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«Мейрамхана және қонақ үй бизнесі» пәнінің оқу бағдарламасы 

мен ҚҚЭУ-ӘН-85-05.01 –15 пәндерінің оқу-әдістемелік кешенінің 

құрылымына қойылатын талаптар  негізде силлабусты жасаған  туризм 

және мейрамхана ісі кафедрасының аға оқытушысы Аешова Н.Т.  

 

Туризм және мейрамхана ісі кафедрасының оқу-әдістемелік 

семинарының отырысында қаралды 

«___»________________2018 ж.   Хаттама № ___ 
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Оқытушы туралы мәлімет: аға оқытушы Аешова Н.Т.  ҚЭУ-нің 

туризм және мейрамхана ісі кафедрасында «Визалық құжаттарды 

рәсімдеу», «Туризмде және қонақжайлылық индустриясындаға 

жарнама-ақпараттық қызмет», «Қонақ үй және мейрамхана сервисінің 

мәдениеті» курстарын оқиды. 
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Тел.: 44-16-34,  ішкі нөмір 6513 

Факс: 441632 
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Пәннің сипаттамасы 
 

Пәнді оқыту мақсаты. Қазақстанда жүзеге асырылып жатқан 

экономикалық реформалар қызметтер нарығының, соның ішінде 

туристік және қонақ үй қызметтері аясының дамуына түрткі болды. 

Бұрынғылары жөндеуден өткізіліп, қазіргі талаптарға сай жоғары 

сапалы және жекелеген қызметтерді ұсынатын жаңа қонақ үй кешені 

пайда болды. Қонақ үй бизнесінде бәсекелік орта қалыптасты. Бұл 

жағдай туризм индустриясының салмақты құрамасы ретінде қонақ үй 

шаруашылығын басқару негіздерін жеке сала ретінде зерттеу 

қажеттілігін тудырды. Сондықтан, ресторан және қонақ үй бизнесінің  

негіздерін білу болашақ туризм менеджерлерін дайындаудың 

ажыратылмас бөлігі. 

   Оқудың нәтижесі: Пәнді игеру барысында студенттер келесідей 

білімдер мен дағдыларға ие болулары қажет:  

A. қонақ үй және мейрамхана бизнесінің негіздерін білу және 

маңызын түсіну; 

B. қонақ үй және мейрамхана бизнесі бойынша алған теориялық 

білімін практикада қолдана алу үшін негіз салу және қалыптасқан 

мәселелерді шешудегі ойларын көрсете алу; 

C. қонақ үй және мейрамхана бизнесінің қызметтері туралы 

ақпараттарды жинау және ақпаратты-іздеу қызметінің 

нәтижесінде талдау жасай алу; 

D. қонақ үй және мейрамхана бизнесі төңірегіндегі ақпараттарды, 

идеяларды, мәселені шешу жолдарын әртүрлі мәліметтер түрінде 

көрнекі ұсына алу; 

E. қонақ үй және мейрамхана бизнесін ұйымдастыру төңірегінде 

өзіндік жұмыс істеу дағдысын арттыру және оны жетілдіру.        
Пререквизиттері: «Мейрамхана және қонақ үй бизнесі» курсын  

меңгеру  үшін  студенттердің  «Мамандыққа кіріспе», «Туризмология 

негіздері»  курстары бойынша білімдерінің болуы шарт. 

Постреквизиттері: «Туризм маркетингі», «Туристік бизнесті 

жоспарлау мен ұйымдастыру». 

Пәннің методологиясы: «Мейрамхана және қонақ үй бизнесі» 

пәнінің 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. 
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Білімді бағалау саясаты мен рәсімдері 
 

 Пән бойынша қорытынды бағасы 1 және 2- аралық бақылау 

бойынша үлгерімінің -60 % және қорытынды бақылау бойынша - 40%  

максималды көрсеткіштерінің  сомасымен анықталады, нәтижесінде 

100 %-ды көрсетеді, яғни қорытынды баға келесі формуламен 

анықталады: 

 

Қ% = Р1 + Р2/2 * 0,6 + Е *0,4 

Мұндағы : Р1 – бірінші рейтингтегі бағаның пайыздық құрамы, 

                   Р2 - екінші рейтингтегі бағаның пайыздық құрамы, 

                   Е – емтихан бағасының пайыздық құрамы. 

      Пән бойынша курстық жұмыс болса, оның бағасы орташа 

рейтингке кіреді – Р орт = (Р1 + Р2 + курстық жұмыстан алынған баға)/ 

3.  

    Жоғарыда келтірілген формула бойынша қорытынды бағаны дұрыс 

есептеу мақсатымен студенттің шекті бақылауда және емтиханда 

көрсеткен білімін 0-ден 100 пайыз аралығында бағалайды.  

 Несиелік технология бойынша білім алатындардың білімдерін 

бағалаудың көпбалдық әріптік жүйе төменде келтірілген. 

 

Әріптік жүйе 

бойынша баға 

Балл %- дық көлемі Әдеттегі жүйе 

бойынша баға 

A 4,0 95-100 Өте жақсы 

A- 3,67 90-94 

B+ 3,33 85-89 Жақсы 

B 3,0 80-84 

B- 2,67 75-79 

C+ 2,33 70-74 Қанағаттанарлық 

C 2,0 65-69 

C- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Қанағаттанарлық

сыз 

 

Оқып білім алушылардың білімін бағалау өлшемдері 
«А», «А-» («өте жақсы») – егер оқып білім алушы барлық 

бағдарламалық материалды терең және мықты игерсе, сауатты және 

логикалық тізбектілікпен оны айта алса, тапсырманы ауыстырғанда 

жауаппен қиналмаса, қойылған міндеттерді емін-еркін шешше, 
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қабылданған шешімдерді дұрыс негіздесе, практикалық жұмыстарды 

жан-жақты орындай алса, өзіндік қорытынды жасап, қатесіз 

материалды ұсына алса қойылады; 

«В+», «В», «В-» («жақсы») - егер білім алушы бағдарламалық 

материалды нақты білсе, сұраққа жауап бергенде айтарлықтай қате 

жібермей, материалды сауатты ұсына алса, теориялық жағдайларды 

дұрыс қолдана алып, практикалық тапсырмаларды орындауға икемі 

болса; 

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

алушы негізгі материалды ғана игеріп, жеке детальдарды білмесе, 

анықсыздық пен дұрыс пайымдай алмауды танытса, бағдарламалық 

материалды ұсынуда және практикалық тапсырмаларды орындауда 

қиналса қойылады; 

«Ғ» («қанағаттанарлықсыз») – егер оқып білім алушы 

бағдарламалық материалдың маңызды бөлігін білмесе, түбегейлі 

қателіктерге жол берсе, тәжірибелік жұмыстарды үлкен қиындықпен 

орындаса. 

Емтихан бағасын қою процесінде оқытушы осы жоғарыда 

айтылған өлшемдерді басшылыққа алады. 

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

ауытқу амплитудасындағы бағаларды таңдау оқып білім алушының 

білімі мен біліктілігінің жоғарыда берілген өошемдерге сәйкестік 

дәрежесімен анықталады. 

 

Апелляция рәсімі 
Студенттің апелляцияға өтініші емтихан күні деканаттармен 

қабылданады. Факультет деканаттары студеннтің өтінішін алып, 

берілген өтініш бойынша «Лука» ДБ пәннің орташа рейтингі енгізілген 

тізімдеме дайындайды. Студенттің өтініші апелляциялық тізімдемемен 

бірге тіркеу бөліміне жіберіледі. Тіркеу бөлімінің қызметкерлері 

өтінішті тіркейді және кафедраның апелляциялық комиссияның 

қаралуына жібереді. Кафедра комиссиясына өтінішті қарастыруға 3 

жұмыс күні беріледі. Аппелляция шешімі апелляция комиссиясының 

мүшелерімен тізімдемеге және хаттамаға енгізіліп, нәтижелерді енгізу 

үшін Тіркеу бөліміне қайтарылады. Жабылған апелляция тізімдемесі 

деканатқа қайтарылады.  
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Курс саясаты: 
1. аудиториялық сабақтарға міндетті түрде қатысу, дәріс, семинар, 

БОӨЖ сабақтары сұрақтарын талқылауда белсенді қатысу;   

2.  пән бойынша тапсырмалар мен орындау сызбасын сақтау;  

3. барлық бақылау түрлеріне міндетті түрде қатысу (дәріс, семинар 

сабақтарындағы бақылаулар,  БӨЖ  тапсырмаларын орындаудағы 

бақылау, аралық бақылау, қорытынды бақылау); 

4.  қатыспаған сабақтарды тек медициналық анықтама бойынша және 

толық көлемде тапсыру;  

5.  студент  оқу тәртібін сақтап, сабақ барысында ұялы телфонын 

өшіріп,  сабаққа кешікпей және сабаққа  іскерлік киіммен келуі қажет.  
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Пән бағдарламасы 
1.1 кесте – Сабақтардың түрлері бойынша сағаттардың 

