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1. «Пәннің сипаттамасы 
 

Қазіргі уақытта қонақжай индустриясы прогресс және уақыттың 

көмегімен алып салаға айналып отыр, қызметтердің тұтынушыларына 

ең жақсысын ұсынатын миллиондаған кәсіпқой қызметкерлер 

жұмылдырылған, бұл енді бой көтеріп келе жатқан қазақстандық 

қонақжай индустриясы салалары бойынша қабілетті мамандар 

даярлауды жүзеге асыратын жоғарғы оқу орынарында оқып үйрену 

үшін ерекше маңызды пән болып саналады. 

«Туризм және қонақжайдық индустриясында қызмет көрсету 
стандарттары және қызмет сапасын басқару» пәннің оқытудың 
мақсаты: қонақжай индустриясы құрамындағы өзекті мәселелерді 

айқындау және қызметтерін ұйымдастыру негіздерін білу болашақ 

мейрамхана мен қонақүй, туризм менеджерлерін дайындаудың 

ажыратылмас бөлігі болып саналады. 

Міндеттері: 
-  сапа саласында саясатты анықтауы  мен жоспарлауын қалыптастыру; 

- сапа жөнінде жұмысты ұйымдастыр, қызметкерлерді оқыту мен 

мотивациясын қалыптастыру; 

- сапаны басқарудың арнайы қызметтерін стандарттау,сәйкестікті 

растау, өнімді сынау. 

- сапаны басқаруды қамтамасыз ететін құқықтық. ақпараттық. 

материалдық-техниккалық қызметтерін қамтамасыз ету; 

- қаржылықты қамтамасыз ету, сәйкестік сертификаты - өнім, 

техникалық регламенттер қызметтерін, стандарттар және басқа да 

нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкестігін күәландыратын 

құжаттарды қалптастыру. 

- сертификаттау және стандарттау жүйесін сәйкестігін жүргізу үшін 

өзіндік ережелердің процедуралары және басқаруы бар жүйелерді 

белгілі бір салада пайдалану үшін ережелер белгілеу арқылы регке 

келтірудің оңтайлы дәрежесіне қол жеткізуге бағытталған қызметтері 

қалыптарстыру. 

«Туризм және қонақжайдық индустриясында қызмет көрсету 
стандарттары және қызмет сапасын басқару» курсының 

бағдарламаларын игеру процесінде студенттер қазіргі теориялық және 

методологиялық проблемаларын қарастырады. кәсіпорындарда қажетті 

заңнамалық база құрұлып, мемлекеттік қолдау тетіктері анықталды. 

Осы айтылған болашақ маманарға оқудығ, менеджмент жүйесін 

даярлап енгізу және сертификаттау бойынша білікті кеңесшілер мен 

сарапшы-аудиторлар тобы қалыптасып, алыңған білімді қмірің әртүрлі 

салаларына: көптеген кәсіпорын басшыларында, халықаралық 
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стандарттарды, соның ішінде сапа менеджменті жүйесін енгізудің 

пайдасы мен қажеттілігін толықтай түсінуге оңтайлы жолдарын табуға 

көмектеседі. 

Пәннің пререквизиттері: «Әлемдік қонақжай индустриясы» 

курсын  меңгеру  үшін  студенттердің  «Мейрамхана және қонақ үй 

шаруашылығы»  курсы бойынша білімдерінің болуы шарт. 

Постреквизиттері: «Қонақ үй бизнесін жоспарлау мен 

ұйымдастыру». 

Оқыту нәтижелері: 
A. Туризм және қонақжайдық индустриясында қызмет көрсету 

стандарттары негіздерін білу және маңызын түсіну; 

B. Қонақжайлық индустриясының қызмет сапасын көрсету 

бағыттары бойынша туризм саласында алған теориялық білімін 

тәжірибеде қолдана алу үшін қалыптасқан мәселелерді шешудегі 

ойларын көрсете алу; 

C. Туризм индустриясында қызмет көрсету стандарттары және 

қызмет сапасын басқару туралы ақпараттарды жинау және 

ақпаратты-іздеу қызметінің нәтижесінде талдау жасай алу; 

D. Қонақжайлылық индустриясында қызмет көрсету 

стандарттары және қызмет сапасын басқару төңірегіндегі 

ақпараттарды, идеяларды, мәселені шешу жолдарын әртүрлі 

мәліметтер түрінде көрнекі ұсына алу; 

E. Туризм және қонақжайдық индустриясында қызмет көрсету 

стандарттарын ұйымдастыру төңірегінде өзіндік жұмыс істеу 

дағдысын арттыру және оны жетілдіру. 

«Туризм және қонақжайдық индустриясында қызмет көрсету 
стандарттары және қызмет сапасын басқару»  пәннің 
методологиясы арнайы тәжірибелік білімді қалыптастыратын әдістер 

қолданылатын тәжірибелік дағдылары анықталды. 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 
Дәріс Семи

нар 

ОБӨЖ  БӨЖ 

1 2 3 4 5 6 

1-модуль. Сапаны басқарудағы  негіздер 
1  Кіріспе 1 2 1 2 
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2 Қызметтердің сапасы мен 

қызмет көрсету туризмнің 

басқару обьектісі ретінде 

1 2 1 5 

3 Сапаны басқарудағы    

методологиялық негіздер 

2 4 2 10 

4 Тұтынушылардың қызмет 

сапасына қанағаттануы  мен 

қызмет көрсетуіне бағасы 

1 2 1 5 

2-модуль. Қонақ үй қызметінде басқару жүйесі 
5 Сапаны басқарудың 

моделдері 

1 2 1 5 

6 Қонақ үйдің қызмет сапасын 

басқару 

2 4 2 10 

7 Менеджмент жүйесінде 

халықаралық стандарттар  

жүйесі 

2 4 2 8 

8 ИСО 9000 стандарттары  

негізінде сапа менеджменті 

жүйесін құрастыру, енгізу 

және қамтамасыз ету 

1 2 1 10 

3-модуль.  Сапа менеджменті жүйесінің негізі 
9  Сапа басқарудың  

принциптері (TQM) және 
TQM негізігі принциптерін 

қолданатын концепциялар   

1 2 1 5 

10 Сапа менеджменті  жүйесін 

бірлестіру және оны құраушы 

жүйелер 

1 2 1 5 

11 Туризм облысындағы 

сертификация 

1 2 1 5 

12 Сапа менеджменті жүйесінің 

тиімділігің және нәтижесін  

бағалау  

1 2 1 5 

 БАРЛЫҒЫ 15 30 15 75 
 
 
 
 
 
 
 

 6

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  

1-тақырып Эссе  

Глоссарий(сөздік)  

1-ші апта 

 2-тақырып Кейсті талдау және шешу у 

Ғылыми макала  

2-ші апта 

 3-тақырып. Кейсті талдау және шешу 

Ғылыми макала  

3-ші апта 

 3-тақырып Кейсті талдау және шешу 

Ғылыми макала ұйрену және 

жазу 

4-ші апта 

 4-тақырып Глоссарий(сөздік))  

Баяндама  

5-ші апта 

 5-тақырып Глоссарий(сөздік)  

Баяндама 

6-ші апта 

 6-тақырып 

 

Нормативтік-құқықтық 

құжаттарды зерттеу 

Баяндама  

7-ші апта 

 6-тақырып 

 

Нормативтік-құқықтық 

құжаттарды зерттеу 

Баяндама 

8-ші апта 

Шептік 
бақылау Р1 

1-6 
тақырыптар 

 
Коллоквиум 

8-ші апта 
 

 
Ағымдық 

бақылау 

7-тақырып Ғылыми зерттеу жұмысы 

Баяндама 

9-ші апта 

Ағымдық 

бақылау 

7-тақырып Ғылыми зерттеу жұмысы 

Баяндама) 

10- ші апта 

Ағымдық 

бақылау 

8-тақырып 

 

ИСО міндеттеріне сәйкес 

процестік тәсілді тәжірибеде 

қолдану. Жаупты презентация 

түрінде дайындау. 

