
 

«Туристік қызметті ұйымдастыру» пәні бойынша 
Ұлттық біліктілік тестілеуге арналған тест спецификациясы 

 
1. Мақсаты: Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру 
бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында жұмыс істейтін педагогтарды 
аттестаттау барысында Ұлттық біліктілік тестілеуге арналған тест тапсырмаларын әзірлеу үшін 
құрастырылған. 
2. Мiндетi: Педагогтардың біліктілік деңгейінің біліктілік талаптарға сәйкестігін анықтау.  
3. Мазмұны: 10150100 - «Туризм» мамандығы, 3W10150101 – Туризм жөніндегі нұсқаушы; 
3W10150102 – Саяхат жүргізуші; 3W10150103 – Туристік агент; 4S10150104 – Туризм 
менеджері; 4S10150105 – Гид (гид-аудармашы) біліктіліктеріне арналған «Туристік қызметті 
ұйымдастыру» пәні бойынша педагогтарды аттестациялауға арналған тест. 
 
№ Тақырыбы № Тақырыпша 

01 Саяхатты дайындау 
01 Жаңа саяхаттың әдістемелік жобасын жасау  

02 Саяхатты дайындау бойынша ұйымдастырушылық іс-
шараларды өткізу 

02 Саяхатты өткізу 03 Саяхатты өткізу  
04 Саяхатшылардың қанағаттану мониторингін өткізу. 

03 

Туроператорлар, 
турлар мен басқа да 
серіктестер бойынша 
мәліметтер базасын 
қалыптастыру 

05 Туроператорлар, турлар мен басқа да серіктестер бойынша 
мәліметтер базасын қалыптастыру 

04 

Клиенттердің жеке 
қажеттіліктеріне 
туристік өнімді 
бейімдеу 

06 Сыртқы және ішкі туризм бойынша түрлі турлардың түрлерін 
әзірлеу  

07 Тұтынушының жеке қажеттіліктеріне туристік өнімді бейімдеу 

05 

Сатылымды ұлғайту 
мақсатында туристік 
өнімді жылжытуға 
қатысу 

08 Сұранысқа ие туристік өнімді қалыптастыру мақсатында 
туристік қызмет нарығына маркетингтік зерттеу жүргізу  

09 Компания қызметінің SWOT-талдауын әзірлеу  
10 Кәсіпорынның маркетингтік жоспарын жасау 

06 

Саяхатты 
ұйымдастыру үшін 
сыртқы қызметтерді 
сатып алу 

11 Туристік қызмет көрсетуді ұйымдастыру үшін сыртқы 
жеткізушілерді таңдап алу  

12 Сыртқы қызметті ұсынатын (отель, мейрамхана, көлік 
компаниясы т.б.) кәсіпорындармен келісім шарттар жасау 

07 Туристік өнімді сату 
13 Туристік өнімге калькуляция жасау 
14 Туристік пакет қалыптастыру 
15 Туристік өнімді сату 

08 

Туристік 
кәсіпорынның бизнес-
жоспарын әзірлеуге 
қатысу 

16 Кәсіпорынның бизнес-жоспарын әзірлеу 

09 
Қызмет аралық өзара 
байланысты жүзеге 
асыру 

17 Кәсіпорынның ұйымдастырушылық құрылымын әзірлеу 

18 Ұйымдағы тиімді ішкі байланыстарды жүзеге асыру 

10 
Ұсынылатын қызмет 
сапасын қамтамасыз 
ету 

19 Қызмет барысында сатып алушылардың пікірлерін білудің 
түрлі әдістерін пайдалану  

20 Ұсынылатын қызмет сапасын қамтамасыз ету. 
Мәтінмәндік тапсырмалар (мәтін, кесте, сызба, статистикалық мәліметтер, сурет және т.б.). 

 
4. Тапсырма мазмұнының сипаттамасы: 



 