бөлінуі 
 

 Тақырыптың атауы Лекция 
сабағы 

Тәжірибе 
сабағы 

БОӨЖ БӨЖ 

1-модуль. Қонақжайлық индустриясындағы негізгі түсініктер 

1 Кіріспе. Қонақжайлық 

индустриясына кіріспе 

1 2 1 5 

2 Қонақ үйлердің және басқа 

да орналастыру 

орындарының мемлекеттік 

жіктеу жүйесі: түрлері, 

топтары 

1 2 1 7 

3 Қонақ үй бизнесіндегі 

халықаралық стандарттар 

2 4 2 5 

4 Қонақжайлылық 

сферасындағы қызмет 

көрсету стандарттары 

2 4 2 7 

2-модуль. Қонақ үй бизнесін басқару ерекшеліктері 
5 Қонақ үй бизнесіндегі кадр 

саясатын қалыптастыру 

2 4 2 8 

6 Қонақ үй бизнесінде 

табыстарды басқару 

2 4 2 10 

3-модуль. Қонақ үй бизнесін басқаруда ақпараттық технологиялардың 
рөлі 

7 Ақпараттық 

технологиялардың жүйесі 

1 2 1 7 

8 Бронь және резерв 

жүйелердің компьютерлік 

сипаттамалар 

1 2 1 8 

9 Менеджмент ақпараттық 

жүйелер 

1 2 1 8 

10 Қонақжайлық кешендерді 

басқару жүйелердегі 

ақпараттық технологиялар 

2 4 2 10 

 БАРЛЫҒЫ: 15 30 15 75 
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 1.2 кесте – Сабақтардың түрлері бойынша кешкі бөлімге 
арналған сағаттардың бөлінуі 

 
 Тақырыптың атауы Лекция 

сабағы 
Тәжірибе 
сабағы 

БОӨЖ БӨЖ 

1-модуль. Қонақжайлық индустриясындағы негізгі түсініктер 

1 Кіріспе. Қонақжайлық 

индустриясына кіріспе 

1 2 1 5 

2 Қонақ үйлердің және басқа 

да орналастыру 

орындарының мемлекеттік 

жіктеу жүйесі: түрлері, 

топтары 

1 2 1 7 

3 Қонақ үй бизнесіндегі 

халықаралық стандарттар 

2 4 2 5 

4 Қонақжайлылық 

сферасындағы қызмет 

көрсету стандарттары 

2 4 2 7 

2-модуль. Қонақ үй бизнесін басқару ерекшеліктері 
5 Қонақ үй бизнесіндегі кадр 

саясатын қалыптастыру 

2 4 2 8 

6 Қонақ үй бизнесінде 

табыстарды басқару 

2 4 2 10 

3-модуль. Қонақ үй бизнесін басқаруда ақпараттық технологиялардың 
рөлі 

7 Ақпараттық 

технологиялардың жүйесі 

1 2 1 7 

8 Бронь және резерв 

жүйелердің компьютерлік 

сипаттамалар 

1 2 1 8 

9 Менеджмент ақпараттық 

жүйелер 

1 2 1 8 

10 Қонақжайлық кешендерді 

басқару жүйелердегі 

ақпараттық технологиялар 

2 4 2 10 

 БАРЛЫҒЫ: 15 30 15 75 
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2-кесте. Лекция, семинар және БОӨЖ сабақтардың кестесі 
 

№ Күні Уақыты Тақырыптар атауы 
Лекциялар 

1 

 
  Кіріспе.Қонақжайлық индустриясына 

кіріспе 

2   Қонақ үйлердің және басқа да 

орналастыру орындарының мемлекеттік 

жіктеу жүйесі: түрлері, топтары  

3   Қонақ үй бизнесіндегі халықаралық 

стандарттар 

4   Қонақ үй бизнесіндегі халықаралық 

стандарттар 

5 

 
  Қонақжайлылық сферасындағы қызмет 

көрсету стандарттары 

6   Қонақжайлылық сферасындағы қызмет 

көрсету стандарттары 

7   Қонақ үй бизнесіндегі кадр саясатын 

қалыптастыру 

8   Қонақ үй бизнесіндегі кадр саясатын 

қалыптастыру 

9   Қонақ үй бизнесінде табыстарды басқару 

10   Қонақ үй бизнесінде табыстарды басқару 

11   Ақпараттық технологиялардың жүйесі 

12   Бронь және резерв жүйелердің 

компьютерлік сипаттамалар 

13   Менеджмент ақпараттық жүйелер 

14 

 
  Қонақжайлық кешендерді басқару 

жүйелердегі ақпараттық технологиялар 

15   Қонақжайлық кешендерді басқару 

жүйелердегі ақпараттық технологиялар 

    
Семинар сабақтар 

1   Кіріспе.Қонақжайлық индустриясына 

кіріспе 2   

3   Қонақ үйлердің және басқа да 

орналастыру орындарының мемлекеттік 

жіктеу жүйесі: түрлері, топтары 4   
5    

 10

6   Қонақ үй бизнесіндегі халықаралық 

стандарттар 7   
8   
9   Қонақжайлылық сферасындағы қызмет 

көрсету стандарттары 

 

 

10   
11   
12   
13    

Қонақ үй бизнесіндегі кадр саясатын 

қалыптастыру 
14   
15   
16   
17    

Қонақ үй бизнесінде табыстарды басқару 18   
19   
20   
21   Ақпараттық технологиялардың жүйесі  

22   
23   Бронь және резерв жүйелердің 

компьютерлік сипаттамалар 24   
25    

Менеджмент ақпараттық жүйелер 26   
27    

Қонақжайлық кешендерді басқару 

жүйелердегі ақпараттық технологиялар 
28   
29   
30   

БОӨЖ 
1   Кіріспе.Қонақжайлық индустриясына 

кіріспе 

2   Қонақ үйлердің және басқа да 

орналастыру орындарының мемлекеттік 

жіктеу жүйесі: түрлері, топтары 

3   Қонақ үй бизнесіндегі халықаралық 

стандарттар 4   
5   Қонақжайлылық сферасындағы қызмет 
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6   көрсету стандарттары 

7   Қонақ үй бизнесіндегі кадр саясатын 

қалыптастыру 8   
9   Қонақ үй бизнесінде табыстарды басқару 

10   
11   Ақпараттық технологиялардың жүйесі 

12   Бронь және резерв жүйелердің 

компьютерлік сипаттамалар 

13   Менеджмент ақпараттық жүйелер 

14   Қонақжайлық кешендерді басқару 

жүйелердегі ақпараттық технологиялар 15   

 
3-кесте. Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру 
кестесі 

Бақылау 
 түрі 

Сабақ 
тақырыптары  

(ағымдағы бақылау 
үшін) 

Тапсырмалар 
тізімі  

(бақылау 
формасы) 

Тапсыру 
мерзімі 

Ағымдық 

бақылау 

1-тақырып. 

Кіріспе.Қонақжайлық 

индустриясына 

кіріспе 

  

1. Эссе жазу. 

2. Тест 

сұрақтарын 

құрастыру. 

3. Библиография 

құру. 

1-апта 

Ағымдық 

бақылау 

2- тақырып.  

Қонақ үйлердің және 

басқа да орналастыру 

орындарының 

мемлекеттік жіктеу 

жүйесі: түрлері, 

топтары 

1. Тест 

сұрақтарын 

құрастыру. 

2. Реферат 

дайындау.  

3. Сөздік құру. 

2-апта 

Ағымдық 

бақылау 

3- тақырып.  

Қонақ үй 

бизнесіндегі 

халықаралық 

стандарттар 

1. Тест 

сұрақтарын 

құрастыру. 

2.  Слайд жасау. 

3. Реферат жазу. 

3-апта 

Ағымдық 

бақылау 

3- тақырып.  

Қонақ үй 

бизнесіндегі 

1. Тест 

сұрақтарын 

құрастыру. 

4-апта 
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халықаралық 

стандарттар 

2.  Слайд жасау. 

3. Реферат жазу. 

Ағымдық 

бақылау 

4 - тақырып.  

Қонақжайлылық 

сферасындағы 

қызмет көрсету 

стандарттары 

1. Тест 

сұрақтарын 

құрастыру. 

2.  Слайд жасау. 

3. Реферат жазу. 

5-апта 

Ағымдық 

бақылау 

4 - тақырып.  

Қонақжайлылық 

сферасындағы 

қызмет көрсету 

стандарттары 

1. Тест 

сұрақтарын 

құрастыру. 

2.  Слайд жасау. 

3. Реферат жазу. 

6-апта 

Ағымдық 

бақылау 

5- тақырып.  

Қонақ үй 

бизнесіндегі кадр 

саясатын 

қалыптастыру 

1. Тест 

сұрақтарын 

құрастыру. 

2. Слайд жасау. 

3. Эссе жазу.  

7-апта 

Ағымдық 

бақылау 

5- тақырып.  

Қонақ үй 

бизнесіндегі кадр 

саясатын 

қалыптастыру 

1. Тест 

сұрақтарын 

құрастыру. 

2. Слайд жасау. 

3. Эссе жазу.  

8-апта 

Аралық 
бақылау – 
Р1 

1-5 тақырыптар Коллоквиум 8-апта 

Ағымдық 

бақылау 

6- тақырып.  

Қонақ үй бизнесінде 

табыстарды басқару 

 

1. Суреттер 

альбомын жасау. 

2. Реферат 

дайындау.  

9-апта 

Ағымдық 

бақылау 

6- тақырып.  

Қонақ үй бизнесінде 

табыстарды басқару 

 

2. Суреттер 

альбомын жасау. 

2. Реферат 

дайындау.  

10-апта 

Ағымдық 

бақылау 

7 тақырып. 

Ақпараттық 

технологиялардың 

жүйесі 

1. Слайд жасау. 

2. Тест 

сұрақтарын 

құрастыру. 

 

11-апта 

Ағымдық 

бақылау 

8- тақырып.  

Бронь және резерв 

жүйелердің 

1. Сөздік жасау. 

2. Слайд жасау. 

3. Тест 

12-апта 
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компьютерлік 

сипаттамалар 

сұрақтарын 

жасау. 

Ағымдық 

бақылау 

9- тақырып.  

Менеджмент 

ақпараттық жүйелер 

1. Сөздік жасау. 

2. Слайд жасау. 

3. Тест 

сұрақтарын 

жасау. 

13-апта 

Ағымдық 

бақылау 

10-тақырып 

Қонақжайлық 

кешендерді басқару 

жүйелердегі 

ақпараттық 

технологиялар 

1. Сөздік жасау. 