Баяндама 

11-ші апта 

Ағымдық 

бақылау 

9-тақырып 

 

Концепцияны талдау, зерттеу, 

құрастыру  

Баяндама 

12-ші апта 

Ағымдық 10- тақырып Презентация 13-ші апта 
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бақылау  Баяндама 

Ағымдық 

бақылау 
11-тақырып 

 

 Кейсті талдау және шешу 

Ғылыми макала  

14- ші апта 

Ағымдық 

бақылау 

12-тақырып 

 

Презентация 

Баяндама 

15- ші апта 

Шептік 
бақылау Р2 

7-12 
тақырып 
аралығында 

Коллоквиум 15- ші апта 

Қорытынды 
бақылау 

1-12 
тақырыптар 
аралағында 

Тестілеу 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 

 Концепци 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 
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асыруға негізделген 

 Ғылыми зерттеу 

жүмысы 

Инновациялық бірегейлік (95% - кем емес), 

өзектілік, сипаттау сапасы, жобаны 

таныстыру, еңгізу тәжірибесі 

 Ғылыми мақала Ғылыми зерттеу институтында ғылыми  

семинарларға қатысу, конференцияларға 

мақала беру  3—10 бетке 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 

Балда

рдың 

цифрл

ық 

эквива

ленті 

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 
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D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз 

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

материалдарды терең меңгеріп, толық, сауатты дәйекті және логикаға 

сәйкес 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  
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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 
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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. САПАНЫ БАСҚАРУДАҒЫ НЕГІЗДЕР 
 

1-ТАҚЫРЫП.  КІРІСПЕ 
Дәрістер жоспары (1 сағат) 

1. «Сапа» түсінігі. Сапа мәні және түрлері. 

2. Мемлекеттің негізгі қызмет ету аудандарында өнім мен қызмет 

көрсету сапасының ықпалы 

3. Туристік ұйымдарға сапа мәселесі көкейтестілігі 

Әдебиеттер: нег. 1,4,8,10, 21, 23, қос. 1,4,8,22,14,34 
 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 
1- сабақ 

1. «Сапа» түсінігі. Сапа мәні және түрлері. 

2. Сапаны басқару жүйесінің даму тарихы 

3. Мемлекеттің негізгі қызмет ету аудандарында өнім мен қызмет        

көрсету сапасының ықпалы 

 

2- сабақ 
1. Туристік ұйымдарға сапа мәселесі көкейтестілігі 
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2. Ұйымдар және қызмет көрсету классификациясы. 

3. Сапа ұғымы мазмұнына түрлі көзқарас 

 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 
Практикалық тапсырма: глоссарий (сөзік): сапа, миссия, мақсат, 

туризм, турист, туристік сала, туризм индустриясы, туристік ресурстар, 

туризм инфрақұрылымы, туристік бизнес, қонақ үй, стандарт, сапаны 

қамтамассыз ету,ноомативтік құжат, сапа ілмегі, сапаны жоспарлау, 

рәсім, ереже, сертификаттау. 

 

СОӨЖ үшін тапсырмалар:  
«ҚР-ғы туризм және қонақжайдық индустриясында қызмет көрсету 

стандарттары және қызмет сапасын басқару»  тақырыбы бойынша эссе 

жазу және дайындау. 

Сұрақтар: 

1. Қандай мемлекеттік орган техникалық реттеуді қамтамасыз 

етеді? 

2. Сапаны басқару мен басқару облысында туристік ұйымдар 

алдында қандай мақсаттар тұр?  

3. Қызмет сапасы қандай мемлекеттік салаларда өз ықпалын 

тигізіп отыр?  

4. Техникалық реттеу дегеніміз не? 

 
2-ТАҚЫРЫП. ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ САПАСЫ МЕН ҚЫЗМЕТ 
КӨРСЕТУ ТУРИЗМНІҢ БАСҚАРУ ОБЬЕКТІСІ РЕТІНДЕ 

Дәрістер жоспары (1 сағат) 
1. Туризмдегі сапаны басқару объектілері туралы жалпы 

мағулмат. 

2. Сапаны басқару объектісі ретінде туристік қызметтердің 

ерекшеліктері 

3. Туристік өнім және оның құрылымы. 

Әдебиет: нег. 1,3,6,9,21,22, қос. 2,9,10,17,25 
 

Семинар сабақтарының  жоспары (2 сағат) 
1-сабақ 

1. Туризмдегі сапаны басқару объектілері туралы жалпы 

мағұлмат. 

  2. Сапаны басқару объектісі ретінде туристік қызметтердің 

ерекшеліктері 

3. Туристік өнім және оның құрылымы. 

 
2-сабақ 
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1. Туристерге қызмет көрсету жүйесі 

2. Қызмет сапасын тұтынушымен қабылдау моделі  

3. Қызмет көрсетуді процесс ретінде қарастыру 

 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 
Практикалық тапсырма: кейіспен жұмыс жасау: туризм және 

қонақжайлық индустриясында экономикалық мәні және оның 

материалдық техникалық базасы., бақылау функциялары, 

мейманханаға жалпы талаптар, ұйымдастыру түрлері., даму ерекшелігі 

және рөлі, нарықтық жағдайы, материалдық өндіріс және өндірістік 

емес сфералардағы ұйымдардың, мекемелердің, кәсіпорындардың., 

қызмет сапасын көрсету жиынтығы реттеу. 

СОӨЖ үшін тапсырмалар:  
Ғылыми мақала  үйрену және жазу. 

 

Сұрақтар: 

1. Ұйымның өнімі болып не табылады? 

2. Туристік өнімнің негізгі құраушыларын атаныз және оларға 

сипаттама берініз. 

3. Туристке қызмет көрсетуде соңғы нәтиже неде көрініс табады? 

4. Туристік өнімге не жатады, атап шығыңыз. 

 
3- ТАҚЫРЫП. САПАНЫ БАСҚАРУДАҒЫ    

МЕТОДОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕР 
Дәрістер жоспары (2 сағат) 

1-дәріс 
1.Сапаны басқару әдістері классификациясы. 

