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Пәннің сипаттамасы 

Қазіргі уақытта қонақжай индустриясы прогресс және уақыттың 

көмегімен алып салаға айналып отыр. мұнда қызметтердің 

тұтынушыларына ең жақсысын ұсынатын миллиондаған кәсіпқой 

қызметкерлер жұмылдырылған, бұл енді бой көтеріп келе жатқан 

қазақстандық қонақжай индустриясы салалары бойынша қабілетті 

маманар даярлауды жүзеге асыратын жоғарғы оқу орынарында оқып 

үйрену үшін ерекше маңызды пән болып саналады. 

«Мейрамхана ісінің ұйымдастыруы мен технологиясы» пәннің 
оқытудың мақсаты:туризм индустриясының клиенттерге қызмет 

көрсететін инфрақұрылымын жоғары деңгейін қамтамасыз ететін 

мейрамхана бизнесі ұйымдастыру принциптері, әдістері мен 

сипаттамалары туралы білімдерді меңгерген «Мейрамхана ісі және 

қонақүй бизнесі» мамандарды дайындауға ықпал етеді. 
Міндеттері:  
А. қоғамдық тамақтанудың түрлі типтері мен класстары үшін 

қолданылатын талаптар мен стандарттарды талдау;  
В.  мейрамханалар жіктеуін қарастыру;  

С.  мейрамханадағы өндіру және процесін ұйымдастырудың 

ерекшеліктерін анықтау; 

D. қоғамдық тамақтанудың негізгі түрлері мен жаңа формаларын 

зерттеу;  

I. мейрамхана қызметтерінің бағыттары мен нысандарын қарастыру;  

F. мейрамхананың корпоративтік мәдениет пен құндылықтар жүйесіне 

функцияларын анықтау;  

G. мейрамхана қызметтерінің қазіргі заманғы даму үрдістерін анықтау. 

«Мейрамхана ісінің ұйымдастыруы мен технологиясы» 
курсының бағдарламаларын игеру процесінде студенттер қазіргі 

теоретикалық базасы болып мейрамхана және қонақүй бизнесін 

зерттеу аясындағы отандық және шетелдік іргелі еңбектері, 

оқулықтары болып табылады, білімді қолдануың тәжірибелік шеберлігі 

мен дағыларын қалыптастырады. Осы айталғандар болашақ 

мамандарға оқудың. менеджмент жүйесін даярлап алынған білімді 

өмірдің әр түрлі салаларында: кәсіби, қоғамық кәсіпорындара, 

тамақтаныру, мейрамхана жалпы қонакжайлық инустриясынның 

көтеру жолдарын табуға көмектеседі. 

Пререквизиттер: Мейрамхана ісі және қонақ үй шаруашылығы 

инфрақұрылымы, мейрамхана ісі сервисі мәдениет және қонақүй 

бизнесі, Мейрамхана және қонақ үй бизнесі 

Постреквизиттер: Мейрамхана және қонақ үй менеджменті, 

Туризм және қонақжайлылық индустриясындағы ақпараттық-

жарнамалық қызмет, Туризм және қонақжайлылық индустриясындағы 

қызмет көрсету сапасын басқару және қызмет көрсету стандарттары 

Оқыту нәтижелері: 
A. мейрамханаларда ұсынылатын қызметтердің ұтымды ұйымдастыру 

өз әдістерін,мейрамханалардағы қонақтардағы қызмет көрсетудің 

тиімдіұйымдастыруы мен технологиясының қабілетін, мейрамхана 

бизнесін ұйымдастыру сипаттамаларын айқындайтын факторларды 

және мейрамхана бизнесінің инновациялық даму тұрғысынбілу және 

түсіну; 

B. мейрамхана бизнесін ұйымдастырудың ұтымды қағидаларын 

қолдану, серіктестіктерге қатынасты қамтамасыз ету үшін дайындық, 

түрлі мәдениетке төзімділік, әлеуметтік стандарттар мен қабылданған 

моральдық және құқықтық стандарттар негізінде, қонақтарға құрмет 

көрсету, мейрамхана бизнесі ұйымдастыруы мен технологиясын тиімді 

нысандарын дамыту талдау және шешу; 

C. мейрамхана бизнесін ұйымдастыруы мен технологиясын тиімділігін  

анықтайтын саланың жүйелілік талдау негізінде дәлелдер анықтау; 

D. кәсіби білімін тұрақты жаңарту қажеттілігін түсінетін өздік жұмыс 

дағдыларын меңгеру. 

«Мейрамхана ісінің ұйымдастыруы мен технологиясы»  пәннің 
методологиясы мейрамхана және қонақүй бизнесін зерттеу аясындағы 

отандық және шетелдік іргелі еңбектеріде, мейрамхана және қонақүй 

бизнесін дамытудың қазіргі кездегі экономикалық және ұйымдық, 

әлеуметтік мәселелері ерекшеліктерімен анықталады.Оқыту 
процесінде мынадай әдістерді: топтық жұмыстар, проблемалық 

әдістерді, бейне әдісті, тестілеуді, жобалар әдісін, бақылау әдістерін 

қолданған дұрыс. 
 

2. Пән бағдарламасы 
 

2.1 кесте – Сабақтардың түрлері бойынша сағаттардың бөлінуі 
 

№ 
 

 
Тақырыптар атауы 

Сағаттар  
Дәріс Семи

нар  

БӨЖ ОБӨ

Ж 

1-модуль.  Мейрамхананың концептуальдық негіздері 

1 Мейрамхананың 

тұжырымдамасы мен профилін 

құрастыру  

1 2 5 1 

2 Мейрамхананы жобалау 1 2 5 1 



3 Мейрамхананы жобалау 1 2 5 1 

4 Мейрамхананы функционалдық-

кеңістіктік ұйымдастыру 

ерекшеліктері  

1 2 5 1 

5 Мейрамхананы функционалдық-

кеңістіктік ұйымдастыру 

ерекшеліктері 

1 2 5 1 

2-модуль.  Мейрамхананың ішкі және сыртқы саясатын 
қалыптастыру  
6 Мейрамхана иммидждік 

саясатын қалыптастыру  

1 2 5 1 

7 Мейрамхананың ассортименттік 

саясатын қалыптастыру  

1 2 5 1 

8 Мейрамхана қонақтарының 

ниеттестік бағдарламасын 

құрастыру  

1 2 5 1 

3-модуль.  Мейрамхана бизнесіндегі инновация  

9 Мейрамхана бизнесіндегі 

ақпараттық технология  

1 2 5 1 

10 Мейрамхана бизнесіндегі 

инновации  

1 2 5 1 

11 Мейрамханадағы логистика 1 2 5 1 

4-модуль.  Мейрамхана ісінің даму тенденциясы 

12 Қазақстанның ұлттық асхана 

мейрамханаларының 

тұжырымдамасын құрастыру  

1 2 5 1 

13 Қазақстанның ұлттық асхана 

мейрамханаларының 

тұжырымдамасын құрастыру 

1 2 5 1 

14 Қазақстандағы мейрамхана 

бизнесінің даму тенденциясы  

1 2 5 1 

15 Мейрамхана бизнесі дамуының 

шетелдік тәжірибесі  

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 

Ағымдағы 

бақылау 

Тақырып 1. Эссе  

Глоссарий(сөздік) 

Баяндама 

1-ші апта 

 Тақырып 2 Презентация Баяндама 2-ші апта 

 Тақырып 2 Презентация  

Баяндама 

3-ші апта 

 Тақырып 3 Кейіспен жұмыс жасау  

Баяндама  

4-ші апта 

 Тақырып  3 Кейіспен жұмыс жасау  

Баяндама 

5-ші апта 

 Тақырып 4 Презентация  

Баяндама 

6-ші апта 

 Тақырып 5 Презентация  

Баяндама 

7-ші апта 

Шептік 
бақылау Р1 

1-5 
тақырыптар 

 8-ші апта 

 Тақырып 6 Ғылыми зерттеу жұмысы 

Баяндама 

8-ші апта 

 Тақырып 7 Эссе жазу 

Ғылыми мақала 

9-ші апта 

 Тақырып 8 Глоссарий(сөздік) 

Баяндама 

10-ші апта 

 Тақырып 9 Жоба 

Ғылыми мақала  

11-ші апта 

 Тақырып 10 Жоба 

Ғылыми мақала 

12-ші апта 

 Тақырып 10 Жоба 

Ғылыми мақала 

13-ші апта 

 Тақырып 11 Эссе жазу 

Баяндама 

14-ші апта 

 Тақырып 12 Презентация 

Баяндама 

15-ші апта 

Шептік 
бақылауР2 

6-12 
тақырыптар  

Коллоквиум 15-ші апта 



Қорытынды 
бақылау 

1-15 
тақырыптар  

Тест  
Кесте 

бойынша 

 
3.2. Пән бойынша бақылаудың негізгі формалары 

 
Бақылау 
типі 

Бақылау 
формасы 

Бағалауд негізгі өлшемдері 

Ағымдағы   Эссе Теориялық материалды білу және түсіну, 

ақпараттарды талдау және бағалау, 

пайымдау, көлемі  пайымдау, көлемі 3-4мың 

сөз; бірегейлік (95% - кем емес) 

 Баяндама  Мазмұндылығы, көрсетілетін  материалды 

пайалану, сұрақтарға қайтарылған 

жауаптардың сапасы, ғылыми және арнайы 

аппараттың болуы, қорытындылардың 

анықтығы; бірегейлік (80% - кем емес) - 4-6 

бет. 

