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Пәннің сипаттамасы 
Соңғы жылдары халықтың емделу және сауығу қажеттіліктерінің 

арта бастауына байланысты санаторлы-курортты қызметтердің қайта 

жандану жағдайлары байқалуда.  Туристік қызмет аясының құрамдас 

бөлігі болып келетін осы саланың даму болашағы зор дей аламыз.  

Пәнді оқыту мақсаты санаторлы-курортты қызметті ұйымдастыру 

негіздері туралы студенттердің білімін тереңдетуде байқалады. 

Міндеттер:  
- санаторлы-курортты бизнес негіздері туралы білімді қалыптастыру; 

- санаторлы-курортты қызметтер нарығы туралы білімді 

қалыптастыру; 

- туризмдегі санаторлы-курортты өнімді өңдеу бойынша дағдыларды 

қалыптастыру; 

- туристік қызметтер нарығына санаторлы-курортты өнімді жылжыту 

әдістемелерін игеру; 

- санаторлы-курортты кәсіпорынның шаруашылықтану 

ерекшеліктерін ұтымды қолдану; 

- санаторлы-курортты бизнестегі басқару әдістерін игеру. 

Пререквизиттері: «Туризмология негіздері», «Туризм маркетингі», 

«Туризм менеджменті». 

Постреквизиттері: «Туристік бизнесті жоспарлау және 

ұйымдастыру», «Туроперейтинг», «Қызметтер аясын маркетингтік 

зерттеу».  

Оқыту нәтижелері:  
A. Санаторлы-курортты қызметтер негіздерін білу және маңызын 

түсіну; 

B. Санаторлы-курортты бизнесті ұйымдастыру бойынша алған 

теориялық білімін практикада қолдана алу үшін негіз салу және 

қалыптасқан мәселелерді шешудегі ойларын көрсете алу; 

C. Санаторлы-курортты бизнесіндегі қызметтер туралы ақпараттарды 

жинау және ақпаратты-іздеу қызметінің нәтижесінде талдау жасай 

алу; 

D. Санаторлы-курортты бизнес төңірегіндегі ақпараттарды, 

идеяларды, мәселені шешу жолдарын әртүрлі мәліметтер түрінде 

көрнекі ұсына алу; 

E. Санаторлы-курортты бизнесті ұйымдастыру төңірегінде өзіндік 

жұмыс істеу дағдысын арттыру және оны жетілдіру.        

«Санаторлы-курортты бизнесті ұйымдастыру» пәнінің 
методологиясы оның оқытылу ерекшеліктері және мақсаттарымен 

анықталады. Осы мақсатта арнайы тәжірибелік білімді 

қалыптастыратын әдістерді қолданған жөн. Олар: ситуациялық 

есептер, қателерді анықтау әдісі, кейс-әдіс, ашық және жабық тестілер. 
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2. Пән бағдарламасы 
2.1-кесте. Сабақтардың түрлері бойынша сағаттардың бөлінуі 

№ 

Тақырыптар атауы Сағаттар 
Дәріс Семи

нар  

БӨЖ ОБӨ

Ж 

1-модуль. Санаторлы-курортты бизнестің мәні мен мазмұны 

1  Санаторлы-курортты бизнес 

негіздері 

1 2 4 1 

2 Санаторлы-курортты 

бизнестің даму ерекшеліктері 

1 2 4 1 

3 Санаторлы-курортты 

қызметтер нарығы 

1 2 5 1 

4 Санаторлы-курортты қызмет 

нарығын маркетингтік талдау 

1 2 6 1 

2-модуль. Санаторлы-курортты өнімді өңдеу негіздері 
5 Туризмдегі санаторлы-

курортты өнім 

1 2 5 1 

6 Туристік қызметтер нарығына 

санаторлы-курортты өнімді 

жылжыту 

1 2 6 1 

7 Емдік-сауықтыру өнімін 

жобалау  

1 2 5 1 

8 Санаторлы-курортты өнімді 

стандарттау және 

сертификаттау 

1 2 5 1 

9 Санаторлы жолдаманы сатып 

алу - сату 

1 2 5 1 

3-модуль. Санаторлы-курортты бизнесті ұйымдастыру және 
басқару 

10 Санаторлы-курортты 

кәсіпорынның 

шаруашылықтануы 

1 2 6 1 

11 Санаторлы-курортты 

бизнестегі стратегиялық 

жоспарлау 

1 2 5 1 

12 Санаторлы-курортты 

бизнестегі басқару 

1 2 6 1 

13 Санаторлы-курортты  қызмет 

нарығын реттеу 

1 2 4 1 

14 Санаторлы-курортты 

бизнестегі ынтымақтастық 

1 2 4 1 
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15 Санаторлы-курортты 

қызметтердің халықаралық 

нарығы 

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 

Тақырып нөмірі  

 

Тапсырмалар тізбесі 

(бақылау формасы) 

Тапсыру 

мерзімі  

Ағымдағ

ы 

бақылау 

1-тақырып.  

 
Сөздік 

Мультимедиалық 

таныстырылым. 

Баяндама 

1-апта 

 2-тақырып.  

 

Сөздік жасау. 

Мультимедиалық 

таныстырылым  

Реферат 

2-апта 

 3-тақырып.  

 

Сөздік жасау. 

Мультимедиалық 

таныстырылым. 

Баяндама. 

3-апта 

 4-тақырып.  

 

Сөздік жасау. 

Мультимедиалық 

таныстырылым. 

Сауалнама сұрақтарын 

өңдеу. 

4-апта 

 5-тақырып.  

 

 Сөздік жасау. 

Мультимедиалық 

таныстырылым. 

Реферат жазу. 

5-апта 

 6-тақырып.  

 

Сөздік жасау. 

Мультимедиалық 

таныстырылым. 

Жарнама 

кампаниясының 

жоспарын құру. 

6-апта 

 7 тақырып.  

 

Сөздік жасау. 

Мультимедиалық 

таныстырылым. 

7-апта 
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Тест сұрақтарын 

құрастыру. 

 8-тақырып.  

 

Мультимедиалық 

таныстырылым. 

Тест сұрақтарын 

құрастыру. 

Ғылыми мақала 

8-апта 

Шептік 

бақылау  

Р1 

1-8 тақырыптар Коллоквиум 8-апта 

Ағымдағ

ы 

бақылау 

9-тақырып.  

 

Сөздік жасау. 

Мультимедиалық 

таныстырылым. 

Тест сұрақтарын 

құрастыру. 

9-апта 

 10-тақырып.  

 

Мультимедиалық 

таныстырылым. 

Тест сұрақтарын 

құрастыру. 

Бизнес-жоспар құру. 

10-апта 

 11-тақырып. Сөздік жасау. 

Тест сұрақтарын 

құрастыру. 

Баяндама. 

11-апта 

 12-тақырып.  

 

Сөздік жасау. 

Персоналының іс-

әрекеттер ережесін 

өңдеу. 

Проблемалық ахуалдық 

міндеттерді шешу 

12-апта 

 13-тақырып.  

 

Сөздік жасау. 

Мультимедиалық 

таныстырылым. 

Тест құрастыру. 

Баяндама 

13-апта 

 14-тақырып.  Сөздік жасау. 

Мультимедиалық 

таныстырылым. 

Эссе. 

14-апта 

 15-тақырып.  Сөздік жасау. 

Мультимедиалық 

15-апта 
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таныстырылым. 

Реферат. 

Шептік 

бақылау 

Р2 

9- 15 

тақырыптар 

Коллоквиум 15- апта 

Қорытынд

ы бақылау 

1-15 тақырыптар  Емтихан Кесте 

бойынш

а 

 

 

3.2-кесте. Пән бойынша бақылаудың негізгі формалары 
Бақылау 

типі 

Бақылау формасы Бақылаудың негізгі өлшемдері 

Ағымдағы Эссе Теориялық материалды білу және 

түсіну, ақпараттарды талдау және 

бағалау, пайымдау, көлемі 3-4 мың 

сөз; бірегейлік (95%-дан кем емес) 

 Реферат Мәтіннің бірегейлігі (80%-дан кем 

емес), әдебиеттер көздерін таңдаудың 

негізділігі, сұрақтың маңызын ашу 

дәрежесі, безендіруге қойылатын 

талаптарды сақтау; көлемі – 8-10 бет. 

 Баяндама  Мазмұндылығы, көрсетілетін 

материалды пайдалану, сұрақтарға 

қайтарылған жауаптардың сапасы, 

ғылыми және арнайы аппараттың 

болуы, қорытындылардың анықтығы; 

бірегейлік (80%-дан кем емес), 4-6 

бет. 

 Проблемалық 

ахуалдық 

міндеттерді шешу 

Міндеттердің маңызын түсіну, 

проблемаларды тұжырымдау; 

проблемаларды шешудің мүмкін 

тәсілдерін анықтау; шешімнің өзіндік 

нұсқасын дәлелдеу. 

 Мультимедиалық 

таныстырылым 

(слайд-

презентация) 

Құрылымдылық, дербес компьютердің 

барлық мүмкіндіктерін пайдалану, 

дизайн, аудио және бейнефайлдар. 

Анимация, гиперсілтемелер, өз 

жұмысының нәтижелерін ауызша 

түрде аудиторияда жеткізіп айта білу; 

тақырып бойынша 6 слайдтан кем 
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емес. 