2. Қызмет көрсету сапасына жету мақсатында персоналды басқару 

әдістері 

3. Қызмет көрсетудің бәсекеге қабілеттілігі мен сапа 

көрсеткіштерін өлшеу. 

 

2-дәріс 
1. Қызмет көрсету жүйесінің сапасын бағалау 

2. Ұйымдар мен қызмет көрсетулердің бәсекеге қабілеттілігі 

деңгейін болжамдау және бағалау. 

3. Процесті саралау және сапаны басқару құралдары.   

Әдебиет: нег. 1,4,7,10,14,21, қос.3,5,12,13,26. 
 

Семинар сабақтарының  жоспары (2 сағат) 
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1-сабақ 
1. Сапаны басқару әдістері классификациясы. 

  2. Қызмет көрсету сапасына жету мақсатында персоналды басқару 

әдістері. 

3. Қызмет көрсетудің бәсекеге қабілеттілігі мен сапа 

көрсеткіштерін өлшеу. 

 
2-сабақ 

1. Қызмет көрсету жүйесінің сапасын бағалау. 

2. Ұйымдар мен қызмет көрсетулердің бәсекеге қабілеттілігі 

деңгейін болжамдау және бағалау. 

3. Процесті саралау және сапаны басқару құралдары. 

 
3-сабақ 

1. «Сапа үйі» концепциясы және сапа функцияларын (QFD, РФК) 

2. Сапаны басқару мен саралау ақпараттық базасын  және 

ақпараттық жүйені құру қажеттілігі. 

3. Бәсекеге қабілеттілігінің атқаратын рөлі 

 

4-сабақ 
1. Туризм облысындағы қауіпсіздк және сапаны бақылауды 

қамтамасыз ету. 

2. Процесті саралау құралдары. 

3. Қызмет көрсету сапасына жету мақсаты. 

 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 
Практикалық тапсырма: кейспен жұмыс жасау: қызмет көрсету 

сапасының моделі Л. Бери қызмет көрсету сапасына қойылатын басты 

талаптарды қарастыратын қызмет көрсету сапасының «аралық 

моделін» ойлап тап. Бұл модеель клиенттердің көрсетілген өызментпен 

қанағаттанбауының себебі болып табылатынын сипатайды, осы кейсті 

шешіңіз. 

 
СОӨЖ үшін тапсырмалар:  

Ғылыми мақала  үйрену және жазу. 

 

Сұрақтар: 

1. Командалық жұмыс нені білдіреді? 

2. Қызмет сапасының деңгейін бағалау нәтижелері қалай үлгіленеді? 

3. Процесті саралау құралдарына не жатады? 

4. Концепия дегеніміз не, оның құрамына не жатады? 
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4-ТАҚЫРЫП. ТҰТЫНУШЫЛАРДЫҢ ҚЫЗМЕТ 
САПАСЫНА ҚАНАҒАТТАНУЫ  МЕН ҚЫЗМЕТ 

КӨРСЕТУІНЕ БАҒАСЫ 
Дәрістер жоспары (1 сағат) 

1.«Тұтынушылардың қанағаттандырылуы». Сапа қызметімен 

тұтынушылардың қанағаттандырылуын қамтамасыз ету 

жағдайында ұйымның алатын артықшылықтары. 

2. Тұтынушылардың қанағаттандырылуын  анықтаудың индексті әдісті 

3.  Тұтынушылардың қанағаттандырылуының ұлттық индекстері   

Әдебиет: нег. 1,4,5,7,10,11,16,18,21,23, қос. 5, 6,16, 23,35 
 

Семинар сабақтарының  жоспары (2 сағат) 
1-сабақ 

1. «Тұтынушылардың қанағаттандырылуы».  

2.Сапа қызметімен тұтынушылардың қанағаттандырылуын қамтамасыз 

ету жағдайында ұйымның алатын артықшылықтары. 

3. Тұтынушылардың қанағаттандырылуын  анықтаудың индексті әдісті 

 

2 -сабақ 
1. Туризмдегі индексті әдіс. 

2. Қонақжайлылық индустриясындағы индексті әдіс. 

3. Тұтынушылардың қанағаттандырылуының ұлттық индекстері   

 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 
Практикалық тапсырма: «Тұтынушылардың 

қанағаттандырылуы» туралы ақпараттар жинау. Тапсырманы 

презентация түрінде рәсімдеу. 

 
СОӨЖ үшін тапсырмалар:  

Баяндамаларды қорғау және оларға оппонент болу: 

1. Тұтынушылардың қанағаттандырылуының ұлттық индекстер 

түрлері 

2. Тұтынушыларды қамтамасыз ету жағдайында ұйымның алатын 

артықшылықтары  

3. Қызмет көрсету бағасы 

4. Тұтынушылар талаптарының идентификация әдістері  

 

Сұрақтар: 

1. Тұтынушылар  қанағаттануының жалпы   индексін есептеуде 

қолданатын тәсілдерді атаныз 

2. Тұтынушылар  қанағаттануының жалпы   индексін есептеуде 

қолданатын формуланы көрсетініз 
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3. Неге әр түрлі елдер тұтынушылар  қанағаттануының ұлттық 

индексінің анықтауына келді?  

4. Швейцарлық қанағаттану индексін анықтаудың 

ерекшеліктерін атаныз 

 
2-МОДУЛЬ. ҚОНАҚ ҮЙ ҚЫЗМЕТІНДЕ БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІ 

 
5-ТАҚЫРЫП. САПАНЫ БАСҚАРУДЫҢ ҮЛГІЛЕРІ 

Дәрістер жоспары (1 сағат) 
1. Сапаны басқарудың даму кезеңдері. 

2. Сапаны басқару жаңа жүйенің негізгі элементтері. 

3. Сапаны басқаруға процестік тәсіл  және оның ерекшеліктері  

Әдебиет: нег.1,10,13-18,21, қос. 4,7,15,20,36 
 

Семинар сабақтарының  жоспары (2 сағат) 
1-сабақ 

1. Сапаны басқарудың даму кезеңдері. 

2. Сапаны басқару жаңа жүйенің негізгі элементтері. 

3. Сапаны басқаруға процестік тәсіл және оның ерекшеліктері 

 
2 - сабақ 

1. Ұйымның процестік құрамын анықтау 

2. Басты бизнес процестер  және оларды тиімді орындау 

3. Сапаны басқару жүйесіндегі стандартизация  

 
СӨЖ үшін тапсырмалар:  

Практикалық тапсырма:Түйін сөздер құрастыру: сапа; элемент; 

жүйе; процес, концепция, нормативтік акт, стандарт, сертификат.  

 
СОӨЖ үшін тапсырмалар:  

Баяндамаларды қорғау және оларға оппонент болу: 

1. Сапаны басқару  жүйесі 

2. Ұйымның процестік құрамы 

3. Сапаны басқарудың даму кезеңдері 

4. Өнім сапасын басқарудың жалпы функциялары 

 

Сұрақтар: 

1. Сапаны басқарудың жаңа моделіне қозғалысты не алып 

келеді? 