 Нормативтік -

құқықтық 

құжаттары 

зерттеу 

Міндеттердің маңызын түсіну, 

проблемаларды тұжырымдау; 

проблемаларды шешудің мүмкін тәсілдерін 

анықтау; шешімнің өзіндік нұсқасын 

дәлелдеу,құжаттармен жұмыс жасау 

 Концепция Негізгі концепциялары және олардың 

ерекшеліктері, қызметінің субъектілері және 

заманауи концепцияларының негізгі 

элементтері, оның факторлары, жүйесіндегі 

бәсекелес ортаның диагностикасы,  негізгі 

концепциялары және олардың ерекшеліктері, 

концепциясы өз алдына ғылыми дәйекті 

ұйымдастыру, яғни нақты басқаратын 

идеялар мен кәсіпорынның стратегиялық 

мақсатқа жету механизімін пайымды жүзеге 

асыруға негізделген 

 Ғылыми зерттеу 

жүмысы 

Инновациялық бірегейлік (95% - кем емес), 

өзектілік, сипаттау сапасы, жобаны 

таныстыру, еңгізу тәжірибесітақырыбын 

таңдап алғаннан кейін әдебиетті өз бетімен 

таңдайды. 

 Жоба жобаның (жұмыстың) тақырыбы әдетте 

таңдауы, жобада  міндетті түрде мына құрам 

– бөліктердің кезектесіп орындалуын көздеу 

қажет: - титул беті, жобалауға тапсырма, 

мазмұны, кіріспе,  негізгі бөлімі,қорытынды; 

әдебиеттер тізімі,  қосымшалар   

 Ғылыми мақала  Ғылыми зерттеу институтында ғылыми  

семинарларға қатысу, конференцияларға 

мақала беру  3—10бетке дейн. 

 Кейсті  талдау 

және шешу  

Материалды баяндау логикасы, кәсіби 

терминологияны еркін меңгеру; өзіндік 

пайымдауларының негізділігі; теориялық 

сұрақтарға жауаптардың анықтығы, 

толықтығы, дұрыстығы; теорияның 

тәжірибемен байланысын ұйымдастыру 

 Глоссарий 

(сөздік) 

Көлемі–бірі тақырып бойынша кем дегенде 

30 термин 

 Бақылау 

жұмысы 

45 минуттық жазбаша жұмыс 

Шептік 

 

Коллоквиум  Шептік бақылау сұрақтарының тізбесінен 10 

сұраққа блиц-жауап 

Қорытынды  Тест 30 жабық тестілік сұрақтар (бір дұрыс 

нұсқаумен). Жауап беру уақыты – 50 минут 

 
3.2. Білімді,дағдыларды бағалау өлшемдері 

 

Пән бойынша барлық бағалар кредиттік технология бойынша 

білімгерлердің  білімін бағалаудың көпбалдық әріптік бойынша 

пайызбен қойылады. 

 

Әріптік жүйе 

бойынша 

бағалау 

Балдардың 

цифрлық 

эквиваленті 

Пайыздық 

қатынаста 

Дәстүрлі 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 Қанағаттанарлық

сыз 

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

материалдарды терең меңгеріп, толық, сауатты дәйекті және логикаға 

сәйкес баяндап, тапсырманың түрін өзгерту барысында дұрыс жауап 

берсе, қойылған мақсаттарды дұрыс шеше білсе, монографиялық 

материалдарды шешімерді дұрыс негідеп, практикалық жұмысстарды 

орындауың әр түрлі  дағдыларды 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 дәлсіздіктерді жібермей, теориялық ережелерді дұрыс 

пайдаланып, практикалық міндеттерді орындау барысындда қажетті 

дағдыларға ие болса; 

«С+», «С»,»С-»,»Д+» («қанағаттанарлық») – егер білімгер тек 

қана негізгі материалды меңгеріп, бірақ кейбір нақтылауларды білмей, 

дәлелсіздіктерді, ұрыстау емес тұжырымамалары жіберіп, 

бағдарламалық  материалды баяндау және практикалық тапсырманы 

орындау барысында  қиындық көрсе; 

«Ғ» («қанағаттанарлықсыз») – егер білімгер бағдарламалық 

материалдың маңызды бөлігін білмей, елеулі қателерді жіберіп, 

практикалық жұмыстарды әрең орындаса. 

Оқытушы емтихан бағасын қою барысында сол өлшемдерді 

(критерийлерді) жетекшілікке алады. 

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

ауытқу амплитудасында бағаны таңдау білімгердің жоғарыда 

баяндалған критерийлерге білімі мен біліктерінің дәрежесімен 

анықталады. 

Егер оқытушы бағалаудың (баға қоюдың) қосымша критерийлерін 

пайдаланса, оларды мәтін бойынша  әрі қарай көрсету қажет  

 

3.3. Пән бойынша бағаны қалыптастыру тәртібі 
 

Студенттің пән бойынша оқу жетістіктерінің деңгейі емтиханға 

рұқсат беру рейтінгінің бағасы мен емтихан бағасынан қалыптасатын 

қорытынды бағамен анықталады. 

Рейтинг ағымдағы бақылаудың орт бақылауаша бағасы мен шептік 

бақылаудың бағасынан қалыптасады. Ағымдағы бақылау практикалық 

(семинар  сабақтарын жүргізетін тьютормен жүзеге асырылады. 

Ағымдағы бақылаудың орташа бағасы Р1 немесе Р2 сәтіне қарай  

студент алған барлық ағымағы бағалардың орташа арифметикалық 

бағасы ретіннде есептеледі. 

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

уақытқа дейін өткен курс тақырыптарын қорытынылайтын 

коллоквиумдар, бақылау жұмыстар, тетілеу түрлерінде лектормен 

жүзеге асырылады. 

Ағымдағы және шептік бақылаулардың Р1 және Р2- дегі мазмұны 

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

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 қорытыны баға 1 мен 2 шептік бақылаулар бойынша 

үлгерушілігінің ең жоғары көрсеткіштерінің сомасы ретінде - 60 % 

және қорытынды бақылаудың - 40% анықталады, бұл 100 % құрайды, 

яғни қорытынды баға келесі формула бойыншашығарылады: 

 

Р1 + Р2 

                                              К% = 2        х    0,6 + Е х0,4 

 

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 жағайда, оның бағасы орташа 

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

алынған балл)/ 3.  

    Жоғарыда келтірілген формула бойынша қорытынды бағаны дұрыс 

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

100%  дейінгі пайыздара  бағалау қажет.  

 Несиелік технология бойынша білім алатындардың білімдерін 

бағалаудың көпбалдық әріптік жүйе төменде келтірілген. 

 

3.4. 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 ведомості дайындайды. Студенттердің 

өтініші апелляциялық ведомостін даярлайы. Студенттердің өтініштері 

аппеляциялық 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 еңгізу 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 мен тапсыру 

кестелерін сақтау; 

3. Бақылаудың барлық түрлерінде міндетті түрде қатысу  

(дәрістерге және семинар сабақтарға бақылау, СӨЖ тапсырмаларын 

орынауға бақылау, шептік бақылау, қорытынды бақылау); 

4.  Орынды себептер бойынша қатыспаған сабақтарға 

дайындалып, толық  көлемінде, силлабусқа сәйкес жауап беру 

(медициналық анықтама, деканаттың рұқсаты бойынша); 

5. Студент  Студенттің ар-намыс кодексін, оқу тәртібін 

сақтауға, сабақ кезінде ұылы телефонын өшіріп қоюға, сабаққа 

кешікпеуге және сабаққа іскер киімде келуі тиіс. 

