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1.Пәннің сипаттамасы 
 

Қазіргі таңда қонақжайлылық индустриясы – мемлекет 

шаруашылығының күшті жүйесі және туризм экономикасының 

маңызды табыс әкелетін құрамдас бөлігі. Қонақжайлылық 

индустриясын ұжымдық және жеке орналастырудың әр түрлі 

құралдары құрайды: қонақ үйлер, мотельдер, жастар мотелі және 

жатақханалары, апартаменттер, туристік ауылдар, сонымен қатар 

туристерді орналастыруда белсенділік танытатын жеке сектор. 

Пәнді оқыту мақсатттары. «Мейрамхана ісі және қонақ үй 

шаруашылыгы инфрақұрылымы» пәні бойынша мейрамхана ісіндегі 

және қонақ үй шаруашылығындағы инфрақұрылымдағы 

элементтермен танысу және туристік аймақтағы дамуын жағдайымен 

танысу  

Міндеттері: 
− аймақтардағы қазіргі кездегі туризмнің дамуы мен болашағы 

және де оған әсер ететін рекреациялық ресурстармен,  

− аумақтық рекреациялық жүйе туралы түсінік қалыптастыру; 

− кешенді елтанулық сипаттаманың әр бөлімі үшін түсініктер 

мен терминдердің анықтамасын беру; 

− елтанулық кешенді құрайтын әрбір компоненттің өзара 

байланыстары мен туризмге әсерлерін айқындау; 

− cтуденттерді болашақтағы туризмнің даму тұрғысынан 

елдердің ерекшеліктеріне кәсіби баға беруге үйрету. 

Пререквизиттері: «Туристік негіздің психологиясы», 

«Мейрамхана және қонақ үй шаруашылығы»  курстарын міндетті  

түрде  білулері қажет. 

Постреквизиттері: «Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесін 

ұйымдастыру және жоспарлау»  
Оқыту нәтижелері:  

A. Мейрамхана ісі және қонақ үй шаруашылығы 

инфрақұрылымының зерттеудің негізгі теоретикалық мазмұнын 

меңгеру; 

B. Мейрамхана ісі және қонақ үй шаруашылығында 

қолданылатын негізгі сипаттамаларды 

қолдану(инфрақұрылым,қонақжайлылық,мейрамхана,қонақ үй 

ұйымдастырылған құрылым); 
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C.  Қазақстандағы қонақжайлылықты зерттеу, талдау бойынша  

материалдар мен ақпараттарды өңдеу мен жұмыс істеуге үйрену; 

D. Қонақ үй мен мейрамхана ісіндегі басты қағидалары, туралы  

және олардың негізгі мәселелері мен құндылықтары туралы көз-қарас 

қалыптастыру; 

E. кәсіби маман ретінде  тұлғалық қасиеттер мен қабілеттерді 

дамыту мақсатында өздік жұмыстарды орындау дағдыларын арттыру  

Пәннің методологиясы: «Туризмдегі және қонақжай 

сферасындағы зерттеулер және ақпарат»  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. 

 

2. Пән бағдарламасы 
2.1-кесте. Сабақтардың түрлері бойынша сағаттардың бөлінуі 
№ 
к/к 

Тақырыптың атаулары Сағаттар 
Дәріс  

сабағы 
Семин

ар 
сабағ

ы 

БОӨ
Ж 

БӨЖ 

1-МОДУЛЬ. ҚОНАҚЖАЙЛЫЛЫҚ ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫНЫҢ 
ЭКОНОМИКАЛЫҚ МАЗМҰНЫ 

1 Мейрамхана ісі мен қонақ 

үй бизнесі 

инфрақұрылымының 

экономикалық  мәні мен 

құрамы 

2 2 2 7 

2-МОДУЛЬ.  МЕЙРАМХАНА ІСІ МЕН ҚОНАҚ ҮЙ 
ШАРУАШЫЛЫҒЫНЫҢ ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫ ЖАҒДАЙЫ 

2 Қонақ үй мен 

мейрамханалардағы 

көлемдік-жоспарлау 

шешімі   

3 3 3 8 

3 Қонақ үйлер мен 

мейрамханалардың қызмет 

еті жүйесі 

2 2 2 7 

4 Қызмет көрсетудің 

материалдық-техникалық 

базасы 

3 3 3 8 
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3-МОДУЛЬ. МАТЕРИАЛДЫ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 
5 Қонақ үй мен мейрамхана 

кешеніндегі техникалық 

эстетика мен дизайн 

3 3 3 8 

6 Қонақ үй мен мейрамхана 

инфрақұрылымын 

қалыптастыру жағдайын 

талдау  

2 2 2 7 

 БАРЛЫҒЫ 15 15 15 45 

 
3. Студенттердің білімін, біліктерін, дағдыларын бағалау саясаты 

мен тәртіптері 
3.1-кесте. Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру 

кестесі 
Бақылау 

түрі 

Сабақтың тақырыбы  

(ағымдағы бақылау 

үшін) 

Тапсырмалар тізбесі 

(бақылау формасы) 

Тапсыру 

мерзімі  

Ағымдық 

бақылау  

1-тақырып.  1. Әдебиеттер 

библиографиясын құру. 

2. Сөздік жасау. 

3. Реферат дайындау. 

4. Талдамалық есеп 

1-ші апта 

 1-тақырып.  1. Сөздік жасау. 

2. Тестке жауап беру. 

3. Реферат дайындау. 

2-ші апта 

 2-тақырып.  1. Сөздік жасау. 

2. Эссе дайындау. 

3. Реферат дайындау. 

3-ші апта 

 2-тақырып.  1. Сөздік жасау. 

2. Мультимедиалық 

таныстырылым. 

3. Реферат дайындау. 

4,5-ші 

апталар 

 2-тақырып.  1. Сөздік жасау. 

2. Тестке жауап беру. 

3. Реферат дайындау. 

6-шы апта 

 3-тақырып.  1. Сөздік жасау. 

2. Слайд жасау. 

3. Реферат дайындау. 

7-ші апта 

 3-тақырып.  1. Сөздік жасау. 

2. Слайд жасау. 

3. Проблемалық 

8-ші апта 
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ахуалдық есептерді 

шешу. 

Шептік 

бақылау 

Р1 

1-3 тақырыптар Коллоквиум 8-ші апта 

 
Ағымдық 

бақылау 

4-тақырып.  4. Тест сұрағына жауап 

беру. 

5. Реферат дайындау. 

9шы -апта 

Ағымдық 

бақылау 

4-тақырып.  1. Сөздік жасау. 

2. Слайд жасау. 

3. Талдамалық есеп. 

10-шы апта 

 4-тақырып.  1.Сөздік жасау. 

2.Слайд жасау. 

3.Тестке жауап беру. 

11-ші апта 

 5- тақырып.  1. Сөздік жасау. 

2. Слайд жасау. 

3. Тест сұрақтарын 

құрастыру.  

