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1. Пәннің сипаттамасы 
 

Туризм Қазақстан экономикасындағы қарқынды салалардың бірі. 

Халықаралық сарапшылардың пікірінше қазіргі кезде туризм әлемдік 

экономикадағы қарқыны төмендемейтін саланы біріне жатады. Туризм 

көп елдерде жалпы ішкі өнімнің қалыптасуына, қосымша жұмыс 

орнын құруға және сыртқы сауда балансының белсенділігіне ықпал 

етеді.  

Пәнді оқыту мақсаты. Курстың мақсаты туризмнің бос уақыттағы 

қызметтің ерекше түрі ретіндегі теориялық негіздерін игеру, туризм 

индустриясының қалыптасуындағы бос уақытты ұйымдастырудың рөлі 

мен маңызын қарастыруда байқалады. Көңіл көтеру уақытын 

ұйымдастыру туристердің қажеттіліктерін жан-жақты қанағаттандыру 

бағдарламасының маңызды бөлігі болып табылады. Сондықтан, 

туристердің бос уақытта көңіл көтеру негіздерін білу болашақ туризм 

менеджерлерін дайындаудың ажыратылмас бөлігі. 

Міндеттері: 
- туристік бос уақыттың туындауы мен дамуы; 

- бос уақыт түсінігі және ұйымдастырылуы; 

- анимация және оның түрлері; 

- туризмдегі көңіл көтеру индустриясы; 

- туристік кешенде анимациялық топ жұмысын ұйымдастыру; 

- шет елде әлеуметтік-мәдени қызметті ұйымдастыру. 

Пәннің пререквизиттері: «Туризм және қонақжайлық 

индустриясының көңіл көтеру уақытын ұйымдастыру» курсын  

меңгеру  үшін  студенттерге  «Мамандыққа кіріспе», «Туризмология 

негіздері», «Мейрамхана және қонақ үй шаруашылығы» курстарын 

міндетті  түрде  білулері қажет. 

Постреквизиттері: «Виза құжаттарын рәсімдеу». 

   Оқыту нәтижелері:   
А. туризмде көңіл көтеруге арналған бос уақыт туралы, оны 

ұйымдастыру негіздерін білу және маңызын түсіну; 

В. туризмде көңіл көтеру уақытын ұйымдастыру бойынша алған 

теориялық білімін практикада қолдана алу үшін негіз салу және 

қалыптасқан мәселелерді шешудегі ойларын көрсете алу; 

С. көңіл көтеру индустриясының қызметі туралы ақпараттарды жинау 

және ақпаратты-іздеу қызметінің нәтижесінде талдау жасай алу; 

D. көңіл көтеру уақытын ұйымдастыру төңірегіндегі ақпараттарды, 

идеяларды, мәселені шешу жолдарын әртүрлі мәліметтер түрінде 

көрнекі ұсына алу; 

E. көңіл көтеру уақытын ұйымдастыру қызметі төңірегінде өзіндік 

жұмыс істеу дағдысын арттыру және оны жетілдіру.        
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Пәннің методологиясы: «Туризм және қонақжайлық индустриясының 

көңіл көтеру уақытын ұйымдастыру» оқытылу ерекшеліктері және 

мақсаттарымен анықталады. Осы мақсатта арнайы тәжірибелік білімді 

қалыптастыратын әдістерді қолданған жөн. Олар: ситуациялық 

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

жабық тестілер. 

 

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

 

 Тақырыптар атауы 

Дәріс 

сабағ

ы 

Тәжі

рибе 

сабағ

ы 

БОӨ
Ж 

БӨЖ 

1 2 3 4 5 6 

1 модуль. Туризмдегі көңіл көтеру индустриясындағы негізгі 
түсініктер 

1  Туризм бос уақыттағы 

қызметтің ерекше түрі 

ретінде 

1 2 1 6 

2 Туризм аясының әлеуметті-

мәдени әлеуеті 

1 2 1 6 

3 Бос уақытты-мәдени 

қызметтің мазмұны 

1 2 1 6 

4 Туризмдегі көңіл көтеру 

индустриясы 

2 4 2 6 

2 модуль. Туризмдегі көңіл көтеру нысандары  
5 Ұлттық саябақ туристердің 

бос уақытын ұйымдастыру 

орыны ретінде 

1 2 1 6 

6 Құмар ойындар көңіл көтеру 

индусриясының бір бөлігі 

ретінде 

1 2 1 6 

7 Анимация және оның түрлері 2 4 2 6 

8 Анимация және туристік 

нысанның ұйымдық 

құрылымы 

1 2 1 5 

3 модуль. Туризмдегі көңіл көтеруді ұйымдастыру ерекшеліктері 
9 Туристік анимациялық 

бағдарламалар 

1 2 1 5 

10 Мейрамханалық анимация 1 2 1 5 
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11 Жанұялық бос уақытты 

ұйымдастыру 

1 2 1 6 

12 Жастардың (студенттік) бос 

уақытын ұйымдастыру 

1 2 1 6 

13 Анимациялық қызметтер 

рыногын сегменттеу 

1 2 1 6 

 Барлығы 15 30 15 75 

 

 

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

3.1-кесте. Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру 
кестесі 

 

Бақылау 

түрі 

Сабақтың 

тақырыбы  

(ағымдағы 

бақылау 

үшін) 

Тапсырмалар тізбесі (бақылау 

формасы) 

Тапсыру 

мерзімі  

Ағымдық 

бақылау  

1-тақырып.  1. Әдебиеттер библиографиясын 

құру. 

2. Сөздік жасау. 

3. Реферат дайындау. 

1-апта 

 2-тақырып.  1. Сөздік жасау. 

2. Тестке жауап беру. 

3. Реферат дайындау. 

2-апта 

 3-тақырып.  1. Сөздік жасау. 

2. Тестке жауап беру. 

3. Реферат дайындау. 

3-апта 

 4-тақырып.  1. Сөздік жасау. 

2. Тестке жауап беру. 

3. Реферат дайындау. 

4. Мультимедиалық 

таныстырылым 

4,5-

апталар 

 5-тақырып.  1. Сөздік жасау. 

2. Тестке жауап беру. 

3. Реферат дайындау. 

4. Жоба дайындау. 

6-апта 

 6-тақырып.  1. Сөздік жасау. 

2. Слайд жасау. 

3. Реферат дайындау. 

7-апта 
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4. Мультимедиалық 

таныстырылым. 

 7-тақырып.  1. Сөздік жасау. 

2. Мультимедиалық 

таныстырылым. 

3. Тест сұрақтарын құрастыру. 

4. Реферат дайындау. 

8-апта 

Шептік 

бақылау 

Р1 

1-7 
тақырыпта
р 

Коллоквиум 8-апта 

 
Ағымдық 

бақылау 

7-тақырып.  1. Сөздік жасау. 

2. Мультимедиалық 

таныстырылым. 

3. Тест сұрақтарын құрастыру. 

4. Реферат дайындау. 

9-апта 

 8-тақырып.  1. Сөздік жасау. 

2. Реферат дайындау. 

3. Бақылау жұмысы. 

4. Мультимедиалық 

таныстырылым 

5. Тестке жауап беру. 

10-апта 

 9-тақырып.  1. Сөздік жасау. 

2. Мультимедиалық 

таныстырылым 

3. Тестке жауап беру. 

4. Реферат дайындау. 

11-апта 

 10- 

тақырып.  

1. Сөздік жасау. 

2. Мультимедиалық 

таныстырылым 
3. Тест сұрақтарын құрастыру.  
4. Реферат дайындау 

12-апта 

 11-

тақырып.  
1. Сөздік жасау. 

2. Слайд жасау. 

3.  Баяндама жазу. 
4. Тест сұрақтарын құрастыр 
5. Мультимедиалық 

таныстырылым 
6. Реферат дайындау 

13-апта 

 12-

тақырып.  

1. Сөздік жасау. 

2. Проблемалық ахуалдық 

есептерді шешу. 

3. Реферат жазу. 

14-апта 
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4. Тест сұрақтарын құрастыру 

 13-

тақырып.  

1. Сөздік жасау. 

2. Слайд жасау. 

3. Жоба дайындау. 

3. Реферат жазу. 

15-апта 

Шептік 

бақылау 

Р2 

7-13 
тақырыпта
р 

Коллоквиум 15-апта 

Қорытын
ды 
бақылау  

1-13 
тақырыпта
р 

Тестілеу арқылы емтихан 
тапсыру 

Кесте 
бойынш

а 

3.2 Пән бойынша бақылаудың негізгі формалары 

Бақылау 

типі 

Бақылау 

формасы 

Бағалаудың негізгі өлшемдері ** 

Ағымдағы 

 

 

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. 

Проблема

лық 

ахуалдық 

есептерді 

шешу 

Міндеттердің маңызын түсіну, проблемаларды 

тұжырымдау; проблемаларды шешудің мүмкін 

тәсілдерін анықтау; шешімнің өзіндік 

нұсқасын дәлелдеу. 

Мультиме

диалық 

таныстыр

ылым 

Құрылымдылық, дербес компьютердің барлық 

мүмкіндіктерін пайдалану, дизайн, аудио және 

бейнефайлдар. Анимация, гиперсілтемелер, өз 

жұмысының нәтижелерін ауызша түрде 

аудиторияда жеткізіп айта білу; тақырып 

бойынша 6 слайдтан көп емес. 

Жоба Инновациялық, бірегейлік (95%-дан кем емес), 

өзектілік, сипаттау сапасы, жобаны 

таныстыру, енгізу тәжірибесі  

Кейсті Материалды баяндау логикасы, кәсіби 
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талдау 

және 

шешу 

терминологияны еркін меңгеру; өзіндік 

пайымдауларының негізділігі; теориялық 

сұрақтарға жауаптардың анықтығы, 

толықтығы, дұрыстығы; теорияның 

тәжірибемен байланысын ұйымдастыру 

Талдамал

ық есеп 

Талдау мақсатының сәйкестігі, мазмұндылық, 

көрнекілік (статистика, сызбалар, 

диаграммалар және т.б.), талдау, 

болжамдылық; көлемі 10-12 бет. 