6. Бақылау кезінде (ағымдағы, шепті, аралық) көшіру 

және/немесе мобильдік байланыс құралдарын пайалану фактілер орын 

алған жағдайда, бағалар жойылады. 

 
1-МОДУЛЬ.  МЕЙРАМХАНАНЫҢ КОНЦЕПТУАЛЬДЫҚ 

НЕГІЗДЕРІ 
 

1- ТАҚЫРЫП. МЕЙРАМХАНАНЫҢ ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ 
МЕН ПРОФИЛІН ҚҰРАСТЫРУ 

Дәрістер жоспары (1 сағат) 

1. Мейрамхананы дамыту тұжырымдамасы – кәсіпорынның бәсекеге 

қабілеттілік негізі ретінде  

2. Әртүрлі типтегі қоғамдық тамақтану кәсіпорының қызметіндегі 

концептуальдық тәсілдер   

3. Қайтадан құрылатын қоғамдық тамақтану кәсіпорын қызметтерін 

құру және ұйымдастыру қағидалары  

Әдебиет: нег.1,8,16,33, қос.1,6,9,15,21,25 
 

Семинарлық сабақтарының жоспары (2 сағат) 
1-сабақ 

1. Мейрамханалық тұжырымдамаларды құрастыру әдістері  

2. Мейрамхана тұжырымдамасының құрылымы  

3. Мейрамхана тұжырымдамасы элементтерінің сипаттамалары. 

 
2-сабақ 

1. Мейрамхананы дамыту тұжырымдамасы – кәсіпорынның 

бәсекеге қабілеттілік негізі ретінде  

2. Әртүрлі типтегі қоғамдық тамақтану кәсіпорының 

қызметіндегі концептуальдық тәсілдер   

3. Қайтадан құрылатын қоғамдық тамақтану кәсіпорын 

қызметтерін құру және ұйымдастыру қағидалары 

 
CӨЖ үшін тапсырмалар:  

Практикалық тапсырма: Кез-келген мейрамхананың дамыту 

тұжырымдамасы мен профилін құрастыру бойынша эссе жазу. 

Тақырып бойынша  глоссарий (сөзік) дайындау: тужырымдама, 

технология, кәсіпорын, қоғам, қызмет, жоба,  т.б.сөзддіктер. 

 

СОӨЖ үшін тапсырмалар: 
Баяндамаларды қорғау және оларға оппонент болу: 

1. Қоғамдық тамақтану нысанының тұжырымдамасы және 

профилі  

2.  Мейрамхана сервисінің тұжырымдамасы  

3. Клиенттерге қызмет көрсету жүйесін талдау мейрамхана 

тұжырымдамасының негізгі элементі ретінде  

4. Мейрамханың сауда-шаруашылық қызметіне талдау 

Сұрақтар: 

1. Мейрамханалық құрастыру әдістерін атаңыз. 

2. Мейрамхана тұжырымдамасының құрылымы қандай? 

3. Мейрамхана тұжырымдамасының элементтер қандай? 

4. Мейрамхананы дамыту кәсіпорындарының бәсекеге 

қабілеттілігі қанай? 

2- ТАҚЫРЫП.МЕЙРАМХАНАНЫ ЖОБАЛАУ 
Дәрістер жоспары (2 сағат) 



1 дәріс 

1. Мейрамханың технологиялық жобасын құрастыру  

2. Мейрамхананың оңтайлы жобасын таңдау 

3. Мейрамхананың функционалдық зоналары мен мекемелерін 

жобалау  

2 дәріс 

1. Мейрамхананың сауда залын жобалау  

2. Мейрамхананың ғимаратының технологиялық және техникалық 

зоналарын жобалау  

3. Мейрамхананың қорғау жүйелерін жобалауды құрастыру  

Әдебиет: нег.2,4,11,17,26, қос2,7,10,18,24 
 

Семинарлық сабақтарының жоспары (4 сағат) 
1-сабақ 

1. Мейрамхананың технологиялық жобасының құрамы  

2. Мейрамхананың технологиялық жобасының құрастыру 

ерекшеліктері 

 
2-сабақ 

1. Мейрамханың технологиялық жобасын құрастыру 

2. Мейрамхананың оңтайлы жобасын таңдау 

3. Мейрамхананың функционалдық зоналары мен мекемелерін 

жобалау 

3-сабақ 

1. Мейрамхана құрылысының техникалық-экономикалық 

негіздемелері  

2. Жобаланған кәсіпорынның сипаттамалары 

3. Жобаланатын кәсіпорынның өндірістік бағдарламасын 

құрастыру  

 
4-сабақ 

1. Мейрамхананың сауда залын жобалау  
2. Мейрамхананың ғимаратының технологиялық және 

техникалық зоналарын жобалау  
3. Мейрамхананың қорғау жүйелерін жобалауды құрастыру  

CӨЖ үшін тапсырмалар:  
Практикалық тапсырма: «МҚБ кәсіпорындарының бизнес 

жоспарын құрастыру» бойынша презентация түрінде жасау және 

қорғау. 

 
СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

Баяндамаларды қорғау және оларға оппонент болу 

1. «Туристік қызметтің халықаралық нарығындағы Қазақстандық 
турөнімді жылжытуды зерттеу» 

2. Қазақстан республикасында қонақжайлылық индустриясының 
дамуы 

3. Сапа  менеджмент жүйесінің тиімділігін және нәтижесін 
бағалау 

4. Қазақстандағы қонақ үй бизнесін қолдау және дамыту 

бағдарламасын жүзеге асыру. 

Сұрақтар: 

1. Кәсіпорынның жобсын қалй құрастырады? 

2. Кәсіпорынның өндірістік жобабағдарламасын 

құрастырыңыз 

3. Мейрамхананың сауда залының жобасын жасаңыз 
4. Мейрамхананың ғимаратының технологиялық және 

техникалық зоналарын жобалаңыз 

5. Мейрамхананың қорғау жүйелерін жобалауды құрастыру  

 

3- ТАҚЫРЫП. МЕЙРАМХАНАНЫ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ-
КЕҢІСТІКТІК ҰЙЫМДАСТЫРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

Дәрістер жоспары (2 сағат) 

1-дәріс 



1. Функциялық бағытына байланысты мейрамхана интерьеріне баға 

берудің жүйелі тәсілі  

2. Тамақтану кәсіпорын типтері және интерьерін шешімі 

3.  Қазіргі кездегі интерьер шешіміндегі негзгі тенденциялар  

 

2 дәріс  

1. Қоршаған пейзаж интерьердің шығармашылық байыту құралы 

ретінде  

2. Интерьерді жобалау 

3. Тамақтану кәсіпорынының экстерьері 

Әдебиет: нег.3,14,23,20, қос.3,6.12,15,25 
 

Семинарлық сабақтарының жоспары (2 сағат) 
1- сабақ 

1. Функциялық бағытына байланысты мейрамхана интерьеріне баға 

берудің жүйелі тәсілі  

2. Тамақтану кәсіпорын типтері және интерьерін шешімі 

 

2 сабақ 
1. Қазіргі кездегі интерьер шешіміндегі негзгі тенденциялар  

2.Мейрамхана интерьер кеңістігін стилистикалық ұйымдастыру 

ерекшеліктері  

3. Мейрамхана жоспарлау қағидалары мен ерекшеліктері  

 
3-сабақ 

1. Қоршаған пейзаж интерьердің шығармашылық байыту құралы 

ретінде  

2.Тамақтану кәсіпорынының экстерьері 

 

4-сабақ 

1. Интерьерді жобалау 

2. Интерьер стилі 

3. Дауысизоляциясы, климатты басқару 

 

 

CӨЖ үшін тапсырмалар:  

Практикалық тапсырма: Қазіргі кездегі  ҚР-ғы мейрамхана 

ісінің дамуы бойынша кейсті  талдау және шешу. 
СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

Баяндамаларды қорғау және оларға оппонент болу 

1. Мейрамхана тұжырымдамасының сипаттамасы  

2. Мейрамханалардағы қызмет көрсету сапасын жетілдіру 

жолдары  

3. Қазақстандағы туристік индустрия кәсіпорындарының жалпы 

сипаттамасы. 