12-ші апта 

 5-тақырып.  1. Сөздік жасау. 

2. Слайд жасау. 

3. Бақылау жұмысы. 

13-ш апта 

 6-тақырып.  1. Сөздік жасау. 

2. Слайд жасау. 

3. Баяндама жазу. 

14-ші апта 

 6-тақырып. 

 

1. Сөздік жасау. 

2. Слайд жасау. 

3. Тест құрастыру. 

3. Жоба жазу. 

15-ші апта 

Шептік 

бақылау 

Р2 

4-6 тақырыптар Коллоквиум 15-ші апта 

Қорытын
ды 
бақылау  

1-6 тақырыптар Тестілеу арқылы 
емтихан тапсыру 

Кесте 
бойынша 

3.2 Пән бойынша бақылаудың негізгі формалары 

Бақылау 

типі 

Бақылау 

формасы 

Бағалаудың негізгі өлшемдері ** 
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Ағымдағы 

 

 

Эссе Теориялық материалды білу және түсіну, 

ақпараттарды талдау және бағалау, пайымдау, 

көлемі 3-4 мың сөз; бірегейлік (95%-дан кем 

емес) 

Реферат Мәтіннің бірегейлігі (80%-дан кем емес), 

әдебиеттер көздерін таңдаудың негізділігі, 

сұрақтың маңызын ашу дәрежесі, безендіруге 

қойылатын талаптарды сақтау; көлемі – 8-10 

бет. 

Баяндама  Мазмұндылығы, көрсетілетін материалды 

пайдалану, сұрақтарға қайтарылған 

жауаптардың сапасы, ғылыми және арнайы 

аппараттың болуы, қорытындылардың 

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

бет. 

Проблема

лық 

ахуалдық 

есептерді 

шешу 

Міндеттердің маңызын түсіну, проблемаларды 

тұжырымдау; проблемаларды шешудің мүмкін 

тәсілдерін анықтау; шешімнің өзіндік 

нұсқасын дәлелдеу. 

Мультиме

диалық 

таныстыр

ылым 

Құрылымдылық, дербес компьютердің барлық 

мүмкіндіктерін пайдалану, дизайн, аудио және 

бейнефайлдар. Анимация, гиперсілтемелер, өз 

жұмысының нәтижелерін ауызша түрде 

аудиторияда жеткізіп айта білу; тақырып 

бойынша 6 слайдтан көп емес. 

Жоба Инновациялық, бірегейлік (95%-дан кем емес), 

өзектілік, сипаттау сапасы, жобаны 

таныстыру, енгізу тәжірибесі  

Кейсті 

талдау 

және 

шешу 

Материалды баяндау логикасы, кәсіби 

терминологияны еркін меңгеру; өзіндік 

пайымдауларының негізділігі; теориялық 

сұрақтарға жауаптардың анықтығы, 

толықтығы, дұрыстығы; теорияның 

тәжірибемен байланысын ұйымдастыру 

Талдамал

ық есеп 

Талдау мақсатының сәйкестігі, мазмұндылық, 

көрнекілік (статистика, сызбалар, 

диаграммалар және т.б.), талдау, 

болжамдылық; көлемі 10-12 бет. 

Глоссарий 

(сөздік) 

Көлемі – бір тақырып бойынша кем дегенде 30 

термин 
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Бақылау 

жұмысы 

Мысалы: 45 минуттық жазбаша жұмыс 

Шептік  Коллокви

ум 

Шептік бақылау сұрақтарының тізбесінен 10 

сұраққа блиц-жауап 

Қорытынд

ы 

Емтихан  

 

30 жабық тестілік сұрақтар (бір дұрыс 

нұсқасымен). Жауап беру уақыты – 50 минут. 

3.3 Білімді, дағдыларды бағалау өлшемдері 

Пән бойынша барлық бағалар кредиттік технология бойынша 

білімгерлердің білімін бағалаудың көпбаллдық әріптік жүйесі бойынша 

пайызбан қойылады. 

Әріптік жүйе 

бойынша бағалау 

Баллда

рдың 

цифрл

ық 

эквива

ленті 

Пайыздық 

қатынаста 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша бағалау 

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 Қанағаттанарлықсыз 

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

материалдарды терең меңгеріп, толық, сауатты, дәйекті және логикаға 

сәйкес оны баяндап, тапсырманың түрін өзгерту барысында дұрыс 

жауап берсе, қойылған мақсаттарды дұрыс шеше білсе, 

монографиялық материалды біліп, қабылданған шешімдерді дұрыс 

негіздеп, практикалық жұмыстарды орындаудың әр түрлі дағдылары 

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 дәлелсіздіктерді жібермей, теориялық ережелерді 
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дұрыс пайдаланып, практикалық міндеттерді орындау барысында 

қажетті дағдыларға ие болса; 

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

білімгер тек қана негізгі материалды меңгеріп, бірақ кейбір 

нақтылауларды білмей, дәлелсіздіктерді, дұрыстау емес 

тұжырымдамаларды жіберіп, бағдарламалық материалды баяндау және 

практикалық тапсырманы орындау барысында қиындық көрсе; 

«F» («қанағаттанарлықсыз») - егер білімгер бағдарламалық 

материалдардың маңызды бөлігін білмей, елеулі қателерді жіберіп, 

практикалық жұмыстарды әрең орындаса. 

 
3.4 Пән бойынша бағаны қалыптастыру тәртібі 
Студенттің пән бойынша оқу жетістіктерінің деңгейі емтиханға 

рұқсат беру рейтингінің бағасы мен емтихан бағасынан қалыптасатын 

қорытынды бағамен анықталады.  

Рейтинг ағымдағы бақылаудың орташа бағасы мен шептік 

бақылаудың бағасынан қалыптасады. Ағымдағы бақылау практикалық 

(семинар) сабақтарын жүргізетін тьютормен жүзеге асырылады. 

Ағымдағы бақылаудың орташа бағасы Р1 немесе Р2 өткізу сәтіне қарай 

студент алған барлық ағымдағы бағалардың орташа арифметикалық 

бағасы ретінде есептеледі. 

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

уақытқа дейін өткен курс тақырыптарын қорытындылайтын 

коллоквиумдар, бақылау жұмыстар, тестілеу түрлерінде лектормен 

жүзеге асырылады. 

Ағымдағы және шептік бақылаулардың Р1 және Р2-дегі мазмұны 

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

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 қорытынды баға 1 және 2 шептік бақылаулар 

бойынша үлгерушілігінің ең жоғары көрсеткіштерінің сомасы ретінде – 

60% және қорытынды бақылаудың – 40% анықталады, бұл 100% 

құрайды, яғни қорытынды баға келесі формула бойынша шығарылады: 

0,4Е0,6
2

РР
Қ 21

% ×+×
+

=  

мұнда: Р1- бірінші рейтинг бағасының пайыздық мазмұны; 

 Р2- екінші рейтинг бағасының пайыздық мазмұны;   

 Е - емтихан рейтинг бағасының пайыздық мазмұны. 
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Пән бойынша курстық жұмыс бар болған жағдайда оның бағасы 

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

алынған балл)/3. 