2. Ұйым қызметінде процестік тәсілдің мәні неде? 

3. Ұйымда процестерді басқару, реттеу және координациялау 

қалай жүргізіледі? 
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4. Туризмде процестік тәсілді қолданудың ерекшелігі неде? 

 

 

6-ТАҚЫРЫП. ҚОНАҚ ҮЙДІҢ ҚЫЗМЕТ САПАСЫН БАСҚАРУ 
Дәрістер жоспары (2 сағат) 

1- дәріс 
1. Қонақ үйдегі қызмет көрсету сапасын тұтынушымен қабылдау 

2. Қонақ үй қызметтерінің сапасын басқару. 

3. Қонақ үй қызметтерінің қазіргі заманғы даму кезеңері 

2-дәріс 
1. Қызмет көрсетуде жалпыға бірдей  сапаны басқару стратегиясы 

2.  Қонақ үй қызметтерін көрсету ережесі 

3. Қызмет көрсетуде жалпыға бірдей  сапаны басқару концепциясы 

Әдебиет: нег. 1,5,7,13,19,21, қос.7,8,12,18,31 

 
Семинар сабақтарының  жоспары (2 сағат) 

1-сабақ 
1. Қонақ үйдегі қызмет көрсету сапасын тұтынушымен қабылдау 

2. Қонақ үй қызметтерінің сапасын басқару 

3. Қонақ үй қызметтерінің сапаны басқару концепциясы 

 

 2-сабақ 
1. Қызмет көрсетуде жалпыға бірдей  сапаны басқару стратегиясы 

2. Қонақ үй қызметтерін көрсету ережесі. 

3. Қонақ үй қызметтеріндегі құқықтық-нормативтік құжаттар  

 
3-сабақ 

1. Cапаны басқару стратегиясы  

2. Қонақ үйдегі қызмет көрсету сапасы 

3. Қонақ үй қызметтерінің қазіргі заманғы даму кезеңері 

 
4-сабақ 

1. Қонақ үй қызметтерін көрсету ережесі  

2. Қонақ үй қызметтерінің сапаны 

3. Cапаны басқару концепциясы 

 
СӨЖ үшін тапсырмалар: 

Практикалық тапсырма: Қонақ үйдегі қызмет көрсету сапасын 

басқаруағы  нормативтік-құқықтық құжаттарды зерттеу. 

 
СОӨЖ үшін тапсырмалар:  

Баяндамаларды қорғау және оларға оппонент болу: 
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1. Қонақ үй қызметтерін көрсету бағыты. 

2. Қонақ үй қызметтерін көрсету ережесі. 

3. АҚШ-тағы қонақ үй қызметтерін көрсету ережесі 

4. Оңтүстік Кореядағы  қонақ үй қызметтерін көрсету ережесі 

 

Сұрақтар: 

1. Қонақ үй қызметерінің ерекшелігі неде? 

2. Қонақ үй қызметтерінің сапасын басқаруда басты орынды 

қандай кезен алады? 

3. Қонақ үй ережісін атап шығыңыз. 

4. Нормативтік-құқықтық құжаттардың түрлерін атаңыз. 

 

7-ТАҚЫРЫП. МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
СТАНДАРТТАР  ЖҮЙЕСІ 
Дәрістер жоспары (2 сағат) 

1-дәріс 
1. ИСО 9000 стандарттар жан ұясының құрылымы мен мақсаттары,  

құрамы, қысқа сипаттамасы. 

2. Сапа менеджменті принциптері. 

3. Процестік тәсілге негізделген сапа менеджменті жүйесінің үлгісі. 

 
2-дәріс 

1. Басшылықтың басқарушылық қызметі 

2. Ресурстар менеджменті 

3. Қызметтер мен өнімнің өмірлік циклы  

Әдебиет: нег. 1,5,7,13,19,21, қос.7,11,14,19,25 
 

Семинар сабақтарының  жоспары (4 сағат) 
1-сабақ 

1. ИСО 9000 стандарттар жан ұйясының құрылымы мен мақсаттары,  

құрамы, қысқа сипаттамасы. 

2. Сапа менеджменті принциптері. 

3. Процестік тәсілге негізделген сапа менеджменті жүйесінің үлгісі. 

 

2-сабақ 
1. Басшылықтың басқарушылық қызметі 

2. Ресурстар менеджменті 

3. Қызметтер мен өнімнің өмірлік циклы  

 

3-сабақ 
4. Мониторинг, өлшеу, сараптама және жетілдіру 

5. Қызметті жетілдіру нұсқауы 
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6. Сараптама жасау жолары 

 

4-сабақ 
4. Сапа менеджменті жүйесінің аудиті 

5. Қазақстандағы сапа менеджменті жүйесі 

3. Өнімнің өмірлік циклы тәжірибеде пайдалану 

 
СӨЖ үшін тапсырмалар: 

Практикалық тапсырма: ғылыми зерттеу жұмысы: менеджмент 

жүйесіне халықаралық стандарттар  жүйесін зерттеу, жүйелерге толық 

тоқталу. Жаупты презентация түрінде дайындау. 

 
СОӨЖ үшін тапсырмалар:  

Баяндамаларды қорғау және оларға оппонент болу: 

1. Ресурстар менеджменті. Түрлері мен бағыты. 

2. Қызметтер мен өнімнің өмірлік циклы. 

3. Қазақстандағы сапа менеджменті жүйесі. 

4. Сапа менеджментінің бақылаулық модельдері 

 

Сұрақтар: 

1. ИСО 9000-ң  2000 жылғы түп нұсқасына кіретін стандарттар 

қалай аталады.? 

2.  Қызмет көрсету саласында  сапа мәселелерінің 

ерекшеліктеріне сипаттама берініз 

3. Жетілдіру, сараптама және өлшеу құрамына қандай процестер 

кіреді? 

4. Ұйымның сапа менеджменті жүйесіне құжаттардың қандай 

минималды құрамы жасалған? 

 
 

8-ТАҚЫРЫП. ИСО 9000 СТАНДАРТТАРЫ  НЕГІЗІНДЕ САПА 
МЕНЕДЖМЕНТІ ЖҮЙЕСІН ҚҰРАСТЫРУ, ЕНГІЗУ ЖӘНЕ 

ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ  
Дәрістер жоспары (1 сағат) 

1. Сапа менеджменті жүйесін құрастыру. 

2.Сапа менеджменті жүйесін еңгізілуін және жетілдірілуін қамтамасыз 

ету. 

3. ИСО міндеттеріне сәйкес процестік тәсілді тәжірибеде жүзеге 

асыруға байланысты қиындықтарды шешу. 

Әдебиет: 1,4,5,7,9,10,11,13,21 , қос.6,18,19,27,35 
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Семинар сабақтарының  жоспары (2 сағат) 
1-сабақ 

1. Сапа менеджменті жүйесін құрастыру. 

2.Сапа менеджменті жүйесін еңгізілуін және жетілдірілуін қамтамасыз 

ету 

3. ИСО міндеттеріне сәйкес процестік тәсілді тәжірибеде жүзеге 

асыруға байланысты қиындықтарды шешу. 