 Жоба Инновациялық, бірегейлік (95%-дан 

кем емес), өзектілік, сипаттау сапасы, 

жобаны таныстыру, енгізу тәжірибесі  

 Глоссарий 

(сөздік) 

Көлемі – бір тақырып бойынша кем 

дегенде он термин 

 Тест сұрақтарын 

құрастыру 

Көлемі – бір тақырып бойынша кем 

дегенде он тесттілік сұрақ 

Шептік  Коллоквиум Шептік бақылау сұрақтарының 

тізбесінен 10 сұраққа блиц-жауап 

Қорытынды Емтихан  

 

Тестілік сұрақтар (бір дұрыс 

нұсқасымен). Жауап беру уақыты – 50 

минут. 

 

3.3 Білімді, дағдыларды бағалау өлшемдері 
Пән бойынша барлық бағалар кредиттік технология бойынша 

білімгерлердің білімін бағалаудың көпбаллдық әріптік жүйесі бойынша 

пайызбан қойылады. 

. 

Әріптік жүйе 

бойынша баға 

Балл %- дық 

көлемі 

Әдеттегі 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 Қанағаттанарлық 

C 2,0 65-69 

C- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз 

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

материалдарды терең меңгеріп, толық, сауатты, дәйекті және логикаға 

сәйкес оны баяндап, тапсырманың түрін өзгерту барысында дұрыс 

жауап берсе, қойылған мақсаттарды дұрыс шеше білсе, 

монографиялық материалды біліп, қабылданған шешімдерді дұрыс 

негіздеп, практикалық жұмыстарды орындаудың әр түрлі дағдылары 

мен әдістеріне ие болып, қателеспей, материалды өздігінен жинақтап 

қорытып баяндай алса; 
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«В+», «В», «В-» («жақсы») - егер білімгер бағдарламалық 

материалды жақсы біліп, оны сауатты, мәнімен баяндап, сауалға жауап 

бергенде елеулі дәлелсіздіктерді жібермей, теориялық ережелерді 

дұрыс пайдаланып, практикалық міндеттерді орындау барысында 

қажетті дағдыларға ие болса; 

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

тек қана негізгі материалды меңгеріп, бірақ кейбір нақтылауларды 

білмей, дәлелсіздіктерді, дұрыстау емес тұжырымдамаларды жіберіп, 

бағдарламалық материалды баяндау және практикалық тапсырманы 

орындау барысында қиындық көрсе; 

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

материалдардың маңызды бөлігін білмей, елеулі қателерді жіберіп, 

практикалық жұмыстарды әрең орындаса. 

Оқытушы емтихан бағасын қою барысында сол өлшемдерді 

(критерийлерді) жетекшілікке алады. 

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

амплитудасында бағаны таңдау білімгердің жоғарыда баяндалған 

критерийлерге білімі мен біліктерінің дәрежесімен анықталады. 

 
3.4 Пән бойынша бағаны қалыптастыру тәртібі 
 

Студенттің пән бойынша оқу жетістіктерінің деңгейі емтиханға 

рұқсат беру рейтингінің бағасы мен емтихан бағасынан қалыптасатын 

қорытынды бағамен анықталады.  

Рейтинг ағымдағы бақылаудың орташа бағасы мен шептік 

бақылаудың бағасынан қалыптасады. Ағымдағы бақылау практикалық 

(семинар) сабақтарын жүргізетін тьютормен жүзеге асырылады. 

Ағымдағы бақылаудың орташа бағасы Р1 немесе Р2 өткізу сәтіне қарай 

студент алған барлық ағымдағы бағалардың орташа арифметикалық 

бағасы ретінде есептеледі. 

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

уақытқа дейін өткен курс тақырыптарын қорытындылайтын 

коллоквиумдар, бақылау жұмыстар, тестілеу түрлерінде лектормен 

жүзеге асырылады. 

Ағымдағы және шептік бақылаулардың Р1 және Р2-дегі мазмұны 

50%-ға 50% деп саналады. Нәтижелер тұтас сандарға дейін 

дөңгелектенеді.  

Қанағаттанарлықсыз Р1 мен Р2 немесе объективтік себептер 

бойынша олардың жоқ болуын студент емтихан сессиясының 

басталуына дейін тьютордың рұқсатымен жеке тәртіпте түзете алады. 

Пән бойынша қорытынды баға 1 және 2 шептік бақылаулар 

бойынша үлгерушілігінің ең жоғары көрсеткіштерінің сомасы ретінде – 

 10

60% және қорытынды бақылаудың – 40% анықталады, бұл 100% 

құрайды, яғни қорытынды баға келесі формула бойынша шығарылады: 

 

Қ % = Р1 + Р2/2 * 0,6 + Е *0,4 

 

мұнда: Р1- бірінші рейтинг бағасының пайыздық мазмұны; 

 Р2- екінші рейтинг бағасының пайыздық мазмұны;   

 Е - емтихан рейтинг бағасының пайыздық мазмұны. 

Пән бойынша курстық жұмыс бар болған жағдайда оның бағасы 

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

алынған балл)/3. 

Жоғарыда келтірілген формула бойынша қорытынды бағаны дұрыс 

есептеу үшін білімгердің білімін шептік бақылауда (рейтингте) 0-ден 

100%-ға дейінгі пайыздарда бағалау қажет. 

 
3.5 Апелляция рәсімі 
Студенттердің апелляцияға өтініштері емтихан тапсырған күні 

қабылданады. Факультеттің деканаты студенттің өтінішін қабылдап, 

осы өтініш бойынша «Лука» деректер базасынан пән бойынша орташа 

рейтингін енгізіп, апелляциялық ведомостін даярлайды. Студенттердің 

өтініштері апелляциялық ведомосттермен бірге Тіркеу бөліміне 

тапсырылады. Тіркеу бөлімінің қызметкері өтініштерді тіркеп, оларды 

апелляциялық комиссия қарау үшін кафедраға тапсырады. Кафедра 

комиссиясы өтініштерді 3 жұмыс күні ішінде қарайды. Апелляцияның 

нәтижелері апелляция комиссиясының мүшелерімен ведомості мен 

хаттамаға жазылып, Деректер Базасына нәтижелерді енгізу үшін 

Тіркеу бөліміне қайтарылады. Апелляция бойынша жабылған 

ведомостілер деканатқа қайтарылады. 
 

4. Курс саясаты 
1 Аудиториялық сабақтарға міндетті түрде қатысу және дәрістерде, 

семинар сабақтарда, ОБӨЖ сұрақтарды талқылау. 

2 Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестелерін 

сақтау. 

3 Бақылаудың барлық түрлеріне міндетті түрде қатысу (дәрістерге 

және семинар сабақтарға бақылау, БӨЖ тапсырмаларын орындауға 

бақылау, шептік бақылау, қорытынды бақылау). 

4 Орынды себептер бойынша қатыспаған сабақтарға дайындалып, 

толық көлемде, силлабусқа сәйкес жауап беру (медициналық 

анықтама, деканаттың рұқсаты бойынша). 
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5 Студент Студенттің ар-намыс кодексін, оқу тәртібін сақтауға, 

сабақ кезінде ұялы телефонын өшіріп қоюға, сабаққа кешікпеуге және 

сабаққа іскер киімде келуге тиісті. 

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

мобильдік байланыс құралдарын пайдалану фактілері орын алған 

жағдайда, бағалар жойылады. 

 
 

1-МОДУЛЬ. САНАТОРЛЫ-КУРОРТТЫ БИЗНЕСТІҢ МӘНІ 
МЕН МАЗМҰНЫ  

 
1-тақырып. САНАТОРЛЫ-КУРОРТТЫ БИЗНЕС НЕГІЗДЕРІ 

Лекция жоспары (1 сағат) 
1. Демалыс және қонақжайлылық индустриясының құрама бөлігі 

ретінде санаторлы-курортты бизнестің мәні. 

2. Санаторлы-курортты емдеу және демалудың принциптері. 

3. Қазақстанда санаторлы-курортты индустрия дамуының бағыттары. 

Әдебиет: нег.1,2,3,4, кос.1,2,8 
Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ 
1. Туризмнің дамуы және санаторлы-курортты емдеу саласының 

алатын орны. 

2. Туризм және қонақжайлылық индустриясындағы санаторлы-

курортты бизнестің мәні. 

3. Санаторлы-курортты мекемелердің қызмет мақсаттары. 

2-сабақ 
1. Санаторлы-курортты емдеу және демалудың принциптері. 

2. Қазақстанда санаторлы-курортты индустрия дамуының бағыттары. 

БӨЖ тапсырмалары: 
1. Тақырыпқа байланысты сөздік жасау. 

2. Тақырыптың мазмұны бойынша мультимедиалық 

таныстырылым. 

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

ОБӨЖ тапсырмалары:  
«ҚР-да санаторлы-курортты бизнестің даму жағдайы мен болашағы» 

тақырыбына баяндама қорғау және оппонент болу. 

Сұрақтар: 

1. Қонақжайлық индустриясының құрама бөлігі ретінде 

санаторлы-курортты бизнестің негізгі бағыттарын ашыңыз. 

2. Әлеуметтік-мәдени қызметтің психологиялық ерекшеліктері мен 

принциптерін атаңыз. 

3. Әлеуметтік-мәдени қызмет құрамаларына сипаттама беріңіз. 
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4. Санаторлы-курортты кәсіпорындарындағы ем мен демалыс 

бейөндірістік қызмет болып санала ма? 

5. Қазақстан облыстарының бірі бойынша санаторлы-курортты 

мекеменің даму бағытын сипаттаңыз. 

 

2-тақырып. САНАТОРЛЫ-КУРОРТТЫ БИЗНЕСТІҢ ДАМУ 
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

Лекция жоспары (1 сағат) 
1. Санаторлы-курортты бизнестің қалыптасуына деген әдістемелік 

келістер. 

2. Санаторлы-курортты туризмнің даму компоненттері. 

3. Санаторлы-курортты емдеу мен демалыс факторлары. 