3.5 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 ведомостін даярлайды. Студенттердің 

өтініштері апелляциялық ведомосттермен бірге Тіркеу бөліміне 

тапсырылады. Тіркеу бөлімінің қызметкері өтініштерді тіркеп, оларды 

апелляциялық комиссия қарау үшін кафедраға тапсырады. Кафедра 

комиссиясы өтініштерді 3 жұмыс күні ішінде қарайды. Апелляцияның 

нәтижелері апелляция комиссиясының мүшелерімен ведомості мен 

хаттамаға жазылып, Деректер Базасына нәтижелерді енгізу 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 және тапсыру 

кестелерін сақтау. 

3 Бақылаудың барлық түрлеріне міндетті түрде қатысу 

(дәрістерге және семинар сабақтарға бақылау, СӨЖ тапсырмаларын 

орындауға бақылау, шептік бақылау, қорытынды бақылау). 

4 Орынды себептер бойынша қатыспаған сабақтарға 

дайындалып, толық көлемде, силлабусқа сәйкес жауап беру 

(медициналық анықтама, деканаттың рұқсаты бойынша). 

5 Студент Студенттің ар-намыс кодексін, оқу тәртібін сақтауға, 

сабақ кезінде ұялы телефонын өшіріп қоюға, сабаққа кешікпеуге және 

сабаққа іскер киімде келуге тиісті. 

6 Бақылау кезінде (ағымдағы, шепті, аралық) көшіру 

және/немесе мобильдік байланыс құралдарын пайдалану фактілері 

орын алған жағдайда, бағалар жойылады. 
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1-МОДУЛЬ. ҚОНАҚЖАЙЛЫЛЫҚ ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫНЫҢ 
ЭКОНОМИКАЛЫҚ МАЗМҰНЫ 

 

1-ТАҚЫРЫП. МЕЙРАМХАНА ІСІ МЕН ҚОНАҚ ҮЙ БИЗНЕСІ 
ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ  МӘНІ МЕН 

ҚҰРАМЫ 
  Дәріс жоспары (2 сағат) 

1 лекция 
1. Инфрақұрылымдық жітеу критерийі 

2. Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесінің инфрақұрылымдық 

кешені  өнімнің ерекшелігін анықтау 

 
2  лекция 

1. Инфрақұрылымның ерекшелігі мен қызметі 

2. Н егізгі өндірістің табысты дамуындағы инфрақұрылым,ның 

маңызы 
 

Семинар сабақтардың  жоспары (2 сағат) 
 

1 сабақ 
3. Инфрақұрылымдық жітеу критерийі 

4. Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесінің инфрақұрылымдық 

кешені  өнімнің ерекшелігін анықтау 

 
2  сабақ 

3. Инфрақұрылымның ерекшелігі мен қызметі 
4. Негізгі өндірістің табысты дамуындағы инфрақұрылым,ның 

маңызы 
 

БӨЖ тапсырмалары: 
Тәжірибелік тапсырма: 

1. «Инфрақұрылымның классификациясының критерийлері» 

схемасын құрастыру 

2. Қарастырылып отырған сұрақ бойынша кесте құру. Берілген 

кәсіпорындардың мәліметі бойынша еңбек өнімінің ерекшелігін 

көрсету. Салыстыру. 

БОӨЖ тапсырмалары: 
Тәжірибелік тапсырма: 

Өткен жылы сіздің қалаңыздағы қонақ үй қызметі нарығының 

конъектурасының құрылуына қандай факторлармен әсер етті? 

Келесі тақырыптарға баяндама жазу және қорғау: 
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-Қонақжайлылық инфрақұрылымы:жағдайы даму перспективалары;  

-  Мейрамхана ісі инфрақұрылымы кешенінің өнім еңбегі; 

- Қонақ үй бизнесінің инфрақұрылымы кешенінің өнім еңбегі 

Сұрақтар:  
1.Қонақ үй бизнесі мен мейрамхана ісі инфрақұрылымның 

анықтамалары  

2.Мейрамхана ісі мен қонақ үй шаруашылығының функцияларының 

3.Мейрамхана ісі мен қонақ үй шаруашылығының инфрақұрылым 

дәрежесі 

 
2-МОДУЛЬ.  МЕЙРАМХАНА ІСІ МЕН ҚОНАҚ ҮЙ 

ШАРУАШЫЛЫҒЫНЫҢ ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫ ЖАҒДАЙЫ 
 

2-ТАҚЫРЫП. ҚОНАҚ ҮЙ МЕН МЕЙРАМХАНАЛАРДАҒЫ 
КӨЛЕМДІК-ЖОСПАРЛАУ ШЕШІМІ   

Дәріс жоспары (2 сағат) 

1 лекция 

1. Мейрамхана бизнесінің инфрақұрылым жағдайы: негізгі 

талаптар.  

2. Құрал – жабдықтарды орналастыру, қолданылатын құрал-

жабдықтар 

 

2 лекция 

1. Қонақ үйлерді инфрақұрылым кешені: қонақ үйдің қоғамдық 

бөлігі 

2. Ғимарат ішіндегі ағымдардың 3 типі 

3. Қонақ үйдің тұрғын бөлімі 

 

3 лекция 

1. Қызмет көрсетудің дербес, орталықтандырылған және 

жартылай дербес формалары.  

2. Кірмелі топ 

3. Қонақ үй, мейрамхананың іргелес территориясының 

инфрақұрылымы. 

 

Семинар сабақтардың  жоспары (3 сағат) 
1 сабақ 

1. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарының проблемалары 

мен даму перспективалары 

2. Құрал – жабдықтарды орналастыру, қолданылатын құрал-

жабдықтар 
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2 сабақ 
1. Қонақ үй шаруышылығы: проблемалары және белсенді 

дамуы 

2. Қонақ үй бизнесінің инфрақұрылымының жағдайы: 

бөлімдер мен цехтар түрлері. 

3. Қонақ үйлер мен мейрамханаларды өмірмен қамтамасыз 

ету жүйелері 

 

3 сабақ 
1. Қызмет көрсетудің дербес, орталықтандырылған және 

жартылай дербес формалары.  

2. Кірмелі топ 

3. Қонақ үй, мейрамхананың іргелес территориясының 

инфрақұрылымы. 