 

2-сабақ 
1. Сапа менеджменті жүйесінің түрлері. 

2. ИСО сала дамуының стандарты ретінде. 

3. Сапа менеджментінде шығындарды басқару  

 
СӨЖ үшін тапсырмалар: 

Практикалық тапсырма: ИСО міндеттеріне сәйкес процестік 

тәсілді тәжірибеде қолдану. Жаупты презентация түрінде дайындау. 

 
СОӨЖ үшін тапсырмалар:  

Баяндамаларды қорғау және оларға оппонент болу: 

1. ИСО 9000 стандарттары. 

2. ИСО міндеттеріне сәйкес процестік тәсілді тәжірибеде жүзеге 

асыру. 

3. Сапа менеджмент жүйесі. 

4. Ұйымның сапа менеджменті жүйесінің құрамындағы 

процестердің нәтижелігі 

 

Сұрақтар: 

1. Ұйымның сапа менеджментің құру кезінде керекті 

жұмыстардың құрамын ашып көрсетініз? 

2. Ұйымның сапа менеджменті жүйесінің құрамындағы 

процестердің нәтижелігін бағалау негізінде қандай негізгі 

сұрақтар мен жауаптар жатуы мүмкін? 

3. Ұйымның сапа менеджменті жүйесінің құрамындағы 

процестердің нәтижелігін қандай тәсілдермен бағалауға 

болады? 

4. Сапа менеджменті жүйесінде адами ресурстарды басқару 

түсініктемесін айтып шығыңыз  

 
3-МОДУЛЬ.  САПА МЕНЕДЖМЕНТІ ЖҮЙЕСІНІҢ НЕГІЗІ 
 

9-ТАҚЫРЫП. САПА БАСҚАРУДЫҢ  ПРИНЦИПТЕРІ (TQM) 
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ЖӘНЕ TQM НЕГІЗІГІ ПРИНЦИПТЕРІН ҚОЛДАНАТЫН 
КОНЦЕПЦИЯЛАР   

Дәрістер жоспары (1 сағат) 
1. Сапаны жалпыға бірдей басқару концепциясы (TQM) 

2. «Алты сигм» концепциясы. 

3. Кайдзен концепциясы 

Әдебиеттер: нег. 1,4,5,7,9,10,11,13,21,  қос.4,7,17,26,32 
 

Семинар сабақтарының  жоспары (2 сағат) 
1-сабақ 

1. Сапаны жалпыға бірдей басқару концепциясы (TQM) 

2. «Алты сигм» концепциясы. 

3. Кайдзен концепциясы 

 

2-сабақ 
1. Жапондық сапа концепсиясы  

2.«Алты сигм» концепциясының мәні және оның негізгі ерекшеліктері.  

3. TQM және«Алты сигм» концепциясын салыстыру.  

 
СӨЖ үшін тапсырмалар: 
 Практикалық тапсырма: концепцияны талдау, зерттеу, құрастыру:  

сапа басқарудың  принциптері (tqm) және tqm негізігі принциптерін 

қолданатын концепцияларын талау және зерттеу, құрастыру. 

Тапсырманы жүйе ретінде жасап түсіндіру. 

 
СОӨЖ үшін тапсырмалар:  

Баяндамаларды қорғау және оларға оппонент болу: 

1. Жапондық сапа концепсиясы  

2. TQM және«Алты сигм» концепциясы 

3. «Алты сигм» концепциясының мәні 

4. Концепцияны құру жолдары 

 

Сұрақтар: 

1. Жалпы сапаны басқаруда қандай түсінік жатыр? 

2. Жалпы сапаны басқарудың фундаменталды негіздері қандай 

концепсиялардан құралады? 

3. Э. Деминг концепциясының негізгі құраушыларын атаныз? 

4. Ф. Кросби концепциясының негізінде не жатыр? 

5. «Алты сигм» концепциясының негізгі ерекшеліктері қандай? 

 

10-ТАҚЫРЫП. САПА МЕНЕДЖМЕНТІ  ЖҮЙЕСІН 
БІРЛЕСТІРУ ЖӘНЕ ОНЫ ҚҰРАУШЫ ЖҮЙЕЛЕР 
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Дәрістер жоспары (1 сағат) 
1. Сапа менеджменті бірлестіру жүйесінің мәні мен ерекшеліктері 

2. Экология менеджменті жүйесі 

3. Денсаулық және кәсіби қауіпсіздік менеджменті жүйесі 

Әдебиеттер: нег. 1,4,5,7,9,10,11,12,21,  қос. 9,14,27,29,33,38 
 

Семинар сабақтарының  жоспары (2 сағат) 
1-сабақ 

1. Сапа менеджменті бірлестіру жүйесінің мәні мен ерекшеліктері 

2. Экология менеджменті жүйесі 

3. Денсаулық және кәсіби қауіпсіздік менеджменті жүйесі 

 

2-сабақ 
1. Принциптер негізіндегі менеджмент жүйесі  

2. Әлеуметтік жауапкершілікті басқару 

3. Қазіргі заманғы даму кезеңіндегі сапа менеджментінің мәселелері 

 
СӨЖ үшін тапсырмалар: 

 Практикалық тапсырма: Сапа менеджменті  жүйесін бірлестіру 

және оны құраушы жүйелер мазмұнын Қазақстан және шетелдік 

қонақүй торы мысалында ашып беріңіңіз. Жауабын презентация 

түрінде рәсімдеңіз.    
 
СОӨЖ үшін тапсырмалар:  

Баяндамаларды қорғау және оларға оппонент болу: 

1. Сапа менеджменті жүйелерін сертификациялау ерекшеліктері 

2. Сәйкесті бағалау саясаты 

3. Туризм инфрақұрылымы сертификациясы  

4. Сапа, құн және тұтыну құнының ара қатынасы 

 

Сұрақтар: 

1. ХАССП жүйесінің мәнің түсіндірініз 

2. Экологиялық менеджмент жүйесін жасауда қандай мақсат 

қойылады? 

3. Экологиялық менеджмент жүйесін құрастыру негізінде қандай 

негізгі стандарттар жатыр? 

4. Денсаулық менеджмент жүйесін құрастыру негізінде қандай 

негізгі стандарттар жатыр? 