Глоссарий 

(сөздік) 

Көлемі – бір тақырып бойынша кем дегенде 5 

термин 

Бақылау 

жұмысы 

45 минуттық жазбаша жұмыс 

Коллокви

ум 

Шептік бақылау сұрақтарының тізбесінен 

10 сұраққа блиц-жауап 
Шептік  Емтихан  

 

30 жабық тестілік сұрақтар (бір дұрыс 

нұсқасымен). Жауап беру уақыты – 50 

минут. 
Қорытынд

ы 
Емтихан 30 жабық тестілік сұрақтар (бір дұрыс 

нұсқаумен). 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 бағалау 

Баллда

рдың 

цифрл

ық 

эквива

ленті 

Пайыздық 

қатынаста 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша бағалау 

A 4,0 95-100 
Өте жақсы 

A- 3,67 90-94 

B+ 3,33 85-89 

Жақсы  B 3,0 80-84 

B- 2,67 75-79 

C+ 2,33 70-74 

Қанағаттанарлық  C 2,0 65-69 

C- 1,67 60-64 
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D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз 

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

материалдарды терең меңгеріп, толық, сауатты, дәйекті және логикаға 

сәйкес оны баяндап, тапсырманың түрін өзгерту барысында дұрыс 

жауап берсе, қойылған мақсаттарды дұрыс шеше білсе, 

монографиялық материалды біліп, қабылданған шешімдерді дұрыс 

негіздеп, практикалық жұмыстарды орындаудың әр түрлі дағдылары 

мен әдістеріне ие болып, қателеспей, материалды өздігінен жинақтап 

қорытып баяндай алса; 

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

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

бергенде елеулі дәлелсіздіктерді жібермей, теориялық ережелерді 

дұрыс пайдаланып, практикалық міндеттерді орындау барысында 

қажетті дағдыларға ие болса; 

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

білімгер тек қана негізгі материалды меңгеріп, бірақ кейбір 

нақтылауларды білмей, дәлелсіздіктерді, дұрыстау емес 

тұжырымдамаларды жіберіп, бағдарламалық материалды баяндау және 

практикалық тапсырманы орындау барысында қиындық көрсе; 

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

материалдардың маңызды бөлігін білмей, елеулі қателерді жіберіп, 

практикалық жұмыстарды әрең орындаса. 

 
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. 
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Ағымдағы және шептік бақылаулардың Р1 және Р2-дегі мазмұны 

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

дөңгелектенеді.  

Қанағаттанарлықсыз Р1 мен Р2 немесе объективтік себептер 

бойынша олардың жоқ болуын студент емтихан сессиясының 

басталуына дейін тьютордың рұқсатымен жеке тәртіпте түзете алады. 

Пән бойынша қорытынды баға 1 және 2 шептік бақылаулар 

бойынша үлгерушілігінің ең жоғары көрсеткіштерінің сомасы ретінде – 

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

құрайды, яғни қорытынды баға келесі формула бойынша шығарылады: 

0,4Е0,6
2

РР
Қ 21

% ×+×
+

=  

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. 

 
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, СОӨЖ сұрақтарды талқылау. 

2 Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру 

кестелерін сақтау. 
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3 Бақылаудың барлық түрлеріне міндетті түрде қатысу 

(дәрістерге және семинар сабақтарға бақылау, СӨЖ 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). 

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. ТУРИЗМДЕГІ КӨҢІЛ КӨТЕРУ 

ИНДУСТРИЯСЫНДАҒЫ НЕГІЗГІ ТҮСІНІКТЕР 
 

1-ТАҚЫРЫП.  ТУРИЗМ БОС УАҚЫТТАҒЫ ҚЫЗМЕТТІҢ 
ЕРЕКШЕ ТҮРІ РЕТІНДЕ 

 
Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. «Бос уақыт» түсінігі. Демалудың мәні және түрлері. 

2. Туризм және бос уақытты өткізу. 

3. Туризм аясындағы бос уақытты құндылықтар. 

Әдебиет: 1,3,7,11 
Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1- сабақ  
1.    «Бос уақыт» түсінігі. Демалудың мәні және түрлері. 

2. Туризм және бос уақытты өткізу. 

3. Туристік бос уақытты өткізу тарихына шолу. 

2- сабақ  
1. Туризм аясындағы бос уақытты құндылықтар. 

2. Қонақ жайлық мәні. 

3. Қонақ жайлықтың халықаралық стандарттары мен принциптері. 

 

БӨЖ тапсырмалары: 
1. Тақырыптың сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу. 

2. Негізгі түсініктерді игеру. 

3. «Бос уақыт» түсінігінің ауқымдылығын сипаттау. 

4. Туристік бос уақытты өткізу тарихына шолу жасау. 

5.   Қонақ жайлық түсінігінің төңірегіндегі айтылған ойларды 

талқылау. 
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6. Қонақ жайлықтың халықаралық стандарттары мен 

принциптеріне тоқталыңыз. 

7.     Туризмде көңіл көтеру уақытын ұйымдастыру бойынша 

әдебиеттер библиографиясын құрыңыз.  

8.     Көңіл көтеру индустриясы туралы басылымдардағы 

иллюстрацияларды жинап, оларды сабақта қолдана біліңіз. 

9.     Сөздік құру. 

10. Тест сұрақтарына жауап беру. 

11. Мына тақырыптарға реферат дайындау: 

а) Туристік бос уақытты өткізу тарихына шолу. 

ә)  Қонақ жайлықтың негізгі бағыттары.  

БОӨЖ тапсырмалары: 
 
 

Тест сұрақтары 
1. Туристің сапарға шығуы үшін қандай екі фактордың болуы шарт? 

- қаланың көркемдігі, көлікпен қамтамасыз етілуі 

- қаражат, қонақ үй 

- турагенттің және туристік орталықтың болуы 

- бос уақыт,  қаражат  

- бос уақыт, мотив   
2. Француз тілінен аударғанда арман, мақсат деген мағынаны білдіреді: 

- индустрия 
- туризм 

- саяхат 

- мотив 

- турагенттік  

3. «Демалу» деген не? 

- қызықты жұмыс 

- алғашқы мұқтаждықтарды қанағаттандыруға бағытталмаған қызмет 

- жоғары оқу орынында оқу 

- жұмыс бабымен басқа елге бару 

- базарға бару 

4. Туризмнің қай анықтамасы толығырақ берілген: 

- белгілеу пунктіне саяхат жасау және еңбек қызметімен байланысты 

сол жерде тоқталу 

- әртүрлі туристік маршруттар бойынша адамдардың жылжу нәтижесі 

- адамдардың тұрақты жерінен тыс жерлердегі саяхаттаулары кезіндегі 

қатынастар, байланыстар мен құбылыстар жиынтығы 

- туристік маршрут бойынша туристің орын ауыстыруы және пайда 

табу бойынша қызметті қамтымайтын құбылыс 
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- баратын жердегі көзден қандай-да бір пайда табу жолын 

қарастырмайды 

5. Демалу арқылы адамның физикалық және рухани күштерін қалпына 

келтіру және дамыту, туризммен айналысу – бұл ... 

- отпуск 

- демалыс 

- рекреация 

- социология 

- медицина 

 

2-ТАҚЫРЫП. ТУРИЗМ АЯСЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІ-МӘДЕНИ 
ӘЛЕУЕТІ                                     

Дәріс жоспары (1 сағат) 
1. Туризм аясының әлеуметті-мәдени әлеуеттің маңызы. 

2. Туристік бос уақыттың туындауы мен дамуы. 

3. Рекреационды-сауықтыру және танымдылық-көңіл көтеру 

туризмнің дамуы. 

Әдебиет: 1,2,5,8 
Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ  
1. Туризм аясының әлеуметті-мәдени әлеуеттің маңызы. 

2. Туристік бос уақыттың туындауы мен дамуы. 

3. Қазіргі уақыттағы туристік бос уақытты өткізу ерекшеліктері. 

2-сабақ  
1. Рекреационды-сауықтыру және танымдылық-көңіл көтеру 

туризмнің дамуы. 

2. Қазақстанда туристік бос уақытты өткізудің дамуы. 

 

БӨЖ тапсырмалары: 
1. Тақырыптың сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу. 

2. Негізгі түсініктерді игеру. 

3. Тақырыпқа байланысты сөздік жасау. 

4. Алғашқы тақырыптың түсініктері төңірегінде кроссворд 

жасау. 

5. Тест сұрақтарына жауап беру. 

6. Әдебиет көздері негізінде туристік бос уақыттың туындау мен 

дамуы төңірегіндегі зерттеу жұмыстарын игеру, материалдар 

дайындау. 

7. Мына тақырыптар бойынша рефераттарды дайындау: 

а) Қазақстанда туристік бос уақытты өткізудің даму үрдісі. 

ә) Туристік бос уақытты өткізу мекемелерінің қызмет бағыттары. 

БОӨЖ тапсырмалары: 
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Тест сұрақтары: 
1.  Адамдардың бір-бірімен күнделікті емес жағдайда араласу 

қажеттілігін сипаттайтын туризм функциясы қалай аталады? 

- танымдылық 

- әлеуметтік-коммуникативтік 

- спорттық 

- эстетикалық 

- эмоционалды-психологиялық 

2. Күш-қуат, шапшандық пен төзімділікті жетілдіру мүмкіндігі 

туризмнің қай функциясына жатады? 

- танымдылық 

- әлеуметтік-коммуникативтік 

- спорттық 

- эстетикалық 

- эмоционалды-психологиялық 

3. Табиғат көрінісі мен архитекторлардың, суретшілердің, 

мүсіншілердің еңбегін тамашалау туризмнің қай функциясымен 

түсіндіріледі? 

- танымдылық 

- әлеуметтік-коммуникативтік 

- спорттық 

- эстетикалық 

- эмоционалды-психологиялық 

4. Қысылу мен шаршағанды басу мүмкіндігін туризмнің қай 

функциясы сипаттайды? 

- танымдылық 

- әлеуметтік-коммуникативтік 

- спорттық 

- эстетикалық 

- эмоционалды-психологиялық 

5.  С.Р. Ердавлетовтың берген анықтамасы бойынша «рекреациялық 

қызмет»: 

- басқа жерлермен танысу 

- денені шынықтыру  

- ойын-сауық кешіне қатысу  

- денсаулықты қалыпқа келтіру 

- бос уақытты өткізу  
 

3- ТАҚЫРЫП. БОС УАҚЫТТЫ-МӘДЕНИ ҚЫЗМЕТТІҢ 
МАЗМҰНЫ  

Дәріс жоспары (1 сағат) 
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1. Бос уақытты-мәдени қызметті ұйымдастыру принциптері мен 

сипаттамасы. 

2. Бос уақытты-мәдени қызметтің мақсаттары мен мотивтері. 

3. Бос уақытты өткізу қызметінің мәдениеті мен этикасы. 

Әдебиет: 3,6,9,13 
Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ  
1. Бос уақытты-мәдени қызметті ұйымдастыру принциптері мен 

сипаттамасы. 

2. Бос уақытты-мәдени қызметтің мақсаттары мен мотивтері. 

3. Бос уақытты өткізу қызметінің мәдениеті мен этикасы. 

2-сабақ  
       1. Адамның тіршілік етуіндегі бос уақытты өткізу қызметінің 

функциялары. 

       2. Бос уақыттың қоғамдық әлеуеті. 

3. Демалыс және көңіл көтеру мақсатымен туризм географиясы. 

БӨЖ тапсырмалары: 
1. Тақырыптың сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу. 

2. Негізгі түсініктерді игеру. 

3. Тақырыпқа байланысты сөздік жасау. 

4. Тақырыптың түсініктері төңірегінде тест сұрақтарын құру. 

5. Тест сұрақтарына жауап беру. 

6. Рефераттар дайындау: 

а) Демалыс және көңіл көтеру мақсатымен туризм 

географиясының дамуы. 

ә)  Бос уақытты-мәдени қызметтің ұйымдастырылу бағыттары. 