Әдебиет: нег.1,2,3,4, кос 2,10,11 
Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ 
1. Санаторлы-курортты бизнес дамуының алғышарттары. 

2. Санаторлы-курортты бизнестің қалыптасуына деген әдістемелік 

келістер. 

2-сабақ 
1. Санаторлы-курортты туризмнің даму компоненттері. 

2. Санаторлы-курортты емдеу мен демалыс факторлары. 

3. Санаторлы-курортты бизнестің дамуына кедерге болып отырған 

факторлар. 

БӨЖ тапсырмалары: 
1. Тақырыпқа байланысты сөздік жасау. 

2. Тақырып бойынша мультимедиалық таныстырылым. 

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

ОБӨЖ тапсырмалары:  
Реферат қорғау және оған оппонент болу:  

а) «Қазақстандық санаторлы-курортты бизнес нарығындағы 

жанданулар» 

ә) «Қазақстанда санаторлы-курортты бизнестің қалыптасу тарихы»  

Сұрақтар: 

1. Санаторлы-курортты істі жетілдіруге деген әдістемелік келістің 

мәні неде? 
2. Санаторлы-курортты қызметті игеру әдістеріне тоқталыңыз. 
3. Санаторлы-курортты бизнестің негізгі құрамалары ретінде 

құқық, экономика және ақпараттандыру институттарының 

сипаттамасын беріңіз. 
4. Қазақстанда санаторлы-курортты бизнестің тұрақты даму 

тұжырымдамасының негізгі жағдайларын атаңыз. 
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5. Қазақстанда санаторлы-курортты бизнестің қалыптасу тарихына 

шолу жасаңыз. 
6. Санаторлы-курортты емдеу мен демалу факторларына 

тоқталыңыз. 
 

3-ТАҚЫРЫП. САНАТОРЛЫ-КУРОРТТЫ ҚЫЗМЕТТЕР 
НАРЫҒЫ 

Лекция жоспары (1 сағат) 
1. Санаторлы-курортты қызметтерге сұраным. 

2. Санаторлы-курортты қызметтер ұсынымы. 

3. Нарықты тепе-теңдік. 

Әдебиет: нег.1,2, кос.2,7,8,11 
Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ 
1. Санаторлы-курортты қызмет нарығының түсінігі. 

2. Санаторлы-курортты қызметтерге сұраным. 

3. Санаторлы-курортты қызметке деген сұранымға әсер ететін 

факторлар. 

2-сабақ 
1. Санаторлы-курортты қызметтер ұсынымы. 

2. Санаторлы-курортты қызмет ұсынымын қалыптастыратын 

факторлар. 

3. Нарықты тепе-теңдік жағдайы. 

БӨЖ тапсырмалары: 
1. Тақырыпқа байланысты сөздік жасау. 

2. Тақырып бойынша мультимедиалық таныстырылым. 

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

ОБӨЖ тапсырмалары:  
Баяндама қорғау және оған оппонент болу, тақырыбы:  

а) «Санаторлы-курортты қызметтер нарығындағы сұраным мен 

ұсыным» 

ә) «Нарық және санаторлы-курортты қызмет» 

Сұрақтар: 

1. Санаторлы-курортты нарықтағы сұранымның негізгі қасиеті 

жайлы не айта аласыз? 
2. Сауықтыру қызметіне деген жеке және нарықты сұранымға 

сипаттама беріңіз. 
3. Санаторлы-курортты нарықтың элементеріне тоқталыңыз. 

4. Сауықтыру және емдеу қызметтерін көрсететін 

кәсіпорындардың нарықтағы қызметтері. 

5. Санаторлы-курортты қызметке сұранымның өзгеруі, оған әсер 

ететін факторлар. 
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4-ТАҚЫРЫП.  САНАТОРЛЫ-КУРОРТТЫ ҚЫЗМЕТ НАРЫҒЫН 
МАРКЕТИНГТІК ТАЛДАУ 

Лекция жоспары (1 сағат) 
1. Санаторлы-курортты қызметтер аясындағы маркетинг негіздері. 

2. Санаторлы-курортты қызметтер нарығының маркетингтік ортасы. 

3. Санаторлы-курортты қызметтер нарығын маркетингтік зерттеу. 

Әдебиет: нег.1,2,5, кос. 6,7 
Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ 
1. Санаторлы-курортты қызметтер аясындағы маркетинг негіздері. 

2. Санаторлы-курортты қызметтер нарығының маркетингтік ортасы. 

3. Санаторлы-курортты қызметтер нарығын маркетингтік зерттеу. 

2-сабақ 
1. Сегменттеу санаторлы-курортты қызметтердің мақсатты нарығын 

таңдау құралы. 

2. Санаторлы-курортты кәсіпорынның бәсекелік мүмкіндіктерін 

талдау. 

3. Емдеу-сауықтыру қызметіндегі маркетингтік стратегия элементтері. 

БӨЖ тапсырмалары: 
1. Тақырыпқа байланысты сөздік жасау. 

2. Тақырып бойынша мультимедиалық таныстырылым. 

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

4. Сауықтыру қызметтерінің әлеуетті тұтынушыларын анықтау 

мақсатында сауалнама сұрақтарын өңдеу. 

ОБӨЖ тапсырмалары:  
Баяндама қорғау және оған оппонент болу, тақырыбы:  

а) «Санаторлы-курортты қызмет нарығын зерттеу»; 

ә) «Санаторлы-курортты қызмет нарығын сегменттеу»; 

б) «Сауықтыру қызметі тұтынушыларының қалауларын 

болжамдау». 

Сұрақтар: 

1. Қызметтер нарығының маркетингісіне түсініктеме беріңіз. 

2. Бәсеке жағдайында сауықтыру қызметі кәсіпорынының 

менеджері қандай мақсаттар мен міндеттерді белгілеуі тиіс? 

3. Сауықтыру қызметі нарығының маркетингі мен тауарлар 

нарығының маркетингі арасындағы айырмашылық қандай? 

4. Сауықтыру қызметі нарығының маркетингтік стратегиясының 

негізгі элементеріне сипаттама беріңіз. 

5. Сауықтыру қызметі нарығындағы маркетингтік орта ерекшелігі. 

6. Сауықтыру қызметі нарығында қолданылатын маркетингтік 

зерттеулер әдістері қандай? 



 15

7. Санаторлы-курортты қызмет нарығын зерттеу кезінде не 

ескеріледі? 

8. Белгілі аймақтағы курорттың мақсаттары мен міндеттерін 

белгілеуге тырысыңыз. 

9. Сауықтыру қызметі нарығының бір сегменті бойынша зерттеуді 

қалай жүргізер едіңіз? 

10. Сауықтыру қызметінің тұтынушылары туралы мәліметтер 

базасын қандай белгілер бойынша құруға болады? 

11. Санаторлы-курортты қызмет нарығындағы маркетингтік 

бақылау. 

 

2-МОДУЛЬ. САНАТОРЛЫ-КУРОРТТЫ ӨНІМДІ ӨҢДЕУ 
НЕГІЗДЕРІ 

 

5 – ТАҚЫРЫП. ТУРИЗМДЕГІ САНАТОРЛЫ-КУРОРТТЫ 
ӨНІМ 

Лекция жоспары (1 сағат) 
1. Санаторлы-курортты өнім түсінігі. 

2. Санаторлы-курорты өнімнің өмірлік циклі. 

3. Өнімді жайғастыру. 

Әдебиет: нег.2,3,4, кос.4,5 
Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ 
1. Санаторлы-курортты өнім түсінігі. 

2. Санаторлы-курортты өнім құрамалары. 

3. Өнімнің талдауы. 

2-сабақ 
1. Санаторлы-курорты өнімнің өмірлік циклі. 

2. Өніммен байланысты шешімдер. 

3. Санаторлы-курортты өнімді жайғастыру. 

БӨЖ тапсырмалары: 
1. Тақырыпқа байланысты сөздік жасау. 

2. Тақырып бойынша мультимедиалық таныстырылым. 

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

ОБӨЖ тапсырмалары:  
Реферат қорғау және оған оппонент болу, тақырыбы:  

а) «Санаторлы-курортты өнімді қалыптастыру»; 

ә) «Санаторлы-курортты өнімнің өмірлік циклі»; 

б) «Жосалы» шипажайының өнімі. 

Сұрақтар: 

1. Санаторлы-курортты өнімге анықтама беріңіз. 
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2. Санаторлы-курортты өнім элементтерін жіктеуде қолданылатын 

белгілер қандай? 

3. Санаторлы-курортты өнім ерекшеліктері қандай? 

4. Санаторлы-курортты өнімді жайғастыру нені білдіреді? 

5. Санаторлы-курортты өнім дифференциациясы қандай бағыт 

бойынша жүргізіледі? 

 

6-ТАҚЫРЫП. ТУРИСТІК ҚЫЗМЕТТЕР НАРЫҒЫНА 
САНАТОРЛЫ-КУРОРТТЫ ӨНІМДІ ЖЫЛЖЫТУ  

Лекция жоспары (1 сағат) 
1.  Емдеу-сауықтыру өнімінің өткізу желісін қалыптастыру. 

2.  Санаторлы-курортты өнім жарнамасы. 

3.  Көрме-жәрмеңкелер санаторлы-курортты өнімді жылжыту процесі 

ретінде. 

Әдебиет: нег.1,2,3,4, кос.4,5 
Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ 
1. Емдеу-сауықтыру өнімінің өткізу желісін қалыптастыру. 

2. Санаторлы-курортты өнімді жылжыту жүйесі. 

3. Өткізуді ынталандыру. 

2-сабақ 
1. Санаторлы-курортты өнім жарнамасы. 

2. Жарнаманы қолдану ерекшеліктері. 

