. Сақтандыру компанияларының қызметі. 

СӨЖ тапсырмалары: 

1. Тақырыптың сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу. 

2. Тақырыпқа байланысты сөздік құру. 

3. Туризмдегі сақтандыру  сұрақтары бойынша оқу әдебиеттерімен 

жұмыс істеу. 

ОСӨЖ тапсырмалары: 

1. 10-нан кем болмайтын тест сұрақтарын құрастыру. 
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2. Тест сұрақтарына жауап беру.  

  3. Сақтандыру компаниясынатысқары сабақ. 

Өзін – өзі тексеруге арналған сұрақтар: 

1.Туроператор және турагенттің азаматтық-құқықтық 

жауапкершілігін міндетті  сақтандырудың мақсаты мен міндеті? 

2. Туризмдегі сақтандыру обьектісі болып не табылады? 

3. Қандай жағдайлар сақтандыру жағдайлары болып саналады? 

4. Туризмдегі сақтандыру түрлерін атаңыз?  

5. Туристерді сақтандыру бойынша алдынғы орындағы елдерді 

атаныз?  

6. Еуропа елдеріндегі төменгі сақтандыру деңгейі немен 

түсіндіріледі? 

7. Сақтандыру туралы келісім жасалғаны қалай дәлелденеді? 

8. «Репатриация» терминің түсіндірініз? 

Тақырып төнірегінде түйін сөздер жасау. 

 

9-ТАҚЫРЫП. Кедендік тарифті реттеу 

Лекция жоспары (1 сағат) 

1.  Туристердің тауарларды кеден төлемдерін төлеусіз жылжыту 

шарттары. 

2. Өндірістік және коммерциялық қызметке арналмаған тауарлар. 

3. Туристердің тауарларды уақытша әкелімі/әкетілімі. 

4. Шетел валютасының әкелім және әкетілім тәртібі. 

Әдебиет: 1,3,4,5,10,15 

Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ 
1. Туристердің тауарларды кеден төлемдерін төлеусіз жылжыту 

шарттары. 

2. Өндірістік және коммерциялық қызметке арналмаған тауарлар. 

3. Туристердің тауарларды уақытша әкелімі/әкетілімі. 

2-сабақ 
1. Шетел валютасының әкелім және әкетілім тәртібі. 

2. Туристердің тасымалдайтын ілеспе және ілеспе емес багаж 

түсінігі. 

3. Шетел мемлекеттерінің кеден төлемдері. 

  СӨЖ тапсырмалары: 

1.   Тақырыптың сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу. 

2.   Нормативті материалдармен жұмыс істеу. 

3.   Жеке тұлғаларға ҚР-дан тыс шетел валютасын шығаруына ереже 

құру. 

ОСӨЖ тапсырмалары: 
4.  10-нан кем болмайтын тест сұрақтарын құрастыру. 
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5.  Тақырып бойынша слайдтар дайындау. 

6.  Тақырып бойынша сөздік құру. 

Өзін – өзі тексеруге арналған сұрақтар: 

1. Туристермен туарларды жеңілдік тариф бойынша тасымалдауы 

дегеніміз не? 

2. Тауарларды жеңілдік тәртіппен тасымалдауға қажет жағдайлар. 

3. Тауарларды ауызша декларациялау дегеніміз не? 

4. «Шығарып салынбайтын жүк» термині нені білдіреді? 

5. Қандай тауарлар өндірістік немесе кәсіпкерлік болып табылады? 

6. Туристердің тауарларды уақытша еңгізуінде қандай ерекшеліктер 

бар? 

7. Жеңілдік тәртіп бойынша тауарларды уақытша енгізудің мерзімі? 

8. Қазақстан Республикасының кедендік территориясынан тыс шетел 

валютасын шығару тәртібі қандай? 

Тақырып төнірегінде түйін сөздер жасау. 

 

3 – МОДУЛЬ. КЕДЕНДІК ТӘРТІП ПЕН МЕДИЦИНАЛЫҚ 

РЕСМИЛІК  

10-ТАҚЫРЫП. Тауарлардың жеке топтарын туристердің 

тасымалдауы және декларациялау тәртібі 

Лекция жоспары (1 сағат) 

1.  Тауарлар мен көлік құралдарын кеден шекарасы арқылы 

өткізудің негізгі принциптері. 

2.  ҚР-ның кеден шекарасы арқылы өткізуге тыйым салынған және 

шектелген тауарлар. 

3. Кеден шекарасы арқылы алкогольді өнім, темекі бұйымдарын, 

азық-түлік өнімдерін өткізу тәртібі. 

Әдебиет: 1,3,4,5,11,13 

Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ 
1.  Тауарлар мен көлік құралдарын кеден шекарасы арқылы 

өткізудің негізгі принциптері. 

2.  ҚР-ның кеден шекарасы арқылы өткізуге тыйым салынған және 

шектелген тауарлар. 

3. Кеден шекарасы арқылы алкогольді өнім, темекі бұйымдарын, 

азық-түлік өнімдерін өткізу тәртібі. 

2-сабақ 
1. Тауарлар мен көлік құралдарын кеден шекарасынан жеке 

тұлғалармен өткізу ерекшеліктері. 

2. Тауарлардың халықаралық пошталық аударымдармен өткізу 

тәртібі. 

 22

3. Тауарлардың халықаралық пошталық аударымдарда 

декларациялау. 

СӨЖ тапсырмалары: 

1.  Тақырыптың сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу. 

2.   Нормативті материалдармен жұмыс істеу. 

ОСӨЖ тапсырмалары: 

1.   Тақырып бойынша сөздік құру. 

2.   Тақырып бойынша слайдтар дайындау. 

 Өзін – өзі тексеруге арналған сұрақтар: 

1. Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы 

тауарларды тасымалдаудың негізгі принциптерін атаныз. 

2. ҚР кіргізуге тыйым салынған тауарларды атаныз. 

3. Қазақстан Республикасынан қандай тауарларды шығаруға 

тыйым салынған. 