2. Слайд жасау. 

3. Тест 

сұрақтарын 

жасау. 

14-апта 

Ағымдық 

бақылау 

10-тақырып 

Қонақжайлық 

кешендерді басқару 

жүйелердегі 

ақпараттық 

технологиялар 

1. Сөздік жасау. 

2. Слайд жасау. 

3. Тест 

сұрақтарын 

жасау. 

15-апта 

Аралық 
бақылау – 
Р2 

6-10 тақырыптар Коллоквиум 15-апта 

Қортынды 
бақылау  

1-10 тақырыптар Тестілеу 
арқылы 
емтихан 
тапсыру 

Академиялы
қ күнтізбеге 
сәйкес 

 
1-МОДУЛЬ. ҚОНАҚЖАЙЛЫҚ ИНДУСТРИЯСЫНДАҒЫ 

НЕГІЗГІ ТҮСІНІКТЕР 
 

1-ТАҚЫРЫП.  КІРІСПЕ. ҚОНАҚЖАЙЛЫҚ 
ИНДУСТРИЯСЫНА КІРІСПЕ 

 
Лекция жоспары (1 сағат) 

1. Кіріспе. Қонақ үй бизнестің негіздерін зерттеу. 

2. Қонақ үй бизнестегі таймшер нарығымен танысу. 

3. Қазіргі алдынғы қонақ үй бизнестегі жүргізу технологиялармен 

(тәжәрибе) танысу. 

Әдебиет: 1,2,3,4,5,6,12,14,25 
 

Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 
1- сабақ 
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1. Кіріспе. Қонақ үй бизнестің негіздерін зерттеу. 

2. Қонақ үй бизнестегі таймшер нарығымен танысу. 

3. Қазіргі алдынғы қонақ үй бизнестегі жүргізу технологиялармен 

(тәжәрибе) танысу. 

 

2- сабақ 
1. Демалу және көңіл көтеру философиясы 

2. Қонақжай индустриясының тарихи тамыры. 

3. Қонақжайлық түсінік. 
 

БӨЖ тапсырмалары: 
1. Реферат/баяндама дайындау. Тақырыптары: 

А) Қазақстанда қонақжай индустриясының даму тарихы. 

Ә) Әлемдегі ең танымал, ірі отельдер. 

Б) Қонақ үй нарығы 

В) Отельдердің пайда болу тарихы мен классификациясы 

Г) Қонақ үй қызметі нарығындағы қалыптасқан бәсеке. 

2. «Мейрамхана және қонақ үй шаруашылығы» курсы бойынша 

библиография құрыңыз. Онда газет пен журналдарға шыққан 

мақалаларды да ескеріңіз. 

3. Туроператорлар мен турагенттердің қызметтері үшін 

Қарағандының қонақ үй және мейрамханалар картотекасын жасаңыз. 

Олардың ерекшеліктеріне көңіл бөліңіз. 

4. Тақырыпқа байланысты сөздік құру: 

- қонақ үй 

- қонақ үй шаруашылығы 

- қонақ үй сервисі 

- қонақжай индустриясы 

- отель 

- қонақжайлылық 

- қонақ үй бизнесі 

- орналастыру орындары 

- қонақ үй қызметтері 

-  мейрамхана бизнесі 

- шикізат 

- жартылай фабрикаттар 

- дайын өнім. 

БОӨЖ тапсырмалары: 
1. Ең алғашқы қонақ үйлердің пайда болу тарихы қандай? 

2. Қонақ үй және мейрамхана шаруашылығының туризмді 

дамытуда қандай маңызы бар? 
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3. Қазақ халқы мен қонақжайлылық аралығындағы байланысты 

көрсете кетіңіз. 

4. Қонақ үй бизнесі нені қамтиды? 

5. Мейрамхана бизнесіне тоқталыңыз. 

6. Қазақстанды қонақ үй бизнесінің даму жағдайы мен 

перспективалары қандай? 

7. Қазақстанда қонақ үйлердің қандай түрлері дамып келеді? 

8. Мейрамханалардың түрлеріне тоқталыңыз, сипаттама беріңіз, 

басылым беттерінен мәліметтер келтіріңіз.  

 

2- ТАҚЫРЫП. ҚОНАҚ ҮЙЛЕРДІҢ ЖӘНЕ БАСҚА ДА 
ОРНАЛАСТЫРУ ОРЫНДАРЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК 

ЖІКТЕУ ЖҮЙЕСІ: ТҮРЛЕРІ, ТОПТАРЫ 
                                    

Лекция жоспары (1 сағат) 
1. Істік байланыстағы серіктестердің дұрыс коммуникациясы. 

2. Қонақ үй бизнестің маркетингі. 

Әдебиет: 1,2,3,4,5,6,12,14 
 

Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 
1- сабақ 

1. Істік байланыстағы серіктестердің дұрыс коммуникациясы. 

2. Қонақ үй бизнестің маркетингі. 

 

2- сабақ 
1. Орналастыру орындарының ДТҰ ұсынған классификациясы. 

2. Орналастыру орындарының төрт тобы, оларға сипаттама. 

3. Қонақ үйлер және ұқсас мекемелер. 

БӨЖ тапсырмалары: 
1. Туристер мен қала қонақтарына қызмет көрсететін 

мейрамханалардың каталогын жасау. 

2. Мейрамханалардың классифиациясына өзіндік кесте құру. 

3. Реферат/баяндама дайындау. Тақырыптары: 

      А) Қонақ үй бизнесіндегі интеграция 

      Ә) Туризм индустриясындағы мейрамханалардың түрлері. 

      Б)Мейрамхана маркетингі. 
      В) Қонақ үйлерді жіктеудегі келістер. 

      Г) Мейрамхана менюін жасау өнері. 

4. Тақырыпқа байланысты сөздік құру. 

5. Тақырып бойынша слайд жасау. 
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6. Орналастыру оындарының ДТҰ ұсынған және Қазақстанда 

қабылданған классификациялары арасындағы ерекшеліктерді 

кесте бойынша көрсетіңіз. 
7. Тақырыпқа байланысты сөздік құру: 

- қонақ үй классификациясы 

- жұлдыздар жүйесі 

- әріптер жүйесі 

- корона жүйесі 

- разряд жүйесі 

- мотель 

- коммерциялық орналастыру орындары 

- әлеуметті орналастыру орындары 

- мамандандырылған орналастыру орындары 

- жеке адамдардың орналастыру орындары 

- пансионат 

- туристік базалар 

- жастардың қонақ үйлері 

- туристік қонақ үйлері 

- бунгало 

- туристік ауыл 

- туристерге арналған отельдер 

- белсенді көңіл көтеруге арналған отельдер 

- жанұялық туризм отельдері 

- орташа және төменгі деңгейлі сервисті отельдер 

- қонақ үй типологиясы 

- отель-люкс 

- орташа класты қонақ үй 

- қонақ үй – апартамент 

- үнемді класты қонақ үй 

- курортты қонақ үй 

- таймшеринг 

- үй иелену 

- мейрамханалар класы 

- мейрамханалардың жіктелуі 

- кафе 

- асхана 

- тіскебасар орыны 

- бар 

- буфет 

- кейтеринг 

БОӨЖ тапсырмалары: 



 17

1. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарының кластылығы нені 

білдіреді? 

2. Мейрамхана қызметі туралы не айта аласыз? 

3. Мейрамхана бизнесінің ерекшелігі қандай? 

4. Мейрамханаларды жіктеудегі келістер қандай? 

5. Қонақ үйлерді жіктеудегі келістер қандай?  

6. «Туристерді орналастыру орындарының стандарттық 

жіктелуі» түсігінің мәнін ашыңыз. 

7. ДТҰ ұсынған классификацияның ерекшелігі қандай? 

8. Қонақ үйлер классификациясының қандай түрлерін Сіз 

білесіз? 

9. Қонақ үйдің негізгі түрлерін сипаттаңыз. 

10. Қонақ үйді ұйымдастыру жүйесі қандай элементтерден 

тұрады? 

11. Шетел тамақтану кәсіпорындарына сипаттама беріңіз. 

12. Мейрамхана қызметінің сервис сапасы төңірегінде не айта 

аласыз? 

13. Әлемдегі тамақтану индустриясының алғы қатарлы 

кәсіпорындарының қызметері туралы не білесіз? 

14. Түрлі категориялы туристер үшін кешенді тамақтанудың 

баламалы мәзірін (меню) құрып көріңіз. 

 
3-ТАҚЫРЫП. ҚОНАҚ ҮЙ БИЗНЕСІНДЕГІ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 

СТАНДАРТТАР 
 

Лекция жоспары (1 сағат) 
1. Қонақ үй бизнестегі бөлімдердің жұмыс істеу ерекшеліктері және өз 

аралық байланыстар. 

2. Қабылдау және орналастыру қызметтердің стандартты. 

Әдебиет: 1,2,5,6,7,22,23 
 

Семинар сабағының жоспары (4 сағат) 
1- сабақ 

1. Қонақ үй бизнестегі бөлімдердің жұмыс істеу ерекшеліктері және өз 

аралық байланыстар. 

2. Қабылдау және орналастыру қызметтердің стандарттық. 

2- сабақ 
1. Қонақ үйдің презентациясы. 

2. Әр-түрлік категориялық кездесулер. 

3 – сабақ  
1.Қонақ үй туралы ақпарат беру. 

2.Халықаралық стандарттар 
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 4 – сабақ 
1.Қонақ үй кәсіпорынның басты қызметі. 
2.Қонақ үй бизнесінің негізгі түсініктері 
3.Қонақ үй және оның ерекшеліктері  
БӨЖ тапсырмалары: 

1. «Қонақ үй құрылысын жобалауда ескерілетін жағдайлар» 

тақырыбына баяндама жасау. 