3. Көрме-жәрмеңкелер санаторлы-курортты өнімді жылжыту процесі 

ретінде. 

БӨЖ тапсырмалары: 
1. Тақырыпқа байланысты сөздік жасау. 

2. Тақырып бойынша мультимедиалық таныстырылым. 

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

4. Санаторлы-курортты өнімді жылжыту бойынша жарнама 

кампаниясының жоспарын құрыңыз. 

ОБӨЖ тапсырмалары:  
Баяндама қорғау және оған оппонент болу, тақырыбы:  

а) «Санаторлы-курортты өнімді жылжыту әдістері»; 

ә) «Сауықтыру өнімін жарнамалау». 

б) «Санаторлы-курортты өнімді жылжыту бойынша көрменің 

ұйымдастырылуы». 

Сұрақтар: 

1. Санаторлы-курортты өнімді нарыққа жылжыту нені білдіреді? 

2. Санаторлы-курортты қызметтер практикасында қалыптасқан 

жылжыту әдістері. 
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3. Санаторлы-курортты өнімді жылжыту шешіміне әсер ететін 

факторлар қандай? 

4. Санаторлы-курортты өнімді жылжыту бойынша жарнама 

кампаниясының жоспары нені ескеруі қажет? 

5. Санаторлы-курортты өнімді өткізу желісі нені білдіреді? 

6. Санаторлы-курортты кәсіпорынының «фирмалық стилі», 

«бренд» және «брендинг» түсініктерінің мазмұнын ашыңыз. 

7. Жарнаманың медиаканалдарын қолдану кезінде қандай 

тиімділікке қол жеткізуге болады? 

 
7- ТАҚЫРЫП. ЕМДІК-САУЫҚТЫРУ ӨНІМІН ЖОБАЛАУ  

Лекция жоспары (1 сағат) 
1.  Емдеу-сауықтыру бағдарламаларының ерекшелігі. 

2.  Емдеу-сауықтыру бағдарламаларын даярлау технологиясы. 

3.  Емдеу-сауықтыру өнімін қалыптастырудың қаржылық шығыны. 

Әдебиет: нег.1,2,3,4, кос.8,9,11 
Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ 
1. Емдеу-сауықтыру бағдарламаларын жобалау. 

2. Емдеу-сауықтыру бағдарламаларының модульдік құрылуы. 

3. Емдеу-сауықтыру бағдарламаларының ерекшелігі. 

2-сабақ 
1. Емдеу-сауықтыру бағдарламаларын даярлау технологиясы. 

2. Емдеу-сауықтыру өнімін қалыптастырудың қаржылық шығыны. 

БӨЖ тапсырмалары: 
1. Тақырыпқа байланысты сөздік жасау. 

2. Тақырып бойынша мультимедиалық таныстырылым. 

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

ОБӨЖ тапсырмалары:  
Баяндама қорғау және оған оппонент болу, тақырыбы:  

а) «Емдік-сауықтыру өніміне баға белгілеу»; 

ә) «Емдік-сауықтыру бағдарламасын өңдеу». 

Сұрақтар: 

1. Емдік-сауықтыру өніміне баға белгілеуге қандай факторлар 

әсерін тигізеді? 

2. Емдік-сауықтыру өнімінің өзіндік құнын және қаржылық 

шығынын қалыптастыру ерекшелігі қандай? 

3. Емдік-сауықтыру өнімін өндіруге кеткен шығындар қалайша 

ескеріледі? 

4. Емдік-сауықтыру индустриясына әсер ететін жағдайлар мен 

факторларға сипаттама беріңіз. 
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5. Демалуышар тобы үшін өңделген емдік-сауықтыру 

бағдарламасы. 

 

8-ТАҚЫРЫП. САНАТОРЛЫ-КУРОРТТЫ ӨНІМДІ 
СТАНДАРТТАУ ЖӘНЕ СЕРТИФИКАТТАУ 

Лекция жоспары (1 сағат) 
1.  Туризмде санаторлы-курортты өнімді стандарттау. 

2.  Санаторлы-курортты өнімді сертификаттау. 

3.  Санатория-профилакториялардың медициналық қызметтерін 

лицензиялауды дайындау және өткізу тәртібі. 

Әдебиет: нег.3,4, кос. 2,6 
Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ 
1. Туризмде санаторлы-курортты өнімді стандарттау. 

2. Санаторлы-курортты өнімді сертификаттау. 

2-сабақ 
1. Санатория-профилакториялардың медициналық қызметтерін 

лицензиялауға дайындау. 

3. Санатория-профилакториялардың медициналық қызметтерін 

лицензиялаудан өткізу тәртібі. 

БӨЖ тапсырмалары: 
1. Тақырыпқа байланысты сөздік жасау. 

2. Тақырып бойынша мультимедиалық таныстырылым. 

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

4. «Қазақстан Республикасында санаторлы-курортты қызметті 

лицензиялау» тақырыбына ғылыми мақала жазу. 

ОБӨЖ тапсырмалары:  
«Санаторлы-курортты өнімді стандарттау негіздері» тақырыбына 

реферат қорғау және оған оппонент болу. 

Сұрақтар: 

1. Санаторлы-курортты өнімнің стандартизациясына сипаттама 

беріңіз. 

2. Санаторлы-курортты өнімді сертификаттау қажеттілігі қандай? 

3. «Сәйкестік сертификаты» және «сәйкестік белгісі» түсініктері 

нені білдіреді? 

4. Сертификаттау органы қандай функцияларды орындайды? 

5. Белгілі сырқатқа шалдыққандар үшін санаторлы-курортты көмек 

стандарты нені ескереді? 

6. Санаторлы-курортты өнімді сертификаттау үшін қандай 

құжаттар қажет? 

7. Санаторияның медициналық қызметін лицензиялау тәртібі 

қандай? 
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9-ТАҚЫРЫП. САНАТОРЛЫ ЖОЛДАМАНЫ  

САТЫП АЛУ - САТУ 
Лекция жоспары (1 сағат) 

1.  Туризмдегі санаторлы жолдаманы рәсімдеу. 

2.  Кәсіпорын қызметкерлерін санаторлы-курортты емдеу және 

сауықтыру. 

3. Санаторлы жолдамаларды сату жолдары. 

Әдебиет: нег.3,4, кос.3,4 
Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ 
1. Туризмдегі санаторлы жолдаманы рәсімдеу. 

2. Азаматтарды жеңілдікпен санаторлы-курортты емдеу. 

2-сабақ 
1. Кәсіпорын қызметкерлерін санаторлы-курортты емдеу және 

сауықтыру. 

2. Санаторлы жолдамаларды сату жолдары. 

БӨЖ тапсырмалары: 
1. Тақырыпқа байланысты сөздік жасау. 

2. Тақырып бойынша мультимедиалық таныстырылым. 

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

ОБӨЖ тапсырмалары:  
 «Санаторлы жолдама сипаттамасы және оны өткізу» тақырыбына 

баяндама қорғау және оған оппонент болу. 

Сұрақтар: 

1. Санаторлы жолдаманы ресімдеу ерекшелігі қандай? 

2. Қандай демалыс үшін төлем тәсілдері қолданылады? 

3. Жеңілдікті санаторлы-курортты емделуді азаматтардың қандай 

категориялары қолданады? 

4. Санаторлы жолдамаларды өткізу кезінде қолданылатын арналар. 

5. Түрлі кәсіпорындар қызметкерлерін санаторлы-курортты емдеу 

қалайша жүзеге асырылады? 

 
3-МОДУЛЬ. САНАТОРЛЫ-КУРОРТТЫ БИЗНЕСТІ 

ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ 
 

10-ТАҚЫРЫП. САНАТОРЛЫ-КУРОРТТЫ 
КӘСІПОРЫННЫҢ ШАРУАШЫЛЫҚТАНУЫ 

Лекция жоспары (1 сағат) 
1. Санаторлы-курортты кешендерде клиенттерді орналастыру 

талаптары. 

2. Санаториенің қаржылық тұрақтылығы. 
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3. Бизнес-жоспар мақсаты, функциялары мен құрылымы. 

Әдебиет: нег.1,2,3,4, кос.4,5 
Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ 
1. Санаторлы-курортты кешендердің ұсынатын қызметтері. 

2. Келген клиенттерді орналастыру талаптары. 

3. Санаториенің қаржылық тұрақтылығы. 

2-сабақ 
1. Бизнес-жоспар мақсаты, функциялары мен құрылымы. 

2. Бизнес-жоспар бөлімдерінің сипаттамасы. 

3. Маркетинг және қаржы жоспарын өңдеу. 

БӨЖ тапсырмалары: 
1. Тақырыпқа байланысты сөздік жасау. 

2. Тақырып бойынша мультимедиалық таныстырылым. 

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

4. Санаторлы-курортты кәсіпорынның бизнес-жоспарын құрыңыз. 

ОБӨЖ тапсырмалары:  
Баяндама қорғау және оған оппонент болу, тақырыбы: «Санаторлы-

курортты кәсіпорын қызметінің кешенділігі». 

Сұрақтар: 

1. Қазақстанның санаторлы-курортты кешен әлеуетін сипаттаңыз. 

2. Санаторлы-курортты кәсіпорынның қызмет бағыттары. 

3. Санаторлы-курортты кешендерде клиенттерді орналастыруға 

қандай талаптар қойылады? 

4. Санаторлы-курортты кәсіпорынның қаржылық қызметі туралы 

не айтасыз? 

5. Курортты кәсіпорынның негізгі және материалды айналым 

қаржылары жағдайын талдау әдістері туралы не білесіз? 

6. Санаторлы-курортты кешен қызметінің тиімді жұмыс істеуі 

үшін қандай әдістер қолданылады? 