4. ҚР туристер акцизді тауарлардың қандай көлемін кіргізуге 

құқығы бар. 

Тақырып төнірегінде түйін сөздер жасау. 

 

11-ТАҚЫРЫП. Кедендік рәсімдеу  

Лекция жоспары (1 сағат) 

1.  Туристердің кедендік рәсімдеу түсінігі мен ережелері. 

2.  Көліктің әр түрімен жүргізілетін тасымалдау кезінде кедендік 

рәсімдеу мен бақылау ерекшеліктері. 

3. Жолаушы кеден декларациясын толтыру тәртібі. 

Әдебиет: 1,3,6,13,14 

Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ 
1.  Туристердің кедендік рәсімдеу түсінігі мен ережелері. 

2.  Көліктің әр түрімен жүргізілетін тасымалдау кезінде кедендік 

рәсімдеу мен бақылау ерекшеліктері. 

3. Жолаушы кеден декларациясын толтыру тәртібі. 

2-сабақ 

1. Кедендік рәсімдеуге қажетті құжаттар. 

2. Декларация түрлері және оларды кеден органдарына ұсыну 

мерзімі. 

3. Декларант, оның құқықтары мен міндеттері. Кедендік 

дайындаудың басқа қатысушылары. 

СӨЖ тапсырмалары: 

1.   Тақырыптың сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу. 

2.   Нормативті материалдармен жұмыс істеу. 

3.   Реферат жазу. Тақырыптары: 

   А) Жүктік кедендік декларация  
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   Б) Жолаушалар декларациясы 

   В) Тауарларды халақаралық пошталық жіберудің ерекшелігі 

   Г) Кедендік жолаушылар декларациясын рәсімдеу тәртібі 

ОСӨЖ тапсырмалары: 

1.   10- нан кем болмайтын тест сұрақтарын құру. 

2.   Кедендік дайындаудың схемалық алгоритмін құрыныз. 

Өзін – өзі тексеруге арналған сұрақтар: 

1. «Кедендік дайындау» түсінігін анықтаңыз. 

2. Кедендік дайындаудың неше деңгейі сізге белгілі? 

3. Кедендік дайындаудың алғышартты тәіртібі дегеніміз не? 

4. Кедендік дайындаудың субъектісі және объектісі. 

5. Су көлігімен келген туристерді кедендік дайындау қалай 

жүргізіледі? 

6. Темір жол тасымалдау көлігінде қай жерлерде кедендік бақылау 

жүргізіледі? 

7. Халықаралық авиациялық тасымалдаудың  кедендік дайындау 

ерекшелігі. 

8. Туристер арасында ең ыңғайлы деп танылған тасымалдау көлігі? 

9. Жолаушылар кедендік декларациясының түсінігі мен негізгі міндеті. 

10. Жолаушылар кедендік декларациясын дайындау тәртібі. 

Тақырып төнірегінде түйін сөздер жасау. 

 

12-ТАҚЫРЫП. Туристердің кедендік бақылаудан өту тәртібі  

Лекция жоспары (1 сағат) 

1.  Кедендік бақылау түсінігі. Туристермен жұмыс жүргізуде 

қолданылатын кедендік бақылау формалары. 

2.  Кедендік бақылаудан өтудің жалпы тәртібі. Кеден бақылауынан 

өту кезінде қажетті құжаттар. 

3. Келу және кету кезінде кеден бақылауы зонасы арқылы 

туристерді жылжыту кескіні. 

Әдебиет: 1,3,12,14 

Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ 
1.  Кедендік бақылау түсінігі. Туристермен жұмыс жүргізуде 

қолданылатын кедендік бақылау формалары. 

2.  Кедендік бақылаудан өтудің жалпы тәртібі. Кеден бақылауынан 

өту кезінде қажетті құжаттар. 

3. Кедендік дайындау мен бақылау орындары. 

2-сабақ 
1. Келу және кету кезінде кеден бақылауы зонасы арқылы 

туристерді жылжыту кескіні. 

2. Жеке тексерме кеден бақылауының ерекше түрі ретінде. 
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   СӨЖ тапсырмалары: 

1.     Тақырыптың сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу. 

2.     Нормативті материалдармен жұмыс істеу. 

  ОСӨЖ тапсырмалары: 
1.    Тақырып бойынша глосссарий дайындау 

2.     Тақырып бойынша слайдтар презентациясын дайындау. 

Өзін – өзі тексеруге арналған сұрақтар: 

1. «Кедендік бақылау» термині нені білдіреді? 

2. Кедендік бақылаудың мақсаты неде? 

3. Физикалық тұлғаларға қатысты тауарлар мен көлік 

құралдарын кедендік бақылау ерекшеліктерін сипаттаныз? 

4. Кедендік бақылаудың формалары және түрлерін атаныз? 

5. Жеке тексеру кедендік бақылаудың ерекше түрі ретінде. 

6. Кедендік бақылау жүргізу кезінде қажет құжаттардын тізімін 

атаныз.    

7.  Туристердің кедендік бақылау зонасынан туристердің кіру және 

шығу схемасын атаныз 

Тақырып төнірегінде түйін сөздер жасау. 

 

13-ТАҚЫРЫП. Медициналық ресмилік 

Лекция жоспары (1 сағат) 

1. Медициналық ресмиліктің негізгі мақсаттары мен міндеттері. 

2. Туристердің санитарлы-эпидемиологиялық қауіпсіздігі 

төңірегіндегі мемлекеттік реттеу. 

3. Халықаралық саяхаттаудағы медико-санитарлық ережелер. 

Әдебиет: 1,6,9,10,13 

Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ 
1. Медициналық ресмиліктің негізгі мақсаттары мен міндеттері. 

2. Туристердің санитарлы-эпидемиологиялық қауіпсіздігі 

төңірегіндегі мемлекеттік реттеу. 

3.    Халықаралық саяхаттаудағы медико-санитарлық ережелер. 