Саяхатты дайындау. Жаңа саяхаттың әдістемелік жобасын жасау. Саяхатты дайындау бойынша 
ұйымдастырушылық іс-шараларды өткізу. 
Саяхаттарды өткізу. Саяхатты өткізу. Саяхатшылардың қанағаттану мониторингін өткізу. 
Туроператорлар, турлар мен басқа да серіктестер бойынша мәліметтер базасын 
қалыптастыру. Туроператорлар, турлар мен басқа да серіктестер бойынша мәліметтер базасын 
қалыптастыру. 
Клиенттердің жеке қажеттіліктеріне туристік өнімді бейімдеу. Сыртқы және ішкі туризм 
бойынша түрлі турлардың түрлерін әзірлеу. Тұтынушының жеке қажеттіліктеріне туристік өнімді 
бейімдеу. 
Сатылымды ұлғайту мақсатында туристік өнімді жылжытуға қатысу. Сұранысқа ие туристік 
өнімді қалыптастыру мақсатында туристік қызмет нарығына маркетингтік зерттеу жүргізу; 
Компания қызметінің SWOT-талдауын әзірлеу; Кәсіпорынның маркетингтік жоспарын әзірлеу. 
Саяхатты ұйымдастыру үшін сыртқы қызметтерді сатып алу. Туристік қызмет көрсетуді 
ұйымдастыру үшін сыртқы жеткізушілерді таңдап алу; Сыртқы қызметті ұсынатын (отель, 
мейрамхана, көлік компаниясы т.б.) кәсіпорындармен келісім шарттар жасау. 
Туристік өнімді сату. Туристік өнімге калькуляция жасау; туристік пакет қалыптастыру; туристік 
өнімді сату. 
Туристік кәсіпорынның бизнес-жоспарын әзірлеуге қатысу. Кәсіпорынның бизнес-жоспарын 
әзірлеу. 
Қызмет аралық өзара байланысты жүзеге асыру. Кәсіпорынның ұйымдастырушылық 
құрылымын әзірлеу; ұйымдағы тиімді ішкі байланыстарды жүзеге асыру. 
Ұсынылатын қызмет сапасын қамтамасыз ету. Қызмет барысында сатып алушылардың 
пікірлерін білудің түрлі әдістерін пайдалану; ұсынылатын қызмет сапасын қамтамасыз ету. 
5. Тесттің бір нұсқасындағы тест тапсырмаларының қиындығы: тест тапсырмаларының 
қиындығы 3 деңгейде беріледі: базалық деңгейде (A) – 25 %; орташа деңгейде (B) – 50 %; жоғары 
деңгейде (C) – 25 %. 
Базалық деңгейдегі тест тапсырмалары қарапайым білім мен дағдыларын пайдалануға, 
түсушінің ең төменгі дайындық деңгейіне баға беруге, белгілі бір нұсқаулардың көмегімен 
әрекеттерді орындауға, қарапайым дәлелдер мен ұғымдарды пайдалануға негізделген. 
Орташа деңгейдегі тест тапсырмалары негізгі білім мен дағдыларын дұрыс пайдалануға, жаңа 
жағдайларда қарапайым модельдерді тануға, деректерді талдау мен салыстыруға, жүйелеуге, 
дәлелдерді қолданып, ақпаратты жалпылау мен қорытынды жасау қабілеттерін бағалауға 
негізделген. 
Жоғары деңгейдегі тест тапсырмалары неғұрлым күрделі білім мен дағдыларын пайдалануды, 
тапсырмалардың күрделі модельдерін тануды, мәселелерді шешу үшін білім мен дағдыларын 
біріктіруді, күрделі ақпаратты немесе деректерді талдауды, пайымдауды, тұжырымдарды 
негіздеуге бағытталған. 
6. Тест тапсырмаларының формалары: Бір дұрыс жауапты және бір немесе бірнеше дұрыс 
жауапты таңдауға арналған жабық формадағы тест тапсырмалары. 
7. Тест тапсырмаларын орындау уақыты: 
Бір тапсырманы орындаудың орташа ұзақтығы 1,5 – 2 минутты құрайды. 

8. Бағалау: 
Аттестация кезінде тестілеудің жиынтық балы есептелінеді. 
Бес жауап нұсқасынан бір дұрыс жауап таңдалған тапсырма үшін ‒ 1 балл, дұрыс 
орындалмаған тапсырмаға ‒ 0 балл алады. 
Бірнеше жауап нұсқасынан барлық дұрыс жауаптар үшін ‒ 2 балл, жіберілген бір қате үшін – 1 
балл, екі және одан көп қате жауап үшін – 0 балл беріледі. 
 
9. Ұсынылған әдебиеттер тізімі: 
1. О. Устенова, Основы организации туристской деятельности: Учеб. пособие – Фолиант, 2011.  
2. О.Г. Лютерович, Г.Ф. Ягофаров: Учеб. пособие –:Алматы, 2016.  
3. И.И.Бутко, Г.И. Ляшко, П.П. Маркин, В.А. Ситников, Туризм. Безопастновсть  в программах 
туров и на туристских маршрутах: Учеб. пособие –:Издательский центр Март., 2010. 
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