4. Мейрамхана бизнесінде концепцияны дамыту жолдары 

Сұрақтар: 

1. Мейрамхананың интерьер жобалауын атап шығыңыз. 

2. Тамақтандыру кәсіпорыдарының экстерьері талдаңыз 

3. Мейрамхананың интерьер жетілдіру жолдары қандай? 

4. Тенденцияларын атап шығыңыз. 

2-МОДУЛЬ.  МЕЙРАМХАНАНЫҢ ІШКІ ЖӘНЕ СЫРТҚЫ 
САЯСАТЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ  

 

4- ТАҚЫРЫП. МЕЙРАМХАНА ИММИДЖДІК САЯСАТЫН 
ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Мейрамхананың тиімді коммуникациясын дамыту  

2.  Мейрамхана бизнесіндегі коммуникация каналдары  

3. Мейрамхана өнімін өткізуді ынталандыру  

Әдебиет: нег.6,12,15,27, қос.4,5,14,20 
 

Семинарлық сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1.Мейрамхананың тиімді коммуникациясын дамыту  

2. Мейрамхана бизнесіндегі коммуникация каналдары  

 



2 сабақ 

1. Мейрамхана өнімін өткізуді ынталандыру 

2. Фирмалық стиль және имидждік саясат 

3. Имидждік саясатты жетілдіру бойынша ұсыныстар   

 
CӨЖ үшін тапсырмалар:  
Практикалық тапсырма: тақырып «Қазақстандағы мейрамханалар 

мен демалыс орындарының мемлекеттік тілде қызмет ету 

жағдайы»бойынша презентация түрінде жасау және қорғау.. 

 
СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

Баяндамаларды қорғау және оларға оппонент болу 

1. Мейрамхана ісі және мейрамхана бизнесінің инфрақұрылымы 

2. Инфрақұрылымдық кәсіпорындардың қамтамасыз ету 

дамытужолдары 

3.  Кәсіпорынның өндірістік құрылымыдары 

4. Мейрамханалық қызмет нарығында АҚШ-тың ізбасары 

Сұрақтар: 

1. Мейрамханадағы коммуникация дегеніміз не? 

2. Мейрамхананың  коммуникациясының дамыту жолдары 

3. Мейрамхана бизнесіндегі коммуникация каналдарын 

атаңыз 

4. Мейрамхананың имиджін көтеру жолдары 

5- ТАҚЫРЫП. МЕЙРАМХАНАНЫҢ АССОРТИМЕНТТІК 
САЯСАТЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

Дәрістер жоспары (1сағат) 

1. Мейрамхана тұжырымдамасына сәйкес мәзірді құрастыру  

2. Мейрамхана мәзірін қалыптастыружың қазіргі кездегі тенденциясы  

3. Аспазшылық шеберліктің дәстүрлері  

Әдебиет: нег.5,9,19,25, қос.11,22,28,30 
 

Семинарлық сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1. Мейрамхана тұжырымдамасына сәйкес мәзірді құрастыру  

2. Мейрамхана мәзірін қалыптастыружың қазіргі кездегі 

тенденциясы  

2 сабақ 

1. Аспазшылық шеберліктің дәстүрлері  

2. Мейрамхана кәсіпорынның ассортименттік саясат жетілдіру 

жолдары  

3. Ассортиментті кеңейту және қысқарту ерекшеліктері 

 
CӨЖ үшін тапсырмалар:  

Практикалық тапсырма: «Мейрамхананың ассортиментік 

саясатын қалыптастыру», тапсырма бойынша  презентация түрінде 

ұсыну және қорғау. 

 
 СОӨЖ үшін тапсырмалары 

Баяндамаларды қорғау және оларға оппонент болу 

1. Мейрамхана қонақтарға кең ассортиментін ұсыну түрлері 

2. Қазіргі тамақтандыру кәсіпорындарының отаны 

3. Мейрамханалық бизнестің әлемдік үрдісінің заң шығарушысы 

4. Мейрамхана ұлттық стильдегі ассортимент  

Сұрақтар: 

1. Ассортимент дегеніміз не ішіне не жатады? 

2. Мейрамхана кәсіпорында ассортименттік саясат жетілдіру 

жолдарын атаңыз 

3. Аспаздың дәстүрлі щеберлігі қандай? 

4. Ұлттық стильдегі ассортиментін атаңыз. 

6- ТАҚЫРЫП. МЕЙРАМХАНА ҚОНАҚТАРЫНЫҢ 
НИЕТТЕСТІК БАҒДАРЛАМАСЫН ҚҰРАСТЫРУ 

Дәрістер жоспары (1сағат) 



1. Қонақтардың ниеттестік бағдарламасын құру – мейрамхананың 

бәсекеге қабілеттілігін арттыру мүмкіндігі  

2. Әсерлер индустриясы:  мейрамхана бизнесіндегі  негізгі 

көрсеткіштер мен тенденциялар  

3. «4С» әсерлері: content, conduit, consomption, convergence. Әсерлер 

қалыптастыру формалары: ТВ, музыка, кино, мәдениет және өнер, 

спорт. 

4. Адамдардың әсерлерін позициялау  

Әдебиет: нег.4,7,16,21 қос.8,13,16,26 

 

Семинарлық сабақтарының жоспары (2 сағат) 
1-сабақ 

1.Қонақтардың ниеттестік бағдарламасын құру – мейрамхананың 

бәсекегеқабілеттілігін арттыру мүмкіндігі  

2. Әсерлер индустриясы:  мейрамхана бизнесіндегі  негізгі 

көрсеткіштер мен тенденциялар  

 
2-сабақ 

1.«4С» әсерлері: content, conduit, consomption, convergence. Әсерлар 

қалыптастыру формалары: ТВ, музыка, кино, мәдениет және өнер, 

спорт. 

2. Адамдардың әсерлерін позициялау  

 
CӨЖ үшін тапсырмалар:  

Практикалық тапсырма:: «Рынок қатынастарының пайда болуы 

мен дамуы,қызмет істеу ортасымен маңызды атқаратын рөлі»тақырып 

бойынша ғылыми зерттеу жұмысын жүргізу. 

 
СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

Баяндамаларды қорғау және оларға оппонент болу 

1. Халықаралық мейрамханалық нарықта тәжірибесі  

2. Мейрамханалық бизнес төңірегінде Еуропа стилі 

3. Қонақ үй қызметтерін көрсету ережесі 

4. Адамдардың әсерлерін позициялау  

Сұрақтар: 

1. Мейрамхана бизнесіндегі  көрсеткіштер мен тенденциялар  

атаңыз 

2. Адамдардың әсерлер позициясын атаңыз 

3. Әсерлер формалары қандай, атаңыз 

4. Мейрамхананың бәсекеге қабілеттілігін арттыру 

мүмкіндіктерін атап шығыңыз 

 
3-МОДУЛЬ.  МЕЙРАМХАНА БИЗНЕСІНДЕГІ ИННОВАЦИЯ 

7- ТАҚЫРЫП. МЕЙРАМХАНА БИЗНЕСІНДЕГІ АҚПАРАТТЫҚ 
ТЕХНОЛОГИЯ 

Дәріс жоспары (1сағат) 

1. Мейрамхана және басқа да тамақтану кәсіпорындарында 

қолданылатын ақпараттық-технологиялық жүйелер  

2. Мейрамхана фронт-хаус жүйесі  

3. Мейрамхана бэк-хаус жүйесі  

4. Мейрамхана бизнесіндегі қолданылатын ақпараттық техенология 

тенденциясы  

Әдебиет: нег5,10,13,22, қос.7,17,22,27 

 
Семинарлық сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1. Мейрамхана және басқа да тамақтану кәсіпорындарында 

қолданылатын ақпараттық-технологиялық жүйелер  

2. Мейрамхана фронт-хаус жүйесі  

2 сабақ 

1. Мейрамхана бэк-хаус жүйесі  

2. Мейрамхана бизнесіндегі қолданылатын ақпараттық техенология 

тенденциясы  

 
CӨЖ үшін тапсырмалар:  



Практикалық тапсырма:«Мейрамхана бизнесіндегі жаңа 

ақпараттық технологиялардың ерекшеліктері» атты тақырыпта эссе 

жазу.  