2. «Қазіргі кезеңдегі қонақ үй құрылысындағы батыл көзқарастар» 

тақырыбына реферат жазу. 

3. Тақырыпқа байланысты сөздік жасаңыз. 

4. Қонақ үй құрылысының талаптары бойынша ұйымдастырылған 

кәсіпорындарының сурет альбомын жасаңыз. 

БОӨЖ тапсырмалары: 
1. Қонақ үй ғимаратының жіктелу белгілері қандай? 

2. Қандай категориялы қонақ үй банкет залын, бар, түнгі клубты 

ұйымдастырады?. 

3. Орындалған жұмыс көлемі бойынша қонақ үй құрылғыларын 

сипаттаңыз. 
4. Орналасу жағдайлары бойынша қонақ үй құрылғыларын 

сипаттаңыз. 
5. Қонақ үйді салуда қандай қағидаларға жүгіну қажет? 

6. Әлемдік деңгейдегі қонақ үйлерді салуда қолданылған 

архитектуралық шешімдер туралы не білесіз? 

7. Қонақ үй кешенін орналастыруға жер таңдауды қандай 

факторлар анықтайды? 

 

4 - ТАҚЫРЫП. ҚОНАҚЖАЙЛЫЛЫҚ СФЕРАСЫНДАҒЫ 
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ СТАНДАРТТАРЫ 

 
                                   Лекция жоспары (2 сағат) 

1– лекция 
1. Қызмет көрсету стандарттары: мақсаттары мен алдына қоятын 

тапсырмалары. 

2. Персоналмен жұмыс істеудің қазіргі тәсілдері. 

3. Қонақ үй кәсіпорындарын қаржылық басқарудың тәсілдері. 

    
2 – лекция 

1. Қонақ үй қызметтерін сертикаттау мен лицензиялау. 

2. Қызмет көрсету сапасы және қызмет көрсетудің негізгі 

сипаттамалары (нормативті құжаттар). 

3. Сапалы қызмет көрсету модельдері. 

Әдебиет: 1,2,6,8,10,19,24 
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Семинар сабағының жоспары (4 сағат) 

1 - сабақ 
1. Қызмет көрсету стандарттары: мақсаттары мен алдына қоятын 

тапсырмалары. 

2. Персоналмен жұмыс істеудің қазіргі тәсілдері. 

 
2 - сабақ 

1. Қонақ үй қызметтерін сертикаттау мен лицензиялау. 

2. Қызмет көрсету сапасы және қызмет көрсетудің негізгі 

сипаттамалары (нормативті құжаттар). 

 
3 – сабақ 

1. Қонақ үй кәсіпорындарын қаржылық басқарудың тәсілдері. 

2.Сапалы қызмет көрсету модельдері. 

 
5 – сабақ 

1.Нормативті құжаттар. 

2.Қонақ үй лицензиялау және қонақ үйдің стандарттары 

БӨЖ тапсырмалары: 
1. Реферат дайындау. Тақырыбы: 

А) Қонақ үйдегі орын-жайлар және олардың жіктелуі. 

Ә) Қонақ үйдің қоғамдық бөлігінде қонақтарға қызмет көрсетуді 

ұйымдастыру. 

Б) Қонақ үйдің тұрғын бөлігінің құрамы. 

БОӨЖ тапсырмалары: 
1. Функционалды арнауы бойынша қонақ үйдегі орын-жайлар 

қалайша бөлінеді? 

2. Қызметтік және тұрмыстық орын-жайлардың ерекшелігі қандай? 

3. Қонақ үйдегі мейрамхана залына қойылатын талаптар қандай? 

4. Қонақ үйдің қоғамдық бөлігінде қандай қызметтер көрсетіледі? 

5. Қонақ үйдің тұрғын бөлігінің құрамына не жатады? 

6. Қонақ үй нөмірінде қандай қызметтік зоналар болады? 

 

2-МОДУЛЬ. ҚОНАҚ ҮЙ БИЗНЕСІН БАСҚАРУ 
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

5-ТАҚЫРЫП. ҚОНАҚ ҮЙ БИЗНЕСІНДЕГІ КАДР САЯСАТЫН 
ҚАЛЫПТАСТЫРУ  

 
Лекция жоспары (2 сағат) 

1-лекция 
1. Кадр саясатын басқару. 
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2. Кәсіби оқытудың ерекшеліктері мен тәсілдері. 

3. Қызмет көрсету персоналдарын аттестациялау  

4. Еңбекті ынталандыруды ұйымдастыру жүйесі. 

 
2-лекция 

1. Еңбекақы жүйесін және формасын дайындау. 

2. Ұжымдық келісім – шарттар. 

3. Кадр саясатының әлеуметтік – психологиялық аспектілері. 

4. Дау – жанжалдарды болдырмау стратегиялары. 

5. Корпоративті этика және қауіпсіздікті қамтамасыз ету жүйесі.  

Әдебиет: 1,3,5,6,7,9,16,24 
 

Семинар сабағының жоспары (4 сағат) 
1 - сабақ 

1. Кадр саясатын басқару. 

2. Кәсіби оқытудың ерекшеліктері мен тәсілдері. 

3. Қызмет көрсету персоналдарын аттестациялау  

4. Еңбекті ынталандыруды ұйымдастыру жүйесі. 

 

2 - сабақ 
1. Еңбекақы жүйесін және формасын дайындау. 

2. Ұжымдық келісім – шарттар. 

3. Кадр саясатының әлеуметтік – психологиялық аспектілері. 

4. Дау – жанжалдарды болдырмау стратегиялары. 

5. Корпоративті этика және қауіпсіздікті қамтамасыз ету жүйесі.  

 

3 - сабақ 
1. Орналастыру қызметі, оның функциялары. 

2. Қонақ үй кешенінің тұрғын бөлімі және ондағы қызмет көрсету. 

3. Қонақ үйдің тұрғын бөлімінің құрамы: нөмірлер, коммуникациялар, 

қонақтарға арналған бөлімдер, лифт және сатылық холдар, кезекші 

қызметкерлердің бөлімдері. 

 

4 - сабақ 
1. Нөмірлердің классификациясы.  

2. Бөлімдердің түрлеріне қарай қонақ үйдің тұрғын бөлімінде қызмет 

көрсету. 

БӨЖ тапсырмалары: 
1. Реферат дайындау. Тақырыбы: 

А) Тамақтандыру кәсіпорындары қызметінің мәні. 

Ә) Даярлау цехтарында жұмысты ұйымдастыру. 

БОӨЖ тапсырмалары: 
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1. Тамақтандыру кәсіпорындарындағы сауда орын-жайларына нені 

жатқызамыз? 

2. Вестибюльдің арнауы қандай? 

3. Гардероб қызметін ұйымдастыруда қандай ерекшеліктер 

болады? 

4. Аванзалды жабдықтау ерекшелігі қандай? 

5. Тұтынушыларға әсер қалдырудағы мейрамхана интерьерінің 

маңызы қандай? 

6. Қандай жарық беру түрлерін білесіз? 

7. Залдарды заманауи безендіруде қолданылатын материалдар. 

8. Қосалқы сауда орын-жайларының ерекшелігі неде? 

 
6-ТАҚЫРЫП. ҚОНАҚ ҮЙ БИЗНЕСІНДЕ ТАБЫСТАРДЫ 

БАСҚАРУ 
Лекция жоспары (2 сағат) 

1-лекция 
1. Қонақ үйлердің қаржылық қызметінің нәтижелерінің негізгі 

көрсеткіштері. 

2. Қонақ үй индустриясында табысты басқару (YIELD Managment) 

3. Өзіндік құнға шығындарды маржиналды тәсілмен қосу (DIRECT-

COSTING) 

 

2-лекция 
1. Операциондық талдау (шығындар-көлем-пайда) 

2. Толық өзіндік құн тәсілі 

3. Баға белгілеу тәсілдері және бағаларды дифференциациялау 

Әдебиеттер: 1,3,4,7,8,10,18 
 

Семинар сабағының жоспары (4 сағат) 
1 - сабақ 

1. Қонақ үйлердің қаржылық қызметінің нәтижелерінің негізгі 

көрсеткіштері. 

2. Қонақ үй индустриясында табысты басқару (YIELD Managment) 

3. Өзіндік құнға шығындарды маржиналды тәсілмен қосу (DIRECT-

COSTING) 

4. Тұрақты және өзгермелі шығындардың құрылымы. 

 

2-сабақ 
1. Операциондық талдау (шығындар-көлем-пайда) 

2. Толық өзіндік құн тәсілі 

3. Баға белгілеу тәсілдері және бағаларды дифференциациялау 

4. Нарықтар бойынша табыстарды сегменттеу 
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3-сабақ 

1. Электр жабдығы, оның негізгі сипаттамалары. 

2. Дәліздер, лифт, сатыларды жарықтандыру. 

3. Нөмірлердің жарықтандырылуы. 

 

4-сабақ 
1. Әлсіз тоқ шаруашылығы, қонақ үй  қызметі үшін оның маңызы. 

2. Лифттік шаруашылық. 

3. Жергілікті есептеу желісі, оның құрылымы және атқаратын 

қызметі. 

БӨЖ тапсырмалары: 
1. Реферат дайындау. Тақырыбы: 

     А) Қоймалық шаруашылық қызметінің мәні. 

    Ә) Асүйлік ыдысты жуу орын-жайының қолданылу 

мақсаты. 
БОӨЖ тапсырмалары: 

1. Тамақтандыру кәсіпорындарындағы сауда орын-жайларына нені 

жатқызамыз? 

2. Вестибюльдің арнауы қандай? 

3. Гардероб қызметін ұйымдастыруда қандай ерекшеліктер 

болады? 