 

11-ТАҚЫРЫП.  ТУРИЗМ ОБЛЫСЫНДАҒЫ СЕРТИФИКАЦИЯ 
Дәрістер жоспары (1 сағат) 

1. Сәйкесті бағалау (сертификация, классификация) 
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2. Туризмдегі қызметтерді сертификациялау 

3. Сапа менеджменті жүйелерін сертификациялау 

Әдебиеттер: нег.1,4,5,7,9,10,11,13, қос.12,15,22,28,35 
 

Семинар сабақтарының  жоспары (2 сағат) 
1-сабақ 

1. Сәйкесті бағалау (сертификация, классификация) 

2. Туризмдегі қызметтерді сертификациялау 

3. Сапа менеджменті жүйелерін сертификациялау 

 
2-сабақ 

1. Қонақ үйлер сертификациясы 

2. Туризм инфрақұрылымы сертификациясы 

3. Қонақ үйлер сертификациясы жолдары 

 
СӨЖ үшін тапсырмалар: 

Практикалық тапсырма: кейспен жұмыс жасау: Аталмыш 

жағдаяттың шешімін табу: Туристік фирма топтың жолына «баруға» 

купе вагонына, ал «қайтуға» плацкарт вагонына билет алуға ғана 

мүмкіндігі болды.  Алайда шарт талаптарына сай туристер ек жаққа да 

купе вагондарымен барып-қайту қажет еді.  Туристік фирма қандай 

әрекет жасайды?  Топ әуежайда. Нашар ауа райы жағдайына орай, 

ұшақ ұшуынын кешігуі туралы үш рет жариялаған еді. Ауежай 

жолаушылармен толып кеткен.  Кейбір туристер ұшудан бас тартуда. 

Туристік топ жетекшісінің әрекеті қандай?   
 
СОӨЖ үшін тапсырмалар:  

Ғылыми макала ұйрену және жазу.  

 

Сұрақтар: 

1. Туризмдегі сертификация объектілерін атаныз? 

2. Қызмет көрсетудегі ерікті сертификацияның негізгі кезеңдер 

тәтібін көрсетініз. 

3.  Сапа менеджменті жүйесін сертификациялау барысында аудит 

объектісі болып не табылад? 

4. .Қоғамдық тамақтану қызметтерін, қонақ үйлер және басқа 

орналастыру орындары қызметтерін, туризм қызметтерін 

ерікті сертификациядан өткізу негізінде қандай  құжат жатыр? 

 

12-ТАҚЫРЫП. САПА МЕНЕДЖМЕНТІ ЖҮЙЕСІНІҢ 
ТИІМДІЛІГІҢ ЖӘНЕ НӘТИЖЕСІН  БАҒАЛАУ 

Дәрістер жоспары (1 сағат) 
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1. Сапа менеджменті жүйесі тиімділігін бағалауға қатысты, меселелер. 

2. Әлеуметтік сұрастыру негізінде сапа менеджменті жүйесінен алатын 

әсерді бағалау. 

3. Сапа бойынша премиялар критерилерін қолдана отырып сапа 

облысында ұйым қызметінің тиімділігін бағалау. 

Әдебиеттер: 1,4,10,13,15,21, қос.15,18,23,26,30,37, 39 
 

Семинар сабақтарының  жоспары (2 сағат) 
1-сабақ 

1. Сапа менеджменті жүйесі тиімділігін бағалауға қатысты, меселелер. 

2. Әлеуметтік сұрастыру негізінде сапа менеджменті жүйесінен алатын    

әсерді бағалау. 

3. Сапа бойынша премиялар критерилерін қолдана отырып сапа 

облысында ұйым қызметінің тиімділігін бағалау. 

 

2-сабақ 
1. Сапа менеджменті жүйесін енгізу бойынша жобаның қорытындысын  

бағалау. 

2. Сапа бойынша жеңідетілген премиялар критерилерін қолдана 

отырып сапа облысында ұйым қызметінің тиімділігін бағалау 

3. Білім беруде сапа менеджменті жүйесінің қолданылу еркешеліктері. 

 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 
 Практикалық тапсырма: Сапа бойынша премиялар 

критерилерін қолдана отырып сапа облысында ұйым қызметінің 

тиімділігін бағалау. Жауапты презентация түрінде дайындау. 

 
СОӨЖ үшін тапсырмалар:  

Баяндамаларды қорғау және оларға оппонент болу: 

1. Сапа менеджменті жүйесі 

2. Сапа менеджменті жүйесі тиімділігін бағалау 

3. Сапа менеджментіндегі теңдестірілген көрсеткіштер жүйесі  

4.  Сапа менеджментіндегі бенчмаркинг 

 

Сұрақтар: 

1. Басқару жүйесі тиімділігін бағалаудың күрделігі неде? 

2. Туристік ұйымда сапа менеджменті жүйесін еңгізген жағдайы 

3. Туристік ұйымда сапа менеджменті жүйесін шығындарды 

қайтару мерзімін қалай анықтауға болады? 

4. Басқару жүйесі тиімділігін бағалаудың  қарастырылған 

бағыттарын атаныз? 
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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 
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1 шептік бақылауды өткізу үшін сұрақтар: 

 
1. «Сапа» түсінігі. Сапа мәні және түрлері. 

2. Мемлекеттің негізгі қызмет ету аудандарында өнім мен қызмет        

көрсету сапасының ықпалы 

3. Туристік ұйымдарға сапа мәселесі көкейтестілігі 

4. Ұйымдар және қызмет көрсету классификациясы. 

5. Сапа ұғымы мазмұнына түрлі көзқарас 

6. Сапаны басқару объектісі ретінде туристік қызметтердің 

ерекшеліктеріТуристік өнім және оның құрылымы. 

7. Туристерге қызмет көрсету жүйесі 

8. Қызмет сапасын тұтынушымен қабылдау моделі  

9. Қызмет көрсетуді процесс ретінде қарастыру 

10. Сапаны басқару әдістері классификациясы. 

11. Қызмет көрсету сапасына жету мақсатында персоналды   

басқару әдістері 

12. Қызмет көрсетудің бәсекеге қабілеттілігі мен сапа 

көрсеткіштерін өлшеу 

13. Қызмет көрсету жүйесінің сапасын бағалау 

14. Ұйымдар мен қызмет көрсетулердің бәсекеге қабілеттілігі 

деңгейін болжамдау және бағалау 

15. Процесті саралау және сапаны басқару құралдары. 

16. «Сапа үйі» концепциясы және сапа функцияларын (QFD, РФК) 

17. Сапаны басқару мен саралау ақпараттық базасын  және 

ақпараттық жүйені құру қажеттілігі  
18. Туризм облысындағы қауіпсіздк және сапаны бақылауды 

қамтамасыз ету 

19. Процесті саралау құралдары 

20. Сапаны басқарудың даму кезеңдері. 

21. Сапаны басқару жаңа жүйенің негізгі элементтері. 

22. Сапаны басқаруға процестік тәсіл және оның ерекшеліктері 

23. Ұйымның процестік құрамын анықтау 

24. Басты бизнес процестер  және оларды тиімді орындау 

25. «Тұтынушылардың қанағаттандырылуы». Сапа қызметімен 

тұтынушылардың қанағаттандырылуын қамтамасыз ету 

жағдайында ұйымның алатын артықшылықтары. 

26. Тұтынушылардың қанағаттандырылуын  анықтаудың индексті 

әдісі 

27. Тұтынушылардың қанағаттандырылуының ұлттық индекстері   

28. Туризмдегі индексті әдіс. 