2-сабақ 

1. Саяхаттаушылардың негізгі сырқаттарына шолу. 

2. Инфекцияның алдын алу және онымен күрес. 

3. Карантинді сырқаттар және олардың таралу зоналары. 

  СӨЖ тапсырмалары: 

1.    Тақырыптың сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу. 

2.    Туристердің негізгі ауратын сырқаттардың түрі бойынша 

презентация жасаңыз. 

3.   Инфекциялармен күресу және профилактикасы  сұрақтары 

бойынша оқу әдебиеттерімен жұмыс істеу.  
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ОСӨЖ тапсырмалары: 
1. Туристерге саяхат кезіндегі қауіпсіздік шаралары туралы естелік 

жасау.  

2. Тақырыпқа қатысты баспа беттерінде жарық көрген мақаларларға 

шолу жасау. 

 Өзін – өзі тексеруге арналған сұрақтар: 

1. «Медицианлық ресмилік» түсінігі нені білдіреді? 

2. Қазақстанның санитарлы-эпидемиологиялық жағдайын 

бағаланыз. 

3. Медициналық ресмилік саласын мемлекеттік реттеудің маңызы. 

4. Саяхат кезінде турист денсаулығына зиян әкелетін ауру түрін 

атаныз. 

5. «Вакцинация» түсінігіне анықтама берініз. 

6. Туристің емдік қорапшасына не кіреді? 

7. Экзотикалық  елдерге саяхат жасамақшы  туристке қандай кеңес 

беру керек? 

Тақырып төнірегінде түйін сөздер жасау. 

 

14-ТАҚЫРЫП. Мәдени құндылықтарды шекарадан өткізу 

Лекция жоспары (1 сағат) 

1. Мәдени құндылықтар түсінігі. 

2. Шығаруға жатпайтын мәдени құндылықтар категориясы. 

3. Мәдени құндылықтарды кедендік дайындау ерекшеліктері. 

Әдебиет: 1,6,9,11,13 

Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ 
1. Мәдени құндылықтар түсінігі. 

2. Шығаруға жатпайтын мәдени құндылықтар категориясы. 

3. Мәдени құндылықтарды кедендік дайындау ерекшеліктері. 

2-сабақ 

1. Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы 

тауарлардың әкелім және әкетілім ережелері. 

2. Шет мемлекеттерінің аумағы арқылы мәдени құндылықтарды 

өткізу ерекшеліктері. 

СӨЖ тапсырмалары: 

1.   Тақырыптың сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу. 

2.   Нормативті материалдармен танысу.  

3.   Тақырып бойынша сөздік құру. 

ОСӨЖ тапсырмалары: 

1. Тақырып бойынша презентациялар дайындау. 

2. Мәдени құндылықтар тізімін жасау. 

Өзін – өзі тексеруге арналған сұрақтар: 
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1. «Мәдени құндылықтар» дегеніміз не? 

2. Заттардың қандай категориялары «мәдени құндылық» қатарына 

жатады. 

3. Қазақстан Республикасынан шығаруға тыйым салынған мәдени 

құндылықты тауарларды атаңыз. 

4. ҚР мәдени құндылықтарды шығаруға рұқсатнама қағазын алу 

процедурасы қандай? 

5. Мәдени құндылықтарды уақытша шығару (кіргізу) дегеніміз 

не? 

6. Уақытша шығарудың мерзімі қандай? 

 

15-ТАҚЫРЫП. Флора мен фаунаны әкелім мен әкетілім  тәртібі  

Лекция жоспары (1 сағат) 

1. ҚР-нан жеке жануарларды әкету тәртібі. 

2. Өсімдіктер мен жануарларды ҚР-сы және басқа елдерге әкелу. 

3. Туристердің флора мен фаунаның үлгілерін өткізу тәртібі. 

CITES конвенциясы. 

Әдебиет: 1,3, 13,14,15 

Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ 
1. ҚР-нан жеке жануарларды әкету тәртібі. 

2. Өсімдіктер мен жануарларды ҚР-сына әкелу. 

3. Өсімдіктер мен жануарларды елге әкелу бойынша шет 

мемлекеттер тәртібі. 

2-сабақ 
1. Туристердің флора мен фаунаның үлгілерін өткізу тәртібі. 

CITES конвенциясы. 

2. Флора мен фауна үлгілерін шекарадан өткізудегі медико-

санитарлық талаптар. 

СӨЖ тапсырмалары: 

1.  Тақырыптың сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу. 

2.  Негізгі түсініктерді игеру. 

3.  Тақырып бойынша презентация құру. 

ОСӨЖ тапсырмалары: 

   1.Тақырып бойынша глоссарий жасау 

   2.Туристердің саяхаттан қайту кезіндегі флора мен фаунаны әкелуде 

туындайтын мәселелерді қарастыру 

Өзін – өзі тексеруге арналған сұрақтар: 

1. Карантинді бақылау дегеніміз не? 

2. Қазақстан Республикасынан иттер мен мысықтарды шығару 

процедурасы туралы айтыңыз? 

3. Қандай хайуанаттар ветеринарлық бақылауда болуы керек. 
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4. Кей еуропалық авиакомпанияларымен хайуанаттарды тасымалдау 

туралы не білесіз? 
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2007 

 

Қосымша әдебиеттер 

1. Сухов Р.И. Организация работы туристского агентства: оқу 

құралы – 2-басылым, өңделген және толықтырылған – М.: «МарТ» 

басылым орталығы, 2006 

2. Гайдукевич Л.М. Международный туризм – Минск: Четыре 

четверти, 2007  

3. Труханович Л.В. Персонал туристской индустрии: должностные 

и производственные инструкции – М.: Финпресс, 2008 

 28

4. Қазақстандық заңды портал Zakon.KZ – «Заңгер» анықтамалық 

жүйесі 

5. www.customs.kz 

6. www.keden.kz 

7. www.tourist.kz 

 

 

7 үлгі 

1 және 2 шептік бақылау жүргізуге арналған бақылау 

сұрақтары, емтиханға дайындалуға арналған сұрақтар 

 

1 шептік бақылау өткізуге арналған сұрақтар: 

1. Халықаралық туристік ұйымдар. 