БОӨЖ тапсырмалары: 
Тест сұрақтары: 

1. Рухани даму, көркем құндылықтарды игеру адам қажеттілігінің 

жіктеуіндегі қай түрге жатады? 

- алғашқы 

- тумалы 

- әлеуметтік 

- мәдени 

- дұрыс жауап жоқ 

2. Бос уақытты өткізу қызметінің мазмұнына жатпайтыны: 

- одан алған әсері 

- қабылдаған ақпаратты, көркем үлгілерді адамның ойлауы, өзінен 

өткізуі 

- демалыс сапасы бойынша адамның баға беруі 

- бос уақытты шұғылданудан тыс көрсетілген қызмет 

- көрсетілген қызмет бойынша адамның баға беруі  
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3. Бос уақытты-мәдени қызметтің компоненттеріне жатады: 

- адамдар 

- әлеуметтік топтар 

- осы саладағы ұйымдар 

- осы саладағы фирмалар 

- аталғанның барлығы 

4. Мәдениет сферасының өкілді органдары қайсысына жатады: 

- нақты адамдарға 

- жеке мекемелерге 

- мемлекеттік мекемеге 

- жиынтық субъектілерге 

- дұрыс жауап жоқ 

5. Түрлі өнер жанрларында жұмыс істейтін әртіс орындаушылар, 

концертмейстерлер қай субъекті түріне жатады? 

- кәсіби ұйымдастырушылардың басқару құрамы 

- кәсіби-шығармашылық құрамы 

- өндіріс саласының жұмыскерлері 

- көмекші персонал 

- билік өкілдері 

 

4-ТАҚЫРЫП.  ТУРИЗМДЕГІ КӨҢІЛ КӨТЕРУ 
ИНДУСТРИЯСЫ                                   

 Дәріс жоспары (2 сағат) 
       1-Дәріс 
1.Көңіл көтеру индустриясы туризм индустриясының маңызды 

элементі ретінде. 

2. Көңіл көтеру индустриясының қазіргі жағдайы. 

3. Театрлер және олардың инфрақұрылымы. 

       2-Дәріс 
1. Көп мақсатты залдар және олардың инфрақұрылымы. 

2. Дискотекаларды ұйымдастыру және өткізу. 

3. Ойындар көңіл көтерудің түрі ретінде. 

       Әдебиет: 3,4,6,9,12,14 
Семинар сабағының жоспары (4 сағат) 

1-сабақ 
1.Көңіл көтеру индустриясы туризм индустриясының маңызды 

элементі ретінде. 

2. Көңіл көтеру индустриясының қазіргі жағдайы. 

3. Театрлер және олардың инфрақұрылымы. 

2 -сабақ  
1. Көңіл көтеру  индустриясында қолданылатын жабдықтар түрі. 

2. Аттракционды жабдықтардың түрлері және оларды қолдану. 
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3. Саябақ және ойын бизнесінің жабдықтары. Ойын автоматтарын іске 

қосу және техникалық қамтамасыздық. 

3- сабақ  
1. Көп мақсатты залдар және олардың инфрақұрылымы. 

2. Дискотекаларды ұйымдастыру және өткізу. 

3. Ойындар көңіл көтерудің түрі ретінде. 

4-сабақ  
1. Көңіл көтеру  индустриясының даму болашағы. 

2. Клубтық қызмет. 

3. Онлайн ойыны қазіргі көңіл көтерудің түрі ретінде. 

 
БӨЖ тапсырмалары: 
1. Тақырыптың сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу. 

2. Негізгі түсініктерді игеру. 

3. Тақырыпқа байланысты сөздік жасау. 

4. Көңіл көтеру индустриясының құрамы, негізгі ұғымдары 

бойынша   слайд жасау. 

5. Тест сұрақтарына жауап беру. 

6. Тақырыптың негізгі ұғымдары бойынша тест сұрақтарын құру. 

7. Рефераттар дайындау, тақырыптары: 

а) Көңіл көтеру индустриясын зерттеудегі негізгі міндеттер.  

ә) Көңіл көтеру индустриясының дамуы туралы социологиялық 

ақпараттарды жинау және тадлау. 

б) Қазақтандағы көңіл көтеру индустриясын құраушылар. 

БОӨЖ тапсырмалары: 
Тест сұрақтары: 

1.  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? 

- туризм индустриясы 

- көңіл көтеру индустриясы  
- тамақтандыру индустриясы 

- орналасу индустриясы 

- сервис индустриясы 

2. Туризм процесінде туристерге тұтынуға қажет және туризм процесін 

жүзеге асыруға жеткілікті туристік қызметтер, жұмыстар мен 

тауарларды ұсынатын өзара байланысқан кәсіпорындар мен 

кәсіпкерлер жүйесі: 

- туризм саласы 

- туризм индустриясы 

- туристік қызметтер 

 18

- туристік пакет 

- туристік өнім 

3. Туристердің орналасу құралдарының стандартты жіктелуінде қандай 

2 категория белгіленген? 

- ұжымдық және топтық 

- жеке және ұжымдық 

- жеке және жеке емес 

- кешенді және кешенді емес 

- мемлекеттік емес және мемлекеттік 

4. Туристік инфрақұрылым дегеніміз не? 

- туристік кәсіпорын 

- туристік ұйым 

- туроператорлар 

- турагенттер 

- туризмнің материалды-техникалық базасы 

5.  Туристерді орналастыру,  тасу, тамақтандыру бойынша қызметтер, 

экскурсиялық қызмет және саяхаттау мақсаттарына байланысты 

қызметтер кешені: 

- туристік өнім 

- тур 

- туристік сала қызметі  

- туристік жолдама 

- туристік ваучер 

 
2 МОДУЛЬ. ТУРИЗМДЕГІ КӨҢІЛ КӨТЕРУ НЫСАНДАРЫ 

 
5-ТАҚЫРЫП. ҰЛТТЫҚ САЯБАҚ ТУРИСТЕРДІҢ БОС 

УАҚЫТЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ ОРЫНЫ РЕТІНДЕ 
Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Ұлттық  саябақтардың арнауы. 

2. Тақырыптық саябақтар. 

3. Қазақстанның ұлттық саябақтары. 

Әдебиет: 9,12-14 
Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ 
1. Ұлттық  саябақтардың арнауы. 

2. Тақырыптық саябақтар. 

3. Қазақстанның ұлттық саябақтары. 

2 - сабақ  
1. Туризм аясында ұлттық саябақтардың ұсынатын қызметтері. 

2. Ұлттық саябаққа келушілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету. 
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5. Диснейленд – көңіл көтерудің тақырыптық саябағы. 

Көріністердің ұйымдастырылуы. Диснейленд шеруі. 

 
БӨЖ тапсырмалары: 
1. Тақырыптың сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу. 

2. Негізгі түсініктерді игеру. 

3. Тақырыпқа байланысты сөздік жасау. 

4. Алғашқы тақырыптың түсініктері төңірегінде кроссворд 

жасау. 

5. Тест сұрақтарына жауап беру. 

6. Қазақтандағы ұлттық саябақтар туралы ақпараттарды жинап, 

альбом жасау. 

7. Қарқаралы ұлттық саябақ бойынша материалдарды жинаңыз. 

8. Реферат дайындау, тақырыптары: 

а) Қазақстанның ұлттық саябақтары. 

ә) Әлемге танымал көңіл көтерудің тақырыптық саябақтары. 

БОӨЖ тапсырмалары: 
Тест сұрақтары: 

1. Тақырыптық саябақтарды құру идеясы қайда туындаған? 

- Америкада 

- Еуропада 

- Азияда 

- Қытайда 

- Австралияда 

2. Тақырыптық саябақтың негізін салушы ретінде кім саналады? 

- Т.Кук 

- У.Дисней 

- А.Никитин 

- К.Крапф 

- Ф.Магелан 

3. Ақсу-Жабағлы қорығы қай аумақта орналасқан? 

- Солтүстік Қазақстан 

- Оңтүстік Қазақстан 

- Батыс Қазақстан 

- Шығыс Қазақстан 

- Орталық Қазақстан 

4. Қорғалжын қорығы жануарлар әлемінің қандай өкілін сақтау 

мақсатында құрылған? 

- суда жүзетін құстар 

- қарлы барысы 

- қызғылт фламинго 

- құлан 

 20

- сілеусін 

5. Қарқаралы мемлекеттік ұлттық табиғи паркі қашан құрылған? 

- 1990 

- 1998 

- 2000 

- 2003 

- 2007 

 

6-ТАҚЫРЫП. ҚҰМАР ОЙЫНДАР КӨҢІЛ КӨТЕРУ 
ИНДУСТРИЯСЫНЫҢ БІР БӨЛІГІ РЕТІНДЕ 

                                    Дәріс жоспары (1 сағат) 
1. Құмар ойындар саласының мәні. 

2. Құмар ойындарға тарихи шолу. 

3. Құмар ойындарының көлемі мен өлшемдері. 

Әдебиеттер: 4,6,12 
Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ  
1. Құмар ойындар саласының мәні. 

2. Құмар ойындарға тарихи шолу. 

3. Құмар ойындарының көлемі мен өлшемдері. 

      2-сабақ 
1. Құмар ойындар саласындағы таңғажайып жобалар. 

2. Құмар ойындар саласындағы үрдістер. 

2. Саладағы карьералық мүмкіндіктер. 

 
БӨЖ тапсырмалары: 
1. Тақырыптың сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу. 

2. Негізгі түсініктерді игеру. 

3. Тақырыпқа байланысты сөздік жасау. 

4. Қазақтан Республикасында құмар ойындары бойынша 

қабылданған заңға талдау жасау. 

5. Тест сұрақтарына жауап беру. 

6. Тақырып бойынша слайд жасау. 

7. Тақырып бойынша тест сұрақтарын дайындау. 

8. Реферат дайындау, тақырыптары: 

         а) Құмар ойындар саласындағы қазіргі даму үрдістері. 

         ә) Құмар ойындар саласындағы таңғажайып жобаларға шолу. 

 
БОӨЖ тапсырмалары: 

Тест сұрақтары: 
1. «Ойын бизнесі туралы» ҚР-ның Заңы қашан қабылданды? 

- 1994 
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- 1999 

- 2000 

- 2001 

- 2007 

2. Аталғанның қайсысы «Ойын бизнесі туралы» ҚР-ның Заңында 

белгіленген: 

- ойын бизнесін орналастыруға қатысты нақты шараларды  

- лицензия алу 

- қызметті жүзеге асыруға қойылатын талаптар 

- ойын мекемелеріне бару тәртібі  

- аталғанның барлығы 

3. «Ойын бизнесі туралы» ҚР-ның Заңында сәйкес қызмет көрсету 

бойынша неге шектеу қойылған? 

- қызметкерлер санына 

- жұмыс уақытына 

- жабдық санына 

- ақпаратпен алмасуға 

- ойынның ұзақтығына 

4. Лицензия алу үшін ойын бизнесін ұйымдастырушы қандай 

жағдайды растау қажет? 