 

СОӨЖ үшін тапсырмалар: 
«Мейрамхана бизнесіндегі ақпараттық технологиясы»  тақырыбы 

бойынша ғылыми мақала дайындау және жазу және инновация еңгізу. 

Сұрақтар: 

1. Тамақтандыру кәсіпорындарында қолданылатын 

ақпараттық-технологиялық жүйелерін атаңыз 

2. Мейрамхана фронт-хаус жүйесі талдаңыз 

3. Мейрамхана бэк-хаус жүйесі талдаңыз 

4. Мейрамхана бизнесіндегі ақпараттық техенология 

тенденциялар атап шығыңыз. 

 
8-ТАҚЫРЫП. МЕЙРАМХАНА БИЗНЕСІНДЕГІ 

ИННОВАЦИЯ  
Дәрістер жоспары (1сағат) 

1. Мейрамхана бизнесіндегі дамудың инновациялық аспектілері  

2. Мейрамхана бизнесіндегі инновациялық стратегия  

3. Концептуалдық мейрамханалардың дамуы  

Әдебиет: нег.6,11,18,24, қос.9,15,19,23 
 

Семинарлық сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1. Мейрамхана бизнесіндегі дамудың инновациялық аспектілері  

2. Мейрамхана бизнесіндегі инновациялық стратегия  

 

2 сабақ 

1. Концептуалдық мейрамханалардың дамуы 
2. Мейрамхана бизнесіндегі жаңа технологиялар  

3. Тағам даярлаудағы ең жаңа технологиялар  

 
CӨЖ үшін тапсырмалар:  

Практикалық тапсырма: глоссарий (сөздік):инновация, 

мейрамхана, зерттеу, стратегия, концепция, инновациялық даму, тағам, 

технологи, аспект,тенденциялар, жаңа тағам,кәсіпорын т.б. сөздіктер. 

 

СОӨЖ үшін тапсырмалар: 
Баяндамаларды қорғау және оларға оппонент болу 

1. Тағамды іздеу 

2. «Мейрамхана жұмысын автоматтаныдру» бағдарламасын 

сипаттау 

3. Мейрамхана мәліметтерді қосу, өзгерту және өшіру 

4. Тапсырыс беру, тапсырыстар кестесі 

Сұрақтар: 

1. Мейрамхана бизнесіндегі стратегиясы. 

2. Концептуалдық мейрамханалардың дамыту жолдары. 

3. Жаңа тағамдарды даярлау технологиясы талдаңыз 

4. Мейрамханадағы жаңа технологияларды атаңыз 

 
9-ТАҚЫРЫП. МЕЙРАМХАНА ЛОГИСТИКАСЫ 

Дәрістер жоспары (1сағат) 
1. Мейрамхана жабдықтау логистикасының негізгі мақсаты мен 

міндеттері  

2. Мейрамханадағы өнімдері мен шикізаттарды сатып алуды 

басқарудың логистикалық сызбасы  

3. Мейрамханадағы өнімдер мен шикізаттарды жеткізетін 

кәсіпорындармен жұмыстарды ұйымдастыру  

4. Мейрамханадағы технологиялық үрдістердің логистикасы  

Әдебиет: нег. 8,17,22,28, қос.4,17,25,29,33 
 

Семинарлық сабақ жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1.Мейрамхана жабдықтау логистикасының негізгі мақсаты мен 

міндеттері  

2. Мейрамханадағы өнімдері мен шикізаттарды сатып алуды 

басқарудың логистикалық сызбасы 

2 сабақ  



1. Мейрамханадағы өнімдер мен шикізаттарды жеткізетін 

кәсіпорындармен жұмыстарды ұйымдастыру  

2. Мейрамханадағы технологиялық үрдістердің логистикасы  

 

CӨЖ үшін тапсырмалар:  
Практикалық тапсырма: «Мейрамхана бизнесіндегі 

логистиканың рөлі, мейрамхана мысалында» тақырып бойынша 

топтық жобаны  құрастыру.  

 

СОӨЖ үшін тапсырмалар: 
«Мейрамхана жабдықтау логистикасының негізгі мақсаты мен 

міндеттері», «Мейрамханадағы өнімдері мен шикізаттарды сатып 

алуды басқарудың логистикалық сызбасы», «Мейрамханадағы өнімдер 

мен шикізаттарды жеткізетін кәсіпорындармен жұмыстарды 

ұйымдастыру», «Мейрамханадағы технологиялық үрдістердің 

логистикасы» жобаның тақырыбы  бойынша ғылыми мақала дайындау 

және жазу. 

 

Сұрақтар: 

1. Логистиканың сервис сферасындағы рөлі мен 

маңыздылығы қандай? 

2. Мейрамхана бизнесіндегі басқару және логистика туралы 

айтыңыз 

3. Мейрамханадағы технологиялықүрдісінің логистикасын 

талдаңыз 

4. Мейрамханадағы басқару логистикасының сызба түрінде 

көрсетіңіз. 

 

4-МОДУЛЬ.  МЕЙРАМХАНА ІСІНІҢ ДАМУ ТЕНДЕНЦИЯСЫ 
10-ТАҚЫРЫП. ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҰЛТТЫҚ АСХАНА 
МЕЙРАМХАНАЛАРЫНЫҢ ТҰЖЫРЫМДАМАСЫН 

ҚҰРАСТЫРУ 
Дәрістер жоспары (2сағат) 

1 дәріс 
1. Қазақстан халқының қонақжайлылық дәстүрі   

2. Ұлттық  асхана мейрамханалар тұжырымдамасын құрастыру  

3. Ұлттық асханалық мейрамхана туристік тартымды элемент ретінде  

 

2 дәріс 

1. Қазақ халқы ұлттық асханасы мейрамхана ассортименттік саясатын 

құрастыру  

2. Мейрамхана қызметін ұйымдастыруда қазақ халқының әдеттер мен 

салт-дәстүрлері  

3. Қазақстандағы ұлттық асхана мейрамханасының дамуы  

Әдебиет: нег. 6,19,22,29., қос.12,24,31,34 
 

Семинарлық сабақтарының жоспары (2 сағат) 
1-сабақ 

1.Қазақстан халқының қонақжайлылық дәстүрі  
2. Ұлттық  асхана мейрамханалар тұжырымдамасын құрастыру 

ерекшеліктері 

2-сабақ 
1. Ұлттық асханалық мейрамхана туристік тартымды элемент ретінде  

2.Мейрамхана бизнесіндегі ұлттық асхананың орны 

 

3-сабақ 
1.Қазақ халқы ұлттық асханасы мейрамхана ассортименттік саясатын 

құрастыру  

2.Мейрамхана қызметін ұйымдастыруда қазақ халқының әдеттер мен 

салт-дәстүрлері  

4-сабақ 
1. Қазақстандағы ұлттық асхана мейрамханасының дамуы 

2.Қазақстандағы ұлттық асханалық мейрамханаларға ұсыныс  

 

CӨЖ үшін тапсырмалар:  
Практикалық тапсырма: «Қазақстандағы  қонақжайлылық 

дәстүрінің мейрамхана бизнесінің дамуына  әсері» атты тақырыпта 

топтық жобаны  құрастыру.  

 

СОӨЖ үшін тапсырмалар: 
«Қазақстан халқының қонақжайлылық дәстүрі», «Ұлттық  асхана 

мейрамханалар тұжырымдамасын құрастыру», «Ұлттық асханалық 

мейрамхана туристік тартымды элемент», «Қазақ халқы ұлттық 

асханасы мейрамхана ассортименттік саясатын құрастыру», 

«Мейрамхана қызметін ұйымдастыруда қазақ халқының әдеттер мен 

салт-дәстүрлері», «Қазақстандағы ұлттық асхана мейрамханасының 

дамуы ретінде»тақырыптар бойынша  ғылыми мақала дайндау және 

жазу. 



 

Сұрақтар: 

1. Қазақстан халқының қонақжайлылық дәстүрін атаңыз. 