2. Арнайы туристік ұйымдар. 

3. Туризм бойынша Қазақстан Республикасының ұлттық ұйымдары. 

4. Туризм бойынша аймақтық қоғамдық ұйымдар. 

5. Бүкіләлемдік туристік ұйымның рөлі мен маңызы. 

6. Елдің құқықтық режимі және халықаралық құқық. 

7. Төлқұжат жүйесінің түсінігі. 

8. Төлқұжат жүйесінің пайда болу тарихы. 

9. Қазақстандық төлқұжат жүйесінде орын алған өзгерістер. 

10. Қазақстандық төлқұжатты-рұқсатнамалық жүйе ерекшеліктері. 

11. Туризмдегі басқа жеке тұлға куәлігі. «GREEN-CARD» (жасыл 

карта) түсінігі.  

12. Тараптардың жауапкершілік дәрежесі. 

13. Рұқсатнамалық және рұқсатнамасыз кіру ерекшеліктері. 

14. Рұқсатнама түрлері.  

15. Рұқсатнаманы дайындау тәртібі.  

16. Рұқсатнама дайындау мерзімдері 

17. Шенгендік келісім. 

18. Шенгендік рұқсатнамаы алу тәртібі. 

19. Қазақстандық туристердің алдында рұқсатнаманы толтырумен 

байланысты туындайтын мәселелер. 

20. Түрлі елдерде рұқсатнама құжаттарын дайындау ерекшеліктері 

мен ережелері. 

21. Төлқұжатты-рұқсатнама құжаттарын жасау технологиясы. 

22. Рұқсатнаманы дайындау тәртібі мен ережесі. 

23. Қазіргі заманғы төлқұжатты-рұқсатнама құжаттарының 

дайындалу, безендірілу негіздері. 

24. Қазіргі заманғы төлқұжатты-рұқсатнама құжаттарды бақылау.  

25. Бүкіләлемдік туристік ұйымның туристік рұқсатнамаға қатысты 

ұсыныстары. 
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26. Қазақстан Республикасында рұқсатнаманы алу ережелері. 

27. ҚР-ның шетел мекемелеріне Қазақстан Республикасының СІМ  

рұқсатнамалық қолдауын жіберу тәртібі. 

28. Қазақстан Республикасына келу бойынша рұқсатнаманы тіркеу 

тәртібі.  

29. ҚР-ның қонақүйлерінде шетел төлқұжаттарын тіркеу ережелері. 

30. ҚР-ның СІМ-нің қызметі. 

31. ҚР-ның елдердегі өкілеттілігі. 

32. Туристік ресмилік түсінігі мен мазмұны. 

33. Туризмдегі қауіпсіздік мәселесі. 

34. Туристік қызметтегі тәуекелділік түсінігі. 

35. Саяси тәуекелділік. Халықаралық терроризм.  

36. Экономикалық тәуекелділік.  

37. Инфекциялық сырқаттар тәуекелділігі. 

38. Дүлей апаттар мен табиғи катаклизмалар. 

39. Туризмде қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша шаралар. 

40. Қытай мен Түркияның рұқсатнамалық ресмилігі. 

41. Австрияның туристік ресмилігі. Елге келу-кету тәртібі. 

42. Ұлыбританиядағы рұқсатнамалық ресмилік. 

43. Германияның рұқсатнамалық ресмилігі. 

44. Жапонияда рұқсатнаманы дайындау ерекшеліктері. 

45. АҚШ-қа рұқсатнаманы дайындау ерекшеліктері.  

 

2 шептік бақылау өткізуге арналған сұрақтар: 

1. Сақтандыру жүйесінің анықтамасы мен түсінігі. 

2. Туристердің медициналық шығындарын міндетті сақтандыру. 

3. Сақтандыру жағдайларының түрлері. 

4. Халықаралық сақтандыру полисі. 

5. Сақтандыру полисінің қарастыратын қосымша қызметтері. 

6. Сақтандыру полисінің құнын қалыптастыру. 

7. Сақтандыру компанияларының қызметі. 

8. Туристердің тауарларды кеден төлемдерін төлеусіз жылжыту 

шарттары. 

9. Өндірістік және коммерциялық қызметке арналмаған тауарлар. 

10. Туристердің тауарларды уақытша әкелімі/әкетілімі. 

11. Шетел валютасының әкелім және әкетілім тәртібі. 

12. Туристердің тауарларды кеден төлемдерін төлеусіз жылжыту 

шарттары. 

13. Өндірістік және коммерциялық қызметке арналмаған тауарлар. 

14. Туристердің тауарларды уақытша әкелімі/әкетілімі. 

15. Шетел валютасының әкелім және әкетілім тәртібі. 
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16. Туристердің тасымалдайтын ілеспе және ілеспе емес багаж 

түсінігі. 

17. Шетел мемлекеттерінің кеден төлемдері. 

18. Тауарлар мен көлік құралдарын кеден шекарасы арқылы өткізудің 

негізгі принциптері. 

19. ҚР-ның кеден шекарасы арқылы өткізуге тыйым салынған және 

шектелген тауарлар. 

20. Кеден шекарасы арқылы алкогольді өнім, темекі бұйымдарын, 

азық-түлік өнімдерін өткізу тәртібі. 

21. Тауарлар мен көлік құралдарын кеден шекарасынан жеке 

тұлғалармен өткізу ерекшеліктері. 

22. Тауарлардың халықаралық пошталық аударымдармен өткізу 

тәртібі. 

23. Тауарлардың халықаралық пошталық аударымдарда 

декларациялау. 

24. Туристердің кедендік дайындау түсінігі мен ережелері. 

25. Көліктің әр түрімен жүргізілетін тасымалдау кезінде кедендік 

дайындау мен бақылау ерекшеліктері. 

