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КІРІСПЕ 

 

Туристiк ұйымдарда өткiзiлетiн өндiрiстiк практика Қазақстан Республикасы 

туризм индустриясын дамыту ұлттық бағдарламасының  ажырамас бөлiгi және 

студенттерді тәжірибелік іс-әрекетке әзiрлеудің маңызды элементі болып табылады. 

 «5В090200 –Туризм» мамандығының 4 курс студенттерi оқу бағдарламасына сәйкес 

практика, туристiк кәсiпкерлiктiң негiзгi бөлiмдерi бойынша теориялық бiлiмдерiн бекiту 

және әбден жетiлдiруiне, тәжірибелік  дағдылануына есептелiнген . 

Студенттер практика процесiнде ұйымның өндiрiстiк процесi туралы нақты материалдар 

жинайды, еңбек ұжымын басқарудың әдiстерімен, қызметтiң әр түрлi бағыттарында басқарушылық 

шешiмдерді қабылдаумен танысады. 

Студенттер университетте алған бiлiмдерiнің қажеттiлiгiне көз жеткiзуi тиіс және өз 

келешек мамандығына бейiмделіп, өзiндiк жұмыс үшiн сенiмдiлiкке ие болуы керек. 

Студенттердiң практикалық дайындығы - біліктілігі жоғары мамандарды дайындауда 

туристтiк саладағы қызметтiң түрлерi бойынша кәсiптiк бағдар туғызатын оқу барысының ең 

маңызды бөлiмi. 

Студенттердiң өндiрiстiк практиканы Қазақстан Республикасында жұмыс iстейтiн 

мемлекеттiк ұйымдар және туристiк профильді коммерциялық құрылымдарында жүргізіле алады. 

Студент практика кезінде осы бағдарламаның барлық тапсырмасы мен талабын 

орындап, күнделік жазу мен есеп беруге қажетті нақты жиналған барлық материалдарды 

жүйелеуге, талдауға және қорытуға мiндеттi.  

 Бұл бағдарламаның мақсаты - әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 

рекреациялық география және туризм кафедрасының студенттеріне Қазақстан Республикасында, 

алыс және таяу шетелде жүргізетін өндірістік практика ұйымының технологиялық үдерісін 

көрсету.  

 

Әдiстемелiк нұсқаулар 

 

Практиканың мақсаты:  

-  студенттердiң өндiрiстiк практикасы  оқу кезінде  алған теориялық білімдерін жетілдіру мен 

бекіту,  

- практика өтетін ұйымдар мен мекеме жұмыстарын терең зерттеу негізінде аналитикалық 

және басқару дағдыларына ие болу мақсатында жүргізіледі.  

 

Өндірістік практика міндеті:  

- ұйымдастырушы, басқарушы жұмыс тәжiрибесін жинау; 

- ұйым/кәсіпорын экономикасын, технологиялық өндіріс пен ұйымстырушылық 

құрылымын зерттеу; 

- ұйым/кәсіпорынң стратегиясын, маркетингтік, қаржылық, жарнамалық іс-әрекетін 

сипаттайтын материалдарға талдау жасау;  

- ұйым/кәсіпорын материалдық-техникалық базасын, капитал жұмсауын, сапаны 

бақылау мен стандартизация тұрғысын,еңбек тиiмдiлiгін және өнiмдiлiгін 

анықтайтын шараларды талқылау; 

- жаңа бағдарламалармен, технологияларымен, компьютерлік қызмет көрсетумен 

танысу; 

- келісімшарт, шарт, әріптестердің картотекасын құрастыру, өндірістік кеңес, 

іскерлік кездесулер, келіссөз өткізу тәжірибесін талқылау; 

- туристік ұйым/кәсіпорын мамандарының нұсқаулары мен қызметтік міндеттерімен, 

кадрларды орналастыру принциптерімен танысу; 
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- берілген ұйым/кәсіпорын ұсынып отырған турпакет мазмұны мен саяхаттаушылар 

динамикасына салыстырмалы талдау жасау; 

Практика базасы рекреациялық география және туризм кафедрасы мәжiлiсiнде 

анықталады, сонымен бiрге қалалық және облыстық ұйымдар,  ұйым/кәсіпорын мәлiмдемелері 

бойынша iске асыруға, шетел әрiптестерiн, сонымен қатар студенттердің өздерiн ұсыныла алады. 