- өз иелігінде немесе басқа заңды негізде ғимараты бар екендігін 

- меншік құқығындағы ойын-жабдықтарына ие екендігін  

- клиенттер жеке бас қауіпсіздігін қамтамасыз ететіндігін  

- ойын мекеме қызметкерлерінің жеке бас қауіпсіздігін қамтамасыз 

ететіндігін 

- барлық аталғандарды 

5. Әрбір ойын мекемесінің алған лицензиясының әрекет ету мерзімі 

қанша жыл? 

- 1 жыл 

- 5 жыл 

- 10 жыл 

- 13 жыл 

- 15 жыл 

 
7-ТАҚЫРЫП. АНИМАЦИЯ ЖӘНЕ ОНЫҢ ТҮРЛЕРІ 

                                    Дәріс жоспары (2 сағат) 
       1-Дәріс 
1. Анимацияның мәні. 

2. Анимация туристік қызметтің технологиясы және түрі ретінде. 

3. Анимацияның спортты-сауықтыру бағыты. 

       2-Дәріс 
1. Балалар үшін анимация. 
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2. Бос уақытты-мәдени анимация. 

3. Курортты анимация. 

Әдебиеттер: 3,4,6,8,9,10,12 
 

Семинар сабағының жоспары (4 сағат) 
1-сабақ  

1. Анимацияның мәні. 

2. Анимация туристік қызметтің технологиясы және түрі ретінде. 

3. Туристік анимацияның пайда болуы. 

      2-сабақ 
1. Аниматорлардың негізгі қызметі. 

2. Туристік анимацияның функциялары. 

3. Анимацияның спортты-сауықтыру бағыты. 

3-сабақ  
1. Балалар үшін анимация. 

2. Бос уақытты-мәдени анимация. 

3. Курортты анимация. 

4-сабақ  
1. Жастар туризмінің әртүрінде анимациялық бағдарламаларды 

ұйымдастыру. 

2. Турдың анимациялық бағдарламасы. 

БӨЖ тапсырмалары:  
1. Негізгі түсініктерді игеру. 

2. Тақырыпқа байланысты сөздік жасау. 

3. Тақырыпта игерілетін негізгі сұрақтар бойынша слайд жасау. 

4. Тест сұрақтарына жауап беру. 

5. Тақырып бойынша тест сұрақтарын құру. 

6. Реферат дайындау, тақырыптары: 

а) Анимация туристік қызметтің жеке түрі ретінде. 

ә) Бос уақытты-мәдени анимацияның даму үрдісі.  

БОӨЖ тапсырмалары: 
Тест сұрақтары: 

1. «Анимация» сөзінің аудармасында кездесетіні: 

- сөз 

- тіл 

- ойын 

- ауа 

- тынық 

2. Анимацияға берілген анықтаманың қайсымен келісесіз? 

- бұл өзгеше қызмет түрі 

- бұл қонақтардың қайтадан келуіне себепші болатын жарнаманың 

өзгеше формасы 
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- бұл турбизнестің табысын көбейту үшін туристік өнімді жылжыту 

тәсілі   

- курорттық қызметтің жаңаша қызмет түрі 

- барлық жауап дұрыс 

3. Анимация кезінде туристер неге жұмылдырылады? 

- шоу-бағдарламаларға 

- ойындарға 

-спорттық көңіл көтеру шараларына 

- мәдени көңіл көтеру шараларына 

- барлық жауап дұрыс 

4. Балалар және жеткіншектер үшін анимациялық бағдарлама шегінде 

не ұсынылады? 

- ойын бағдарламалары 

- су атракциондары 

- экскурсиялар 

- сайыстар 

- барлық жауап дұрыс 

5. Аталғанның ішінде қайсысы анимациялық бағдарламалары 

дамымаған елге жатады? 

- Түркия 

- Египет 

- Грецияда 

- Испания 

-Қазақстан 

 
8-ТАҚЫРЫП. АНИМАЦИЯ ЖӘНЕ ТУРИСТІК НЫСАННЫҢ 

ҰЙЫМДЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ 
                                    Дәріс жоспары (1 сағат) 
1. Анимациялық қызмет құрылымы. 

2. Туристік кешендегі анимациялық топ жұмысын ұйымдастыру. 

3. Анимациялық қызмет персоналына сапалық келіс. 

Әдебиеттер: 3,4,6,8,9,10,12 
Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ  
1. Анимациялық қызмет құрылымы. 

2. Туристік кешендегі анимациялық топ жұмысын ұйымдастыру. 

3. Анимациялық қызмет персоналына сапалық келіс. 

      2-сабақ 
1. Персоналдың жеке кәсіби сапасының сипаттамасы. 

2. Кәсіби іс-әрекет және мәдениетіне қойылатын талаптар. Басқару 

стильдері. 
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3. Персонал еңбегін мотивациялау. Персоналдың кәсіби іскерлігін 

арттыру әдістері мен тәсілдері. 

БӨЖ тапсырмалары: 
1. Тақырыптың сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу. 

2. Негізгі түсініктерді игеру. 

3. Тақырыпқа байланысты сөздік жасау. 

4. Тест сұрақтарына жауап беру. 

5. Персоналдардың жеке кәсіби сапасына қойылатын талаптар 

төңірегінде ой қозғау,  БАҚ-дағы  материалдарға шолу жасау. 

6. Анимациялық қызмет құрылымына сипаттама беру, оның 

негізін слайд арқылы көрсету 

7. Реферат дайындау, тақырыбы: «Туристік кешендегі 

анимациялық топ жұмысының бағыттары». 

БОӨЖ тапсырмалары: 
Тест сұрақтары: 

1. Анимациялық бағдарламаны құру үшін не қажет? 

- оның драматургиялық құрылу заңын білу 

- айқындау құралы мүмкіндігін білу 

- көркемдік монтаждау әдісін білу 

- театрландыра алу 

- барлық жауап дұрыс 

2. Анимациялық бағдарламада қандай міндеттер шешіледі? 

- әлеуметтік 

- педагогикалық 

- психологиялық 

- барлық жауап дұрыс 

- дұрыс жауап жоқ 

3. Сценарийді өңдеуде мамандар нені қолданады? 

- қаламды 

- басқару шешімін 

- кәсіби маманды 

- әзіл-сықақты 

- монтажды 

4. Анимациялық бағдарламаның сапасын не қамтамасыз етеді? 

- фактілерді сәйкестендіру 

- оқиғаларды сәйкестендіру 

- құбылыстарды сәйкестендіру 

- оқиғаларды салыстыру 

- монтаж әдісін игеру 

5. Пластика, дыбыс, түс, әуенді кеңістік пен уақытта біріктіруді 

қамтитын анимациялық бағдарлама әдісі: 

- көркемдік монтаж 
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- иллюстрациялау 

- театрландыру 

- ойын әдісі 

- дұрыс жауап жоқ 

 

3 МОДУЛЬ. ТУРИЗМДЕГІ КӨҢІЛ КӨТЕРУДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ 
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

9-ТАҚЫРЫП. ТУРИСТІК АНИМАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАЛАР 
                                    Дәріс жоспары (1 сағат) 
1. Туризм индустриясындағы анимациялық бағдарламалар түсінігі. 

2. Анимациялық бағдарламалардың түрлері мен міндеттері. 

3. Бос уақытты және шоу-бағдарламаларды ұйымдастырудың 

халықаралық тәжірибесі. 

Әдебиеттер: 4,6,12 
Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ  
1. Туризм индустриясындағы анимациялық бағдарламалар түсінігі. 

2. Анимациялық бағдарламалардың түрлері мен міндеттері. 

3. Бос уақытты және шоу-бағдарламаларды ұйымдастырудың 

халықаралық тәжірибесі. 

      2-сабақ 
1. Қазақстан және шет елдеріндегі анимация. 

2. Бос уақытты өткізу және мәдениет төңірегінде ұлттық жобаларды 

дайындау және жүзеге асыру. 

3. Мейрам, балдар, презентациялау сценарилері. 

4. Сценариді өңдеу ережелері, анимациялық бағдарламаларды жүзеге 

асыру.  
БӨЖ тапсырмалары: 
1. Тақырыптың сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу. 

2. Негізгі түсініктерді игеру. 

3. Тақырыпқа байланысты сөздік жасау. 

4. Анимациялық бағдарламалардың түрлерін слайд бойынша 

кескіндеу. 

5. Тест сұрақтарына жауап беру. 

6. Тақырып бойынша тест сұрақтарын құру. 

7. Реферат дайындау, тақырыптары: 

а) Танымал болған шоу-бағдарламалар. 

ә) Қазақстанда анимацияның қалыптасу ерекшелігі. 

Б) Көңіл көтеру кештерін өткізудің халықаралық тәжірибесіне шолу. 

БОӨЖ тапсырмалары: 
Тест сұрақтары: 
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1. Туристің анимациялық бағдарламаны қабылдау процесіне қандай 

факторлар әсер етеді? 

- қатысушылар мен көрермендердің жасы 

- білім деңгейі 

- жынысы 

- бағдарлама кезіндегі көңіл күйі 

- барлық аталған факторлар 

2. Туранимацияның неше функциясы белгілі? 

- екі 

- төрт 

- алты 

- сегіз 

- он 

3. Күнделікті жағдайдан бос уақытты көңілді өткізуге ауысу 

мүмкіндігін беретін туранимация функциясы: 

- бейімделу 

- компенсациялау 

- тұрақтандыру 

- сауықтыру 

- ақпараттандыру 

4. Адамды күнделікті тіршіліктегі шаршаудан босататын туранимация 

функциясы: 

- бейімделу 

- компенсациялау 

- тұрақтандыру 

- сауықтыру 

- ақпараттандыру 

5. Жағымды эмоцияны қалыптастырып, психикалық тұрақтылықты 

ынталандырады: 

- бейімделу 

- компенсациялау 

- тұрақтандыру 

- сауықтыру 

- ақпараттандыру 

 

10-ТАҚЫРЫП. МЕЙРАМХАНАЛЫҚ АНИМАЦИЯ 
                                    Дәріс жоспары (1 сағат) 
1. Мейрамхана анимациясының түсінігі және арналуы. 

2. Тақырыптық столдар, олардың безендірілуі және арналуы. 

3. Тамақтану аясындағы анимациялық бағдарламалардың түрлілігі 

және тақырыбы. 

Әдебиеттер: 4,6,12 
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Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 
1-сабақ  

1. Мейрамхана анимациясының түсінігі және арналуы. 

2. Тақырыптық столдар, олардың безендірілуі және арналуы. 

3. Тамақтану аясындағы анимациялық бағдарламалардың түрлілігі 

және тақырыбы. 

      2-сабақ 
1. Әуесқойларға арналған асхана. 

2. Персоналдың костюмдері. 

БӨЖ тапсырмалары: 
1. Тақырыптың сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу. 

2. Негізгі түсініктерді игеру. 

3. Тақырыпқа байланысты сөздік құру. 

4. Тақырып бойынша тест сұрақтарын құру. 

5. Мейрамханалық анимация төңірегіндегі түсініктер бойынша 

слайд жасау. 