26. Жолаушы кеден декларациясын толтыру тәртібі. 

27. Кедендік дайындауға қажетті құжаттар. 

28. Декларация түрлері және оларды кеден органдарына ұсыну 

мерзімі. 

29. Декларант, оның құқықтары мен міндеттері. Кедендік 

дайындаудың басқа қатысушылары. 

30. Кедендік бақылау түсінігі. Туристермен жұмыс жүргізуде 

қолданылатын кедендік бақылау формалары. 

31. Кедендік бақылаудан өтудің жалпы тәртібі. Кеден бақылауынан 

өту кезінде қажетті құжаттар. 

32. Кедендік дайындау мен бақылау орындары. 

33. Келу және кету кезінде кеден бақылауы зонасы арқылы туристерді 

жылжыту кескіні. 

34. Жеке тексерме кеден бақылауының ерекше түрі ретінде. 

35. Медициналық ресмиліктің негізгі мақсаттары мен міндеттері. 

36. Туристердің санитарлы-эпидемиологиялық қауіпсіздігі 

төңірегіндегі мемлекеттік реттеу. 

37. Халықаралық саяхаттаудағы медико-санитарлық ережелер. 

38. Саяхаттаушылардың негізгі сырқаттарына шолу. 

39. Инфекцияның алдын алу және онымен күрес. 

40. Карантинді сырқаттар және олардың таралу зоналары. 

41. Мәдени құндылықтар түсінігі. 

42. Шығаруға жатпайтын мәдени құндылықтар категориясы. 

43. Мәдени құндылықтарды кедендік дайындау ерекшеліктері. 
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44. Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы 

тауарлардың әкелім және әкетілім ережелері. 

45. Шет мемлекеттерінің аумағы арқылы мәдени құндылықтарды 

өткізу ерекшеліктері. 

46. ҚР-нан жеке жануарларды әкету тәртібі. 

47. Өсімдіктер мен жануарларды ҚР-сына әкелу. 

48. Өсімдіктер мен жануарларды елге әкелу бойынша шет 

мемлекеттер тәртібі. 

49. Туристердің флора мен фаунаның үлгілерін өткізу тәртібі. CITES 

конвенциясы. 

50. Флора мен фауна үлгілерін шекарадан өткізудегі медико-

санитарлық талаптар. 

 

Емтиханға дайындық сұрақтары: 

1. Халықаралық туризмді заңды реттейтін ұйым. 

2. Туристік нарықта әрекет ететін ұйымдардың екі тобы. 

3. Туризм саласындағы үкіметтік емес ұйымдардың жіктелуі. 

4. Біріккен азаматтардың жалпы мүдделерін қорғау және жарғы 

мақсаттарына жету үшін, біріккен істер негізінде, мүшелік 

негізінде құрылған бірлестік. 

5. Түрлі елдердің үкіметімен құрылған және мемлекеттік құзыры бар 

ұйымдар. 

6. Қоғамдық ұйым мүшелері. 

7. Туризмді насихаттаудың ресми ассоциациясының Халықаралық 

конгресінің құрылған жылы. 

8. Бүкіләлемдік туристік ұйымның сипатты. 

9. Бүкіләлемдік туристік ұйымның заңды құрылуының рәсімделген 

жылы. 

10. Бүкіләлемдік туристік ұйымның міндеті. 

11. Бүкіләлемдік туристік ұйымның жарғысына сәйкес 

қатысушылардың категориясы. 

12. Бүкіләлемдік туристік ұйымның жоғарғы органы. 

13. Бүкіләлемдік туристік ұйым қызметін үнемі бақылаушысы. 

14. Туристік ұйымдар қатары. 

15. Халықаралық коммерциялық әуе байланысын реттеу функциясын 

мақсат еткен ұйым. 

16. Экскурсиялық қызмет көрсетумен айналысатындарды мүшелікке 

алатын Халықаралық туристік ұйым. 

17. Секретариаты Женевада (Швейцария) орналасқан ұйым. 

18. Бірқатар Араб мемлектетерінің ұлттық туристік ұйымдарын 

біріктіретін ұйым. 
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19. Төлқұжатты берумен байланысты ішкі істер органдары мен 

азаматтар арасында туындайтын қоғамдық қатынас жиынтығы. 

20. Қазақстан Республикасы азаматына төлқұжаттың берілуі. 

21. Өз иесін растау құжаты. 

22. 16-ға келмеген балаға төлқұжаттың алынуы. 

23. Төлқұжаттың әрекет ету мерзімі. 

24. Азаматтың өтініші бойынша төлқұжаттың әрекет ету мерзімінің 

созылуы. 

25. Төлқұжатта көрсетілетіндер. 

26. Төлқұжатта көрсетілетін жазулар мен белгілерге қатыстысы. 

27. Қазақстанда халықты жаппай құжаттандыру басталған уақыт. 

28. ҚР-сы үшін ұлттық төлқұжат пен жеке куәліктерді дайындау 

тендерін жеңіп алған мемлекет. 

29. Төлқұжатты ойлап табу біріншілігі тиесілі мемлекет. 

30. XX-ғасырдың басына қарай «төлқұжатты қысым» мүлдем 

жойылған ел. 

31. Төлқұжаттың болмауы кезінде тұлғаны растау процесі. 

32. Халықаралық практикада тұлғаны куәландыратын ресми құжат.  

33. Жалпылай жағдаймен азаматқа берілетін төлқұжаттың атауы. 

34. Арнайы төлқұжат қатарына жататыны. 

35. Дипломатиялық төлқұжат тиесілі түр. 

36. Теңізші төлқұжаты тиесілі түр. 

37. ҚР-да жеке тұлғаны куәландыратын құжат тізімі. 

38. Сыртқы істер Министрлігінде ресми рәсімделген шетел азаматын 

шақыру хаты. 

39. ҚР-сына келгеннен соң визаны алу шарты. 