4. Аванзалды жабдықтау ерекшелігі қандай? 

5. Тұтынушыларға әсер қалдырудағы мейрамхана интерьерінің 

маңызы қандай? 

6. Қандай жарық беру түрлерін білесіз? 

7. Залдарды заманауи безендіруде қолданылатын материалдар. 

8. Қосалқы сауда орын-жайларының ерекшелігі неде? 

 
 
3-МОДУЛЬ. ҚОНАҚ ҮЙ БИЗНЕСІН БАСҚАРУДА АҚПАРАТТЫҚ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ РӨЛІ 
7-ТАҚЫРЫП. АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ЖҮЙЕСІ 

Лекция жоспары (1 сағат) 
 

1-лекция 
1. Туризмдегі жаңа технологиялардың енгізудің даму жолдары мен 

тиімділігі. 

2. Жаңа ақпарат технологиялардың түсініктері. 

3. Әлеуметтік – мәдени қызмет көрсету және туризм дамуына 

ақпараттық технологиялардың әсері. 

Әдебиеттер: 1, 3,4,7,8,10,12,26  
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Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

 
1- сабақ 

1. Туризмдегі жаңа технологиялардың енгізудің даму жолдары мен 

тиімділігі. 

2. Жаңа ақпарат технологиялардың түсініктері. 

 

2- сабақ 
1. Ақпарат технологияларың құрылымы. 

2. Әлеуметтік – мәдени қызмет көрсету және туризм дамуына 

ақпараттық технологиялардың әсері. 

БӨЖ тапсырмалары: 
1. Реферат дайындау. Тақырыбы: 

    А) Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорнының сауда орын-жайыны 

қызметін ұйымдастыру. 

   Ә) Мейрамхана интерьеріндегі заманауи шешімдер. 

   Б) Мейрамхана интерьерін безендірудегі талаптар. 
БОӨЖ тапсырмалары: 

1. Жаңа технологиялардың тиімділігі неде? 

2. Жаңа ақпараттық технология дегеніміз не? 

3. Қызмет көресту саласына жаңа ақпараттық технологиялардың 

пайдасы? 

 
8-ТАҚЫРЫП. БРОНЬ ЖӘНЕ РЕЗЕРВ ЖҮЙЕЛЕРДІҢ 

КОМПЬЮТЕРЛІК СИПАТТАМАЛАРЫ 
 

Лекция жоспары (1 сағат) 
1. Amadeus, Galileo, Sabro брондау жүйесі. 

2. Басқа шетелдік брондау жүйесі 

3. Ресейлік компьютерлік брондау жүйелері. 

Әдебиеттер: 1,2,3,4,5,7,8,21,23 
                    

Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 
1-сабақ 

1. Amadeus брондау жүйесі. 

2. Galileo бронь жүйесі. 

3. Sabro брондау жүйесі 

2 - сабақ 
1. Басқа шетелдік брондау жүйесі 

2. Ресейлік компьютерлік брондау жүйелері. 

3. Брондау жүйесі таңдау. 
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БӨЖ тапсырмалары: 
1. Тақырыптың сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу. 

2. Өзін тексеруге арналған сұрақтарға жауап беру. 

3. Тақырыпқа байланысты сөздік жасаңыз. 

4. Тақырыптың негізгі мезеттері бойынша слайд жасаңыз. 

5. 10-нан кем емес тест сұрақтарын құраңыз. 

6. Реферат дайындау. Тақырыбы: 

     А) Брондау жүйесі. 

    Ә) Sabro брондау жүйесі. 
БОӨЖ тапсырмалары: 
1. Брондау денегіміз не? 

2. Брондауды жіктеуде қандай белгілер қолданылады? 

3. Брондауды қандай түрлерін білесіз? 

4. Брондауды қолданылу мақсаты қандай? 

5. Брондауды е қандай жабдықтар болуы тиіс? 

 

9 – ТАҚЫРЫП. МЕНЕДЖМЕНТ АҚПАРТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР 
 

Лекция жоспары (1 сағат) 
1. Менеджмент ақпарттық жүйелер жіктелуі. 

2. Туристік фирмаларды басқару кешені. 

3. «Арим – Софт», «Само – тур», «Мастер -Тур», «Интур – Софт»  

фирманың бағдарламалық өнімі 

Әдебиеттер: 1, 23, 24, 25, 16, 19 
 

Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 
 

1 – сабақ 
1.  Менеджмент ақпарттық жүйелер жіктелуі. 

2. Туристік фирмаларды басқару кешені. 

3. «Арим – Софт» фирманың бағдарламалық өнімі 

4. «Само – тур» бағдарламасы мен «Мастер -Тур» бағдарламалық 

кешені. 

 
2 – сабақ 

1. «Интур – Софт» бағдарламалық өнімі 

2. Coninent-ANT жүйесі мен «Тур» бағдарламасы  

3. Jack бағдарламасы мен «Туристский офис» бағдарламасы 

 

БӨЖ тапсырмалары: 
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1. Қонақ үйлердің жұмысын замауни бағдарламалар  қаншалықты 

жеңілдетеді. 

2. Қазақстандық қонақ үйлер заманауи технологиялардың қай 

түрлері мен жұмыс жасайтындығы туралы ақпарат жинау. 

3. Заманауи бағдарламаларды туризм саласында қолдану 

тиімділігі.  

БОӨЖ тапсырмалары: 
1. Coninent-ANT жүйесі мен «Тур» бағдарламасының ерекшелігі неде? 

2. Jack бағдарламасы мен «Туристский офис» бағдарламасына 

сипаттама беріңіз? 

3. «Само – тур» бағдарламасы мен «Мастер -Тур» бағдарламалық 

кешені басқа бағдарламалардан айырмашылығы? 

 

10 – ТАҚЫРЫП. ҚОНАҚЖАЙЛЫҚ КЕШЕНДЕРДІ БАСҚАРУ 
ЖҮЙЕЛЕРДЕГІ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР 

 
Лекция жоспары (2 сағат) 

1 – лекция 
1. Қонақ үй кешендерінің жалпы сипаттамасы. 

2. Hotel – 2005 қонақ үй автоматтық жүйесі 

3. «Отель – Симпл» қонақ үйге автоматтық ақпарттық жүйе 

4. «Меридиан-1» жүйе 

5. «Рексофт» фирманың бағдарламалық өнімдері. 

2 – лекция 
1. Lodging Touch жүйесі. 

2. KEI-Hotel қонақжайлық шаруашылығында автоматтық кешені. 

3. Fidelio жүйесі. 

4. «Дан – пансион» кешенді автоматтық жүйесі 

5.  Nimeta жүйесі 

 
Семинар сабағының жоспары (4 сағат) 

 
1 – сабақ  

1. Қонақ үй кешендерінің жалпы сипаттамасы. 

2. Hotel – 2005 қонақ үй автоматтық жүйесі 

3. «Отель – Симпл» қонақ үйге автоматтық ақпарттық жүйе 

 

2 – сабақ  
1. «Меридиан-1» жүйе 

2. «Рексофт» фирманың бағдарламалық өнімдері. 

 

         3 – сабақ  
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1. Lodging Touch жүйесі. 

2. KEI-Hotel қонақжайлық шаруашылығында автоматтық кешені. 

Fidelio жүйесі 

 

6 – сабақ  
1. «Дан – пансион» кешенді автоматтық жүйесі 

2.  Nimeta жүйесі 

БӨЖ тапсырмалары: 
1. Тақырыптың сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу. 

2. Өзін тексеруге арналған сұрақтарға жауап беру. 

3. Тақырыпқа байланысты сөздік жасаңыз. 

4. Тақырыптың негізгі мезеттері бойынша слайд жасаңыз. 

5. 10-нан кем емес тест сұрақтарын құраңыз. 

БОӨЖ тапсырмалары: 
1. Қонақ үй және мейрамхана саласында автоматтық жүйелердің 

қажеті? 

2. Қонақ үй кешеніңде автоматтық жүйелерді қолдану маңыздылығы 

неде? 

3. Қонақ үйлер аталмыш автоматтық жүйелерді қандай параметрлерін 

ескере отырып таңдайды деп ойлайсыз? 

 
 

6 үлгі 

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі 
Негізгі әдебиеттер: 

 
1) 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. 

2) Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев Жолдауы 

Астана, 2015 жылғы 30 қараша 

3) Алексеев В.И. Информационные технологии в туризме и 

гостиничном менеджменте: оқу құралы – Санк-Петербург: 

Д.А.Р.К.- 2008, 224 б. 

4)  Браймер Р.А. Основы управления в индустрии 

гостеприимства. Перевод с англ. - М.: Аспект.Пресс, 1995 

5)  Волков Ю.Ф. Технология гостиничного обслуживания: оқулық – 2- 

басылым. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2005.  
6) Волков Ю. Ф. Гостиничный и туристский бизнес: оқу құралы - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2008.  

7)  Джон Уокер. Введение в гостеприимство. М.: ЮНИТИ, 1999 
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8)  Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство и 

туризм. М.: ЮНИТИ, 1998 

9) Матаева Б.Т. Аешова Н.Т. Қонақ үй шаруашылығы: оқу 

құралы – Қарағанды, ҚҚЭУ, 2009  

10) Могильный М.П.  Организация и технология обслуживания 

питанием в гостиничных комплексах: рекомендации, перспективы, 

проектирование - М.: ДеЛи принт, 2004.  

11)  Федцов В.Г. Культура гостинично-туристского сервиса: оқу 

құралы - Ростов-на-Дону: Феникс, 2008.  

12)  Филипповский Е. Е., Шмарова Л.В. Экономика и организация 

гостиничного хозяйства - М.: Финансы и статистика, 2008.  