БОӨЖ тапсырмалары: 
Реферат дайындау, тақырыптары: 

а) Мейрамханалық анимациялық бағдарламалардың түрлілігі  

ә) Әуесқойларға арналған  анимациялық бағдарламалар.  

 

11-ТАҚЫРЫП. ЖАНҰЯЛЫҚ БОС УАҚЫТТЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ 
                                    Дәріс жоспары (1 сағат) 
1. Жанұялық бос уақыттың мәні. 

2. Жанұялық бос уақытқа арналған көңіл көтеру бағдарламалары. 

3. Сайысу жанұялық бос уақытты ұйымдастыру формасы ретінде. 

Әдебиеттер: 4,6,12,14 
Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ  
1. Жанұялық бос уақыттың мәні. 

2. Жанұялық бос уақытқа арналған көңіл көтеру бағдарламалары. 

3. Сайысу жанұялық бос уақытты ұйымдастыру формасы ретінде. 

      2-сабақ 
1. Жас жұбайлардың демалысын ұйымдастыру. 

2. Қарт адамдардың демалысын ұйымдастыру. 

3. Мүгедектердің демалысын ұйымдастыру. 

БӨЖ тапсырмалары: 
1. Тақырыптың сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу. 

2. Негізгі түсініктерді игеру. 

3. Тақырыпқа байланысты сөздік құру. 

4. Тақырып бойынша тест сұрақтарын құру. 
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5. Жанұялық бос уақыт төңірегінде материалды жинау, олар 

бойынша көріністермен баяндама жасау. 

6. Тақырып бойынша слайд жасау, баяндап көрсету. 

7. Тест сұрақтарына жауап беру. 

8. Реферат дайындау, тақырыптары: 

а) Жанұялық көңіл көтеру бағдарламалары, ұйымдастырылуы. 

ә) Жас ерекшелігіне байланысты демалысты ұйымдастыру тәжірибесі. 

б) Қазақстанда жанұялық көңіл көтеру бағдарламаларын қолдану 

жағдайлары. 

БОӨЖ тапсырмалары: 
Тест сұрақтары: 

1. Қоғамның кіші әлеуметтік тобы: 

- туысқандар 

- аға 

- қарындас 

- балалар 

- жанұя 

2. Ойынды бос уақыт қандай мүмкіндіктерді береді? 

- ересектерге өздерін балаларша сезінуге 

- бала психологиясының әлеміне шомылуға 

- серпінуге 

- жанұя мүшелеріне бірігуге 

- барлық жауап дұрыс 

3. Жанұялық бос уақытқа жатпайтыны: 

- туристік жорықтар 

- кинотеатр сеанстарына бару 

- көрмелерге қатысу 

- жанұялық көркем шығармашылық ұжымдары 

- барлығы жатады 

4. Қай жауаппен келіспейсіз: 

- жанұялық бос уақыт – айқын физиологиялық, психологиялық 

әлеуметтік аспектілеріне ие құбылыс 

- жанұялық бос уақыт - тұлғаны тәрбиелеумен байланысты әлеуметтік-

мәдени және педагогикалық феномен 

- жанұялық бос уақыт - әлеуметтік маңызды шығармашылық және 

рухани қарым-қатынасқа негіз бола алмайды 

- жанұядағы бос уақыт – белсенді демалу мүмкіндігін беретін қызмет 

түрі 

- жанұядағы бос уақыт оның барлық мүшелеріне рухани 

құндылықтарды тұтыну мүмкіндігін беретін қызмет түрі  

5. Бос уақыт қызметі үшін маңызды жанұяның құндылықтарына 

жатады: 
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- адамгершілік 

- жауапкершілік 

- ашық болу 

- ұжым болу сезімі 

- барлығы дұрыс 

12-ТАҚЫРЫП. ЖАСТАРДЫҢ (СТУДЕНТТІК) БОС УАҚЫТЫН 
ҰЙЫМДАСТЫРУ 

                                    Дәріс жоспары (1 сағат) 
1. Жастар бос уақытының мәні мен мазмұны. 

2. Студенттік туризм әлеуметтік-мәдени құбылыс ретінде. 

3. Бос уақытты-мәдени орталықтардың қызметі. 

Әдебиеттер: 6,9,10,11 
Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ  
1. Жастар бос уақытының мәні мен мазмұны. 

2. Студенттердің бос уақытын өткізу мүдделері. 

3. Студенттік туризм әлеуметтік-мәдени құбылыс ретінде. 

      2-сабақ 
1. Бос уақытты-мәдени орталықтардың қызметі. 

2. Студенттердің бос уақытын жазғы мерзімде ұйымдастыру 

ерекшелігі. 

3. Студенттердің бос уақытын қысқы мерзімде ұйымдастыру 

ерекшелігі. 

БӨЖ тапсырмалары: 
1. Тақырыптың сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу. 

2. Негізгі түсініктерді игеру. 

3. Тақырыпқа байланысты сөздік құру. 

4. Тақырыптың негізгі сұрақтары  бойынша слайд жасау, оны 

көрсете баяндау. 

5. Тақырып бойынша тест сұрақтарын құру. 

6. Тест сұрақтарына жауап беру. 

7. Реферат жазу, тақырыптары: 

а) Студенттердің бос уақытын  ұйымдастыру ерекшеліктері. 

ә) Қазақстанда студенттердің бос уақытын ұйымдастырудың дамымау 

себептері.  

б) Студенттердің бос уақытын ұйымдастырудың әлемдік тәжірибесі.  

БОӨЖ тапсырмалары: 
Тест сұрақтары: 

1. Ойынға жастардың қызығу мүддесінде қолданылатыны: 

- теледидар викторинасына қатысу 

- газет викториналарына қатысу 

- сайыстарға қатысу 
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- компьютерлі ойындар 

- барлық жауап дұрыс 

2. Жас адамның әлеуметтік ақуалы, өзінің бос уақытымен 

қанағаттануы  неден байланысты? 

- бос сағаттарда белгіленген мақсаттарға қол жеткізуінен 

- өзінің өмірлік бағдарламысын жүзеге асырудан 

- өз күшін дамыта алуынан 

- өзін жетілдіруге күш жігерін жұмсай алуынан 

- барлық жауап дұрыс 

3. Жастар бос уақытының ерекшелігіне жататыны: 

- жұмыс атмосферасының орнауы 

- қалыптасқан қатынасты бұзу 

- бос уақыттың өту ортасы 

- бос уақыттың көп болуы 

- белгілі мақсаттың болмауы 

4. Жастардың бос уақытын өткізуінде қалыптасқан қазіргі үрдіс 

қандай? 

- үйінде отыру 

- туыстармен араласу 

- ата-аналарының жанында болу 

- құрбылар компаниясында өткізу 

- театрлерге жиі бару 

5. Бос уақыттағы жастардың қарым-қатынасы олардың мынадағы 

қажеттіліктерін қанағаттандыруға мүмкіндік береді:  

- эмоционалды контактіге 

- ақпарат алуға 

- біреге әрекет етуге 

- күштерін біріктіруге 

- барлық жауап дұрыс 
 

13-ТАҚЫРЫП. АНИМАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР РЫНОГЫН 
СЕГМЕНТТЕУ 

                                    Дәріс жоспары (1 сағат) 
1. Мәдени-көңіл көтеру қызметіндегі маркетингтің маңызы. 

2. Анимациялық қызметтер рыногын сегменттеу түсінігі. Көңіл көтеру 

рыногының дифференциациясы. 

3.Тұтынушыларды сегменттеу. Жас ерекшелігін ескере 

тұтынушыларды сегменттеу. 

Әдебиеттер: 5,7 
Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ  
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1. Маркетинг басқару функциясы және жоспарлаудың бастапқы кезеңі 

ретінде. 

2. Мәдени-көңіл көтеру қызметіндегі маркетингтің маңызы. 

3. Анимациялық қызметтер рыногын сегменттеу түсінігі. Көңіл көтеру 

рыногының дифференциациясы. 

      2-сабақ 
1.Тұтынушыларды сегменттеу. Жас ерекшелігін ескере 

тұтынушыларды сегменттеу. 

2. Бос уақытты-мәдени мекемелер және туристік фирмалардың 

мамандануы. 

3. Турөнім бойынша рынокты сегменттеу. 

БӨЖ тапсырмалары: 
1. Тақырыптың сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу. 

2. Негізгі түсініктерді игеру. 

3. Тақырыпқа байланысты сөздік жасау. 

4. Тақыптың негізгі сұрақтары бойынша слайд жасау. 

5. Тақырып бойынша тест сұрақтарын құру. 

6. Мәдени-көңіл көтеру қызметінде маркетингті қолдану 

бойынша бұқаралық ақпарат құралдарындағы материалдарды 

игеру. 

7. Реферат дайындау, тақырыптары: 

а) Анимациялық қызметтер рыногын сегменттеу принциптері. 

ә) Анимациялық қызметтер рыногының тұтынушыларын сегменттеу. 

б) Көңіл көтеру рыногының дифференциациясын шет елдер 

тәжірибесінде қолдану ерекшелігі. 

БОӨЖ тапсырмалары: 
Тест сұрақтары: 

1. Ең алғаш маркетинг тұжырымдамасы неге бағдарланған бизнес 

философиясы ретінде қалыптасқан? 

- өндіріс орнына 

- өнеркәсіптік орындарға 

- сатушылар мен сатып алушыларға 

- тұтынушы мен пайдаға 

- бәсекелікке 

2. Туристік қызметтерге тән сипаттама: 

- ұсталмаушылық, бейматериалды сипат, қызметтердің жасалуы мен 

тұтынылуының үзілместігі 

- сезілмеушілік, сақталмаушылық, қызметтердің жасалуы мен 

тұтынылуының үзілместігі, сападағы тұрақсыздық 

- бейматериалды сипат, сақтауға болмайтындығы 

- сезілмеушілік, сападағы тұрақсыздық, көзден ажыратылмастығы 

- сақталмаушылық, қызметті ұсынуды кейінге қалдыру мүмкіндігі 
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3. Туризмдегі маркетингтік зерттеулер мыналарға бағытталған: 

- маркетинг ортасын зерттеу 

- туристік өнім мен тұтынушыларды зерттеу 

- нарық пен бәсекелестерді зерттеу 

- дұрыс жауап жоқ 

- барлық жауап дұрыс 

4. Маркетинг кешенінің негізгі элементтері: 

- туристік өнім, өткізу, ынталандыру әдістері 

- туристік өнім, баға, коммуникация, өткізу 

- туристік өнім, ынталандыру мен тарату әдістері 

- туристік өнім, баға, өткізу 

- дұрыс жауап жоқ 

5.  Туристік өнімнің өмірлік циклінде келесі фазаларды ажыратады: 

- енгізу, өсу, шарықтау, құлдырау 

- өнімді жасау, өсу, толығу, нарық сегментінен кету 

-  өнімді жасау, өсу, банкроттық, модификация 

- инновация, енгізу, шарықтау, құлдырау 

- дұрыс жауап жоқ 

 

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі 
Негізгі әдебиеттер 

1. Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 

мақаласы   Н.Ә. «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

https://egemen.kz/article/nursultan-nazarbaev-bolashaqqa-baghdar-rukhani-

zhanhghyru әқ» 2017жыл. 

2. Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 

Қазақстан халқына жолдауы  «Төртінші өнеркәсіптік революция 

жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» 

https://www.inform.kz/kz/tortinshi-onerkasiptik-revolyuciya-

zhagdayyndagy-damudyn-zhana-mumkindikteri-elbasy-

zholdauy_a31186176 9 қантар  2018 жыл. 

3. Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 

"Цифрлық Қазақстан" мемлекеттік бағдарламасы. 

https://zerde.gov.kz/kz/activity/bagdarlamalard%C4%B1-basqaru/digital-

kazakhstan/#hcq=HTKrGVq 12 желтоқсан   2017 жыл. 

4. Чудновский А.Д., Королев Н.В., Гаврилова Е.А., Жукова М.А., 

Зайцева Н.А. Менеджмент туризма. – М.: Федеральное агентство по 

туризму, 2014. – 576 с. 

5. Қазақстан жолы - 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан 

халқына Жолдауы. Егемен Қазақстан ,2014 жылғы 17 қаңтар, № 11. 
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6. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев Жолдауы 

Астана, 2015 жылғы 30 қараша. 

7. Буйленко В.Ф. Основы профессиональной деятельности в туризме: 

оқу құралы. – Ростов-на Дону:Феникс, 2010. 

8. Ефремова М.В. Основы технологии туристского бизнеса: оқу 

құралы. – М.: «Ось-89» баспасы, 2011. 

9. Косолапов А.Б. Практикум по организации и менеджменту туризма 

и гостиничного хозяйства: оқу құралы. -  М.: КНОРУС, 2012. 

10. Мазилкина Е.И. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: 

оқулық. - «Дашков и К» басылым-сауда корпорациясы, 2010. 

11. Малахова Н.Н. Инновации в туризме и сервисе: оқу құралы. - 

Ростов-на Дону:МарТ, 2011. 

12. Руденко А.М. Психология социально-культурного сервиса и 

туризма: оқу құралы  - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. 

13. Сафонова Л.В. Социальные технологии в сфере сервиса и туризма: 

оқу құралы – М.: «Академия», 2012. 

14. Третьякова Т.Н. Реклама в социально-культурном сервисе и 

туризме: оқу құралы  - М.: «Академия», 2012. 

15. Уокер Д. Введение в гостеприимство: жоғарғы оқу орындарына 

арналған оқу құралы – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 

16. Чудновский А.Д. Управление индустрией туризма России в 

современнных условиях: оқу құралы. - М.: КНОРУС, 2013. 

 

Қосымша әдебиеттер: 
1. Даньшин Н.К. Организация и технология туризма. Донецк, 2012 

2. Ердавлетов С.Р. География туризма: история, теория, методы, 

практика. – Алматы: Атамура, 2011. 

3. Жукова М.А., Сенин В.С., Чудновский А.Д. Управление 

индустрией туризма, М., 2012 

4. Щербакова С.А. Международный туризм: экономика и 

география: оқу құралы. - М.: Финансы и статистика, 2007 

5. Аванесова Г.А. Культурно-досуговая деятельность: теория  

практика,-М.:Аспект Пресс, 2012 

6. Гаранин Н.Т., Булыгина И.И. Менеджмент туристской и 

гостиничной анимации, -М.: Российская международная академия 

туризма, 2012  

7. Болотова М. И . Организация семейного досуга в образовательной 

среде учреждения дополнительного образования детей. М, 2012. 52 с. 

8. Зборовский Г . Е . Социология досуга и культуры. М, 2011. С. 237. 

9. Андреева С.В. Феномен досуга: история и современность // Вестник 

Томского государственного университета. - 2011. - № 3. - С. 42-45. 
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10. Ермилов А.В. Современные социокультурные тенденции развития 

досуга // СоцИс. - 2012. - № 5. - С. 14-19. 

11. www.tourist.kz 

 

Студенттердің білімдерін, біліктері мен дағдыларын бақылау үшін 
бағалау құралдары 

1 және 2 шептік бақылау жүргізуге арналған бақылау 
сұрақтары, емтиханға дайындалуға арналған сұрақтар 

 
1 шептік бақылау өткізуге арналған сұрақтар: 

1.  «Бос уақыт» түсінігі. Демалудың мәні және түрлері. 

2. Туризм және бос уақытты өткізу. 

3. Туризм аясындағы бос уақытты құндылықтар. 

4. Қонақ жайлық мәні. 

5. Қонақ жайлықтың халықаралық стандарттары мен принциптері. 

6. Туризм аясының әлеуметті-мәдени әлеуеттің маңызы. 

7. Туристік бос уақыттың туындауы мен дамуы. 

8. Қазіргі уақыттағы туристік бос уақытты өткізу ерекшеліктері. 

9. Рекреационды-сауықтыру және танымдылық-көңіл көтеру 

туризмнің дамуы. 

10. Қазақстанда туристік бос уақытты өткізудің дамуы. 

11. Бос уақытты-мәдени қызметті ұйымдастыру принциптері мен 

сипаттамасы. 

12. Бос уақытты-мәдени қызметтің мақсаттары мен мотивтері. 

13. Бос уақытты өткізу қызметінің мәдениеті мен этикасы. 

14. Адамның тіршілік етуіндегі бос уақытты өткізу қызметінің 

функциялары. 

15. Бос уақыттың қоғамдық әлеуеті. 

16. Демалыс және көңіл көтеру мақсатымен туризм географиясы. 

17. Көңіл көтеру индустриясы туризм индустриясының маңызды 

элементі ретінде. 

18. Көңіл көтеру индустриясының қазіргі жағдайы. 

19. Театрлер және олардың инфрақұрылымы. 

20. Көңіл көтеру  индустриясында қолданылатын жабдықтар түрі. 

21. Аттракционды жабдықтардың түрлері және оларды қолдану. 

22. Саябақ және ойын бизнесінің жабдықтары. Ойын автоматтарын 

іске қосу және техникалық қамтамасыздық. 

 

23. Көп мақсатты залдар және олардың инфрақұрылымы. 

24. Дискотекаларды ұйымдастыру және өткізу. 

25. Ойындар көңіл көтерудің түрі ретінде. 

26. Көңіл көтеру  индустриясының даму болашағы. 



 35

27. Клубтық қызмет. 

28. Онлайн ойыны қазіргі көңіл көтерудің түрі ретінде. 

29. Ұлттық  саябақтардың арнауы. 

30. Тақырыптық саябақтар. 

31. Қазақстанның ұлттық саябақтары. 

32. Туризм аясында ұлттық саябақтардың ұсынатын қызметтері. 

33. Ұлттық саябаққа келушілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету. 

34. Диснейленд – көңіл көтерудің тақырыптық саябағы. Көріністердің 

ұйымдастырылуы. Диснейленд шеруі. 

35. Құмар ойындар саласының мәні. 

36. Құмар ойындарға тарихи шолу. 

37. Құмар ойындарының көлемі мен өлшемдері. 

38. Құмар ойындар саласындағы таңғажайып жобалар. 

39. Құмар ойындар саласындағы үрдістер. 

40. Саладағы карьералық мүмкіндіктер. 

 

2 шептік бақылау өткізуге арналған сұрақтар: 
1. Анимацияның мәні. 

2. Анимация туристік қызметтің технологиясы және түрі ретінде. 

3. Туристік анимацияның пайда болуы. 

4. Аниматорлардың негізгі қызметі. 

5. Туристік анимацияның функциялары. 

6. Анимацияның спортты-сауықтыру бағыты. 

7. Балалар үшін анимация. 

8. Бос уақытты-мәдени анимация. 

9. Курортты анимация. 

10. Жастар туризмінің әртүрінде анимациялық бағдарламаларды 

ұйымдастыру. 

11. Турдың анимациялық бағдарламасы. 

12. Анимациялық қызмет құрылымы. 

13. Туристік кешендегі анимациялық топ жұмысын ұйымдастыру. 

14. Анимациялық қызмет персоналына сапалық келіс. 

15. Персоналдың жеке кәсіби сапасының сипаттамасы. 

16. Кәсіби іс-әрекет және мәдениетіне қойылатын талаптар. Басқару 

стильдері. 

17. Персонал еңбегін мотивациялау. Персоналдың кәсіби іскерлігін 

арттыру әдістері мен тәсілдері. 

18. Туризм индустриясындағы анимациялық бағдарламалар түсінігі. 

19. Анимациялық бағдарламалардың түрлері мен міндеттері. 

20. Бос уақытты және шоу-бағдарламаларды ұйымдастырудың 

халықаралық тәжірибесі. 

21. Қазақстан және шет елдеріндегі анимация. 

 36

22. Бос уақытты өткізу және мәдениет төңірегінде ұлттық жобаларды 

дайындау және жүзеге асыру. 

23. Мейрам, балдар, презентациялау сценарилері. 

24. Сценариді өңдеу ережелері, анимациялық бағдарламаларды жүзеге 

асыру. 

25. Мейрамхана анимациясының түсінігі және арналуы. 

26. Тақырыптық столдар, олардың безендірілуі және арналуы. 

27. Тамақтану аясындағы анимациялық бағдарламалардың түрлілігі 

және тақырыбы. 

28. Әуесқойларға арналған асхана. 

29. Жанұялық бос уақыттың мәні. 

30. Жанұялық бос уақытқа арналған көңіл көтеру бағдарламалары. 

31. Сайысу жанұялық бос уақытты ұйымдастыру формасы ретінде. 

32. Жас жұбайлардың демалысын ұйымдастыру. 

33. Қарт адамдардың демалысын ұйымдастыру. 

34. Мүгедектердің демалысын ұйымдастыру. 

35. Жастар бос уақытының мәні мен мазмұны. 

36. Студенттердің бос уақытын өткізу мүдделері. 

37. Студенттік туризм әлеуметтік-мәдени құбылыс ретінде. 

38. Бос уақытты-мәдени орталықтардың қызметі. 

39. Студенттердің бос уақытын жазғы мерзімде ұйымдастыру 

ерекшелігі. 

40. Студенттердің бос уақытын қысқы мерзімде ұйымдастыру 

ерекшелігі. 

41. Маркетинг басқару функциясы және жоспарлаудың бастапқы 

кезеңі ретінде. 

42. Мәдени-көңіл көтеру қызметіндегі маркетингтің маңызы. 

43. Анимациялық қызметтер рыногын сегменттеу түсінігі. Көңіл 

көтеру рыногының дифференциациясы. 

44. Тұтынушыларды сегменттеу. Жас ерекшелігін ескере 

тұтынушыларды сегменттеу. 

45. Бос уақытты-мәдени мекемелер және туристік фирмалардың 

мамандануы. 

 
Аралық бақылау үшін бағалау құралдары 
Емтиханға дайындық үшін сұрақтар: 

1. Адамның қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған оятулар. 

2. «Батыс» құндылықтар жүйесі. 

3. Бос уақытты өткізу қызметінің кеңеюіне септігін тигізетін фактор. 

4. Бос уақытты өткізу қызметінің формасы. 