40. ҚР-сына визаны алу тәсілі қысқартылған елдер қатары. 

41. ҚР-сына келу үшін визалық қолдауды қажет етпейтін ел. 

42. Шақырылған тұлғаға ҚР-на кіруі үшін миграциялық полиция 

органының беретін рұқсаты. 

43. Қазақстанға шақырылған қонаққа визаны алуы үшін бекітілетіні. 

44. Егер шетел азаматын ұйым шақырып отырса, дайындалатын 

шақыру қағазының данасы. 

45. Мерзімі шектелмеген визасыз келу тәртібі қолданылатын ел. 

46. Мерзімі шектелген визасыз келу тәртібі қолданылатын ел. 

47. Украина үшін мерзімі шектелген визасыз келу тәртібіндегі 

қарастырылатын күн саны. 

48. Түркия үшін мерзімі шектелген визасыз келу тәртібінде 

қарастырылатын күн саны. 

49. Визасыз режим шегінде, ҚР территориясында белгіленген 

мерзімнен тыс уақытқа қалу жағдайы. 

50. Визалық режиммен қамтылатын ел. 
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51. Азаматтарын визаны рәсімдеуден босататын, елдер арасындағы 

өзара қатынас тәртібі. 

52. «Виза» латын сөзінен аудармасы. 

53. Елге келу визасына негіз. 

54. Виза түрі. 

55. Мәртелігі бойынша визаның жіктелуі. 

56. Шығу визасы берілетін жағдай. 

57. Емделуге арналған виза. 

58. Діни-ағартушылық қызмет атқаруға келетіндерге берілетін виза. 

59. Дипломаттық паспорттарының иелеріне берілетін виза. 

60. Қызметтік істер бойынша жіберілетін қызметтік паспорт иелеріне 

берілетін виза. 

61. Транзиттік визаны беру жағдайы. 

62. Визаларды беру негіздемесі. 

63. «Жеке» визасымен ҚР аумағында болудың жалпы мерзімі. 

64. «Тұрақты тұруға арналған» бір және екі мәртелік визалардың 

берілу мерзімі. 

65. «Дипломаттық», «инвесторлық» көп мәртелік визалардың берілу 

мерзімі. 

66. Шенгендік келісімге кірмеген ел. 

67. Шенгендік келісім шартына сәйкес жауап. 

68. Шенгендік визаның жарамдылық мерзімі. 

69. Бір жыл ішінде Шенгендік аймақ елдерінде жалпылама болу 

мерзімі. 

70. Шенгендік аймақ елдеріне визаны дайындауға қажетті құжаттар. 

71. Шенгендік аймаққа қатысты (А) визасы. 

72. Шенгендік аймаққа қатысты (В) транзиттік визасы. 

73. Шенгендік аймаққа қатысты (С) қысқа мерзімді визасы. 

74. Шенгендік аймаққа қатысты (Д) ұзақ мерзімді ұлттық визалар. 

75. Люксембургте төлқұжат пен кеден бақылауынан босатылу туралы 

келісімге ең алғаш қол қойған мемлекет саны. 

76. Шенген келісіміне қол қойылған жыл. 

77. Шенген келісімі өз күшіне енген жыл. 

78. Шенген келісіміне қол қойылған жер. 

79. Шенген келісімінен тыс қалған ел. 

80. 18-ге толмаған бала ата-ананың біреуімен шет еліне шығу 

жағдайы. 

81. Австрия елшілігінің ережесі бойынша виза дайын болатын мерзім.   

82. Бельгия елшілігінің рәсімдейтін виза түрі. 

83. Биометриялық шетел төлқұжатының ерекшелелігі. 

84. ҚР-сында азаматтардың электронды төлқұжаттарының жаппай 

өндірісінің басталу мерзімі. 
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85. Шеттөлқұжаты үшін  адамның бетін, растаудың негізгі 

технологиясы ретінде алыну қажеттігі  туралы әлемнің 188 елі қол 

қойған келісім. 

86. Консулдық қызмет департаментіне ұсынылатын құжаттар тізімі. 

87. ҚР СІМ Консулдық қызмет департаментіне ұсынылатын құрылтай 

құжаттары. 

88. Шетелдік азаматты туристік мекеме шақырған жағдай. 

89. Визалық қолдауды ресімдеу үшін ҚР СІМ Консулдық қызмет 

департаментіне тапсырылған  құжаттар  қарастырылатын күн 

саны. 

90. «Шетелдіктердің Қазақстан Республикасында болуын құқықтық 

реттеудің жекелеген мәселелері» атты ҚР Үкімет қаулысының 

қабылданған жылы. 

91. Шетелде ҚР-ның визаларын беру тәртібі. 

92. ҚР визаларының ұзартылуын жүзеге асыру. 

93. ҚР-сы аумағында ҚР Сыртқы істер Министрлігінің барлық 

санаттағы бастапқы визаларды беруі. 

94. Визаларды қолға беру алдындағы шартты әрекеттер. 

95. Шетелде ҚР-ның визасын алу үшін өажетті қосымша құжат. 

96. ҚР Ішкі істер министрлігінің визаны ұзартуы. 

97. ҚР Сыртқы істер министрлігінің визаны ұзартуы. 

98. Шетел азаматымен миграциялық картаның толтырылуы. 

99. Миграциялық картаның толтырылу реті. 

100. Виза мерзімін ұзарту. 

101. Емделу визасының ұзартылуы. 

102. Туристің өзіне қатысты туристік ресмилік. 

103. Турфирмаға қатысты туристік ресмилік. 

104. Мемлекетте орнатылған тәртіпке сәйкес, туристік сапарды 

ұйымдастыру, дайындау және жүзеге асыру кезінде сақталатын 

ережелер, шарттар мен әрекеттер. 

105. Туристік ресмиліктің белгіленуі. 

106. Туризмді ұйымдастырудың негізгі принципі. 

107. Саяхаттаушылар санының артуы мен сапарлар географиясының 

кеңеюіне қарай туындайтын қажеттілік. 