 

БӨЖ тапсырмалары: 
Тәжірибелік тапсырма: 

1. Тақырып бойынша ауызша сұрақтарға дайындалу; 

2. Қазақстан Республикасындағы қонақ үй шаруашылығының 

даму деңгейі туралы хабаралама дайындау 

3. «Қазақстан Республикасы және  Ресей Федерациясының 

туристік инфрақұрылымына салытырмалы сипаттама» тақырыбы 

бойынша тәжірибелік материал дайындау 

БОӨЖ тапсырмалары:  

1. Алматы және Астана қалаларындағы туристік базаларының 

материалды - техникалық жағдайына талдау жасау 

2. Ситуациялық жағдайларды шешу:  

Келесі тақырыптарға баяндама жазу және қорғау: 

-  Қонақ үйлерді өмірмен қамтамасыз ету жүйелері 

- Мейрамханаларды өмірмен қамтамасыз ету жүйелері 

Сұрақтар: 

1. Орналасу орындарының жіктеу белгілері 

2. Туристерді жеке орналастыру түрлері дегеніміз не? 

3. Туристерді ұжымдық орналастыру болып табылады 

4. Туристік әрекетте орналастыру орындарының рөлі 

5.  Қонақ үй талаптарының басқа орындардан айырмашылығы 

6. «Жұлдыз» категориясын беру қандай факторлар арқылы іске 

асады 

7.  Қонақ үйдегі стандарттау немен қамтамасыз етеді өзіне 

кіргізеді 

8. Қонақ үй қандай ғимараттардан тұрады 
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3-ТАҚЫРЫП. ҚОНАҚ ҮЙЛЕР МЕН МЕЙРАМХАНАЛАРДЫҢ 
ҚЫЗМЕТ ЕТІ ЖҮЙЕСІ 
Дәріс жоспары (2 сағат) 

1 лекция 

1. Қонақ үйлер мен мейрамханалардың негізгі және 

айналымды қорлары 

2. Инвентарлық және берілетін ғимараттар мен құрылғылар 

3. Бөлмелер түрлері: негізгі және қосымша 

2 лекция 

1. Қызмет ету жүйесі, электр шаруашылығы және құрал-

жабдықтар 

2. Бақылау жүйесі 

 
Семинар сабақтардың  жоспары (2 сағат) 

1сабақ 
1. Қонақ үйлер мен мейрамханалардың негізгі және айналымды 

қорлары 

2. Инвентарлық және берілетін ғимараттар мен құрылғылар 

3. Бөлмелер түрлері: негізгі және қосымша 

2 сабақ 

4. Қызмет ету жүйесі, электр шаруашылығы және құрал-

жабдықтар 

5. Бақылау жүйесі 

 
БӨЖ тапсырмалары: 
1. Тақырып бойынша ауызша сұрақтарға дайындалу 

2 «Қонақ үйдің көлемді-жоспарлы шешімдері», «Мейрамхананың 

көлемді-жоспарлы шешімдері» тақырытары бойынша реферат 

дайындау.  

БОӨЖ тапсырмалары:  
1. Қарағанды және Астана қалаларының туристік базаларының 

материалды-техникалық жағдайларына анализ жасау 

2. Ситуациялық тапсырмаларды шешу 

Сұрақтарға жауап беру: 
1. Туризмдегі материалды-техникалық база нені білдіреді 

2. Туристік инфрақұрылымның фунционалды белгілері 

3. Іргелес салалардың туризмдегі инфрақұрылымының дамуына 

әсер ету рөлі 

 
4-ТАҚЫРЫП. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІҢ МАТЕРИАЛДЫҚ-

ТЕХНИКАЛЫҚ БАЗАСЫ 
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Дәріс жоспары (3 сағат) 

1 лекция 

1. Көмекші қызметтер мен цехтардың түрлері, қызметтік 

белгілеріне байланысты 

2. Инженерлік-техникалық қызметтердің сенімділігі, олардың 

міндеттері мен қызметтері 

2лекция 

1. Қауіпсіздік қызметі 

2. Қойма шаруашылығы және көлік шаруашылығы 

3 лекция 

1. Жеделсаты шаруашылығы 

2. Қонақ үйлер мен мейрамханаларда еңбекті қорғау, қауіпсіздік 

техникасы мен өрт қауіпсіздігі шараларын ұйымдастыру 

 

 

Семинар сабақтарының жоспары (сағат) 
1 сабақ 

1. Инженерлік- техникалық қызметінің сенімділігі  

2. Қонақ үй кешені және мейрамханадағы қосымша қызметтер 

2 сабақ 
1. Қауіпсіздік қорғау 

2. Қойма шаруашылығы мен көлік шаруашылығы 

 
3-сабақ 

1. Лифт шаруашылығы 

2. Еөбекті қорғауды ұйымдастыру, техникалық қауіпсіздік 

3. Қонақ үй мен мейрамханаларда өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

 

БӨЖ тапсырмалары: 
1. Тақырып бойынша ауызша сұрақтарға дайындалу 

2.«Орталық аймақтың материалды техникалық базасы» тақырыбына 

презентация дайындау 

БОӨЖ тапсырмалары:  
1 тапсырма. Көрсетілетін қызмет көлемін ұлғайту мақсатында, 

мейрамхана өздерінің тұтынушыларына қандай жеңілдіктер ұсына 

алды? 

Дұрыс жауапты іздеу жолдары: 

1 қадам . Мейрамхана саясатының бағалық ерекшеліктерімен 

танысыныз 

2 қадам. Қазақстан қалаларындағы мейрамханалардағы қандай 

жеңілдіктер барын еске түсіріңіздер 
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3 қадам.  Жеңілдіктің түрін атағанда, оның берілген мейрамхана үшін 

экомикалық тиімділігін анықтаныз 

2 тапсырма. Өзіңізді мейрамхана немесе қонақ үй иесі ретінде санап 

сұрақтарға жауап беріңіз: 

1) Біз қай жерлерде өзіміздің қызметтерімізді сатамыз? 

2) Қандай  жағдайларда сатамыз? 

3) Нені сатамыз? 

4) Кімге сатамыз? 

 5) Сатуға кім немесе не кедергі болады? 

Сұрақтар: 

1.Туризмдегі материалды техникалық база дегеніміз 

 2. Функционалды белгі бойынша туристік инфрақұрылым құрылымы 

3. Туризмдегі инфрақұрылым рөлі 

4.Орналасу коассификациялары 

5. Басқа қонақ үйлерден айырмашылықтар 

6.  «Жұлдыздық» қандайй факторлармен іске асады 

7. Қонақ үй қандай орындардан тұрады  

 
3-МОДУЛЬ. МАТЕРИАЛДЫ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ 

ЕТУ 
 

5-ТАҚЫРЫП. ҚОНАҚ ҮЙ МЕН МЕЙРАМХАНА КЕШЕНІНДЕГІ 
ТЕХНИКАЛЫҚ ЭСТЕТИКА МЕН ДИЗАЙН 

Дәріс жоспары (3 сағат) 