5. Көңіл көтерудің қасиеті. 

6. Бос уақытты-мәдени қызметті ұйымдастыру принциптері. 
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7. Мамандардың айтуынша, бос уақытты өткізудің басты арнауы 

неде. 

8. Бос уақытты өткізуді сипаттайтын қызмет құрамасы. 

9. Бос уақытты өткізуге қатысты сипаттама. 

10. Бос уақытты өткізу сипаты немен анықталады. 

11. Бос уақытты өткізу қызметінің мәдениеті түсінігі. 

12. Бос уақытты өткізу қызметінің этикасы түсінігі.. 

13. Туристің сапарға шығуы үшін қандай екі фактордың болуы шарт. 

14. Аквалангпен су астындағы флора және фаунаны тамашалау. 

15. Арнайы жеңілдетілген тау шаңғысымен сырғанау. 

16. Адамның өз өмірінде қолданатын уақыттың жіктелуі. 

17. Жұмыс, қоғамдық және жанұя тұрмысына бөлінетін уақыт. 

18. Күнтізбе және кесте бойынша нақты ұйымдастырылған уақыт. 

19. Француз тілінен аударғанда арман, мақсат деген қандай мағынаны 

білдіреді. 

20. «Демалу» түсінігінің мағынасы. 

21.  Туризмнің толық анықтамасын беріңіз. 

22. Демалу арқылы адамның физикалық және рухани күштерін 

қалпына келтіру және дамыту. 

23. «Туризм» - бұл басқа ел немесе аудандарға қандай мақсатпен 

сапар жасауы. 

24. Аталған факторлардың қайсысы туризм және демалысты 

дамытуды жүзеге асыратын факторлар тобына жатады. 

25. Туриз саласының қазіргі терминологиясында қолданылатын сөз. 

26. Демалыс, туризм, емдік мақсатта пайдаланылатын ресурстар. 

27. «Бос уақыт» категориясы. 

28. Демалу мотивациясын таңдауға әсер ететін әлеуметтік топ. 

29. Әлеуметтік топтардың жіктелуі.  

30. Демалыс түрін таңдауға әсер ететін менталитетті анықтайтындар. 

31. Туризм қандай демалысты білдіреді. 

32. Бос уақытты өткізу аясындағы түрлі әлеуметтік топтардың 

материалды және рухани қажеттіліктерін қанағаттандыратын, 

адам қызметінің пәні. 

33. Адамдардың бір-бірімен күнделікті емес жағдайда араласу 

қажеттілігін сипаттайтын туризм функциясы. 

34. Күш-қуат, шапшандық пен төзімділікті жетілдіру мүмкіндігін 

білдіретін туризм функциясы. 

35. Бос уақытт өткізудің функционалды маңыздылығы қандай 

әсермен бейнеленеді. 

36. Демалыс және рекреациядан бос уақытты өткізудің 

айырмашылығы неде. 

37. «Бос уақытты өткізу» түсінігін айналымға кімдер енгізген. 
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38. Жартасты каньондағы таулы өзен бойынша жүзу. 

39. «Рекреация» терминімен қамтылатындар. 

40. Адамның өмірлік күшін қалпына келтіру процесіндегі 

функциясын ескере, рекреацияның бөлінуі. 

41. Кеңейтілген рекреацияға қай уақытты жатқызады. 

42. Құндылықтардың түрлері. 

43. Бос уақытты өткізу аясындағы адамның әлеуметтік-мәдени 

қажеттіліктерін қанағаттандыруға арналған қызмет. 

44. Адамдардың мұқтаждықтары. 

45. Адам ағзасының психофизиологиялық балансын қалпына келтіру 

процесі. 

46. Діни туризммен айналысу кезіндегі басымды қажеттілік. 

47. Көрнекті жерлер мен табиғаттың құбылыстарын тамашалау 

қандай қажеттіліктің салдарын құрайды. 

48. Әлеуметтік топқа жатуына байланысты жіктелген туристік мотив. 

49. Жергілікті жердің рельефі, өсімдігі, ауа температурасы қандай 

мотивтің көруіне түрткі болады. 

50. Туристің жеке ел мәдени мұрасымен танысуға қызығушылығын 

тудыратыны. 

51. Тур-пакеттердің қалыптасуына әсер ететін саяхаттаудың құны, 

туристік орталықтағы өмір сүру құны немен байланысты. 

52. Туристің жеке бас ерекшелігіне қарай туындайтын жағдай. 

53. Табиғат көрінісі мен архитекторлардың, суретшілердің, 

мүсіншілердің еңбегін тамашалауды білдіретін туризм 

функциясы. 

54. Қысылу мен шаршағанды басу мүмкіндігін білдіретін туризм 

функциясы. 

55. «Рекреациялық қызмет» анықтамасы. 

56. Туризмнің қазіргі таңда көп таралған түрлері. 

57. Жергілікті табиғи-климаттық жағдайлар және ресурстармен 

айқындалатыны. 

58. Ішкі туризмнің дамуына әсер ететін фактор. 

59. Туристің міндетті қажеттіліктеріне жататыны. 

60. Туристік қызмет объектісі. 

61. Туризмнің формалары. 

62. Туристік саяхаттың мақсаттарына байланысты туризмнің қандай 

түрлері бөлінеді? 

63. Жыл бойғы және маусымдық туризмнің түрлері. 

64. Қазақстанның маңызды рекреациялық аудандары. 

65. Рекреациялық қызмет халық шаруашылығының  қандай 

салаларымен үйлеседі. 

66. Туристік ағымды талдау қандай мүмкіндік береді. 
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67. Қандай белгілері бойынша ұйымдастырылған, өзіндік, 

ұйымдастырылмаған, топтық және жеке туризмге бөлінеді.  

68. «Адамның тарих, экономика, табиғаи, ғалым мен мәдениет 

төңірегіндегі білімін толықтыруға деген ұмтылысы» ретінде 

белгілі туризмнің функциясы. 

69. Экотуризм анықтамасы. 

70. Ауыл туризміне деген мотивация. 

71. Туристік қызметтерге деген адамдардың қажеттіліктерін 

қанағаттандыру үшін мүмкіндіктердің болуы. 

72. Кіру және шығу туризмі қандай түр шегінде қарастырылады. 

73. Ерекше қорғаудағы табиғи территориялар туризмнің қай түрінің 

дамуына негіз болады. 

74. Қасиетті жерлерге туристердің орын ауыстыруын қарастыратын 

туризм түрі. 

75. Басқа елге бару мақсатымен осы елдің территориясынан өтуге 

деген қажеттілік туризмнің  қандай түрінде қарастырылады. 

76. Сайыстарға қатысу туризмнің қай түрінде қарастырылады. 

77. Круизді маршруттар қандай туризмде қарастырылады. 

78. Маусымды туризмде неше кезең қарастырылады. 

79. Экзотикалық жерлерімен танысу мүмкіндігін беретін маршруттар. 

80. Қай бағдарлама рекреационды туризммен қамтылады. 

81. Рухани даму, көркем құндылықтарды игеру адам қажеттілігінің 

жіктеуіндегі қай түрге жатады. 

82. Бос уақытты өткізу қызметінің мазмұны. 

83. Бос уақытты-мәдени қызметтің компоненттері. 

84. Мәдениет сферасының өкілді органдары. 

85. Түрлі өнер жанрларында жұмыс істейтін әртіс орындаушылар, 

концертмейстерлер қай субъекті түріне жатады. 

86. Режиссерлер, мәдени мекеменің басшылары қай субъекті түріне 

жатады. 

87. Мәдениет мекемесінің техникалық жұмыскерлері қай субъект 

түріне жатады. 

88. Бос уақыттағы қандай-да бір шұғылдануда адамның қол жеткізуге 

қалайтын нәтижесі туралы ойы. 

89. Бос уақытты-мәдени қызметінің мотивтері. 

90. Бос уақытты өткізу мотивтері қандай сипат алуы мүмкін. 

91. Бос уақытты өткізу мәдениеті неден байланысты. 

92. Бос уақытты өткізудің қалаулы сипаты туралы ойдың 

қалыптасуына не әсер етеді. 

93. Бос уақытты өткізу және ұйымдастыру субъектілеріне қандай 

сипаттағы талап қойылуы мүмкін. 

94. Бос уақытты өткізу этикасы қай жағдайда байқалады. 
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95. Туризм процесінде туристерге тұтынуға қажет және туризм 

процесін жүзеге асыруға жеткілікті туристік қызметтер, жұмыстар 

мен тауарларды ұсынатын өзара байланысқан кәсіпорындар мен 

кәсіпкерлер жүйесі. 

96. Туристердің орналасу құралдарының стандартты жіктелуінде 

категориялар. 

97. Туристік инфрақұрылым. 

98. Туристерді орналастыру,  тасу, тамақтандыру бойынша 

қызметтер, экскурсиялық қызмет және саяхаттау мақсаттарына 

байланысты қызметтер кешені. 

99. Турға төлем жасалған фактіні растайтын құжат. 

100. Саяхаттар, жорықтар мен экскурсияны ұйымдастыратын 

коммерциялық кәсіпорын. 

101. Қонақүйлердің «жұлдыздармен» жіктеу жүйесі. 
102. Кадрлық қамтамасыз етілуіне, еңбек персоналына жағдайдың 

жасалуы, қаржыландыру сұрақтарына жауап беретін  қонақүй 

қызметі. 

103. Туристік фирманың негізгі түрлері. 

104. Өз турларын өндіруші-фирмалар. 

105. Театрлар қай ғасырда кеңінен тарала бастады. 

106. Көп мақсатты залдар қандай мүмкіндіктер береді. 

107. Залдардың қандай түрлерін білесіз. 

108. Кез-келген айқын-көрнекті қойылымдарды қоюға мүмкіндігі бар 

«Кабуки» театрі қай елдікі. 

109. 1920 орынды сыйымдылығы бар «Геверхауз» концертті залы қай 

елдікі. 

110. Әмбебап залдардың құрылысты трансформациясы қандай 

мүмкіндіктерді береді. 

111. Оркестр мен орындаушылар үшін акустикалық өңдеу жасарда 

ескерілетін жағдай. 

112. Дискокештердің айрықша ерекшеліктері неде. 

113. Көңіл көтеру, рахаттану, белгілі дағдыны жетілдіруге деген 

қажеттілікті қанағаттандыруға бағытталған қызмет түрі. 

114. Ойындарға тән ерекшелік. 

115. Тақырыптық саябақтарды құру идеясы қайда туындаған. 

116. Тақырыптық саябақтың негізін салушы ретінде кім саналады. 

117. Тақырыптық саябақтардың басқа саябақтардан негізгі 

айырмашылығы. 

118. Әйгілі «Диснейленд» тақырыптық саябағы қайда орналасқан. 

119. «Санта-Парк» әйгілі көңіл көтеру орталығы қайда орналасқан. 

120. «Леголенд» саябағы қай елде орналасқан. 
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121. Калифорниялық Диснейленд үлгісі бойынша «ЕвроДиснейленд» 

қандай мемлекетте құрылған. 