2. Ұлттық  асхана мейрамханалар тұжырымдамасын 

құрастырыңыз 

3. Ұлттық асханалық мейрамхана туристік тартымды элемент 

атңыз 

 

11 -ТАҚЫРЫП ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ МЕЙРАМХАНА 
БИЗНЕСІНІҢ ДАМУ ТЕНДЕНЦИЯСЫ 

Дәріс жоспары (1сағат) 

1. Мейрамхана  бизнесіндегі франшиза  

2. «Fast-food», «Street Food» тез қызмет көрсету мейрамханаларының 

даму тенденциясы  

3. Quick&Casual / Fast Casual, Casual Dining орташа баға сегментіндегі 

мейрамханалардың дамуы 

4.  «Fine dining» и «Luxury» жоғары асхана  сегментіндегі 

мейрамханалардың дамуы болашағы  

Әдебиет: нег13,19,24,30,31., қос.9,20,26,32,35 

 
Семинарлық сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ 
1.Мейрамхана  бизнесіндегі франшиза  

2.Тендеция развития ресторанов быстрого обслуживания «Fast-food», 

«Street Food» тез қызмет көрсету мейрамханаларының даму 

тенденциясы  

2-сабақ 
1. Quick&Casual / Fast Casual, Casual Dining орташа баға сегментіндегі 

мейрамханалардың дамуы 

2.  «Fine dining» и «Luxury» жоғары асхана  сегментіндегі 

мейрамханалардың дамуы болашағы 

 
CӨЖ үшін тапсырмалар:  

Практикалық тапсырма: «Мейрамхана  бизнесіндегі франшиза: 

артықщылығы мен кемшілігі» тақырыбы бойынша эссе  жазу.  

 
СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

Баяндамаларды қорғау және оларға оппонент болу 

1. Мейрамхана индустриясының проблемалары, тенденциялары 

және болашағы туралы HoReCa саласында кәсіпорындарға 

оқыту 

2. Мейрамхана бизнесін арттыру жолдары, факторлары 

3. Мейрахана бизнесіндегі даму эволюциясы 

4. «Мейрамхана  бизнесіндегі франшиза: мысалы ретінде 

5. Жылдам тамақтандыру орындары 

Сұрақтар: 

1. «Street Food» тез қызмет көрсету мейрамханаларының 

даму тенденциясын талдаңыз 

2. Мейрамхана сегментіндегі дамуы жолдары. 

3. Мейрамхана бизнесін әсер ететін, факторларын атаңыз 

4. Тамақтандыру орындарының  франшиза рөлі. 

 

12-ТАҚЫРЫП. МЕЙРАМХАНА БИЗНЕСІ ДАМУЫНЫҢ 
ШЕТЕЛДІҢ ТӘЖІРИБЕСІ 

Дәріс жоспары (1сағат) 
1 дәріс 

1. Мейрамхана бизнесінің негізгі әлемдік даму тенденциялары  

2. Мейрамхана бизнесі дамуының еуропалық дәстүрлері мен 

тәжірибесі  

3. Азиядағы мейрамхана бизнесінің инновациялық дамуы  

4. Аспазшылық шеберліктің дамуының әлемдік тенденциялары  

Әдебиет: нег10,17,22,29,30., қос.11,22,27,31,34 

 
Семинарлық сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1.Мейрамхана бизнесінің негізгі әлемдік даму тенденциялары  

2. Мейрамхана бизнесі дамуының еуропалық дәстүрлері мен 

тәжірибесі  



2 сабақ 

1.Азиядағы мейрамхана бизнесінің инновациялық дамуы  

2.Аспазшылық шеберліктің дамуының әлемдік тенденциялары  

 

CӨЖ үшін тапсырмалар:  
Практикалық тапсырма: «Мейрамхана бизнесінің негізгі 

әлемдік даму тенденциялары» атты тақырыпта презентация жасау.  
 

СОӨЖ үшін тапсырмалар: 
Баяндамаларды қорғау және оларға оппонент болу 

1. Азиядағы мейрамхана бизнесінің дамуы тәжңрибеде қолануы 

2. Еуропадағы  мейрамхана бизнесінің дамуы тәжңрибеде 

қолануы 

3. АКШ-ғы мейрамхана бизнесінің дамуы тәжңрибеде қолануы 

4. Ресейде  мейрамхана бизнесінің дамуы тәжңрибеде қолануы 

Сұрақтар: 

1. .Мейрамхана бизнесінің негізгі әлемдік даму 

тенденцияларын атаңыз. 

2. Азиядағы мейрамхана бизнесінің инновациялық даму 

жолдары. 

3. Мейрамхана бизнесі дамуының еуропалық дәстүрлері мен 

тәжірибесін талаңыз. 

4. Аспазшылық шеберліктің дамуының әлемдік 

тенденцияларын атаңыз. 

 
Ұсынылатын әдебиеттер тізімі 

Негізгі әдебиет 
 

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=HTKrGVq12 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. Сто конкретных шагов Президента Н.Назарбаева — 

http://www.zakon.kz/4713070-sto-konkretnykh-shagov-prezidenta.html 

6. Послание Президента Республики Казахстан - Лидера нации Н.А. 

Назарбаева Народу Казахстана Стратегия «Казахстан-2050» 

7. Послание Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А. 

народу Казахстана «Нурлы Жол- путь в будущее», г. Астана 11 ноября 

2014 года. 

8. Доклад Главы государства Н.А. Назарбаева на Евразийском форуме 

развивающихся рынков «Вхождение Казахстана в 30-ку наиболее 

развитых государств мира»,  http://www.akorda.kz/10.09.2013 

9. Закон Республики Казахстан «О туристской деятельности в 

Республике Казахстан» от 13 июня 2001 года 

10. Концепция развития туристской отрасли Республики Казахстан до 

2020 года //Режим доступа: http://www.kit.gov.kz/index.php/ru 

11. Сайт Министерство Национальной Экономики Республики 

Казахстан, 

12. Комитет по Статистике: stat.gov.kz 

13. Karta-industrializacii-strany-na-2010-2020-gody.html 

14. Котлер Ф., Маркетинг менеджмент, СПб: Питер, 2006. 

15. Скобкин С.С. Экономика гостиничного, ресторанного и 

туристического предприятия, Российская Экономическая Академия им. 

Г.В. Плеханова, 2009. 

16. Simon Hudson. Tourism and Hospitality Marketing. - 2008 - 490 . 

17. Елканова Д.И., Осипов Д.А., Романов В.В., Сорокина Е.В. Основы 

индустрии гостеприимства, Издательство: Жара, 2009. 

18. Сорокина А.В. Организация обслуживания в гостиницах и 

туристских комплексах: Учебное пособие. - М.:Альфа-М: ИНФРА-М, 

2012.  

19. Кабушкин Н.И., Бондаренко ГА. Менеджмент гостиниц и 

ресторанов: Учеб.пособие. - Мн.: ООО "Новое знание", 2000.  

20. Смыкова М. Туризм: экономика, менеджмент и маркетинг.учебник, 

Алматы, 2006 



21. Волков Ю.Гостиничный и туристский бизнес. Учебное пособие. 

Ростов-на-Дону, 2000 

22. Медлик С., Инграм Х. Гостиничный бизнес. Учебник пер.с англ. 

М., 2005.  

23. Джон Джеймс, Дэн Болдун. Управление рестораном пер. с англ., 

пособие, М., 2007  

24. Косолапов А., Елисеева Т. Практикум по организации и 

менеджменту туризма и гостиничного хозяйства. М., 2008 

25. Гольдштейн Г.Я. Основы менеджмента: Учебное пособие, 

Таганрог, 2009 – 200с. 

26. Диксон. П. Р. Управление маркетингом: Пер с англ. - М.:БИНОМ, 

1998. 

27. Дойль П. Маркетинговое управление.- СПб.: Питер Ком, 1998 

28. Друкер, Питер, Ф.   Энциклопедия менеджмента.: Пер. с англ. — 

М.: Издательский дом "Вильямс", 2004. — 432 с. 

29. Кабушкин Н.И., Бондаренко Г.А. Менеджмент гостиниц и 

ресторанов: Учеб.пособие. — 2-е изд. — Мн.: Новое знание, 2001.  

30. Котлер, Ф., Боуэн, Дж., Мейкензи, Дж. Маркетинг. Гостеприимство 

и туризм: учебник для вузов; М., ЮНИТИ, 1998. – 787 с. 