108. Қауіпсіздік мәселелер қатары. 

109. Турбизнестің ажырамас бөлігі. 

110. Қауіптің орын алған салдарының сипатына қарай топтастырылуы. 

111. Қауіптің өте ауыр, ауыр және т.б. түрлеріне жіктелуі. 

112. Орын алған салдардың әрекет ету ұзақтығына қарай, қауіптердің  

жіктелуі. 

113. Орын алған салдары сипатына қарай, қауіптердің жіктелуі. 

114. Берілген несиелер бойынша пайда болатын қауіп. 
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115. Қаржы операцияларын өткізу әдісін дұрыс таңдамауымен 

байланысты қауіп. 

116. Валюта курсының өзгеруі жағдайында мүмкін тәуекелділік. 

117. Латын вариантындағы «форс-мажор» сипаты. 

118. Төтенше және міндетті болуымен сипатталатын жағдай. 

119. Қазақстандық туристер үшін Қытай Халық Республикасына кіру 

реті. 

120. Визаны рәсімдеуде Қытай елшілігінің орны.  

121. Студент оқуға түскен жағдайда рәсімделетін виза санаты. 

122. Түркия аумағына визасыз кіру негізі бола алатын күн саны. 

123. Қазақстандықтар үшін Түркия Республикасына кіру жағдайы. 

124. Түркияға келу үшін төлқұжаттың әрекет ету мерзімі. 

125. Түркия шекарасына өту кезінде мүмкін үй-тұрмыс заттары. 

126. Басқа елге кіру кезінде зергерлік бұйымдардың көрсетілуі. 

127. Әкелу-әкетілуге тыйым салу. 

128. Жапондық визаны алу күні. 

129. Жапониядан шақыру алынған соң, визадан туристің турдан бас 

тарту салдары. 

130. Жапон әуежайында декларациялауға жататын заттар болғанда 

алынатын бағыт. 

131. Заттарыңыз декларациялауға жатпайтын болса, Жапон 

әуежайында алынатын бағыт. 

132. «М» әдісімен Жапон еліне кіру визасы. 

133. Жапон еліне визаны алуда «М» әдісін қолдану жағдайы. 

134. АҚШ-қа визаны рәсімдеу кезінде оны алушының дәлелдері. 

135. АҚШ-қа иммиграциялық визалардың рәсімделуі. 

136. АҚШ-қа визаны рәсімдеу кезінде интервьюді белгілеуде 

қолданылатын «төменгі маусым» түсінігі. 

137. АҚШ-қа визаны рәсімдеу кезіндегі «жоғарғы маусым» түсінігі. 

138. АҚШ Елшілігімен рәсімделетін визалардың жіктелуі. 

139. АҚШ-қа конференцияға қатысу, ғылыми жұмыстарды жүргізу 

т.с.с. үшін визаны рәсімдеуде қажетті құжат. 

140. Туристермен байланысты сақтандыру жағдайының орын 

алуындағы көш-басшы ел. 

141. Сақтандыру жағдайлары аз байқалған ел. 

142. Сақтандыру жағдайының орын алуы төмен пайызбен көрсетілетін 

ел. 

143. «Туроператордың және турагенттің азаматтық-құқықтық 

жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы» ҚР заңы 

қабылданған жыл. 

144. Туроператор және турагенттің азаматтық-құқықтық 

жауапкершілігі. 
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145. Сақтандыру төлемін жүзеге асыруды көздейтін оқиға. 

146. Арнайы лицензияға ие, сақтандыру төлемін жасайтын ұйым. 

147. Сақтандырушы жауапкершілігінің шекті көлемін білдіретін ақша 

сомасы. 

148. Сақтандырушыны белгілі мөлшерден аспайтын залалды өтеуден 

босату. 

149. Туроператор және турагенттің азаматтық-құқықтық 

жауапкершілігін міндетті сақтандыру мақсаты. 

150. Шетелге шығатын туристің келісімге отыруы. 

151. Сақтандыру келісімін бекіту туралы жазбаша растау. 

152. Сақтандыру жағдайы деп мойындалатын оқиға. 

153. Травма, денсаулыққа зақым немесе өлімге әкелген қысқа мерзімді 

оқиға. 

154. Сақтандыру түрлері. 

155. Туризм жүйесіндегі сақтандыру түрі. 

156. Багаж түсінігі. 

157. Тауарлар және көлік құралдарының жеңілдікті тәртіппен орын 

ауыстыруы. 

158. Тауарлар қауіпсіздігі бойынша талаптар қатары. 

159. Жеңілдікті тәртіппен шекарадан тауарларды өткізу кезінде 

сақталатын талап. 

160. Жеңілдікті тәртіппен өткізілетін тауарларды декларациялау түрі. 

161. Тауарларды декларациялаудың конклюдентті формасы. 

162. Міндетті жазбаша декларациялау қатарына жататын тауар. 

163. Ілеспейтін багаждағы тауарларды кіргізу кезінде кеден 

декларациясы тапсырылатын мерзім. 

164. Өндірістік немесе кәсіпкерлік қызметке арналған тауарлар қатары. 

165. Бір атаулы 2 данадан аспайтын киім-кешек кәсіпкерлік қызметке 

арналған болып саналатын рет. 

166. Кеден шекарасынан тасымалдау келісімі бойынша өткізілетін 

тауарлар. 

167. Кеден шакарасы арқылы жеке тұлғамен өткізілетін тауарлар. 

168. Шетел мемлекетінде уақытша тұрақтану мерзіміне тауарларды  

шығара алу реті. 

169. Жеңілдікті тәртіппен өткізілетін тауарлар декларациясының  

толтырылуы. 

170. Жеңілдікті тәртіппен өткізілген тауарлардың кіргізілуі не 

шығарылуы. 

171. ҚР-да тұратын жеке тұлғаның көлік құралын кеден төлемдерінсіз 

уақытша шығаруы және кейін кіргізу реті. 