1 лекция 

1. Қонақ үй мен мейрамхана кешеніндегі фирмалық стиль, 

техникалық эстетика және дизайн 

2. Сала кәсіпорынындағы имидждік саясат 

2 лекция 

1. Қонақ үй мен мейрамхана ғимараттарына қойылатын талаптар, 

экстерьер 

2. Ғимарат формасына қойылатын талаптар 

3. Түс пен жарықтандыруға қойылатын талаптар 

3лекция 

1. Қонақ үй мейрамхананың интерьері және оның қызмет көрсету 

сапасына әсері 

2. Интерьердегі текстильді материалдар 

3. Қонақ үй мен мейрамхана интерьерін безендіруде табиғи 

элементерді қолдану 

 

Семинар сабақтарының жоспары (3сағат) 
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1 сабақ 
1. Қонақ үй мен мейрамхана кешеніндегі фирмалық стиль, 

техникалық эстетика және дизайн 

2. Сала кәсіпорынындағы имидждік саясат 

2 сабақ 

1. Қонақ үй мен мейрамхана ғимараттарына қойылатын талаптар, 

экстерьер 

2. Ғимарат формасына қойылатын талаптар 

3. Түс пен жарықтандыруға қойылатын талаптар 

3 сабақ 

1. Қонақ үй мейрамхананың интерьері және оның қызмет көрсету 

сапасына әсері 

2. Интерьердегі текстильді материалдар 

3. Қонақ үй мен мейрамхана интерьерін безендіруде табиғи 

элементерді қолдану 

БӨЖ тапсырмалары: 
1. Тақырып бойынша ауызша сұрақтарға дайындалу 

2. Қазақстан Республикасы бойынша тамақтану дәрежесінің дамуы 

туралы хабарлама дайындау 

3. «Қазақстан Республикасы бойынша тамақтандыру 

кәсіпорындарының дәрежесі» тақырыбына эссе дайындау 

БОӨЖ тапсырмалары:  
1. Пекиннен Харбинге жүрер алдында екі турист белгіленген 

уақытта қайта оралмады. Топ оларды қонақ үй холында, ал жетекші 

олардың заттарымен номерде күтті. Бұл уақытта қытай 

таныстырушысы барлық туристтерді таксиге мінгізіп, жолға шығар 

алдында тамақтану орнына жеткізу керек еді. Өз уақытымен келмеген 

туристер келіп жетекшісі олармен бірге қалған туристер кеткен 

мейрамханаға барған кезде ол туристер мейрамханаға жетпегенін 

байқайды. Сәл уақыттан кейін туристтерді вокзал алдында көшеде 

таксист қалдырып кеткенің байқамай қалады. Осындай келеңсіз 

жағдайды қалай болдырмау керек? 

2. Кейбір туристер үнемі таңғы асқа, түскі, кешкі асқа және 

экскурсияларға, кешігіп басқа туристтерді күткізіп қояды. 

Осы мәселені қалай шешуге болады? 

Келесі сұрақтарға жауап беру: 

1.Тамақтандыру кәсіпорының құрылымы қандай 

2.Туристік қызметте тамақтандыру мекемелерінің рөлі  

3.Тамақтандыру мекемелерін шикізетпен қамтамасыз ететін мекемелер 

4.Тамақтандыру мекемелері құрылымының мейрамханадағы рөлі 

5.Тамақтандыру мекемелерінің құралдарының түрлері 
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6.Тамақтандыру кәсіпорындары өзінің құрамына жатқызады 

7.Тамақ дайындауда қандай міндеттерді қамтамасыз етеді 

8.   Сервировкадағы құралдардың өңдеу қалай жүргізіледі 

9.   Сервирока құралдары қалай сақталады. 

 

6-ТАҚЫРЫП. ҚОНАҚ ҮЙ МЕН МЕЙРАМХАНА 
ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖАҒДАЙЫН 

ТАЛДАУ 
Дәріс жоспары (2 сағат) 

1 лекция 

1. Қойма  шаруашылығының материалдық-техникалық 

жабдықталудың  талдау 

2. Көлік шаруашылығын материалдық-техникалық 

жабдықталуын талдау   

3. Инженерлік  қызметтің материалдық-техникалық 

жабдықталуын талдау   

2 лекция 

1. Қонақ үй мен мейрамхана ғимаратының жоспарлы жөңдеу 

жүйесі 

2. Қонақ үй мен мейрамханадағы инженерлік-техникалық 

қызметтің жетілдірудегі инновациялық технологиялар 

3. Телекомуникация, қауәпсіздік пен бақылауды қамтамасыз 

етуіндегі инновациялық технологиялар 

  

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 
1сабақ 

1. Қойма  шаруашылығының материалдық-техникалық 

жабдықталудың  талдау 

2. Көлік шаруашылығын материалдық-техникалық 

жабдықталуын талдау   

3. Инженерлік  қызметтің материалдық-техникалық 

жабдықталуын талдау   

2 сабақ 

1. Қонақ үй мен мейрамхана ғимаратының жоспарлы жөңдеу 

жүйесі 

2. Қонақ үй мен мейрамханадағы инженерлік-техникалық 

қызметтің жетілдірудегі инновациялық технологиялар 

3. Телекомуникация, қауәпсіздік пен бақылауды қамтамасыз 

етуіндегі инновациялық технологиялар 

 

БӨЖ тапсырмалары: 
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1. Тақырып бойынша ауызша сұрақтарға дайындалу 

2. «Қонақ үй және мейрамхана бизнесіндегі инновациялар» 

тақырыбына презентация дайындау 

3.Тақырып бойынша кроссворд дайындау  
БОӨЖ тапсырмалары: 
1.Ситуациялық сұрақтару шешу 

Сұрақтарға жауап беру: 
1. Көліктік-коммуникациялық база дегеніміз не 

2. Қазақстадағы көліктік коммуникациялық базаның даму жағдайы 

3. Туристерді тасымалдау үшін қандай көлік түрлері қолданылады 

4. Туристтер санатына қандай көлік құралдары қолданылады 

5. Жол фондына қандай міндеттер қарастырылады. 

6. Туристердің көліктеріне қандай талаптар қойылады 

 
Ұсынылатын әдебиеттер тізімі 

 
Негізгі әдебиеттер 

 
1. Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 

мақаласы   Н.Ә. «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

https://egemen.kz/article/nursultan-nazarbaev-bolashaqqa-baghdar-rukhani-

zhanhghyru әқ» 2017жыл 

2. Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 

Қазақстан халқына жолдауы  «Төртінші өнеркәсіптік революция 

жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» 

https://www.inform.kz/kz/tortinshi-onerkasiptik-revolyuciya-

zhagdayyndagy-damudyn-zhana-mumkindikteri-elbasy-

zholdauy_a31186176 9 қантар  2018 жыл. 

3. Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 

"Цифрлық Қазақстан" мемлекеттік бағдарламасы. 

https://zerde.gov.kz/kz/activity/bagdarlamalard%C4%B1-basqaru/digital-

kazakhstan/#hcq=HTKrGVq 12 желтоқсан   2017 жыл. 

4. Чудновский А.Д., Королев Н.В., Гаврилова Е.А., Жукова М.А., 

Зайцева Н.А. Менеджмент туризма. – М.: Федеральное агентство по 

туризму, 2014. – 576 с. 