13)  Юльчиева Г.Н. Менеджмент персонала в гостиничном 

бизнесе/ оқу құралы – Алматы: ЖШС «Издательство LEM», 

2012.  
 Қосымша әдебиеттер: 

14) Бухарова З.А. және басқалары. Технико-экономический анализ 

хозяйственной деятельности предприятия бытового 

обслуживания. М.: Легкопромиздат, 1991 

15) Байжанова Г.К. Актуальные проблемы в управлении 

человеческими ресурсами в индустрии гостеприимства // Альпари 

– 2010, №1, 131-132 

16) Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности. Оқулық. М.: 

НОЛИДЖ, 1996 

17) Гасанов А. Формы гостиничного хозяйства и классификация 

средств размещения // Қаржы-Қаражат – 2008, №5, б.14-21 

18) Квартальнов В.А. Туризм. Оқулық. М.: Финансы и статистика, 

2006 

19) Копанева Г.И. Интерьер современных гостиниц. М.: Экономика, 

1998 

20) Рахимбекова Ж. Современное направление развития гостиничного 

хозяйства в Республике казахстан // Экономика и статистика – 

2008, №, б.88-95 

21) Сенин В.С.Организация международного туризма: оқу құралы. 

М.: Финансы и статистика, 2002 

22) Сорокина Т. Внутрифирменный маркетинг в ресторанно-

гостиничном бизнесе // Маркетинг – 2006, №4, б.49-59 

23) Чудновский А.Д. және басқалары. Туризм и гостиничное 

хрзяйство. – М., 2000 

24) Чудновский А.Д., Жукова М.А., Сенин В.С. Управление 

индустрией туризма: оқулық. – М.: КНОРУС, 2004 

25) Эм Т. Инвестиции в гостеприимство // Деловой Казахстан – 2010, 

9 ақпан 
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26) Липская Л. Гостеприимство в режиме онлайн // Турбизнес -2011, 

№2, б.40-41 

7 үлгі 

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

 
1 шептік бақылау өткізуге арналған сұрақтар: 

1. Кіріспе. Қонақ үй бизнестің негіздерін зерттеу. 

2. Қонақ үй бизнестегі таймшер нарығымен танысу. 

3. Қазіргі алдынғы қонақ үй бизнестегі жүргізу технологиялармен 

(тәжәрибе) танысу. 

4. Демалу және көңіл көтеру философиясы 

5. Қонақжай индустриясының тарихи тамыры. 

6. Қонақжайлық түсінік. 
7. Істік байланыстағы серіктестердің дұрыс коммуникациясы. 

8. Қонақ үй бизнестің маркетингі. 

9. Орналастыру орындарының ДТҰ ұсынған классификациясы. 

10. Орналастыру орындарының төрт тобы, оларға сипаттама. 

11. Қонақ үйлер және ұқсас мекемелер. 

 
12. Қонақ үй бизнестегі бөлімдердің жұмыс істеу ерекшеліктері және 

өз аралық байланыстар. 

13. Қабылдау және орналастыру қызметтердің стандарттық. 

14. Қонақ үйдің презентациясы. 

15. Әр-түрлік категориялық кездесулер. 

16.Қонақ үй туралы ақпарат беру. 

17.Халықаралық стандарттар 

18.Қонақ үй кәсіпорынның басты қызметі. 
19.Қонақ үй бизнесінің негізгі түсініктері 
20.Қонақ үй және оның ерекшеліктері  
21. Қызмет көрсету стандарттары: мақсаттары мен алдына қоятын 

тапсырмалары. 

22. Персоналмен жұмыс істеудің қазіргі тәсілдері. 

23. Қонақ үй қызметтерін сертикаттау мен лицензиялау. 

24. Қызмет көрсету сапасы және қызмет көрсетудің негізгі 

сипаттамалары (нормативті құжаттар). 

25. Қонақ үй кәсіпорындарын қаржылық басқарудың тәсілдері. 

26.Сапалы қызмет көрсету модельдері. 

27.Нормативті құжаттар. 

28.Қонақ үй лицензиялау және қонақ үйдің стандарттары 

29. Кадр саясатын басқару. 

30. Кәсіби оқытудың ерекшеліктері мен тәсілдері. 
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31. Қызмет көрсету персоналдарын аттестациялау  

32. Еңбекті ынталандыруды ұйымдастыру жүйесі. 

33. Еңбекақы жүйесін және формасын дайындау. 

34. Ұжымдық келісім – шарттар. 

35. Кадр саясатының әлеуметтік – психологиялық аспектілері. 

36. Дау – жанжалдарды болдырмау стратегиялары. 

37. Корпоративті этика және қауіпсіздікті қамтамасыз ету жүйесі.  

38. Орналастыру қызметі, оның функциялары. 

39. Қонақ үй кешенінің тұрғын бөлімі және ондағы қызмет көрсету. 

40. Қонақ үйдің тұрғын бөлімінің құрамы: нөмірлер, коммуникациялар, 

қонақтарға арналған бөлімдер, лифт және сатылық холдар, кезекші 

қызметкерлердің бөлімдері. 

  

2-шептік бақылау өткізуге арналған сұрақтар: 
1. Нөмірлердің классификациясы.  

2. Бөлімдердің түрлеріне қарай қонақ үйдің тұрғын бөлімінде қызмет 

көрсету. 

3. Қонақ үйлердің қаржылық қызметінің нәтижелерінің негізгі 

көрсеткіштері. 

4. Қонақ үй индустриясында табысты басқару (YIELD Managment) 

5. Өзіндік құнға шығындарды маржиналды тәсілмен қосу (DIRECT-

COSTING) 

6. Тұрақты және өзгермелі шығындардың құрылымы. 

7. Операциондық талдау (шығындар-көлем-пайда) 

8. Толық өзіндік құн тәсілі 

9. Баға белгілеу тәсілдері және бағаларды дифференциациялау 

10. Нарықтар бойынша табыстарды сегменттеу 
11. Электр жабдығы, оның негізгі сипаттамалары. 

12. Дәліздер, лифт, сатыларды жарықтандыру. 

13. Нөмірлердің жарықтандырылуы. 

14. Әлсіз тоқ шаруашылығы, қонақ үй  қызметі үшін оның маңызы. 

15. Лифттік шаруашылық. 

16. Жергілікті есептеу желісі, оның құрылымы және атқаратын 

қызметі. 

17. Туризмдегі жаңа технологиялардың енгізудің даму жолдары мен 

тиімділігі. 

18. Жаңа ақпарат технологиялардың түсініктері. 

19. Ақпарат технологияларың құрылымы. 

20. Әлеуметтік – мәдени қызмет көрсету және туризм дамуына 

ақпараттық технологиялардың әсері. 

21. Amadeus брондау жүйесі. 

22. Galileo бронь жүйесі. 
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23. Sabro брондау жүйесі 

24. Басқа шетелдік брондау жүйесі 

25. Ресейлік компьютерлік брондау жүйелері. 

26. Брондау жүйесі таңдау. 

27. Менеджмент ақпарттық жүйелер жіктелуі. 

28. Туристік фирмаларды басқару кешені. 

29. «Арим – Софт» фирманың бағдарламалық өнімі 

30. «Само – тур» бағдарламасы мен «Мастер -Тур» бағдарламалық 

кешені 

31. «Интур – Софт» бағдарламалық өнімі 

32. Coninent-ANT жүйесі мен «Тур» бағдарламасы  

33. Jack бағдарламасы мен «Туристский офис» бағдарламасы 

34. Қонақ үй кешендерінің жалпы сипаттамасы. 

35. Hotel – 2005 қонақ үй автоматтық жүйесі 

36. «Отель – Симпл» қонақ үйге автоматтық ақпарттық жүйе 

37. «Меридиан-1» жүйе 

38. «Рексофт» фирманың бағдарламалық өнімдері. 

39. Lodging Touch жүйесі. 

40. KEI-Hotel қонақжайлық шаруашылығында автоматтық кешені. 

41. Fidelio жүйесі 

42. «Дан – пансион» кешенді автоматтық жүйесі 

43. Nimeta жүйесі 

 

Емтиханға дайындалуға арналған сұрақтар: 
1. Ежелгі орта ғасырда Еуропада «қонақ үй бизнесінің» құлдырауы 

немен байланысты болды. 

2. Рим империясындағы түнеу орындары несіне қарай түрлі 

символдармен белгіленген? 

3. Б.з.б. V-ғасырда керуен-сарайларда, қандай саяхатшыларға, 

қазіргі тілмен «толық пансион» ұсынылған. 

4. Крест жорықтар дәуірі басталғанда саяхатшылардың ұстанған 

бағыты қандай болды. 

5. Еуропада қазіргі мотельдерге сәйкес кәсіпорындардың бой 

жазуына не әсер етті. 

6. Көне Еуропалық жол бойғы қонақ үйлердің қызметін тұтынғандар 

қатарына кімдер жатпайды. 

7. «Қонақ үй, отель» сөздері алғаш қайда қолданылды. 

8. «Отель» сөзінің айналымға енуі қандай мекеменің пайда 

болуымен байланысты. 

9. «Отельмен» қатар дерлік айналымға қандай сөз қосылды. 

10. «Мейрамхана» сөзінің айналымға қосылуы қай елдің 

рестораторымен байланысты. 
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11. Басқарушысы, қызметкерлері, қабылдауы және арнайы киімді 

персоналы бар қонақ үйлер қай ғасырда пайда болды. 

12. .Цезарь Ритц қай елдің тумасы. 

13. Мейрамханада сусындарды ұсынудан табыстың ұлғаюына 

септігін тигізген Ц.Ритцтің жаңашылдық қадамы. 

14. «Клиенттікі әрқашан дұрыс» ұранының авторы. 

15. Американың қарқынды автомобилизациялаумен байланысты 

«мотельдің» пайда болуы қай кезге шақ. 