172. Қолма-қол шетел немесе ұлттық валютаның ҚР-ға кіргізілуі. 

173. ҚР-да кедендік ресімдеу принциптері. 
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174. Тауарлар мен көлік құралдарының кеден шекарасы арқылы 

жылжытылуы. 

175. Тауарлар мен көлік құралдарын кеден шекарасы арқылы өткізу. 

176. Ресімдеу тәртібі мен кеден төлемдерінің көлемі. 

177. ҚР-ның аумағына тауарларды әкелу мен әкетілуге қатысты төлем. 

178. Кеден төлемінің анықтамасы. 

179. Кеден салықтарын төлеу реті. 

180. ҚР-на кіргізуге тыйым салынған тауарлар. 

181. ҚР-нан шығарылуға тыйым салынған тауарлар. 

182. Шекарадан шығару рұқсаты қарастырылмайтын тауар. 

183. ҚР-на кіргізуге болатын сигареттердің мүмкін мөлшерін 

сипаттайтын көрсеткіш. 

184. ҚР-дағы кедендік ресімдеудің  негізгі принципі. 

185. ҚР кеден шекарасы арқылы тауарлар және көлік құралдарын 

жылжытумен байланысты әрекеттер мен процедуралар 

жиынтығы. 

186. Кедендік ресімдеу. 

187. Кедендік ресімдеудің басымдылық тәртібі туралы өтініште 

көрсетілетін мәліметтер қатары. 

188. Шет тілінде кедендік ресімдеуге рұқсат беретін жағдай. 

189. Кедендік ресімдеу объектісі. 

190. Халықаралық жолаушылар айналымындағы кедендік бақылаудың 

қарастыратын мәселелер қатары. 

191. Елге кіру-шығуға қатысты бақылаудың түрлеріне жатпайтыны. 

192. Кедендік бақылаудың жүргізілу тәртібі. 

193. Шекаралық бақылаудың алдында жүргізілетін кедендік бақылау. 

194. Туристік ортада кеңінен таралған көлік түрі. 

195. Жеңіл автомобильді тексеру үшін белгіленген уақыт шегі. 

196. Жолаушылар декларациясы толтырылатын дана саны. 

197. Жолаушылары бар автобусты тексеру үшін белгіленген уақыт 

шегі. 

198. Отандық және шетелдік кемелердің кедендік бақылау астында 

болуы. 

199. Кедендік бақылаудан босатылатын шетелге жүзетін кемелер. 

200. Теміржол тасымалдауы кезінде жүргізілетін кеден бақылауы. 

201. Халықаралық әуе тасымалдауында жүргізілетін кедендік бақылау. 

202. Жолаушылар декларациясында көрсетілетін мәліметтер. 

203. Кеден органдарының ҚР-ның кеден заңдылықтарының сақталуы 

бойынша жүзеге асыратын шаралар жиынтығы. 

204. Кедендік бақылаудың ішкі түрі. 

205. Ынтымақтастық елдердің қатысу сипатына қарай кедендік 

бақылау түрі. 

 38

206. Бір елдің кеден органы кедендік тексерісті жүргізу реті. 

207. Әрбір елдің кеден органы жеке кедендік тексерісті жүргізу реті. 

208. Екі мемлекеттің кеден органдары кедендік тексерісті бір уақытта 

жүргізу жағдайы. 

209. Жүргізу тәсіліне қарай жіктелген кедендік бақылау түрі. 

210. Кедендік бақылауды жүзеге асырудың маңызды принципі. 

211. Кедендік бақылау формасы. 

212. Кедендік бақылаудағы ауызша жауап алу реті. 

213. Кедендік тексеріс нәтижесі бойынша жазылған акт. 

214. Кедендік тексеріс актісінде көрсетілетін мәліметтер қатары. 

215. Шекарадан өтетіндердің егілу талаптарын орындауларын 

тексерумен байланысты процедуралар. 

216. Медициналық ресімдеулерді бақылау. 

217. Эпидемиялық ауруға қарсы иесінің егілгендігін растайтын куәлік. 

218. Егілу туралы сертификаттың формасы. 

219. Туристердің өздерімен алып жүрген жануарларына қажетті құжат. 

220. Бүкіләлемдік денсаулықты сақтау ұйымының шығаратын 

басылым сипаты. 

221. Бүкіләлемдік денсаулықты сақтау ұйымының халықаралық 

санитарлы ережелерінің әрекет етуі басталған жыл. 

222. Туристік сапарларда белгіленген санитарлы ережелерді сақтау. 

223. Мемлекеттік санитарлы-эпидемиялық нормалау. 

224. Санитарлы ережелердің жариялануы. 

225. Санитарлы-эпидемиялық түсінігі. 

226. Қансорғыш жәндіктердің шағуы нәтижесінде пайда болған 

инфекциялық ауру.  

227. Инфекциялық сырқаттар тәуекелділігі. 

228. «Трансмиссия» сөзі. 

229. Туристің инфекциялық ауруды таратқанының салдары. 

230. Үй жануарын елге әкелуі. 

231. Жануарды безгек қағуға қарсы егілуден босату жағдайы. 

232. Канадаға құсты әкелу реті. 

233. Таластыруға қатысатын иттерді әкелуге тыйым салынған ел. 

234. Ұлыбританияға әкелінетін жануарлардың арнайы мекемелерде 

карантинді өту мерзімі. 

235. Францияға әкелінетін жануарларға жасы бойынша қойылатын 

шектеу. 

236. Әуе компаниялардың жануарларды тасымалдау ережелеріндегі 

талаптары. 

237. Жануар текті тауарларды заңсыз өткізу.  

238. Өндірістік және коммерциялық қызметке арналмаған тауарлар. 

239. Ыдысындағы өсімдікті сатып алу кезінде қойылатын талап. 
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240. Теңіз ортасынан алынған кез-келген түр үлгісін мемлекетке әкелу 

реті. 