5. 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. 

6. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев Жолдауы 

«Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік». 
Астана, 2017 жылғы 31 қаңтар 
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7. Программа по форсированному индустриально-инновационному 

развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы 

8. Джум Т.А., Денисова Н.И., Организация гостиничного хозяйства: 

учебное пособие. – М.: Магистр – Инфра – М, 2011 

9. Устенова О.Ж., Смыкова М.Р. Основы гостиничного хозяйства: 

учебное пособие. – А: «Экономика», 2012 

10. Тимохина Т.Л. Организация административно-хозяйственной 

службы гостиницы: учебное пособие для студентов/ Т.Л. Тимохина. – 

Москва: ФОРУМ ИНФРА-М, 2009 

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

туристических комплексах: учебное пособие / А.В. Сорокина. – М.: 

ИНФРА-М, 2009 

12. Медлик С. Гостиничный бизнес: учебник / С. Медлик. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012 

1. Алексеева Н.П. Гостиничное хозяйство. Hotelwesen: учебное 

пособие / Н.П. Алексеева. – М. : Флинта, 2011 

13. Оробейко Е.С. Организация обслуживания: рестораны и бары: 

учебное пособие / Е.С. Оробейко. – М.: Альфа-М, 2010 

14. Организация административно-хозяйственной службы гостиницы: 

Учебное пособие / Т.Л. Тимохина. – М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2012 

15. Абенова Е.А. Инфраструктура туризма: учебное пособие / Е.А. 

Абенова. – Алматы: Экономика, 2013 

16. Виноградова М.В. и др. Бизнес-планирование в индустрии 

гостеприимства. – М., 2010     

17. Волков Ю.Ф. Гостиничный и туристский бизнес. Учебное пособие. 

– Рн/Д, Феникс, 2011 

18. Кобяк М.В., Скобин С.С. Управление качеством в гостиницах, 

2008 

19. В. Осипова О.Я. Транспортное обслуживание туристов: Учебное 

пособие для студентов вузов. – М.: Изд.центр «Академия», 2009 

20. Волков Ю.Ф. Интерьер и оборудование гостиниц и ресторанов. 

Ростов на Дону, 2011 

21. Малахова Н.Н., Ушаков Д.С. Инновации в туризме и сервисе: 

учебное пособие.  -М: Изд.цент «МарТ», 2009 

22. Hart C.W.L. Troy D.A. Strategis Hotel/Motel Marketing. – Educat. 

Institute of the AH/MA, east Lansing, Mich, 2009 

 

Қосымша әдебиеттер 
 

2. Федцов В.Г. Культура гостинично-туристского сервиса. – Ростов-
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на-Дону: Феникс, 2010 

3. Арбузова Н.Ю. Технология и организация гостиничных услуг: 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Н.Ю. 

Арбузова. – 2-е изд., испр. – Москва: Академия, 2011 

4. Ходарков Л.Ф. Мировое гостиничное хозяйство. – М.: ВКШ по 

иностранному туризму, 2009 

5. Экономика и организация ресторанного бизнеса: Учебное пособие 

/ С.А. Быстров. – М.: Форум, 2011 

6. Шарков Ф.И. Константы гудвилла: стиль, паблисити, репутация, 

имидж и бренд фирмы: Учебное пособие / Ф.И. Шарков. – 2-е изд. М.: 

Дашков и К: «Издательство Шаркова», 2012 

7. Жаксыбергенов А.Г. Введение в ресторанное дело. Краткий курс 

лекции / А.Г. Жаксыбергенов, 2010 

8. Кусков А.С. Гостиничное дело: учебное пособие / А.С. Кусков. 

Изд.-торговая корпорация «Дашков и К». – Москва: Дашков и К, 2010   

9. Организация туризма и гостиничного бизнеса в РК: курс лекций 

/Сост. Жунусбекова Б.Б. -Алматы, Вектор, 2013 

10. Скобкин С.С. Практика сервиса в индустрии гостеприимства и 

туризма: Учеб.пособие. –М.: Магистр, 2012 

11. Санитарно-эпидемиологические требования к объектам 

общественного питания. /Приказ Министра здравоохранения РК от 

25.07.2010г №656. 

12. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на 

предприятии общественногог питания. –М.: ИНФРА-М, 2009 

13. Балашов Е. Гостиничный бизнес. как достичь безупречного 

сервиса. М., 2011 

14. Червинская А.Оборудование предприятий гостинично-

ресторанного хозяйства. М., 2012    

 
Студенттердің білімдерін, біліктері мен дағдыларын бақылау үшін 

бағалау құралдары 
  

1 және 2 шептік бақылауды өткізу үшін бақылау сұрақтары,  
емтиханға дайындық үшін сұрақтар 

 
1 шептік бақылауды өткізу үшін сұрақтар: 

1. Инфрақұрылымның элементтері мен түрлері 

2. Туризмдегі қызмет көрсету тенденцияларындағы даму 

3. Туризмдегі кедергілерді кешенді шешу 

4. «Мейрамхана ісі» және «қонақжайлылық бизнес» терминдерінің 

байланысы 
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5. Туристік индустриядағы мейрамхана ісі мен қонақ үй 

шаруашылығының инфрақұрылымдағы орны мен рөлі 

6.Тамақтану кәсіпорындарымен қонақ үйлердегі тамақтардың 

спецификасы 

7. Мейрамханадағы материалды техникалық базаларының түсініктері 

8. Қонақ үй бизнесіндегі материалды техникалық базаларының 

түсініктері 

9. Тамақтану кәсіпорындарының классификациясы 

10. Мейрамхана түрлері мінездемелер 

11. Мейрамхана бизнесіндегі даму жолындағы соңғы тенденциялар 

12. Тамақтану орындары 

13.Туристік орталықтағы тамақтану системалары  

14.Мейрамхана орындарының құрылымы 

15.Мейрамхана орындарының ерекшеліктері 

16. Сату мейрамхана орындары 

17. Сату мейрамхана орындары 

18. Мейрамхана басқару құрылымы 

19. Кәсіпорын басшысының орынбасарының функционалды міндеттері 

20. Метрдотелдің функционалды міндеттері 

21. Орындарын тәртіппен қойылу спецификасы 

22. Қонақ үй түрлерімен мінездемелері 

23. Қонақ үй классификация жүйелері 

24. Халықаралық қонақ үй желілері 

25.Инфрақұрылымның құрамдас және тапсырыс элементтері 

26.Туризм аясындағы қызмет көрсетуді дамыту тенденциялары 

27. Туризмдегі кедергілердің кешенді шеші жолдары 

28. «Мейрамхана ісі» және «қонақжайлылық бизнес» терминдерінің 

байланысы  

29. Мейрамхана ісі мен қонақжайлылық бизнестегі туристік 

индустрияның инфрақұрылдағы рөлі мен орны 

30.Тамақтану мекемелеріндегі және қонақ үйдегі тамақ спецификасы 

31. Мейрамханадағы материалды техникалық базасы және құрамдас 

элементтер 

32. Қонақ үй бизнесіндегі материалды техникалық базасы және 

құрамдас элементтер 

33. Тамақтану орындарының классификациясы 

34. Мейрамхана түрлері мен мінездеме 

35. Мейрамхана бизнесіндегі  соңғы тенденциялар 

36. Принципы размещения предприятий питания 

37. Туристік орталықтағы тамақтану жүйесі  

38. Мейрамхана орындарының құрылымы 
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39. Мейрамхана орындарының ерекшеліктері 