16. Бірінші халықаралық қонақ үй тізбегі. 

17. Hilton қонақ үй тізбегінің пайда болуы қай саладағы компанияның 

құрылуымен байланысты. 

18. Rixos қонақ үйі Қазақстанның қай қаласында орналасқан. 

19. Әлемдік қонақ үй бренді - Inter Continental қай қалада. 

20. Қазақстандық ассоциация (КАГиР) қонақ үйлермен қатар нені 

қамтиды. 

21. Қонақты сыйлау, оны қарсы алу, оның құрметіне мереке 

ұйымдастыру қандай түсініктің мәнін білдіреді. 

22. «Қонақжайлық индустриясы» түсінігімен не қамтылады. 

23. Қонақ үй индустриясы нені қамтиды. 

24. Орналастыру құралы жалпылама алғанда нені білдіреді. 

25. Қонақ үйде қызметі бойынша есепке алынатыны. 

26. Орналастыру кәсіпорыны қызметін сипаттайтын көрсеткіштер 

қатарына жатпайтыны. 

27. Орналастыру құралының категориясын не сипаттайды. 

28. Кез-келген категориялы қонақ үйлерге қойылатын талаптар. 

29. Орналасуы бойынша қонақ үй категориясының жіктелуі. 

30. Қонақ үйлердің орналасуына байланысты жіктеуі. 

31. Теңіз, өзен немесе көл жағалауында туристерді орналастыру. 

32. Қызмет деңгейі, ассортименті және құны бойынша қонақ үйлердің 

жіктеуі. 

33. Жоғарғы класты декор, жиһаз, жабдықталған салондармен не 

ерекшеленеді. 

34. Қонақ үй типтері. 

35. Ас үй бөлмесі тұрмыс техникасы, ыдыс-аяқ жинағымен 

жабдықталған, пәтерлі типті нөмірлерін не ұсынады. 

36. 400-ден 2000-ға дейін нөмірлері болатын, қала орталығында 

орналасатын, қымбат өңдеу және жоғары сапамен ерекшеленетін 

қонақ үй. 

37. Туристердің орналасу құралдарының стандартты жіктелуіндегі 

категориялар. 

38. Туристердің ұжымдық орналасу құралы. 

39. Қонақ үйлердің кең тараған жіктеулері. 
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40. Қонақ үй белгілерінің әріп жүйесі қай елде қолданылады. 

41. Қонақ үй белгілерінің «тәж» немесе «кілттер» жүйесі қай елде 

қолданылады. 

42. Қазақстанда қолданылатын қонақ үй белгісі. 

43. Египеттің қонақ үй жіктеуі немен ерекшеленеді. 

44. «Жұлдызды» жүйедегі сан  шегі. 

45. Австриядағы фермердің жанұясы қызмет көрсететін 1-3 қабатты 

үйлер қалай аталады. 

46. Австрияда кездесетін «youth hotels» қызметін пайдаланушылар 

қайда түнейді. 

47. Қытайлық «zhaodaisuo» қабылдау орындары көрсеткіштерін 

немен салыстыруға болады. 

48. «Жұлдызбен» қатар, «zhaodaisuo», «jindian», «binguan» атаулы 

шкалалар қай елде қолданылады. 

49. Грециядағы «А» категориялы қонақ үй неге сәйкес келеді. 

50. «В» категориялы грек қонақ үйі неге сәйкес келеді. 

51. Грециядағы «С» категориялы қонақ үй неге сәйкес келеді. 

52. Ұлыбритандық «тәж» тілін «жұлдыздыға» аудару үшін не қажет. 

53. Туризм индустриясының анықтамасы. 

54. Отелдердің әлемдік желісі. 

55. Қонақжайлықтың анықтамасы. 

56. Халықаралық қонақ үй иелері одағы қашан құрылды. 

57. Орналастыру орындарының ерекшеліктеріне не жатады. 

58. Қазақстандағы ең алғаш қонақ үй. 

59. Туристік орналастырудың кластары. 

60. Қонақ үй кешеніне не жатады. 

61. Қонақ үй емес кешенге не жатады. 

62. Қонақ үйлердің классификациясы. 

63. Қонақ үйлерді ұйымдастыру жүйелері. 

64. Жұлдыз жүйесі тараған ел. 

65. Әріп жүйесі қолданылатын ел. 

66. Корона жүйесі қолданылатын ел. 

67. Мотельдердің классификациясына жататыны. 

68. Орналастыру орындарының ДТҰ ұсынған классификациясы. 

69. Орналастыру орындарының төрт тобын атаңыз. 

70. Коммерциялық орналастыру мекемелерін атаңыз. 

71. Арнайы орналастыру орындары. 

72. Жеке туристік орналастыру орындары. 

73. Туристік қонақ үйінің анықтамасы. 

74. Британдық турагенттер ассоциациясының жіктеуі бойынша бір 

жұлдызды қонақ үй неге сәйкес. 

75. Екі жұлдызды қонақ үй неге сәйкес. 



 33

76. Үш жұлдызды қонақ үй неге сәйкес. 

77. Төрт жұлдызды қонақ үй неге сәйкес. 

78. Бес жұлдызды қонақ үй неге сәйкес. 

79. Минимум жайлылықты ұсыну. 

80. Тұру сапасы және қызмет ету деңгейі қайда экстракласты. 

81. Италияда отельдер неше категория бойынша 

дифференциалданады. 

82. Италяндық қонақ үйлердің барлығына дерлік тән ерекшелік. 

83. Пансионат, туристік жатақханалар қайсыған жатады. 

84. Сауықтыру мекемелері, еңбек және демалу лагерлері қайсыған 

жатады.  

85. Қайда ұсынылатын қызметтер тізімі салыстырмалы шектелмеген. 

86. Белгілі нөмірлер санынан тұратын, бірыңғай басқаруы бар, 

қызметтер жиынтығын ұсынатын ұжымдық орналастыру құралы. 

87. Автотуристер үшін туристік үй. 

88. Клубтық демалысты иелену жүйесі. 

89. Таймшер ең алғаш қайда пайда болды. 

90. Таймшер жүйесінде сату мерзімі немен анықталады. 

91. Таймшер  индустриясында қолданылатын маусым. 

92. Таймшерде «қызыл» түс нені білдіреді. 

93. Таймшерде «көк» түс нені білдіреді.  

94. Таймшердің тұтынушысы сатып алатыны. 

95. Жжүзетін қонақ үй. 

96. Судағы жүзбейтін кішігірім қонақ үй. 

97. Автотуристерге маусымдық қызмет көрсету кешені. 

98. Вагондары бар қозғалмалы қонақ үй. 

99. Теңіз саяхаты және ұшақпен ұшуды үйлестіре демалуға арналған 

орналастыру құралы. 

100. Категориясыз қонақ үйлер қатарына жатқызылуы мүмкін. 

101. Караванинг. 

102. Қонақүйлердің «жұлдыздармен» жіктеу жүйесі қайда кең тараған.  
103. Туристердің ұжымдық орналасу құралына не кіреді. 

104. Жеке орналасу құралдары. 

105. Туристік бизнесте бірігіп, белгілі уақыт аралығында 

қозғалмайтын мүлікпен қолдану. 

106. «Ақ түс» уақытында таймшерді қолдану нені білдіреді. 

107. «Қызыл түс» уақытында таймшерді қолдану нені білдіреді. 

108. Бөлме қорының көлемі бойынша бірінші орында. 

109. Дүниедегі ең үлкен отель қайда орналасқан. 

110. Қонақ үйді салу инвестициялық циклі. 

111. Каркасты, блокты, монолитті және т.с.с.деп қонақ үйлер қандай 

белгісі бойынша жіктеледі. 

 34

112. Кіші,орташа, ірі деп қонақ үйлер қай белгі бойынша жіктеледі. 

113. Жыл бойғы, маусымдық деп қонақ үйлер қай белгі бойынша 

жіктеледі. 

114. Бір жұлдыздыдан бес жұлдыздыға дейін қонақ үйлер қай белгі 

бойынша жіктеледі. 

115. «Қонақ үй кешенінің архитектурасы» ұғымы. 

116. «Borj al-Arab Hotel» жеті  жұлдызды отель қайда орналасқан. 

117. Дубайдағы ең ірі отель ненің үстіне орнатылған. 

118. Дубайдағы «Borj al-Arab Hotel» ең ірі отельдің биіктігі қандай. 

119. Қонақ үй ғимараты жауап беруге тиісті нормалар. 

120. Қонақ үй ғимаратын салу кезінде оның немен үйлесуін ескеру 

қажет. 

121. Қонақ үйдің жобалануы қандай құжаттар негізінде жүзеге асады. 

122. Қонақ үй жобасының регламенттік көрсеткіштер қатарына 

жатпайтыны. 

123. Қонақ үй орындарына деген сұранымға әсер ететін факторлар. 

124. Белгілі аймақты көруге келген туристердің жалпы саны. 

125. Қонақ үй жылжымайтын мүлік нысанының орташа жарамдылық 

мерзімі. 

126. Салынып жатқан объектінің қасында басқа үйлердің болуын 

анықтау. 

127. Қонақ үй ғимаратын салуда қолданылатын негізгі қағидалар.  

128. Қонақ үйдің бір мерзімдік сыйымдылығын есептеуде не 

ескеріледі.   

129. Жаңа отель салудағы жоба алды дайындық нені қамтиды. 

130. Жаңа отель жобасын жасауда ескерілетін факторлар. 

131. Жаңа отель жобасын іске қосуда қалыптастырылған «жұмыс 

тобы». 

132. Тұрғын бөлмелерінің блогы T, Y формасындағы қонақ үй 

ғимараттары алғашқысында қай елде салынды. 