 
11-ТАҚЫРЫП. САНАТОРЛЫ-КУРОРТТЫ БИЗНЕСТЕГІ 

СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ 
Лекция жоспары (1 сағат) 

1. Жоспарлаудың ресурстық қамтамасыздығы. 

2.  Жоспарлау барысында шешім дайындау және қабылдау. 

3.  Санаторлы-курортты бизнес қызметінің стратегиясы. 

Әдебиет: нег.2,3,4, кос.12 
Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ 
1. Санаторлы-курортты бизнестегі жоспарлаудың мәні. 

2. Жоспарлаудың ресурстық қамтамасыздығы. 
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3. Жоспарлау барысында шешім дайындау және қабылдау. 

2-сабақ 
1. Санаторлы-курортты бизнес қызметінің стратегиясы. 

2. SWOT әдісі санаторлы-курортты мекеменің стратегиялық 

қызметінің негізі. 

3. Бәсекелік артықшылықты айқындау. 

4. Стратегиялық баламаларды анықтау модельдері. 

БӨЖ тапсырмалары: 
1. Тақырыпқа байланысты сөздік жасау. 

2. Тақырып бойынша мультимедиалық таныстырылым. 

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

ОБӨЖ тапсырмалары:  
Баяндама қорғау және оған оппонент болу, тақырыбы: «Сауықтыру 

кәсіпорынның стратегиялық жоспары». 

Сұрақтар: 

1.  Санаторлы-курортты кәсіпорын қызметін жоспарлау кезінде 

жетекші нені ескеру қажет? 

2. Санаторлы-курортты кәсіпорын қызметінің саясатын 

қалыптастыру. 

3. Сауықтыру кәсіпорынының қызмет жоспарының құрылымы 

нені қамтиды? 

4. Санаторлы-курортты кәсіпорынның негізгі шараларын дайындау 

және орындау кезінде бақылаудың қандай түрлері 

қолданылады? 

5. Бақылау шешімдерін өңдеу және қабылдау үшін не қажет? 

6. Санаторлы-курортты кәсіпорынды басқарудың негізгі 

элементтеріне сипаттама беріңіз. 

7. Санаторлы-курортты кәсіпорындағы стратегиялық жоспардың 

диагностикасы қалай жүзеге асады? 

 

12-ТАҚЫРЫП. САНАТОРЛЫ-КУРОРТТЫ БИЗНЕСТЕГІ 
БАСҚАРУ 

Лекция жоспары (1 сағат) 
1. Санаторлы-курортты бизнестің ұйымдық негіздері мен басқару 

функциялары. 

2.  Санаторлы-курортты бизнесіндегі басқару құрылымы. 

3.  Санаторлы-курортты бизнестің кадрлық әлеуеті. 

Әдебиет: нег.2,3,4, кос.2,6,12 
Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ 
1. Санаторлы-курортты бизнестің ұйымдық негіздері. 

2. Сауықтыру мекемелеріндегі басқару құрылымы.  
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3. Санаторлы-курортты бизнестегі басқару функциялары. 

2-сабақ 
1. Санаторлы-курортты бизнестің кадрлық әлеуеті. 

2. Мамандарды кәсіби іріктеудің негізгі талаптары. 

3. Мамандардың кәсіби біліктілігін арттыру. 

БӨЖ тапсырмалары: 
1. Тақырыпқа байланысты сөздік жасау. 

2. Тақырып бойынша мультимедиалық таныстырылым. 

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

4. Проблемалық ахуалдық міндеттерді шешу: санаторлы-курортты 

кәсіпорынға үміткерлерді іріктеу әдістемесін өңдеңіз. 

5. Санаторлы-курортты кәсіпорын персоналының іс-әрекеттер 

ережесін өңдеңіз. 

6. Нақты мысалмен санаторлы-курортты кәсіпорынның басқару 

құрылымын кескін түрінде көрсетуге тырысыңыз. 

ОБӨЖ тапсырмалары:  
Реферат қорғау және оған оппонент болу, тақырыбы: 

а) «Санаторлы-курортты кәсіпорынның басқару құрылымы»;  

ә) «Санаторлы-курортты кәсіпорындағы басқару шешімдері». 

Сұрақтар: 

1. Санаторлы-курортты кәсіпорындағы басқару функциясын қалай 

жіктеуге болады? 

2. Санаторлы-курортты кәсіпорынына тән басқару аспектілері. 

3. Санаторлы-курортты кәсіпорындағы персонал қызметінің 

функцияларын сипаттаңыз. 

4. Санаторлы-курортты кәсіпорындағы басқаруға қандай 

байланыстар жүйелік сипатын береді? 

5. Санаторлы-курортты кәсіпорынның функциялануында басқару 

байланыстары қандай рөл атқарады? 

6. Санаторлы-курортты кәсіпорын мамандарына қойылатын негізгі 

талаптар қандай? 

7. Санаторлы-курортты кәсіпорынның басшылық қызметінде 

ескерілетін факторлар. 

8. Қандай белгілер бойынша санаторлы-курортты кәсіпорын 

жетекшісі мен мамандарының қызметін бағалауға болады? 

9. Санаторлы-курортты кәсіпорынына үміткерлерді іріктеудің 

шарттары мен талаптарын сипаттаңыз. 

 

13-ТАҚЫРЫП. САНАТОРЛЫ-КУРОРТТЫ  ҚЫЗМЕТ 
НАРЫҒЫН РЕТТЕУ 

Лекция жоспары (1 сағат) 
1.  Санаторлы-курортты туризм үшін табиғи ресурстар. 
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2.  Санаторлы-курортты туризмді реттеу негіздері. 

3.  Санаторлы-курортты сақтандырудың мәні. 

Әдебиет: нег.3,4, кос.4,5,8 
Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ 
1. Санаторлы-курортты қызмет туралы жалпы құқықтық жағдайлар. 

2. Санаторлы-курортты туризм үшін табиғи ресурстар. 

2-сабақ 
1. Санаторлы-курортты туризмді реттеу негіздері. 

2. Санаторлы-курортты сақтандырудың мәні. 

3. Шетелдерде санаторлы-курортты бизнесті реттеу жолдары. 

БӨЖ тапсырмалары: 
1. Тақырыпқа байланысты сөздік жасау. 

2. Тақырып бойынша мультимедиалық таныстырылым. 

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

ОБӨЖ тапсырмалары:  
Баяндама қорғау және оған оппонент болу, тақырыбы: «Сауықтыру 

қызмет нарығын мемлекеттік реттеу әдістері». 

Сұрақтар: 

1. Қазақстандағы санаторлы-курортты қызметті реттейтін 

нормативті құжаттарды атаңыз. 

2. Отандық санаторлы-курортты бизнестің тиімді дамуы үшін не 

қажет деп ойлайсыз? 

3. Санаторлы-курортты кәсіпорын мен тұтынушы арасындағы 

келісім-шартта қандай жағдайлар қарастырылуы қажет деп 

ойлайсыз? 

4. Санаторлы-курортты кәсіпорынды басқару үшін қандай 

құқықтық нормалар қолданылады? 

5. Кәсіпорын қызметкерлерінің құқықтық мәдениетін қалайша 

жетілдіруге болады? 
 

14-ТАҚЫРЫП. САНАТОРЛЫ-КУРОРТТЫ БИЗНЕСТЕГІ 
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ 

Лекция жоспары (1 сағат) 
1. Санаторлы-курортты қызмет нарығына әсер ететін факторлар. 

2. Санаторлы-курортты кәсіпорындардың халықаралық ұйымдармен 

ынтымақтастығы. 

3. Санаторлы-курортты туризмдегі қауіпсіздік. 

Әдебиет: нег.1,2, кос.2,6,9 
Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ 
1. Санаторлы-курортты қызмет нарығына әсер ететін факторлар. 
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2. Санаторлы-курортты кәсіпорындардың халықаралық ұйымдармен 

ынтымақтастығы. 

2-сабақ 
1. Төлқұжатты-визалық және кедендік рәсімдеу. 

2. Демалушылардың көліктік қамтамасыздығы. 

3. Санаторлы-курортты туризмдегі қауіпсіздік. 

БӨЖ тапсырмалары: 
1. Тақырыпқа байланысты сөздік жасау. 

2. Тақырып бойынша мультимедиалық таныстырылым. 

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

4. «Халықаралық көрмелердің санаторлы курортты бизнес саласын 

жетілдіруге ықпалы» тақырыбына эссе жазу. 

ОБӨЖ тапсырмалары:  
Реферат қорғау және оған оппонент болу, тақырыбы: «Халықаралық 

санаторлы-курортты қызмет нарығындағы ынтымақтастық 

нысандары». 

Сұрақтар: 

1. Санаторлы-курортты нарыққа әсер ететін факторлар. 

2. Санаторлы-курортты кәсіпорындардың халықаралық 

ұйымдармен ынтымақтастығы. 

3. Төлқұжатты-визалық және кедендік ресімдеулер. 

4. Демалушылардың көліктік қамтамасыздығы. 

5. Санаторлы-курортты туризмдегі қауіпсіздік. 

 

15-ТАҚЫРЫП. САНАТОРЛЫ-КУРОРТТЫ ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ НАРЫҒЫ 

Лекция жоспары (1 сағат) 
1. Рессейдегі санаторлы-курортты туризм. 

2. Еуропа елдеріндегі санаторлы-курортты туризм. 

3. Азия елдеріндегі санаторлы-курортты туризм. 

Әдебиет: нег.1,2,3,4,5, кос.11,12 
Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ 
1. Әлемде санаторлы-курортты туризмнің даму үрдістері. 

2. Рессейдегі санаторлы-курортты туризм. 