40. Мейрамхана сатылымдық орындар 

41.  Мейрамхана орындарының ерекшеліктері 

42. Мейрамхананы басқару құрылымы 

43. Кәсіпорын басшысының орынбасарының функциалық  міндеттері 

44. Метродотельдің функциналдық міндеттері 

45. Орналасу құралдарының классификациялық белгілері 

46. Мейрамхана түрлері мен мінездеме 

47. Қонақ үй классификациясының жүйелері 

48. Халықаралық қонақ үй желілері 

49. Тамақтану классификациясы 

50.  Туризм тұрғысындағы кедергілерді кешенді шешу 

 

2 шептік бақылауды өткізу үшін сұрақтар: 
 

1. Қонақ үйдің орналасу факторлары 

 2. Қазақстан Республикасының облыстарының қонақ үй орналасу 

жағдайы 

 3. Қонақ үйдің жоғарлату көрсетілімдері 

 4. Қонақ үй орналасу құрылымы 

 5.  Қонақ үй орындарының жоспарлау технологиясы 

 6. Қонақ үйдің өмір сүру жүйесі 

 7. Қонақ үй орналасу құрылымы 

 8. Қонақ үй орындарының жоспарлау технологиясы 

 9. Қонақ үйдің өмір сүру жүйесі 

10.Қонақ үй кешенінің басқару құрылымының спецификасы  

11.Нөмірлік фондтың басқару қызметтері 

12.Мейрамхананың ірімшік, жартылайфабрикат және өнімдермен 

қастамасыз ету  

13.Мейраханаға жиһаз жеткізу 

14.Мейрамханағы технологиялық құралдарды жеткізу  

15.Мейрамхана және қонақ үй бизнесіндегі мемлекеттік және жеке 

жоспарлау инфрақұрылымы 

16.Мейрамхана және қонақ үй бизнесіндегі жүргізу байланысының 

кілттік функциясы 

17.Мейрамхана ісі мен қонақ үй бизнесіндегі инфрақұрылымның 

дамуы мен кедергілер 

18.Мейрамхана ісі мен қонақ үй бизнесінің нормативті заңды 

инфрақұрылымның дамуы 

19.Мейрамхана ісі мен қонақ үй бизнесінің нормативті заңды 

инфрақұрылымның дамуы 
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20.Қазақстандағы мейрамхана ісі мен қонақ үй шаруашылығының 

инфрақұрылымның даму факторлары 

21.Мейрамхана ісі мен қонақ үй бизнесіндегі инфестициялық салының 

инфрақұрылым дамуындағы орны 

22.Мейрамхана ісі мен қонақ үй бизнесіндегі шетел 

инфентицияларының қызығуы 

23.Қонақ үйдің орналасу факторлары 

24.Қазақстан Республикасының облыстарының қонақ үй орналасу 

жағдайы 

25.Қонақ үйдің жоғарлату көрсетілімдері 

26.Қонақ үй орналасу құрылымы 

27.Қонақ үй орындарының жоспарлау технологиясы 

28.Қонақ үйдің өмір сүру жүйесі 

29.Қонақ үй орналасу құрылымы 

30.Қонақ үй орындарының жоспарлау технологиясы 

31.Қонақ үйдің өмір сүру жүйесі 

32.Қонақ үй кешенінің басқару құрылымының спецификасы 

33. Нөмірлік фондтың басқару қызметтері 

34.Мейрамхананың ірімшік, жартылайфабрикат және өнімдермен 

қастамасыз ету  

35. Мейраханаға жиһаз жеткізу  

36. Мейрамханағы технологиялық құралдарды жеткізу  

37.Мейрамхана және қонақ үй бизнесіндегі мемлекеттік және жеке 

жоспарлау инфрақұрылымы  

38.Мейрамхана және қонақ үй бизнесіндегі жүргізу байланысының 

кілттік функциясы   

39. Мейрамхана ісі мен қонақ үй бизнесіндегі инфрақұрылымның 

дамуы мен кедергілер 

40.Мейрамхана ісі мен қонақ үй бизнесінің нормативті заңды 

инфрақұрылымның дамуы   

41.Мейрамхана ісі мен қонақ үй бизнесінің нормативті заңды 

инфрақұрылымның дамуы  

42.Қазақстандағы мейрамхана ісі мен қонақ үй шаруашылығының 

инфрақұрылымның даму факторлары  

43.Мейрамхана ісі мен қонақ үй бизнесіндегі инвестициялық салының 

инфрақұрылым дамуындағы орны   

44. Мейрамхана ісі мен қонақ үй бизнесіндегі шетел 

инфентицияларының қызығуы    

45. Қонақ үй орналасу құрылымы 

46.Қонақ үй орындарының жоспарлау технологиясы 

47.Қонақ үйдің өмір сүру жүйесі 
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48. Қонақ үй кешенінің басқару құрылымының спецификасы  

49.Организационные принципы службы управления номерным фондом 

50. Мейрамханағы технологиялық құралдарды жеткізу 

 
Аралық бақылау үшін бағалау құралдары 

Емтиханға дайындық үшін сұрақтар: 
1.  Инфрақұрылым элементтерінің міндеттері мен компоненттері 