 

 

Өндiрiстiк практиканы ұйымдастыру және өткiзу 

 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ атынан практикаға жетекшілік әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің 

өндірістік практиканы ұйымдастыру және өткізу туралы  бұйрығы бойынша қабылданған 

рекреациялық география және туризм кафедра меңгерушісімен және өндірістік практика өтетін 

ұйым/кәсіпорын атынан бекітілген жетекшімен практиканы әдістемелік және жедел басқару 

жүргізіледі.  

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жетекшісінің міндеттері:  

- базалық кәсіпорындар бойынша студенттерді үлестіру; 

- кәсіпорындарға студенттердің уақытылы келуін қамтамасыз ету; 

- студенттерді практика өту тәртібімен таныстыру; 

- ұйым/кәсіпорын базасынан шыға отырып практиканың қосымша мақсаты мен 

міндеттерін қою; 

- студенттерге практика бағдарламасы бойынша кеңес беру; 

- практика бағдарламасын орындалуын бақылау; 

- практика өтумен байланысты кемшіліктер мен түсінбестіктерді уақытылы жойып 

тұру; 

- күнделікті уақытында және сапалы жүргізу, есеп нәтижесінің орындалуын 

қамтамасыз ету; 

- өндірістік практика өту туралы есебін қабылдау мен тексеру, студенттің білімі мен 

ептілігін бағалау; 

- өндiрiстiк практиканың аяқталуы бойынша практика өткiзуiн әбден жетiлдiру, оны 

ұйымдастыру мен өткізу кемшіліктерін жою туралы өз пiкiрлерiн кафедраның 

мәжiлiсiнде баяндау. 

Студенттер практика бағдарламасы және туристік кәсіпорынға бағытты практика 

алдында алады. Олар “өндірістік практика бағдарламасы” әр пунктімен кеңес жүргізіліп 

нақты ұсыныстар беріледі, әр студентпен нұсқау жүргізіледі.   

Өндірістік практика өту мезгілінде студенттердің міндеттері: 

- практикалық жұмыс жолы, практика кезінде туындайтын сұрақтар, оларды 

шешу жолдары, туристік кәсіпорын мамандары мен менеджерлерімен 

әңгімелесу мазмұны, орындалған жұмыс көлемі (күн бойынша) толық 

сипатталған түрінде күнделік жүргізу; 

- “Өндірістік практика бағдарламасы” бойынша көрсетілген әр пунктке  жазбаша есеп 

құрастыру; 

- орындалатын жұмыс пен оның нәтижесіне жауапкершілікпен қарау; 

- базалық кәсіпорында тәртіп пен жұмыс режимін сақтау (кәсіпорындағы жетекші мен 

мамандардың нұсқауларын орындау); 

- ұйым/кәсіпорын іс-әрекетінде барынша көмегін тигізу; 

-  ұйым/кәсіпорын техникалық қауіпсіздік ережелері мен өндірістік санитариясы, еңбек 

қорғау ережелерімен танысу және қатаң сақтау; 

- әл-Фараби атындағы ҚазҰУ мен Қазақстан Республикасының имиджін сақтау (егер 
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студент шетелде практика өтсе); 

- практика бітісімен кәсіпорындағы жетекші қол қойған және практика өтуіне баға 

көрсеткен күнделік пен есепті өткізу.  

- студенттiң бiлiмдерiн бағалау және өндiрiстiк практика өтуi бойынша есептеу 

жұмысын қорғау кезінде комиссия мүшесі ретінде практиканттың ұйым/кәсіпорын 

жетекшiсі немесе кеңесшісі қатыса алады. 

Өндірістік практика  бойынша бағасы бар жазу мәліметтер тізіміне және студенттің сынақ кітапшасына 

жазылады. 

Өндiрiстiк тәжiрибе бойынша бағаның нұсқауымен жазу тiзiмге және студенттiң сынақ 

кiтапшаларына енгiзiледi. 