29. Қонақжайлылық индустриясындағы индексті әдіс 
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30. Қонақ үйдегі қызмет көрсету сапасын тұтынушымен қабылдау 

31. Қонақ үй қызметтерінің сапасын басқару 

32. Қызмет көрсетуде жалпыға бірдей  сапаны басқару     

стратегиясы 

33. Қонақ үй қызметтерін көрсету ережесі 

34. Туризмдегі сапаны басқару объектілері туралы жалпы 

мағұлмат 

 
2 шептік бақылауды өткізуүшін сұрақтар: 

 
1. ИСО 9000 стандарттар жан ұйясының құрылымы мен 

мақсаттары, құрамы, қысқа сипаттамасы. 

2. Сапа менеджменті принциптері. 

3. Процестік тәсілге негізделген сапа менеджменті жүйесінің 

үлгісі. 

4. Басшылықтың басқарушылық қызметі 

5. Ресурстар менеджменті 

6. Қызметтер мен өнімнің өмірлік циклы  

7. Мониторинг, өлшеу, сараптама және жетілдіру 

8. Қызметті жетілдіру нұсқауыСапа менеджменті жүйесінің 

аудиті 

9. Қазақстандағы сапа менеджменті жүйесі 

10. Сапа менеджменті жүйесін құрастыру, оның еңгізілуін және 

жетілдірілуін қамтамасыз ету 

11. 1ИСО міндеттеріне сәйкес процестік тәсілді тәжірибеде жүзеге 

асыруға байланысты қиындықтарды шешу. 

12. Сапа менеджменті жүйесінің түрлері. 

13. ИСО сала дамуының стандарты ретінде. 

14. Сапаны жалпыға бірдей басқару концепциясы (TQM) 

15. «Алты сигм» концепциясы. 

16. Кайдзен концепциясы 

17. Жапондық сапа концепсиясы  

18. «Алты сигм» концепциясының мәні және оның негізгі 

ерекшеліктері.  

19. TQM және«Алты сигм» концепциясын салыстыру.  

20. Сапа менеджменті бірлестіру жүйесінің мәні мен 

ерекшеліктері 

21. Экология менеджменті жүйесі 

22. Денсаулық және кәсіби қауіпсіздік менеджменті жүйесі 

23. Принциптер негізіндегі менеджмент жүйесі  

24. Әлеуметтік жауапкершілікті басқару 

25. Сәйкесті бағалау (сертификация, классификация) 
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26. Туризмдегі қызметтерді сертификациялау 

27. Сапа менеджменті жүйелерін сертификациялау 

28. Қонақ үйлер сертификациясы 

29. Туризм инфрақұрылымы сертификациясы 

30. Сапа менеджменті жүйесі тиімділігін бағалауға қатысты, 

меселелер. 

31. Әлеуметтік сұрастыру негізінде сапа менеджменті жүйесінен 

алатын  әсерді бағалау. 

32. Сапа бойынша премиялар критерилерін қолдана отырып сапа 

облысында ұйым қызметінің тиімділігін бағалау. 

33. Сапа менеджменті жүйесін енгізу бойынша жобаның 

қорытындысын бағалау. 

34. Сапа бойынша жеңідетілген премиялар критерилерін қолдана 

отырып сапа облысында ұйым қызметінің тиімділігін бағалау 

 
Аралық бақылау үшін бағалау құралдары 

Емтиханға дайындық сұрақтар: 
 

1. Қызмет көрсету облысындағы негізгі түсініктер. 

2. «Техникалық реттеу» заңының негізгі түсініктері. 

3. Туристік индустриясында қызмет көрсету сапасы нені 

білдіреді? 

4. Қызмет көрсету анықтамасын құрайтын түсініктердің өзара 

байланысы. 

5. Какие существуют методы определения качества услуг в 

туризме? 

6. Туризмде қызмет сапасы көрсеткіштерінің классификациясы 

7. Туристік индустрияда қызмет сапасын қамтамасыз етуді 

номативтік реттеу. 

8. Техникалық және функционалды сапа нені білдіреді? 

9. Қонақжайлылық саласындағы қызметтер сапасының 

тұрақсыздығы. 

10. Туризмдегі сапаны басқару әдістері.  

11. Туризм индустриясындағы ерікті сертификация жүйесі. 

12. ҚР категорияға номерлер мен орналастыру орындарының 

классификациясы 

13. Туризм жүйесінің құжаттандыру жүйесі 

14. Қызмет көрсету сферасындағы негізгі стандарттар түрлері 

15. TQM идеологиясының мақсаты неден тұрады? 

16. Сапа менеджменті концепциясының негізгі принциптері. 

17. Деминг циклы дегеніміз не? 

18. Сапа менеджменті жүйесі құжаттарының құрылымы қандай? 
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19. Өзін өзі бағалаудың ұйымдастырушылық принциптері 

20. Мекеменің өзін өзі бағалаудың ерекшеліктері. 

21. Сапа аудиты түрлері 

22. ХАССП сапа басқару концепциясы. 

23. ХАССП жүйесінің принциптері. 

24. «Six sigma» сапаны басқару жүйесі 

25. Қызмет көрсету сапасын басқарудың қандай құралдары бар? 

26. Бақылау кестесі мен бақылау парағынының мәні мен оларды 

қолдану. 

27. Стратификация әдісінің мәні мен қолдану. 

28. Шашу әдісінің мәні мен қолдану. 

29. Себеб-дәлелдеу диаграммасын қолдану және оның мәні.  

30. Парето диаграммасының мәні және оны қолдану 

31. Туристік индустрияда қызмет көрсетулерді 

сертификацилаудың ерекшеліктері. 

32. Сапа жөнінен еуропалық сыйақы үлгісі. 

33. Сапа жөнінен қазақстандық сыйақы. 

34. Қызмет көрсету сапасы деңгейінің анықтамасы, мәні және 

көрсеткіштері. 

35. Туристік индустрияда қызмет көрсету сапасына қажетті  

номенклатура көрсеткіштері 

36. Қызмет көрсету сапасының  көрсеткіштерін анықтау 

әдістерінің классификациясы мен сипаттамасы 

37. Сапа менеджменті концепциясының негізгі принциптері  

38. Техникалық және функционалды сапа нені білдіреді? 

39. Қызмет көрсету сапасы деңгейін бағалау әдісі (квалиметрия 

әдісі) 

40. STRVQUAL әдісінің мәні неде? 

41. Сапаны басқарудағы экономикалық мәселелер. 

42. Сапаны қамтамасыз етумен байланысты шығындар 

сипаттамасы. 

43. Ерікті сертификациялаудың мақсаттары 

44. Міндетті сертификациялаудың мақсаттары 

45. Сапаны қамтамасыз ету бағдарламасын құрудың принциптері 

неден тұрады? 

46. Туристік кәсіпорындары қызметтерін басқарудағы қазіргі 

заманғы концепция 

47. Сапаны басқару облысындағы халықаралық стандарттардың 

негізін құрайтын принциптер саны. 

48. Тұтынушы мен өндіруші әрекетіндегі мотивация.  

49. Сапа мен өндіріс тиімділігі арасындағы байланыс  
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50. Қонақ үй қызметтері мен туристік қызметтерге 

сертификациялауды жүргізу тәртібі 

51. Туристік қызметтердің сапа жүйесін бағалау кезеңі   

52. Туристік қызметтердің бағасы мен сапасы 

53. Туристік қызметтерді жеткізу уақыты мен сапасы 

54. Туристік қызмет көрсету сапасын басқарудағы мекеме 

бөлімдерінің ролі. 