31. Котлер Ф.   Маркетинг менеджмент. СПб.: Питер , 2001 

32. Мескон, М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. Пер. 

с англ.- 2-е изд. / М.Х. Мескон М. Альберт, Ф. Хедоури; М. : Дело, 

2001. – 800 с. 

33. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности. Учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям. 

Под.ред. В.А. Алексунина. Изд. 3-е, перераб. и доп.; М. : Дашков и К, 

2005. – 716 с.  

34. Папирян Г.А.  Менеджмент в индустрии гостеприимства  (отели и 

рестораны) М.: Экономика, 2000- 207с.  

35. В.И.Попов, С.И.Ляпунов и др. Бизнес-планирование. Учебник. — 

М.: Издательство «Финансы и статистика», 2002. 

36. Уокер, Дж.Р. Введение в гостеприимство: Учебное пособие / Пер. с 

англ. – 2-е изд.; М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 607 с. 

37. Эванс, Дж.Р., Берман, Б. Маркетинг / Пер с англ. / Дж.Р. Эванс, Б. 

Берман; М.: «Сирин», 2001. – 308 с. 

 
   

Қосымша әдебиет 
 

1. Раева Р. Гостиничный бизнес: пути становления и развития. 

Практическое пособие., Алматы, 2008 

2. Папирян Г. Менеджмент в индустрии гостеприимства: отели и 

рестораны, М., 2006 

3. Арменд Дейян. Реклама пер. с фран. М., 2003 

4. Бекбулатова Е. Индустрия гостеприимства Казахстана: 

традиции и новый этап бизнеса. Аль-Пари №3, 2008 

5. Вандербильт Э. Этикетпер. с англ., М., 1996 

6. Ребова И. Экономика и организация туризма. Учебное пособие. 

М., 2005 

7. Мусакин А. Малый отель.Сиб., 2010 

8. Климова Т. Управление отелем. Сиб., 2006 

9. Филлиповский Е. Экономика и организация гостиничного 

хозяйства. М., 2003 

10. Волков Ю. Интерьер и оборудование гостиниц и ресторанов. 

Ростов на Дону, 2003 

11. Агамирова Е. Управление персоналом в туризме и гостинично-

ресторанном бизнесе. М., 2006 

12. Кобъелл К. Мотивация в стиле ЭКШН пер.с нем. М., 2008 

13. Федцов В.Г. Культура гостинично-туристского сервиса: 

учебное пособие. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. 

14. 6 Волков Ю.Ф. Гостиничный и туристский бизнес. – Ростов - 

на-Дону: Феникс,2009. 

15. Романович Ж.А., Калачев С.Л. Сервисная деятельность: 

учебник. 6-е издание, переработанное и дополненное» - М.: 

«Дашков и К», 2012. 

16. Грибов В.Д., Леонов А.Л. Экономика предприятий сервиса. - 

М.: Кнорус, 2011. 

17.  Сорокина А.В. Организация обслуживания в гостиницах и 

туристских комплексах: уч. пос./ А.В. Сорокина - М.: Альфа - 

М, 2011. 

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

туризма. - Ростов-на-Дону, 2014. 

19.  Кусков А. С. Курортология и оздоровительный туризм: учеб 

пособие / А. С. Кусков. - Ростов н/д: Феникс, 2014. 

20.  Осипова О. Я. Транспортное обслуживание туристов: учеб 

пособие / О. Я. Осипова. - 5-е изд., испр. и доп. - М.: 

Академия, 2016. 

21.  Котлер, Ф. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм: учебник / Ф. 

Котлер. - 8-е изд., испр. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017 

22. Гостиничные комплексы. Организация и функционирование: 

учеб пособие / В. А. Романов [и др.]. - М.: МарТ, 2017. 



23. Драчева, Е. Л. Специальные виды туризма. Лечебный туризм: 

учеб пособие / Е. Л. Драчева. - М.: КНОРУС, 2016 

24. Сервис и туризм: словарь-справочник / ред. Ю. П. Свириденко. 
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Студенттердің білімерін, 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 Мейрамханалық тұжырымдамаларды құрастыру әдістері  

2 Мейрамхана тұжырымдамасының құрылымы  

3 Мейрамхана тұжырымдамасы элементтерінің сипаттамалары 

4 Мейрамхананы дамыту тұжырымдамасы – кәсіпорынның бәсекеге 

қабілеттілік негізі ретінде  

5 Әртүрлі типтегі қоғамдық тамақтану кәсіпорының қызметіндегі 

концептуальдық тәсілдер   

6 Қайтадан құрылатын қоғамдық тамақтану кәсіпорын қызметтерін 

құру және ұйымдастыру қағидалары 

7 Мейрамхананың технологиялық жобасының құрамы  

8 Мейрамхананың технологиялық жобасының құрастыру 

ерекшеліктері 

9 Мейрамханың технологиялық жобасын құрастыру 

10 Мейрамхананың оңтайлы жобасын таңдау 

11 Мейрамхананың функционалдық зоналары мен мекемелерін 

жобалау 

12 Мейрамхана құрылысының техникалық-экономикалық 

негіздемелері  

13 Жобаланған кәсіпорынның сипаттамалары 

14 Жобаланатын кәсіпорынның өндірістік бағдарламасын құрастыру  

15 Мейрамхананың сауда залын жобалау  

16 Мейрамхананың ғимаратының технологиялық және техникалық 

зоналарын жобалау  

17 Мейрамхананың қорғау жүйелерін жобалауды құрастыру  

18 Функциялық бағытына байланысты мейрамхана интерьеріне баға 

берудің жүйелі тәсілі  

19 Тамақтану кәсіпорын типтері және интерьерін шешімі 

20 Қазіргі кездегі интерьер шешіміндегі негзгі тенденциялар  

21 Мейрамхана интерьер кеңістігін стилистикалық ұйымдастыру 

ерекшеліктері  

22 Мейрамхана жоспарлау қағидалары мен ерекшеліктері  

23 Қоршаған пейзаж интерьердің шығармашылық байыту құралы 

ретінде  

24 Тамақтану кәсіпорынының экстерьері 

25 Интерьерді жобалау 

26 Интерьер стилі 

27 Дауысизоляциясы, климатты басқару 

28 Мейрамхананың тиімді коммуникациясын дамыту  

29 Мейрамхана бизнесіндегі коммуникация каналдары  

30 Мейрамхана өнімін өткізуді ынталандыру 

31 Фирмалық стиль және имидждік саясат 

32 Имидждік саясатты жетілдіру бойынша ұсыныстар   



33 Мейрамхана тұжырымдамасына сәйкес мәзірді құрастыру  

34 Мейрамхана мәзірін қалыптастыружың қазіргі кездегі тенденциясы  

35 Аспазшылық шеберліктің дәстүрлері  

36 Мейрамхана кәсіпорынның ассортименттік саясат жетілдіру 

жолдары  

37 Ассортиментті кеңейту және қысқарту ерекшеліктері 

 

2 шептік бақылауды өткізу үшін сұрақтар: 

1 Қонақтардың ниеттестік бағдарламасын құру – мейрамхананың 

бәсекегеқабілеттілігін арттыру мүмкіндігі  

2 Әсерлер индустриясы:  мейрамхана бизнесіндегі  негізгі 

көрсеткіштер мен тенденциялар  

3 «4С» әсерлері: content, conduit, consomption, convergence. Әсерлар 

қалыптастыру формалары: ТВ, музыка, кино, мәдениет және өнер, 

спорт. 