122. «Аттракцион» сөзі француз тілінен аударғанда қандай мағына 

білдіреді. 

123. «Ойын бизнесі туралы» ҚР-ның Заңы қашан қабылданды. 

124. .«Ойын бизнесі туралы» ҚР-ның Заңында белгіленген жағдайлар. 

125. «Ойын бизнесі туралы» ҚР-ның Заңында сәйкес қызмет көрсету 

бойынша неге шектеу қойылған. 

126. Лицензия алу үшін ойын бизнесін ұйымдастырушы қандай 

жағдайды растау қажет. 

127. Әрбір ойын мекемесінің алған лицензиясының әрекет ету мерзімі 

қанша жыл. 

128. Ойынның функциялары. 

129. Ойынның релаксациялау функциясы. 

130. Құмар ойындар көне Египеттіктер арасында әйгілі болғандығын 

растайтын қандай дәлелдемелер табылған. 

131. Қазіргі шахматты елестететін, әскери стратегияны 

қалыптастыратын 100-деген элементтері бар «вейчьей» ойынын 

қандай елде ойнаған. 

132. Құмар ойындардың таралу тарихы. 

133. Ойын қызметінде үйлесетін фактор. 

134. 1931 жылы АҚШ-тың қай штатында заңды органдар құмар 

ойындарға ресми рұқсат берген.   

135. «Анимация» сөзінің аудармасы. 

136. Анимация анықтамасы. 

137. Анимация кезінде туристер неге жұмылдырылады. 

138. Балалар және жеткіншектер үшін анимациялық бағдарлама 

шегінде не ұсынылады. 

139. Анимациялық бағдарламалары дамыған елдер. 

140. Туристік анимациянының ұйымдастырылуы. 

141. Туристік анимацияның мақсаты қандай. 

142. Туристік анимация  анықтамасы. 

143. Аниматор түсінігі. 

144. Анимациялық бағдарламамен қамтылатындар. 

145. Туристік анимацияның тікелей функциясына жататыны. 

146. Жастардың ерекшеліктерін ескере, анимацияның қандай түрлерін 

ұсыну орынды. 

147. Жаңа, бейтаныс нәрсені сезіну қажеттілігі.  

148. Жастардың рухани қажеттіліктері, оларды қанағаттандыру 

жолдары. 

149. Жаңа, қызықты адамдармен қарым-қатынас орнату қажеттілігі.  

150. Анимацияның спорттық-сауықтыру бағыты. 
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151. Спорттық анимацияның тікелей функциясы. 

152. Діни мазмұнды театрландырылған пьеса қойылымы. 

153. Презентация, бос уақытты-мәдени бағдарламалар алдында 

көрермендерді шақыру. 

154. Үздіксіз әрекеттер тізімін жасау және оны реттеу, техника, жарық 

және дыбыспен жұмыс істеу. 

155. Анимациялық бағдарламаны құру. 

156. Анимациялық бағдарламада қандай міндеттер шешіледі. 

157. Сценарийді өңдеуде мамандар нені қолданады. 

158. Анимациялық бағдарламаның сапасын не қамтамасыз етеді. 

159. Анимациялық бағдарламаны дайындауда қолданылатын әдістер. 

160. Пластика, дыбыс, түс, әуенді кеңістік пен уақытта біріктіруді 

қамтитын анимациялық бағдарлама әдісі. 

161. Ақпараттық материалдың мазмұнын көрсету үшін қолданылатын 

анимациялық бағдарлама әдісі. 

162. Ақпараттық логикалық және ақпараттық-бейнелеу бастамаларын 

үйлестіретін анимациялық бағдарлама әдісі. 

163. Айқын көріністі (зрелище) шараларының негізі. 

164. Демалыспен үйлестіре жаттығу жасау арқылы спортпен 

шұғылданатын туристер үшін арналған анимациялық бағдарлама. 

165. Мұражай, театрлар, кинотеатрлар, көркем галереялары, 

көрмелерге бару қандай анимациялық бағдарламада 

қарастырылады. 

166. Рөлдік ойындар, үңгірлерге бару, пираттық жорық және т.с.с. 

қызықты да ғажайып оқиғамен табысу қандай бағдарлама шегінде 

қаралады. 

167. Құм мүсінін жасау көрмесін ұйымдастыру қай анимациялық 

бағдарламада қарастыруға болады. 

168. Мейрамды шаралар, сайыстар, фестиваль, карнавалдар, 

дискокештер қандай бағдарлама шегінде қаралады. 

169. Аталғанның қайсысы анимациялық бағдарламаны дайындау және 

өткізу кезеңіне жатады. 

170. Мақсаттар мен міндеттерді анықтау  анимациялық бағдарламаны 

дайындау және өткізудің қай кезеңіне жатады. 

171. Қай кезеңде туристер, отель қонақтары анимациялық бағдарлама 

туралы хабардар етіледі. 

172. Аниматорлар, барлық жұмылдырылған қызметтердің күшін 

біріктіруді қажет ететін кезең қандай. 

173. Өткізілген бағдарламаны талдау қай кезеңде жүзеге асырылады. 

174. Анимациялық бағдарламаны өткізуге кететін шығындар сметасын 

жасау қай кезеңде жүзеге асырылады. 

175. Ойынды ұйымдастыру әдістемесі. 
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176. Мұз бен отты біріктіретін, виртуозды қозғалыспен таң 

қалдыратын әдіс. 

177. Ертегілер мен мультфильм кейіпкерлеріне айналуды қамтитын 

әдіс. 

178. Анимациялық бағдарламаны қабылдау процесіне әсер ететін 

факторлар. 

179. Туранимацияның функциялары. 

180. Күнделікті жағдайдан бос уақытты көңілді өткізуге ауысу 

мүмкіндігін беретін туранимация функциясы. 

181. Адамды күнделікті тіршіліктегі шаршаудан босататын 

туранимация функциясы. 

182. Жағымды эмоцияны қалыптастырып, психикалық тұрақтылықты 

ынталандырады. 

183. Еңбекке жұмсаған адамның күшін қалыпқа келтіруге 

туранимацияның қай функциясы бағытталған. 

184. Ел, аймақ, адамдар туралы жаңа ақпарат алуға мүмкіндік беретін 

туранимация функциясы. 

185. Алған айқын әсер нәтижесінде қоршаған әлем туралы жаңа білім 

алу туранимацияның қай функциясы шегінде қарастырылады. 

186. Интеллектуалды және дене күшін жетілдіру туранимацияның қай 

функциясы шегінде қарастырылады. 

187. Анимациялық бағдарламалар арқылы туристі ел, аймақ, отель, 

турфирма туралы жарнамалауға итермелейтін туранимацияның 

қай функциясы. 

188. Адамның рухани және дене күштерін қалыпқа келтіруге 

бағытталған бос уақытты өткізу қызметінің түрі. 

189. Анимациялық бағдарламаның маңыздылығына, басымдылығына 

қарай ажыратылған туристік анимацияның түрі. 

190. Фестивальді және карнавалды анимациялық бағдарламалар. 

191. Анимациялық бағдарламаның құрама бөлігі. 

192. Қоғамның кіші әлеуметтік тобы. 

193. Ойынды бос уақыт қандай мүмкіндіктерді береді. 

194. Жанұялық бос уақыт. 

195. Бос уақыт қызметі үшін маңызды жанұяның құндылықтары. 

196. Жанұялық бос уақытты ұйымдастырудағы факторлар. 

197. Балалардың көңіл-көтеруіндегі таңдау. 

198. Сайысу элементтерінің орын алуы қандай мүмкіндіктер береді. 

199. Туризмдегі сайыстар қандай топқа бөлінеді. 

200. Спортты туристік сайыс қатысушыларының алдындағы негізгі 

мақсат неде. 

201. Рекреационды туристік сайыс қатысушыларының алдындағы 

негізгі мақсат. 
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202. Қатысушылардың әлеуметтік-демографиялық құрамы бойынша 

сайыстың қандай түрлерін ажыратады. 

203. Ойынға жастардың қызығу мүддесі. 

204. Жас адамның әлеуметтік ақуалы, өзінің бос уақытымен 

қанағаттануы  неден байланысты. 

205. Жастар бос уақытының ерекшелігі. 

206. Жастардың бос уақытын өткізуінде қалыптасқан қазіргі үрдіс . 

207. Бос уақыттағы жастардың қарым-қатынасы.  

208. Бос уақытта жастардың қатынас орнатып араласуын қандай 

белгілер бойынша жіктеуге болады.  

209. Жастардың қатынас орнатып араласуының мазмұны бойынша 

жіктелуі. 

210. Жастардың қатынас орнатып араласуының уақыт бойынша 

жіктелуі. 

211. Жастардың қатынас орнатып араласуының сипаты бойынша 

жіктелуі.  

212. Жастардың қатынас орнатып араласуын контактінің бағыттылығы 

бойынша жіктеу. 

213. Бос уақытты мазмұнды және пайдалы өткізу мүмкіндігін беретін 

адамның жеке қасиеттері. 

214. Бос уақытты ұйымдастыру шараларын жасауда ескерілетін 

факторлар. 

215. Жастардың бос уақытын ұйымдастыру жүйесі. 

216. Бос уақыт құрылым кезеңдерінің ерекшеліктері. 

217. Мәдениет мекемесінің қоғам алдындағы маңыздылығы неде 

көрінеді. 

218. Бос уақыт орталықтарын құруға негіз болатын негізгі 

парамметрлерді атаңыз.  

219. Бос уақыт аясында халықтың түрлі категориясының мәдени 

мүдделерін қанағаттандыратын жағдай. 

220. Мәдени орталықтарға қатысты сипаттамалар. 

221. Бос уақытты-мәдени орта өнерінің кеңістікті түрлеріне не жатады. 

222. Бизнес философиясы ретіндегі маркетинг тұжырымдамасының 

қалыптасуы. 

223. Туристік қызметтерге тән сипаттама. 

224. Көңіл көтеру индустриясындағы коммуникация кешені. 

225. Маркетингтік ақпараттық жүйе қызмет  жасау үшін 

ұйымдастырылатын негізгі процестер. 

226. Маркетингтік ақпараттық жүйе қызмет жасаудағы ресурстар. 

227. Туристік маркетингті көңіл көтеру индустриясында қолдану. 

228. Анимациялық қызметтер рыногын сегменттеу түсінігі. 

229. Көңіл көтеру рыногының дифференциациясы нені білдіреді. 
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230. Анимациялық қызметтер нарығын сегменттеу нені қамтиды. 

231. Қазірде туристік нарыққа бағдарлауда қандай аспект 

ерекшеленеді.  

232. Бос уақытты өткізу нарығындағы сегменттеудің басты мақсаты 

қандай. 

 

Бағдарламаның қолданылу мерзімі ұзартылды: 

 

______ - ______ оқу жылы (№ __ хаттама«_____»___________201__ж.) 

______ - ______ оқу жылы (№ __ хаттама «_____»___________201__ж.) 

______ - ______ оқу жылы (№ __ хаттама«_____»___________201__ж.) 

 