3. Еуропа елдеріндегі санаторлы-курортты туризм. 

2-сабақ 
1. Азия елдеріндегі санаторлы-курортты туризм. 

2. Санаторлы-курортты туризмнің әлеуетті нарықтары. 

БӨЖ тапсырмалары: 
1. Тақырыпқа байланысты сөздік жасау. 

2. Тақырып бойынша мультимедиалық таныстырылым. 
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3. Тақырып бойынша 10-кем емес тест сұрақтарын құрастыру. 

ОБӨЖ тапсырмалары:  
Реферат қорғау және оған оппонент болу, тақырыбы: 

а) «Әлемге әйгілі сауықтыру орындары»; 

ә) «Санаторлы-қурортты қызметті ұйымдастырудың шетелдік 

тәжірибесі». 

Сұрақтар: 

1. Халықаралық нарықта санаторлы-курортты қызметтердің даму 

үрдісіне сипаттама беріңіз. 

2. Санаторлы-курортты қызмет нарығын шет мемлекеттерде 

реттеу. 

3. Еуропа елдеріндегі санаторлы-курортты туризм. 

4. Азия елдеріндегі санаторлы-курортты туризм 

5. Ресейдегі санаторлы-курортты туризм. 

 

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі 
Негізгі әдебиеттер 

1. Барчуков И.С. Санаторно-курортное дело: оқу құралы – 

Юнити-Дана, 2014 

2. Ветитнев А.М. Маркетинг санаторно-курортных услуг: оқу 

құралы- «Академия» баспа орталығы – М., 2008 

3. Молчанов Г.И., Бондаренко Н.Г., Дегтярева И.Н. және 

басқалары. Санаторно-курортное дело:оқулық – М.:Альфа-М, 

2016 

4. Сухарев Е.Е. Курортное дело: оқу құралы – Омега-Л баспасы, 

М., 2014 

5. Кусков А.С. Лысикова О.В. Курортология и оздоровительный 

туризм: оқу құралы – Ростов-на-Дону – Феникс, 2013 

Қосымша әдебиеттер: 
1. «Қазақстанның үшінші модернизациясы: жаһандық бәсекеге 

қабілеттілік» Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан 

халқына Жолдауы // Егемен Қазақстан, 31 қаңтар 2017 ж, Akorda.kz. 

2. «Қазақстан Республикасының туристік саласын дамытудың 2020 

жылға дейінгі тұжырымдамасы», 2013 ж. 28 ақпанындағы ҚР 

Президентінің №192 Қаулысы 

3. Абабков Ю.Н,Абабкова М.Ю., Филиппова И.Г. Реклама в туризме: 

учебник / под ред.Е.И.Богданова – М.:ИНФРА-М, 2013 

4. Абабков Ю.Н., Абабкова М.Ю., Филиппова И.Г. Маркетинг в 

туризме: учебник/ под ред. засл.раб-ка высшей школы Российской 

Федерации проф.Е.И.Богданова – М.: ИНФРА-М, 2012 

5. Ветитнев А. Модель удовлетворенности потребителей качеством 

санаторно-курортных услуг // Стандарты и качество, 2014, №7, 54-58б. 
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6. Киседобрев В.П., Кострюкова О.Н., Киседобрев А.В. Менеджмент в 

туризме: учебник / под ред. засл.раб-ка высшей школы Российской 

Федерации проф.Е.И.Богданова – М.: ИНФРА-М, 2013  

7. Кузенный А. Пятизвездочная здравница.//Казахстанская правда, 

2011, 23 мамыр 

8. Қажыбай Т. Курортты аймақтағы келеңсіздіктер // Егеменді 

Қазақстан, 2016, №184-187, 4б. 

9. Мартова А.В. Интернет-маркетинг в курортно-рекреационных и 

туристских учреждениях Крыма // Маркетинг в России и за рубежом, 

2015, №1, 75-89 б. 

10. Мельдебеков А. Повышение эффективности курортно-

рекреационного хозяйства // Транзитная экономика, 2015, №6, 56-62б. 

11. Рахимова Г.А. Комплексная оценка эффективности деятельности 

санаторно-курортных учреждений // Альпари, 2011, №1, 118-121б. 

12. Скворцов П.П. Как разработать бизнес-план предприятия. – Киев, 

2012 

  

Студенттердің білімдерін, біліктері мен дағдыларын бақылау үшін 
бағалау құралдары 

  
1 және 2 шептік бақылауды өткізу үшін бақылау сұрақтары,  

емтиханға дайындық үшін сұрақтар 
 

1 шептік бақылауды өткізу үшін сұрақтар: 
1. Демалыс және қонақжайлық индустриясының құрама бөлігі 

ретінде санаторлы-курортты қызметтің мәні. 

2. Санаторлы-курортты емдеу және демалудың принциптері. 

3. Қазақстанда санаторлы-курортты индустрия дамуының 

бағыттары. 

4. Санаторлы-курортты туризмнің қалыптасуына деген әдістемелік 

келістер. 

5. Санаторлы-курортты туризмнің даму компоненттері. 

6. Санаторлы-курортты емдеу мен демалыс факторлары. 

7. Санаторлы-курортты қызметтерге сұраным. 

8. Санаторлы-курортты қызметтер ұсынымы. 

9. Нарықты тепе-теңдік. 

10. Санаторлы-курортты қызметтер аясындағы маркетинг негіздері. 

11. Санаторлы-курортты қызметтер нарығының маркетингтік ортасы. 

12. Санаторлы-курортты қызметтер нарығын маркетингтік зерттеу. 

13. Сегменттеу санаторлы-курортты қызметтердің мақсатты нарығын 

таңдау құралы. 
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14. Емдеу-сауықтыру қызметіндегі маркетингтік стратегия 

элементтері. 

15. Санаторлы-курортты өнім түсінігі. 

16. Санаторлы-курорты өнімнің өмірлік циклі. 

17. Өнімді жайғастыру. 

18. Емдеу-сауықтыру өнімінің өткізу желісін қалыптастыру. 

19. Санаторлы-курортты өнім жарнамасы. 

20. Жарнаманы қолдану ерекшеліктері. 

21. Көрме-жәрмеңкелер санаторлы-курортты өнімді жылжыту 

процесі ретінде. 

22. Емдеу-сауықтыру бағдарламаларын жобалау. 

23. Емдеу-сауықтыру бағдарламаларының ерекшелігі. 

24. Емдеу-сауықтыру бағдарламаларын даярлау технологиясы. 

25. Емдеу-сауықтыру өнімін қалыптастырудың қаржылық шығыны. 

 
2 шептік бақылау өткізуге арналған сұрақтар: 

1. Туризмде санаторлы-курортты өнімді стандарттау. 

2. Санаторлы-курортты өнімді сертификаттау. 

3. Санатория-профилакториялардың медициналық қызметтерін 

лицензиялауды дайындау және өткізу тәртібі. 

4. Туризмдегі санаторлы жолдаманы рәсімдеу. 

5. Азаматтарды жеңілдікпен санаторлы-курортты емдеу. 

6. Кәсіпорын қызметкерлерін санаторлы-курортты емдеу және 

сауықтыру. 

7. Санаторлы жолдамаларды сату жолдары. 

8. Санаторлы-курортты кешендерде клиенттерді орналастыру 

талаптары. 

9. Санаториенің қаржылық тұрақтылығы. 

10. Бизнес-жоспар мақсаты, функциялары мен құрылымы. 

11. Бизнес-жоспар бөлімдерінің сипаттамасы. 

12. Маркетинг және қаржы жоспарын өңдеу. 

13. Санаторлы-курортты туризмде жоспарлаудың мәні. 

14. Жоспарлаудың ресурстық қамтамасыздығы. 

15. Жоспарлау барысында шешім дайындау және қабылдау. 

16. Санаторлы-курортты туризм қызметінің стратегиясы. 

17. SWOT әдісі санаторлы-курортты мекеменің стратегиялық 

қызметінің негізі. 

18. Бәсекелік артықшылықты айқындау. 

19. Стратегиялық баламаларды анықтау модельдері. 

20. Санаторлы-курортты туризмнің ұйымдық негіздері мен басқару 

функциялары. 

21. Санаторлы-курортты туризмдегі басқару құрылымы. 
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22. Санаторлы-курортты туризмнің кадрлық әлеуеті. 

23. Мамандарды кәсіби іріктеудің негізгі талаптары. 

24. Санаторлы-курортты қызмет туралы жалпы құқықтық жағдайлар. 

25. Санаторлы-курортты туризм үшін табиғи ресурстар. 

26. Санаторлы-курортты туризмді реттеу негіздері. 

27. Санаторлы-курортты сақтандырудың мәні. 

28. Санаторлы-курортты қызмет нарығына әсер ететін факторлар. 

29. Санаторлы-курортты кәсіпорындардың халықаралық ұйымдармен 

ынтымақтастығы. 

30. Төлқұжатты-визалық және кедендік рәсімдеу. 

31. Демалушылардың көліктік қамтамасыздығы. 

32. Санаторлы-курортты туризмдегі қауіпсіздік. 

33. Рессейдегі санаторлы-курортты туризм. 

34. Еуропа елдеріндегі санаторлы-курортты туризм. 

35. Азия елдеріндегі санаторлы-курортты туризм. 

 
Аралық бақылау үшін бағалау құралдары 

Емтиханға дайындық сұрақтары: 
1. Санаторлы-курортты қызмет қандай индустриясының құрама 

бөлігі. 

2. Санаторлы-курортты демалудың принциптерін ата. 

3. Санаторлы-курортты индустрия дамуының бағыттары. 

4. Әлеуметтік уақыт қандай құрамалардан тұрады. 