133. Арнауына қарай қонақ үй нөмірлері қалайша жіктеледі. 

134. Стандартты жағдаймен қатар, жұмыс үстелі, телефон, факс және 

т.б. болуы қандай нөмірге тән. 

135. Әдеттегі апартамент неден тұрады. 

136. Дубль-нөмірлер. 

137. Функционалды арнауы бойынша жіктелген отель. 

138. Баға деңгейіне байланысты жіктелген отель ішіндегі қымбаты. 

139. Конгресс-отельдер қай категорияға жатады. 

140. Диета, тамақтану режимі, медициналық бақылау, дене жаттығу 

және т.б. қайсыған тән. 

141. Швейцар қызмет көрсетудің қай процесіне қатысады. 

142. Қонақ үй әкімшілігі қызмет көрсетудің қай процесіне қатысады. 
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143. Медициналық жұмыскер қызмет көрсетудің қай процесіне 

қатысады. 

144. Кассир қызмет көрсетудің қай процесіне қатысады. 

145. Шеберханалар қызмет көрсетудің қай процесіне қатысады. 

146. Алдын-ала тапсырыс берудің түрлері. 

147. Төсек орын, орамал және гигиена заттарын ауыстыру мерзімі. 

148. Брондау, тіркеу, есеп айырысу, кетуді рәсімдеу қай бөлімде 

жүзеге асырылады. 

149. Қонақты жеке орналастыру процесі. 

150. Қонақ үйде көрсетілетін қызметтердің  жіктелуі. 

151. Негізгі қызметке жататыны. 

152. Комфорттың жоғары деңгейін қамтамасыз ететін, қонақтардың  

түрлі тұрмыстық және шаруашылық мүдделерін 

қанағаттандыратын шаралар жүйесі нені білдіреді. 

153. Тұрмыстық қызметтер құрамы. 

154. Жүкті тиеу, жеткізу және т.б. үшін беретіні. 

155. Есеп айырысу типтері. 

156. Қонақ үй қызметтерін өнім ретінде қарастырудағы оның 

деңгейлері. 

157. Кәсіпорынның ұйымдық құрылымының бөліктері. 

158. Жоғары басшылық қандай деңгейлерге бөлінеді. 

159. Қонақ үй мен мейрамхананы басқару құрылымының түрлері. 

160. Қонақ үй кәсіпорындарының басқару құрылымына тән. 

161. Қонақ үйдің жеке бөлімдері арасындағы байланыс қандай сипатқа 

ие. 

162. Орындалған жұмыс көлемі бойынша қонақ үйдің жіктелуін 

көрсетіңіз. 

163. Орналастыру жағдайлары бойынша қонақ үйдің жіктелуін беріңіз. 

Қонақ үй ғимараттарының жіктелуіне жататыны. 

164. Қонақ үйді салуда қолданылатын неше қағиданы білесіз. 

165. Белгілері бойынша қонақ үй ғимараттарының түрлерін атаңыз. 

166. Шетел қонақ үйлерінің типологиясы. 

167. Қонақ үйде қызметті ұйымдастырудағы буындар. 

168. Негізгі қызметтер түрлеріне жататыны. 

169. Қонақ үй бөлмелерінің құрамы. 

170. Орналастыру қызметінің функцияларына жататыны. 

171. Қонақ үй кешенінің тұрғын бөлімі немен сипатталады. 

172. Қонақ үйдің тұрғын бөліміне жататыны. 

173. Лифт түрлері. 

174. Тежегіштер анықтамасы. 

175. Әлсіз тоқ құрылғыларына жататыны. 

176. Нөмірлердің классификациясы.  
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177. Сумен қамтамасыз ету түрлері. 

178. Басқару деңгейлері өзара қандай қарым-қатынаста құрылады. 

179. Жеке қызмет түрлерін енгізуде ілгерішіл технологияларды әзірлеу 

қай басшылық қызметіне тән. 

180. Қонақ үйдің еңбек ресурстарын дамыту қай басшылық қызметіне 

тән. 

181. Қонақ үйдің негізгі қызметтері. 

182. Қабылдау және орналастыру қызметінің жүзеге асыратын жұмыс 

бағыттары. 

183. Орналастыру қызметіне қарасты негізгі жұмыстар. 

184. Орналастыру жөніндегі менеджердің қызметі. 

185. Кетуді рәсімдеу. 

186. Портье немен айналысады. 

187. Нөмір қорын пайдалану қызметінің жұмыс бағыты. 

188. Әкімшілік қызмет. 

189. Коммерциялық қызметтің жұмыс бағыты. 

190. Қонақ үй дирекциясының қызметі. 

191. Менеджердің жұмысымен қамтылатыны. 

192. Тізбек әкімшілігінің жүйелік құрылымын пайдалануға құқық 

берілуі. 

193. Қонақ үйдің орын-жай топтары. 

194. Қонақ үйдің қызметтік орын-жайы. 

195. Конференц-зал, көрме залдары орын-жайлардың қай тобына 

жатады. 

196. Кір жуатын, киім тазалау, киім үтіктеу, шеберханалар орын-

жайлардың қай тобына жатады. 

197. Орталықтандырылған қоқыс шығару, дабыл қағу және т.с.с. 

қызметтер қай орын-жайда орналасады. 

198. Орын-жайлар мен орын-жай топтары арасындағы байланыс қай 

ағымға жатады. 

199. Вестибюль кеңістігіндегі зоналар. 

200. Вестибюльдің функционалды кескінін өңдеу негізі. 

201. Қонақ үйдің негізгі функционалды ережелері. 

202. Нөмір қорын анықтайтын факторлар. 

203. Қонақ үйдің тұрғын бөлігінің құрамы. 

204. Нөмірлер, дәліздер, қонақжайлар қайсыған кіреді. 

205. Нөмірді жинастыру. 

206. Бірнеше бөлмеден тұратын нөмірді жинастыру қайдан басталады. 

207. Қонақ үй нөмірінде қандай қызметтік зоналарды ажыратады. 

208. Шетел қонақ үйлерінде апартаменттер нөмірлік қордың қанша 

пайызынан аспайды. 

209. Орталықтандырылған ыстық суды дайындау объектісі. 
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210. Қазандық бөлмесінде ілінетін ескеру ақпараты. 

211. Қонақ үйде қолданылатын жылыту жүйелері. 

212. Сумен жылыту жүйесі элементтері. 

213. Ең алдымен құрылыс құрылғыларының (төбе, қабырға) беті 

жылынып, содан кейін жылу ауаға берілетін жағдай қай жылыту 

жүйесіне қатысты. 

214. Персоналды басқарумен айналысатын ұйымның функционалды 

бөлімшесінің атауы. 

215. Шаштараз, бассейн, сауна және т.б. бөлімшелер қай қызмет түріне 

қарасты. 

216. Кір жуу, тігін, қойма және т.б. бөлімшелер қай қызмет түріне 

қарасты. 

217. Кадрмен қамтамасыз ету, еңбек ету жағдайын жасау, қауіпсіздік 

ережесінің сақталуы және т.б. сұрақтарды бақылайтын қызмет 

бөлімі. 

218. Қаржылық қызметтің жүргізетін операциялары. 

219. «Орталықтандырылған» клиентті сипаттайтын белгілер тізімі. 

220. Отельде жүргізілетін маркетингтік зерттеу. 

221. Отельдің маркетингтік қызметінің міндеттері. 

222. Отельдің маркетингтік қызметінің шешетін маңызды мәселесі. 

223. Отельдің сату бойынша менеджерінің әлеуетті клиентпен келісім 

жасасудағы басты құралы. 

224. Отельдің жарнамасы қай бөлімнің функциясына кіреді. 

225. Тарихта қоғамдық тамақтандыру жазбасы ең алғаш қай жылы 

тіркелген. 

226. Хаммурапи заңының кодексіне сәйкес «қоғамдық тамақтандыру 

нүктелерінде» сыраны сумен араластырғаны үшін қандай жаза 

қолданылған. 

227. Ежелгі грек және рим таверналары, әдетте, қандай жерге жақын 

орналасқан. 

228. Еуропада XVII-ғасырдың ортасында пайда болған алғашқы 

мамандандырылған «қоғамдық тамақтандыру мекемесі». 

229. Мейрамхана француз тілінен аударғанда қандай мағынаны 

білдіреді. 

230. Мейрамханаға қатысты түсініктер. 

231. Тамақтандыру орындары  біріккен кәсіпорындар және өз бетінше 

жұмыс жүргізетін кәсіпорындар деп қандай белгісіне қарай 

жіктеледі. 

232. Тамақтандыру кәсіпорындары  кешенді, әмбебап, 

мамандандырылған деп қандай белгісіне қарай жіктеледі. 

233. Тамақтандыру кәсіпорындары тұрақты және ауыспалы 

контингентпен деп қандай белгісіне қарай жіктеледі. 
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234. Орналасқан жеріне байланысты мейрамханалардың жіктелуі. 

235. Шығыршықты коньки киген даяшылардың қызмет көрсетулері 

қай мейрамхана түрінде қолданысқа ие. 

236. Мейрамханалардың ішіндегі клубтар ең алғаш қайда пайда 

болған. 

237. Ортақ мақсаттар, міндеттер, қызығушылықтар негізінде 

адамдардың бірігуі. 

238. Мейрамхана сервисінің анықтамасы. 

239. Тамақтану индустриясына анықтама. 

240. Мәзірге анықтама беріңіз. 

241. Мәзірдің түрлеріне қайсысы жатады. 

242. Клиенттерге қалаған жерде және уақытта мини-мейрамхана 

ұйымдастыру мүмкіндігін беретін көшпелі мейрамханалық 

қызмет көрсету нені білдіреді. 

243. Кейтерингтің қызмет көрсетулері. 