Өндірістік практика студентке берілген уақыт ішінде кәсіпорын немесе мекеменің өндірістік 

және шаруашылық іс-әрекеті туралы нақты материалдар жинастырып, оны мемлекеттiк 

емтихандарға және дипломдық жұмысты қорғауға әзiрлену кезіңінде қолдануға мүмкiндiгі бар. 

 

Өндірістік практика бағдарламасы 

 

Өндірістік практика бағдарламасына туристік ұйым/кәсіпорынды басқару мәселелерін, 

мамандар арасындағы іс-әрекет аумағын үйлестіруге, ұйымды дамытудың негізгі бағыттары 

(турагенттік немесе туроператорлық) және  жұмыстың ерекшелігі мен мазмұнын анықтауға 

көмектесетін үйренген пәндердің негізгі бөлімдері кіреді.  

Практика кезінде практиканттар ұйымның (кәсіпорының) іс-әрекет түрлерімен таныстыру 

жоспарлануда: 

1 Кәсіпорынның мәртебесін анықтайтын өндірістік құрылымы (басқару сызбасы, іс-

әрекеттер түрі бойынша бөліну сызбасы) мен құжаттармен таныстыру.  

2 Қазақстан Республика үкіметінің қаулысы қарсаңында ұйымның (кәсіпорынның) 

түпкі мақсаттары мен міндеттерін анықтау. 

3 Кәсіпорынның материалдық базасының болуы. 

4 Кәсіпорынның пайда болу тарихы. 

5 Филиал, өкілдік, еншілес кәсіпорындардың болуы. 

6 Кәсіпорынның турагенттік, туроператорлық іс-әрекеті. 

7 Туристерді қабылдау мен жіберу маршрутының географиясы. 

8 Туристік кәсіпорынның негізгі капитал салуы мен инвестициялары. 

9 Кадрларды орналастыру: 

а) лауазымды мiндеттер 

б) базалық білім 

в) лауазымды нұсқаулар  

г) кадрларды даярлау бағдарламасы, қайта даярлау, мамандығын жетiлдiру 

д) қызметкерлердiң жұмыс тәртiбi 

10 Мемлекеттiк жобаларға қатысуы, бизнес-жоспардың болуы, оның мазмұны (немесе 

жоспарлау жүйесi).  

11 Меншікті жобаларды мен турларды қаржыландыру. 

12 Прайс-қағаздардың  мазмұны. 

13 Ішкі және шетелдік маршруттар бойынша туристерді қабылдау-жіберуге қажетті 

құжаттар тізімі. 

14 Саяхаттаушылар динамикасы (маршруттар бойынша маусымға байланысты). 

15 Туристтiк кәсiпорынның әрiптестерiмен келiсiм арақатынастары, олардың мазмұны. 

16 Диспетчерлік журналдарының формалары, туристерді тiркеу журналы, картотекалар. 

17 Туристерге қызмет көрсетудiң калькуляцияларының түрi, салық салу жүйесі.  
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18 Жарнамалық қызмет (жарнаманың түрлерi, дислокация). 

19 Кеңсенiң рәсiмдеу жабдықтары болуы. 

20 Технологиялық дағды, туризмде компьютер техникаларын, ақпараттық жүйелерді 

қолдану. 

21 Туристерге қызмет көрсету технологиясы. 

22 Кәсіпорын дәстүрлері. 

23 Кәсіпорын іс-әрекетін жақсарту бағытындағы ескертулер мен ұсыныстар. 
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Өндірістік практика бойынша есеп жазу және әдістемелік ұсыныстар 

 

Студенттің өндірістік практика есебі туристік кәсіпорындағы практикалық іс-әрекетінің 

қорытындысы болып табылады. Студент-практикант практика нәтижесі бойынша жазбаша есеп 

пен практика күнделігін комиссияға ұсынады. 

Есепте студенттің нақты атқарған жұмысы жайлы ақпарат, практика базасыны, ұйым 

мен оның іс-әрекетінің  сипаттамасы болу керек.   Өндірістік практика бағдарламасы бойынша 

қорытынды мен ұсыныстар берілуі тиіс. 