55. Туристік саладағы өндіріс  қызметін жетілдіру көрсеткіштері 

56. Топтық әкімшілік экономика жағдайында туристік қызмет 

көрсету сапасын  анықтама беру.  

57. Нарықтық экономика жағдайында туристік қызмет көрсету 

сапасын  анықтама беру.   

58. Туристік қызмет көрсету сапасының көрсеткіштері мен 

қасиеттері.  

59. Еркін нарықтын бар екендігінің негізгі белгілері 

60. Өнім сапасын басқарудың өтпелі механизмі   

61. Турстік өнімнің сапа деңгейі  

62. Туристік өнімнің сапасын бағалаудағы дифференциялық әдіс. 

63. Туристік өнімнің сапасын бағалаудағы кешенді әдіс 

64. Туристік өнім сапасын басқару 

65. Туристік өнімнің сапасын болжамдау 

66. Туризм индустриясы кәсіпорындарындағы бәсекелестікті 

қамтамасыз ету үшін сапаны бағалаудың әдістері 

67. Туристік саладағы қызметкердің еңбек сапасы 

68. Туристік өнімді құрудағы сапа 

69. Туризмде тұтынушы мен өндіруші іс-әрекеттерінің 

мотивациясы  

70. Туристік қызметтерді көрсету процесінің құрылымы 

71. Еркін нарық болуының негізгі белгілерінің керекті мөлшері. 

72. Туристік өнімнің сапасын бағалауда тұтынушының ролі. 

73. Туристік салада жұмысшылар еңбегінің тиімділігіне сапаны 

басқару жүйесі құрастырған критериялардың ықпалы 

74. Туристік өнім бағасына өндірістік шығындардың әсері 

75. Туризм индустриясы мекемелерінде өндіріс икемділігін 

ұлғайту тәсілдері 

76. 76. Қызмет сапасын басқару жүйесін ақпараттық 

қамтамасыз етуге арналған   ұйым стандартын құрастыру 

77. Э. Демингтің бағалау үлгісінің белгілері   

78. Туристік саладағы мекемелерде клиенттерге қызмет көрсету 

сапасын бақылау критерилері 

79. ISO – 9000 стандартында кезеңдер саны 
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80. Жалпы көлемді сапаны басқаруды еңгізудің маңыздылығы 

(ТQМ)  

81. Туристердің арыздарын қарастыру тәртібі мен мерзімі 

82. Сапаны жаппай  бақылаудың міндетті шарттарының саны  

83. Қонақ үй және туристік қызметтерді тұтынушылардың 

құқықтарын қорғаудың құқық негіздері 

84. Қонақ үй шаруашылығының эксплуатациялық қызметінің 

ерекшелігі 

85. Стандарттау жүйесіндегі негізгі түсініктер және анықтамалар. 

86. Стандарттау дамуының тарихынан қысқаша мәлімет 

87. Қазіргі кезең дамуындағы стандарттаудың мақсаттары. 

88. Стандартизация қызметінің бөлімдері 

89. Стандартизациялау бойынша нормативтік құжаттар. 

90. Стандарттау жүйесіндегі халықаралық қатынастар 

91. Стандарттардың түрлері мен категориялары, жалпы 

Қазақстандық классификаторлар . 

92. Әлеуметтік және технико-экономикалық ақпаратты 

класификациялау мен кодтау. 

93. Стандарттардың Әріпті-сандық белгілері. 

94. Қызмет көрсету сферасы.  

95. Қызмет көрсету сферасындағы заңдар. 

96. Сапа қызметінің қамтамасыз ету жүйелері 

97. Сертификация дамуының тарихи аспектілері 

98. Сертификация мәні мен анықтамасы. 

99. Сертификация түрлері. 

100. Сертификацияны қолдану аймағы. 

101. Сертификацияның міндетті және еркін жүйелері. 

102. Ерікті және міндетті сертификациялауды ұйымдастыратын 

ұйымдар. 

103. Ерікті және міндетті сертификациялауды жүргізу ережесі мен 

шарттары, сертификация кестесі 

104. Сертификацияға сай қызметтерді растау бөлімдер. 

105. Қызмет көрсету саласындағы сертификация кестелері мен 

объектілері 

106. ҚР қызметтер мен жұмыстардың сәйкестігін растау ережелері 

107. Қызмет көрсету саласындағы сәйкестікті растайтын ұйым. 

108. Сертификацияға жататын туристік қызметтер түрлері. 

109. Сертификациялауға жататын  туристік қызметтердін түрлері. 

110. Туристік қызметтерге сертификация жүргізу тәртібі. 

111. Міндетті сертификацияға жататын негізгі құжаттар 

112. Стандартқа сәйкестік концепциясы  
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113. Эксплуатациялық сипаттамаларға өнімдердің сайлығы 

концециясы .  

114. Тұтынушылардың  басты талаптарына сайлылық 

концепциясы. 

115. Құпия талаптарға сайлылық концециясы. 

116. Сапаны қамтамасыз ететін концепция дамуы. 

117. Замануй сапа концепциясы 

118. Туристік қызметтер ерекшелігі 

119. Туристік қызметтер сапасының көрсеткіштері (мақсат 

көрсеткіштері). 

120. Туристік қызметтер сапасының көрсеткіштері (эстетикалық 

көрсеткіштері). 

121. Туристік қызметтер сапасының көрсеткіштері (технологиялық 

және ыңғайлылық  көрсеткіштері).  

122. Туристік қызметтер сапасының көрсеткіштері (беріктік 

көрсеткіштері). 

123. Туристік қызметтер сапасының көрсеткіштері (эксклюзивтік 

көрсеткіштері). 

124. Туристік қызмет көрсетудің  өмірлік циклының барлық 

кезеңдерінде сапаны қамтамасыз ету процестері.  

125. Қызмет көрсету саласындағы сертификация кестелері мен 

объектілері 

126. Сертификацияға сай қызметтерді растау бөлімдер 

127. ИСО 9000:2000 халықаралық стандарттардың құрамы мен 

мақсаттары. 

128. Сапа менеджменті принциптері. 

129. Процестік тәсілде негізделген сапа менеджменті жүйесінің 

моделі. 

130. Сапа облысындағы туризм ұйымдарының стратегиялық 

көрулері. 

131. Стратегияны құрудағы әдістер. 

132. Миссия организации туризма в области качества Сапа 

облысындағы туризм ұйымының миссиясы.  

133. Туристік ұйымның сапа облысындағы саясаты. Тәсілдерді 

құрастыру. 

134. Карта процесін құрастыру 

135. Турды жобалаудағы сапа процесінің сипаттамасы. 

136. Жалпы сапаны басқару концепциясы (TQM). 

137. «Алты сигм» концепциясы 

138. TQM еңгізудің басты факторлары 

 

Бағдарламаның қолдану мерзімі ұзартылды: 
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