5. Бос уақыттың еңбек аясы және басқа шұғылдануларға 

жұмсалатын адамның күшін қалпына келтіру функциясы нені 

қамтиды: 

6. Бос уақытты шығындау бағыты. 

7. Шын мәнісінде бос уақыт болып табылатыны: 

8. Табиғи қажеттіліктерді қанағаттандыру және бейеңбекті 

сипаттағы мәжбүрлі қызметпен  байланыссыз жұмыстан тыс 

уақыттың бір бөлігі: 

9. Санаторлы-курортты туризмнің даму компоненттері. 

10. Санаторлы-курортты емдеу факторларының бірін көрсет. 

11. Санаторлы-курортты қызметтерге сұраным анықтамасы. 

12. Санаторлы-курортты қызметтерге ұсыным анықтамасы. 

13. Нарықты тепе-теңдік түсінігі нені білдіреді. 

14. Көбіне ғалымдар бос уақытты немен теңестіреді. 

15. «Күшті қалпына келтіру» қай түсінікпен байланысты. 

16. Демалыс мазмұнын ашатын түсініктер қатарына жататыны. 

17. Рекреацияның типтері. 

18. Кеңістікті белсенді рекреация жағдайында ең төменгі орын 

ауыстыру. 
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19. Ұзақтылығы бойынша рекреацияның түрлері. 

20. Санаторлы-курортты қызмет сұранымын анықтайтын факторлар. 

21. «Курорт» сөзінің мағынасы. 

22. «Профилактория» сөзінің мағынасы. 

23. Санаторлы-курортты туризм қандай салаға жатады. 

24. Емдеу-сауықтыру қызметі нені білдіреді. 

25. Денсаулықты, еңбекке қабілеттілікті, дене бітім және рухани 

күштерді қалпына келтіруге деген адамның қажеттілігі. 

26. Рекреациялық қажеттіліктердің қызметті ұйымдастырудағы 

деңгейлерін табыңыз. 

27. Қоғамның барлық мүшелерінің еңбекке қабілеттілін қалпына 

келтіруге деген қажеттілік. 

28. Жанұяның рекреациялық қажеттілігі. 

29. Адамның өз денсаулығын қалпына келтіруге деген қажеттілігі. 

30. Медико-биологиялық фактор. 

31. Рекреациялық қажеттіліктерді қалыптастыратын факторлардың 

топтасуы. 

32. Көлік инфрақұрылымның даму деңгейі қандай факторға жатады. 

33. Жанұяның құрамы мен көлемі қандай факторға жатады. 

34. Мәдени өмір сүру типі қандай факторлар тобына жатады. 

35. Теңіз, тауларға қатысты географиялық орналасу ерекшелігі 

қандай факторлар тобына жатады. 

36. Рекреационды сұраныстың қалыптасуына әсер ететін, медико- 

биологиялық факторлар. 

37. Рекреационды сұраныстың қалыптасуына әсер ететін, 

демографиялық факторлар. 

38. Рекреационды сұраныстың қалыптасуына әсер ететін, табиғи 

факторлар. 

39. Туризм арқылы сауығу рекреацияның қандай  қызметіне жатады. 

40. Адамның табиғи, мәдени-тарихи және әлеуметтік 

құндылықтармен рухани байланысын қамтамасыз ететін 

рекреация түрі. 

41. Рекреацияның қоғамдық қызметі. 

42. Жұмыс күшін қайта жаңарту қай рекреация қызметімен іске 

асады. 

43. Еңбектенушілерді идеялық-саяси тәрбиелеу қай рекреация 

қызметіне жатады: 

44. Рекреацияның қандай да бір түрін, өткізу тәсілін немесе ауданын 

қалайтын жалпы ел, аудан, қала немесе ауыл тұрғындарының 

проценті. 

45. Емдеу- сауығу қажеттілігін зерттеудегі анкеталық сауалнаманың 

қамтитын бағыты. 
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46. Адамның дене бітім, психологиялық және рухани күштерін 

қалпына келтіру және дамытуға бағытталған, бос уақыттағы 

қызмет. 

47. Демалуды  жүзеге асырудың белгілі тәсілдері. 

48. Сазбен емдеу қай рекреациялық қызмет түріне жатады. 

49. Рекреациялық шұғылдануларды типологиясы. 

50. Климатпен емдеу, минералды сумен, сазбен емдеу рекреациялық 

шұғылданудың қай типіне жатады. 

51. Серуендеу, суға түсу, күн және ауа ванналары, пассивті демалыс 

рекреациялық шұғылданудың қай типіне жатады. 

52. Адамның дене бітім күшін дамытуға бағытталған рекреациялық 

шұғылдану неге жатады. 

53. Адамды рухани дамытуға бағытталған рекреациялық шұғылдану 

неге жатады. 

54. Белгілі уақыт аралығында қайталанатын рекреациялық 

шұғылданулардың тұрақты комбинациясы. 

55. Рекреациялық қызметтің негізгі формалары. 

56. Емдік рекреация факторлары. 

57. «Курортқа»  қатысты айналымда қолданылатын тіркес сөз. 

58. Мәдени құндылықтарды ақпараттық «тұтыну» неге жатады. 

59. Солтүстік Қазақстанға тән демалыс орындары. 

60. Алматы облысы аумағындағы мемлекеттік саябақтар. 

61. Рекреациялық табиғи саябақ  анықтамасы. 

62. Туристік өнімді қалыптастырумен, оның нарыққа жылжытуымен 

және өткізумен айналысатын заңды немесе жеке тұлға. 

63. Туристік қызметтер мен турларды тұтынушыға бөлшектеп сату  

функциясын орындайтын кәсіпорын немесе жеке тұлға. 

64. Санаторлы-курортты қызметтің субъектілері. 

65. Қысылу мен шаршағанды басу мүмкіндігін туризмнің қай 

функциясын сипаттайды. 

66.  Санаторлы-курортты туризмге қатысты анықтама. 

67. Жергілікті табиғи-климаттық жағдайлар және ресурстармен 

айқындалады. 

68. Сарыарқаның демалыс орындары. 

69. Туристік саяхат қашан пайда болды. 

70. Туризм процесінде туристерге тұтынуға қажет және туризм 

процесін жүзеге асыруға жеткілікті туристік қызметтер, жұмыстар 

мен тауарларды ұсынатын өзара байланысқан кәсіпорындар мен 

кәсіпкерлер жүйесі. 

71. Адамдардың бір-бірімен күнделікті емес жағдайда араласу 

қажеттілігін сипаттайтын туризм функциясы қалай аталады. 
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72. Туристерге арналған тауарлар мен қызметтердің өндірісін, 

таратылуын,  айырбасталуы мен тұтынылуын қамтамасыз ететін 

материалды өндіріс пен өндірістік емес сфераның кәсіпорындары, 

мекемелері мен ұйымдарының жиынтығы қалай аталады. 

73. Санаторлы-курортты қызметтер аясындағы маркетинг 

анықтамасы. 

74. Санаторлы-курортты қызметтер нарығының маркетингтік 

ортасының құрамаларын ата. 

75. Санаторлы-курортты қызметтер нарығын маркетингтік зерттеу 

құралдары қандай.. 

76. Санаторлы-курортты қызметтердің мақсатты нарығының 

анықтамасы. 

77. Мақсатты нарықты таңдай белгісі. 

78. Емдеу-сауықтыру қызметіндегі маркетингтік стратегия 

элементтері. 

79. Берілген уақыт аралығында белгілі туристік аймаққа және 

орталыққа бет алған туристер саны қалай аталады. 

80. Саяхаттар, жорықтар мен экскурсияны ұйымдастыратын 

коммерциялық кәсіпорын қалай аталады. 

81. Территориялы-рекреациялық жүйе элементтері. 

82. Қай миграция «туризм» болмақ. 

83. Нарықты сегменттеу принципіне не жатады. 

84. Материалды және рухани мәдениет элементтері қандай туристік  

артықшылықтарға ие. 

85. Тарихи-мемориалды, мәдени-эстетикалық және танымдылық 

мағына алатын мәдени және табиғи ескерткіштері қалайша 

аталады. 

86. «Территориялы рекреационды жүйе» дегеніміз не. 

87. Туристік инфрақұрылым дегеніміз не. 

88. «Өлкелік зона», «фокусты пунктер», «экзотикалық», 

«уникалдылық» табиғи рекреациялық ресурстарды бағалаудың 

қай көрсеткіштеріне жатады. 

89. Белсенді демалысты  өткізу үшін жергілікті жердің жарамдығын 

анықтайтын фактор. 

90. «Адамның тарих, табиғат, ғалым мен мәдениет төңірегіндегі 

білімін толықтыруға деген ұмтылысы» ретінде белгілі туризмнің 

функциясы. 

91. Емдеу-сауықтыру  қызметі халық шаруашылығының  қандай 

салаларымен үйлеседі. 

92. Күш-қуат, шапшандық пен төзімділікті жетілдіру мүмкіндігін 

білдіретін туризмнің функциясы. 
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93. Табиғат көрінісін тамашалау туризмнің қай функциясымен 

түсіндіріледі. 

94. Шет елден келген туристерді күтуден елге түсетін табыс пен осы 

елдегі азаматтардың басқа елге туристік сапарға шықандағы 

шығындардың қатынасы қалай аталады. 

95. Адамның дене бітім күшін дамыту рекреациялық шұғылданудың 

қай типімен қамтылады. 

96. Туристің міндетті қажеттіліктеріне нені жатқызамыз. 

97. Демалу арқылы адамның физикалық және рухани күштерін 

қалпына келтіру және дамыту, туризммен айналысу.  

98. Маусымдылық санаторлы-курортты қызметті ұйымдастыруға 

қалай әсер етеді. 