Практика күнделігі күнделікті толтырылып тұруы тиіс. Күнделікте келесідей сұрақтар 

қаралуы тиіс: 

- ағымдағы және алдағы күндерге тапсырма; 

- тапсырманы орындау тәсілдері (немесе орындамау); 

- кәсіпорын өндірістік кеңесі мен жоспарлауына қатысу; 

- белгіленген күнде бітетін тапсырмалардың орындалуы; 

- кәсіпорын мамандары немесе менеджерлермен кеңес, қарастырылатын сұрақтар; 

- құжаттармен, буклет, турпакет, калькуляциялармен және т.б.  өзіндік жұмыс;  

- әріптестермен келіссөз жүргізулерге қатысу; 

- клиенттерге  жарнамалық іс-әрекет пен түсіндіру шараларын өткізу; 

- қоғамдық іс-әрекеттер мен дәстүрлі шараларға қатысу; 

- басқа шаралар мен тапсырмаларға қатысу 

Студенттің практика нәтижесі бойынша жұмысын бағалауда тек “өндірістік практика 

бағдарламасын” орындауы ғана ескерілмейді, сонымен қатар практика кезінде атқарылған 

қосымша жұмыстар үшін ынталандырылады. 

Бағдарлама орындалмаған, қанағаттанарлықсыз баға алған жағдайда, қайта тапсыру 

туралы сұрақ деканат пен кафедра келісімі бойынша ерекше жағдайда әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ ректорымен шешіледі. 

Өндірістік практика есебі барлық қосымшаларымен  қолмен жазу бойынша 50 парақтан, 

ал машинка немесе компьютермен жазылса, 30 беттен аспауы тиіс. 

Есеп А4 форматындағы ақ қағазға анық жазылуы тиіс және келесі өріс өлшемдерін 

сақтау керек: сол жақ – 30 мм, оң жақ – 10 мм, жоғарғы жағы – 15 мм, төменгі жағы – 20 мм. 

Әр сұрақ нөмірмен белгіленуі, бөлек бөлінуі тиіс, әр кестенің аты және әдебиет көзіне 

сілтемесі болуы керек. 

Егер объективті немесе субъективті себептермен студент “бағдарлама” сұрағына жауап 

бере алмаса, оның себебін көрсету керек (мысалы, «кәсіпорында бизнес-жоспардың болмауы», 

«коммерциялық құпия себебінен ондай ақпараттар берілмеді»). 

 

Есеп келесідей  реттілікпен рәсімделуі тиіс: 

1. Титул бетіне келесідей ақпараттар болуы тиіс: 

а) университет, факультет, кафедра атауы (қағаздың жоғарғы бөлігінде бөлек жолда 

жазылуы тиіс); 

б)  практика атауы, оны өтетін жері (қағаз ортасында); 

в) жұмыс иеленушісі ( студент жайлы, курс, мамандық, аты-жөні жайлы ақпарат)  

қағаздың оң жақ бөлігінде жоғарыдан 2/3 арақашығында; 

г) университеттен практика жетекшісі (лауазымы, аты-жөні,қолы) қағаздың төрттен бір 

бөлігінің төртіншісінде (төменгі жақта); 

д)  қала, практика өткен жыл - астында. 

2. Туристік кәсіпорындағы жетекшісінің қолы бар практика күнделігі. 

3. Мазмұны (беттері көрсетілген есеп мазмұны). 

4. Нысан тексті келесі бөлмдерден тұрады: 

а) Кіріспе. Практиканың орны, өту мерзімі, мақсаты мен міндеті; 

б) Негізгі бөлім “өндірістік практика бағдарламасына” сәйкес іс-әрекеттің анықталған 

мазмұны жазылуы тиіс. 
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в) Қорытынды. Мұнда атқарылған жұмыстар бойынша қысқаша қорытынды мен 

практика өту әсерлігін жетілдіру бойынша ұсыныстар айтылады. 

г) Пайдаланылған әдебиеттер тізімі. 

д) Қосымшалар (кесте, буклет, туристік жолдама көшірмесі, жарғы, бизнес-жоспар 

және т.б.). 

Рәсімделген жұмысқа мұқаба жасалынып кафедрада сақталуға тапсырылады. 

Есепті сақтау мерзімі өндірістік практика өту нәтижесі бойынша әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ-нің ресми іс-қағаздарын жүргізу стандарттарымен белгіленеді. 