4 Адамдардың әсерлерін позициялау  

5 Мейрамхана және басқа да тамақтану кәсіпорындарында 

қолданылатын ақпараттық-технологиялық жүйелер  

6 Мейрамхана фронт-хаус жүйесі  

7 Мейрамхана бэк-хаус жүйесі  

8 Мейрамхана бизнесіндегі қолданылатын ақпараттық техенология 

тенденциясы  

9 Мейрамхана бизнесіндегі дамудың инновациялық аспектілері  

10 Мейрамхана бизнесіндегі инновациялық стратегия  

11 Концептуалдық мейрамханалардың дамуы 
12 Мейрамхана бизнесіндегі жаңа технологиялар  

13 Тағам даярлаудағы ең жаңа технологиялар  
14 Мейрамхана жабдықтау логистикасының негізгі мақсаты мен 

міндеттері  

15 Мейрамханадағы өнімдері мен шикізаттарды сатып алуды 

басқарудың логистикалық сызбасы  

16 Мейрамханадағы өнімдер мен шикізаттарды жеткізетін 

кәсіпорындармен жұмыстарды ұйымдастыру  

17 Мейрамханадағы технологиялық үрдістердің логистикасы  

18 Қазақстан халқының қонақжайлылық дәстүрі  
19 Ұлттық  асхана мейрамханалар тұжырымдамасын құрастыру 

ерекшеліктері 

20 Ұлттық асханалық мейрамхана туристік тартымды элемент ретінде  

21 Мейрамхана бизнесіндегі ұлттық асхананың орны 

22 Қазақстандағы ұлттық асхана мейрамханасының дамуы  

23 Қазақ халқы ұлттық асханасы мейрамхана ассортименттік саясатын 

құрастыру  

24 Мейрамхана қызметін ұйымдастыруда қазақ халқының әдеттер мен 

салт-дәстүрлері  

25 Қазақстандағы ұлттық асхана мейрамханасының дамуы 

26 Қазақстандағы ұлттық асханалық мейрамханаларға ұсыныс  

27 Мейрамхана  бизнесіндегі франшиза  

28 Тендеция развития ресторанов быстрого обслуживания «Fast-food», 

«Street Food» тез қызмет көрсету мейрамханаларының даму 

тенденциясы  

29 Quick&Casual / Fast Casual, Casual Dining орташа баға сегментіндегі 

мейрамханалардың дамуы 

30  «Fine dining» и «Luxury» жоғары асхана  сегментіндегі 

мейрамханалардың дамуы болашағы 

31 Мейрамхана бизнесінің негізгі әлемдік даму тенденциялары  

32 Мейрамхана бизнесі дамуының еуропалық дәстүрлері мен 

тәжірибесі  

33 Азиядағы мейрамхана бизнесінің инновациялық дамуы  

34 Аспазшылық шеберліктің дамуының әлемдік тенденциялары  

 

Аралық бақылау үшін бағалау құралдары 

Емтиханға дайындық сұрақтар: 

1 Мейрамханалық тұжырымдамаларды құрастыру әдістері  

2 Мейрамхана тұжырымдамасының құрылымы  

3 Мейрамхана тұжырымдамасы элементтерінің сипаттамалары 

4 Мейрамхананы дамыту тұжырымдамасы – кәсіпорынның бәсекеге 

қабілеттілік негізі ретінде  

5 Әртүрлі типтегі қоғамдық тамақтану кәсіпорының қызметіндегі 

концептуальдық тәсілдер   

6 Қайтадан құрылатын қоғамдық тамақтану кәсіпорын қызметтерін 

құру және ұйымдастыру қағидалары 

7 Мейрамхананың технологиялық жобасының құрамы  

8 Мейрамхананың технологиялық жобасының құрастыру 

ерекшеліктері 

9 Мейрамханың технологиялық жобасын құрастыру 

10 Мейрамхананың оңтайлы жобасын таңдау 

11 Мейрамхананың функционалдық зоналары мен мекемелерін 

жобалау 



12 Мейрамхана құрылысының техникалық-экономикалық 

негіздемелері  

13 Жобаланған кәсіпорынның сипаттамалары 

14 Жобаланатын кәсіпорынның өндірістік бағдарламасын құрастыру  

15 Мейрамхананың сауда залын жобалау  
16 Мейрамхананың ғимаратының технологиялық және техникалық 

зоналарын жобалау  

17 Мейрамхананың қорғау жүйелерін жобалауды құрастыру  

18 Функциялық бағытына байланысты мейрамхана интерьеріне баға 

берудің жүйелі тәсілі  

19 Тамақтану кәсіпорын типтері және интерьерін шешімі 

20 Қазіргі кездегі интерьер шешіміндегі негзгі тенденциялар  

21 Мейрамхана интерьер кеңістігін стилистикалық ұйымдастыру 

ерекшеліктері  

22 Мейрамхана жоспарлау қағидалары мен ерекшеліктері  

23 Қоршаған пейзаж интерьердің шығармашылық байыту құралы 

ретінде  

24 Тамақтану кәсіпорынының экстерьері 

25 Интерьерді жобалау 

26 Интерьер стилі 

27 Дауысизоляциясы, климатты басқару 

28 Мейрамхананың тиімді коммуникациясын дамыту  

29 Мейрамхана бизнесіндегі коммуникация каналдары  

30 Мейрамхана өнімін өткізуді ынталандыру 

31 Фирмалық стиль және имидждік саясат 

32 Имидждік саясатты жетілдіру бойынша ұсыныстар   

33 Мейрамхана тұжырымдамасына сәйкес мәзірді құрастыру  

34 Мейрамхана мәзірін қалыптастыружың қазіргі кездегі тенденциясы  

35 Аспазшылық шеберліктің дәстүрлері  

36 Мейрамхана кәсіпорынның ассортименттік саясат жетілдіру 

жолдары  

37 Ассортиментті кеңейту және қысқарту ерекшеліктері 

38 Қонақтардың ниеттестік бағдарламасын құру – мейрамхананың 

бәсекегеқабілеттілігін арттыру мүмкіндігі  

39 Әсерлер индустриясы:  мейрамхана бизнесіндегі  негізгі 

көрсеткіштер мен тенденциялар  

40 «4С» әсерлері: content, conduit, consomption, convergence. Әсерлар 

қалыптастыру формалары: ТВ, музыка, кино, мәдениет және өнер, 

спорт. 

41 Адамдардың әсерлерін позициялау  

42 Мейрамхана және басқа да тамақтану кәсіпорындарында 

қолданылатын ақпараттық-технологиялық жүйелер  

43 Мейрамхана фронт-хаус жүйесі  

44 Мейрамхана бэк-хаус жүйесі  

45 Мейрамхана бизнесіндегі қолданылатын ақпараттық техенология 

тенденциясы  

46 Мейрамхана бизнесіндегі дамудың инновациялық аспектілері  

47 Мейрамхана бизнесіндегі инновациялық стратегия  

48 Концептуалдық мейрамханалардың дамуы 
49 Мейрамхана бизнесіндегі жаңа технологиялар  

50 Тағам даярлаудағы ең жаңа технологиялар  
51 Мейрамхана жабдықтау логистикасының негізгі мақсаты мен 

міндеттері  

52 Мейрамханадағы өнімдері мен шикізаттарды сатып алуды 

басқарудың логистикалық сызбасы  

53 Мейрамханадағы өнімдер мен шикізаттарды жеткізетін 

кәсіпорындармен жұмыстарды ұйымдастыру  

54 Мейрамханадағы технологиялық үрдістердің логистикасы  

55 Қазақстан халқының қонақжайлылық дәстүрі  
56 Ұлттық  асхана мейрамханалар тұжырымдамасын құрастыру 

ерекшеліктері 

57 Ұлттық асханалық мейрамхана туристік тартымды элемент ретінде  

58 Мейрамхана бизнесіндегі ұлттық асхананың орны 

59 Қазақстандағы ұлттық асхана мейрамханасының дамуы  

60 Қазақ халқы ұлттық асханасы мейрамхана ассортименттік саясатын 

құрастыру  

61 Мейрамхана қызметін ұйымдастыруда қазақ халқының әдеттер мен 

салт-дәстүрлері  

62 Қазақстандағы ұлттық асхана мейрамханасының дамуы 

63 Қазақстандағы ұлттық асханалық мейрамханаларға ұсыныс  

64 Мейрамхана  бизнесіндегі франшиза  

65 Тендеция развития ресторанов быстрого обслуживания «Fast-food», 

«Street Food» тез қызмет көрсету мейрамханаларының даму 

тенденциясы  

66 Quick&Casual / Fast Casual, Casual Dining орташа баға сегментіндегі 

мейрамханалардың дамуы 

67  «Fine dining» и «Luxury» жоғары асхана  сегментіндегі 

мейрамханалардың дамуы болашағы 

68 Мейрамхана бизнесінің негізгі әлемдік даму тенденциялары  

69 Мейрамхана бизнесі дамуының еуропалық дәстүрлері мен 

тәжірибесі  

70 Азиядағы мейрамхана бизнесінің инновациялық дамуы  

71 Аспазшылық шеберліктің дамуының әлемдік тенденциялары  
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