99. Интенсивтілігі жоғарғы деңгейге жеткенде қажеттілік неге 

айналады. 

100. Емдеу-сауықытру қызметі қашан жүзеге асады. 

101. Қай фактор санаторлы-курортты туризм ұсынымына әсерін 

тигізеді. 

102. Қандай  факторлар туристердің қызығушылығын оятады. 

103. Бос уақыт социялогиясы нені зерттейді: 

104. Туристік сұранысты анықтайтың факторларға не жатады. 

105. «Демалушылар тобы» жүйесі немен сипатталады. 

106. «Табиғи және тарихи-мәдени  кешен» жүйесі немен сипатталады. 

107. «Басқару органы» жүйесі немен сипатталады. 

108. «Қызмет көрсету персоналы» жүйесі немен сипатталады. 

109. «Техникалық құрылғылар» жүйесі немен сипатталады. 

110. ТРЖ-ның қандай жүйесі рекреациялық сұраныстың көлемі және 

құрылымымен сипатталады. 

111. ТРЖ-ның қандай жүйесі ресурстар және эксплуатациялық 

қорлардың көлемі ретінде сипатталады. 

112. ТРЖ-ның қандай жүйесі біліктілік деңгейі, кәсіпорындардың 

мамандандырылған және қосымша персоналдардың санын 

сипаттайды. 

113. ТРЖ-ның қандай жүйесі рекреациялық әрекеттін материалды-

техникалық және ақпартаттық қамтамасыз етілуін, бөлек 

элементтер арасында оптималды қарым-қатынасты қамтамасыз 

етеді. 

114. Табиғи және тарихи-мәдени кешендер көрсеткіштерінің 

құрамасы. 

115. Туристік ағымды талдаудың мүмкіндіктері. 

116. 1961 жылы қай ғалым-туризмнің теоретигі саяхаттау мотивтерін 

айқынырақ берген. 

117. Демалудың әлеуметтік-мәдени функциясы нені қамтиды. 
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118. Туризм тәжірибесінде елге келген туристің болған күндерін санау 

бірлігінің есебі. 

119. Жерорта теңізі курорттарының маусымдық шарқырауы қай айлар. 

120. Маусымдықтың түрлері. 

121. Туристердің келуіне әсер ететін факторлар. 

122. Туризмдегі мақсатты функция. 

123. Табиғи-климаттық көркемділік түрі. 

124. М.Клаусонмен еңгізілген «таза ауадағы рекреация» термині нені 

білдіреді? 

125. Туризм жағрафиясында қолданылатын түсініктер. 

126. Неміс тілінен аударғанда курорт сөзінің мағынасы. 

127. Курортта емдеу және сырқаттың алдын алу үшін қолданылатын 

ресурстар. 

128. Табиғи емдік ресурстарға не жатады. 

129. Курорттар қандай территорияларда орналасады. 

130. Курорт инфрақұрылым түсінігі нені білдіреді. 

131. Курорт инфрақұрылым қатарына жататындар. 

132. Емдеу-сауықтыру жерлерін анықтайтын факторлар. 

133. Сипатына қарай курорттың түрлері. 

134. Климатпен емдеу курорттарындағы негізгі емдік факторлар. 

135. Бальнеоемдеудегі  негізгі емдік факторлар қандай. 

136. Сазбен емдеу курортындағы негізгі емдік факторларды ата. 

137. Аралас курортардағы негізгі емдік факторлар қандай. 

138. Минералды суларды қалайша қолданады. 

139. Аэротерапия нені білдіреді. 

140. Гелиотерапия нені білдіреді. 

141. Талассотерапияның ерекшелігі неде. 

142. Курорттар қандай түрлерге бөлінеді. 

143. Мемлекеттік маңыздылығы бар курорттарға не жатады. 

144. «Сарағаш» курорты қандай емдік ресурсын қолданады. 

145. Курорттар қандай территорияларға жатады. 

146. Курорттардың қатарына кіретін емдік-профилактикалық 

мекемелер. 

147. Санаторийге берілген анықтама. 

148. Емдік тамақтануды қалай атайды. 

149. Санаториелерге тән арнайы медициналық кәсіп. 

150. Санаториелерде емдік жұмысты ұйымдастыруда қолданылатын 

қағидалар қандай. 

151. Сырқат адамдарды емдеу мерзіміне қандай факторлар әсер етеді. 

152. Рекреациялық әлеует құрамасы. 

153. Санаториелердегі  орташа емдеу мерзімі қанша тәулікті құрайды. 

154. Емделу үстіндегі адамның денсаулық жағдайының көрсеткіштері. 
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155. Емдеуді белгілеуде қандай факторлар ескеріледі. 

156. Табиғи ортаның «аттрактивтілігі» нені білдіреді. 

157. Табиғи ортаны бағалау критерисіне не жатады. 

158. Туризмнің экологиялығын анықтайтын көрсеткіштер. 

159. Ішкі туризмнің дамуына әсер ететін факторлар.  

160. Сауықтыру-спорттық туризм нені қамтиды. 

161. Санаторлы-курортты өнім анықтамасы. 

162. Санаторлы-курорты өнімнің өмірлік циклі түсінігі нені қамтиды. 

163. Өнімді жайғастыру нені білдіреді. 

164. Емдеу-сауықтыру өнімінің өткізу желісі нені қамтиды. 

165. Санаторлы-курортты өнім жарнамасына анықтама беріңіз. 

166. Курортардың қолданатын жарнама түрлері. 

167. Көрме-жәрмеңкелердің басқа жылжыту құралдарынан ерекшелігі. 

168. Емдеу-сауықтыру бағдарламасы нені қамтиды. 

169. Курортты өнімді стандарттау анықтамасы. 

170. Курортты өнімді сертификаттау деп нені білесіз. 

171. Санатория-профилакториялардың медициналық қызметтерін 

лицензиялауды дайындау кезеңі нені қамтиды. 

172. Санаторлы жолдама түсінігі. 

173. Санаторлы жолдамада не көрсетіледі. 

174. Санаторлы-курортты өнімді жылжыту әдістерін атаңыз. 

175. Кеңінен қолданылатын жылжыту әдісін көрсетіңіз. 

176. Минералды сулардың құрамына не кіреді. 

177. Минералды су құрамына кіретін компонентті ата. 

178. Минералды су құрамында кеңінен таралған химиялық зат. 

179. Ионнан басқа минералды судағы элементті ата. 

180. Минералды су микрофлора түсінігі. 

181. Минералды судың физикалық-химиялық қасиеті нені 

білдіреді.Минералды сулардың сандық көрсеткіштері нені 

қамтиды. 

182. Минерализация нені қамтымайды. 

183. Минералды суға түскен сырқат адамға емдік әсер ету. 

184. Қазақстандағы табиғи қайнар көзді ата. 

185. Емдік ресурсты қолдануда не болуы қажет. 

186. Грек сөзінен аударғанда пелоид нені білдіреді. 

187. Емдік саздар анықтамасы. 

188. Емдік саздардың қасиеттерін көрсет. 

189. Емдік саздардың жіктеуіне жататындар.Пелоидотерапия нені 

білдіреді. 

190. Грек сөзінен аударғанда псаммос нені білдіреді. 

191. Псаммотерапия анықтамасы. 

192. Грек сөзіндегі теңіз баламасы. 
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193. Талассотерапия нені білдіреді. 

194.  Кәсіпорын қызметкерлерін санаторлы-курортты емдеу 

жағдайлары. 

195. Санаторлы жолдамаларды сату жолдары. 

196. Санаторлы-курортты кешендерде клиенттерді орналастыру 

талаптары. 

197. Санаториенің қызметін сипаттайтын негізгі көсеткішті ата. 

198. Бизнес-жоспардың құрылымы. 

199. Бизнес-жоспар бөлімдері немен сипатталады. 

200. Маркетинг жоспарын өңдеу сатылары. 

201. Жоспарлаудың анықтамасы. 

202. Жоспарлаудың ресурстық қамтамасыздығы нені білдіреді. 

203. Жоспарлау барысындағы кезеңдерге не жатады. 

204. Санаторлы-курортты туризм қызметінің стратегиясы анықтамасы. 

205. SWOT әдісінің құрамалары. 

206. Бәсекелік артықшылықты айқындауда не ескеріледі. 

207. Стратегиялық баламаларды анықтау модельдерін көрсет. 

208. Курортты басқарудың функциялары. 

209. Санаторлы-курортты туризмдегі басқару құрылымына не кіреді. 

210. Санаторлы-курортты туризмнің кадрлық әлеует түсінігі. 

211. Мамандарды кәсіби іріктеу алдына қойылатын  талаптар. 

212. Сақтандырудың анықтамасы. 

213. Санаторлы-курортты қызмет нарығына әсер ететін факторлар. 

214. Туризмдегі қауіпсіздік анықтамасы. 

215. Рессейдің әйгілі курорттарын көрсет. 

216. Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Железноводск қай аймақ 

курорттарына жатады. 

217. Санк-Петербург курортты зонасы қай аймаққа жатады. 

218. Сочи қай теңіз жағалауында орналасқан. 

219. Шөптесін өсімдіктермен емдеу қалай аталады. 

220. Бад Гаштайн, Бад Хофгаштайн, Бад Гляйхенберг, Бад Ишль қай 

мемлекеттің курорттары. 

221. Әйгілі Баден Баден қай мемлекеттің курорты. 

 

Бағдарламаның қолданылу мерзімі ұзартылды: 

 

 

______-______ оқу жылы (№ __ хаттама «_____»____________201__ж.) 

 

______-______ оқу жылы (№ __ хаттама «_____»____________201__ж.) 

 