2. Турзимдегі қызмет көрсету секторының жалпы үрдістері мен 

туризм саласындағы кешенді мәселелерді шешудің жолдары 

3. «Мейрамхана ісі» мен «Қонақ үй бизнесі» терминдерінің өзара 

қатынасы 

4. Туризм индустриясында мейрамхана ісі мен қонақ үй бизнесінің 

алатын орны 

5. Қоғамдық тамақтану мен қонақ үйдегі азық-түлік өнімдерінің 

ерекшелігі 

6. Мейрамхана және оның құрамдас бөліктерінің материалды-

техникалық элементтері жайлы түсінік 

7. Қонақ үй бизнесі және оның құрамдас бөліктерінің материалды-

техникалық элементтері жайлы түсінік 

8. Қоғамдық тамақтану классификациясы 

9. Мейрамахана сипаттамасы және оның түрлері 

10. Мейрамхана бизнесі саласындағы соңғы үрдістер 

11. Қоғамдық тамақтану барсыны қағидалары 

12. Туристік ортадағы қоғамдық тамақтандыру жүйесі 

13. Мейрамханалық өндірістік обьектілердің құрылымы 

14. Өндірістік үй жайлардағы мейрамханаларға арналған жабдықтар 

15. Мейрамханалық сауда-саттық обьектілердің құрылымы 

16. Сауда-саттық обьектілердегі мейрамханаларға арналған жабдықтар 

17. Мейрамхана басқару құрылымы  

18. Өндіріс басшысының функционалдық міндеттері 

19. Даяшылардың функционалдық міндеттері 

20. Қонақ үйдегі қонақтарды жіктеу классификациясы 

21. Қонақ үй сипаттамасы және оның түрлері 

22. Қонақ үй классификациялық жүйесі 

23. Халықаралық қонақ уйлер жүйесі 

24. Қонақ үй қонақтарын жіктеуге әсер ететін факторлар 

25. Қазақстан Республикасының облыстары бойынша қонақ үйді тарату 

жағдайының жүйесі 

26. Қонақ үйдің толысу көрсеткіші және оны көтеру жолдары 

27. Қонақ үй бөлмелерінің құрылымы 

28. Қонақ үй бөлмелерінің технологиялық орналасуы 

 26

29. Қонақ үй әлеуетін дамыту жүйесі 

30. Қонақ үй бөлмелерінің құрылымы 

31. Қонақ үй бөлмелерінің технологиялық орналасуы 

32. Қонақ үй әлеуетін дамыту жүйесі 

33. Қонақ үй кешенінің басқару құрылымының ерекшелігі 

34. Қонақ үйді басқару қызметтерінің ұйымдастыру принциптері 

35. Мейрамханаға шикізат өнімдері мен жартылай фабрикаттарды 

жабдықтаушылар 

36. Мейрамхананы жиһазбен жабдықтаушылар 

37. Мейрамхананы технологялық жабдықпен жабдықтаушылар 

38. Мейрамхана ісі мен қонақ үй бизнесін мемлекеттік және салалық 

дамытуды жоспарлау 

39. Мейрамхана ісі мен қонақ үй бизнесі саласындағы қатынастарды 

мемлекеттік реттеудің негізгі функциялары 

40. Мейрамхана ісі мен қонақ үй бизнесінің инфрақұрылымын дамыту 

мәелелері мен болашағы 

41. Нормативті-құқықтық және заңнамалық базаға сүйене отырып 

мейрамхана ісі мен қонақ үй бизнесін дамыту 

42. Мейрамхана ісі мен қонақ үй бизнесінің инфрақұрылымын 

дамытудағы жергілікті атқарушы билік органдарының рөлі 

43. Мейрамхана ісі мен қонақ үй бизнесі инфрақұрылымын дамыту ең 

қажетті шарттарға Қазақстандағы кедергі жасайтын факторлары 

44. Мейрамхана ісі мен қонақ үй бизнесі инфрақұрылымын дамытуға 

инвестициялар тарту 

45. Мейрамхана ісі мен қонақ үй бизнесі инфрақұрылымына шетел 

инвесторларының қызығушылығын арттыру жолдары 

46. «Қазақстан» және «Қарағанды» қонақ үйлерінің құрылған жылы: 

47. Туризм инфрақұрылымында туристтің физиологиялық 

қажеттіліктерін қанағаттандыратын элементтерді ата: 

48.Қарапайым пісіру әдісін қолданатын және өзіне-өзі қызмет ететін 

тамақтандыру орынын ата: 

49.Тамақтану  кәсіпорындарының классификациясы 

50.Кондитерлік өнімдерді қуыруға арналған құралдар  

51.Туристерге көңіл көтеруді ұсынатын кәсіпорындар:  

52. Туристерге сусын, тіскебасар, кондитерлік өнімдерді ұсынатын 

кәсіпорындар  

53.Тамақтану кәсіпорнының негізгі көрсетілімдері  

54.Тамақтану кәсіпорындарының негізгі бөлімдері: 

55.Тамақтану кәсіпорнының қызмет көрсету тәсілі:  

56.Ет және балық дайындау тобына кіретін құрал жабдықтар:  

57.Маршруттар құрал жабдықтар тоына кіреді  
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58.Пісіру шкафы құрал жабдықтар тобына кіреді  

59.Тамақтану кәсіпорыны азық түлікпен қамтамасыз ету көзі болып 

табылады 

60.Тамақтану кәсіпорының жеміс жидекті қаматмасыз ету көзі болып 

табылады 

61.Тамақтану кәсіпорыны жеміс жидекті қамтамасыз етуді 

қарастырады 

 62.Рационалды тамақ дайындау ұйымының пайымдауынша 

63.Кулинарлы өнімді дайындауға арналған құжаттар:  

64.Өнімнің сапасына қойылатын талаптар  

65.Фактора, от которого зависят количество и содержание операций по 

кулинарной обработке сырья:   

66.Ірі өндірістегі тамақтану цехтары бөлінеді: 

67.Өнімді қуырып пісіру жатады  

68.Күнделікті аспаздарға қойылатын талап болып табылады: 

69.Ас үй қызметкерлеріне қатаң түрде сақтау міндетті түрде емес  

70.Ірі тамақтану кәсіпорындарында тыдыс жуу жабдықталуы 

71.Цехтың көлемі мен типіне қалай тамақтану кәсіпорын, бірінші 

функционалдық бөлімдерге бөлінеді 

72.Стол сервировкасы мынадан басталады: 

73.Кіші кәсіпорындарда тағам сапасын тексеру жүргізіледі 

74.Сервировка құралдарының құрамына кіреді: 

75.Туристік индустриядағы тамақтану кәсіпорнына жатады: 

76.Инфрақұрылым дәрежесіне туроперейтинг инфрақұрылымы, 

транспорт инфрақұрылымы, оқұ инфрақұрылымы жатадыма: 

77.Іскерлік туризм инфрақұрылымы өзінің құрамына мынаны 

жатқызады.  

78.Әлеуметтік туризм құрамына кірмейтін: 

79.Инфрақұрылым сөзі  2 шетел тіліндегі сөзден құрылған 

80.Мотельді бірінші салған архитектор: 

81.Қонақ үйдің іскерлік бағытта дамуының бастамасы АҚШ та 

басталған.Құрылу 

күні мен іргетасын қалаушылар:  

82.«Отель» сөзі шыққан:  

83.Ассортимент түрлеріне байланысты толықсервисті тамақтану орны 

болып бөлінеді, оларға кіреді: 

84.Қонақ үй қызмет көрсетуіндегі тамақтану кәсіпорындарының 

формалары  

85.Европалық тамақтану жоспары:  

86.Неміс сервисінің тамақтану кәсіпорындарыны білдіреді:    
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87.Жоғары дәрежедегі комфорт түрімен көзге түсетін жоғары ас үйдің 

сервис түрі 

88. Құрылыстардың жиынтығы ғимараттардың қатынас жолдар 

кәсіпорындары, әр түрлі жүйелер мен желілерді, мемлекеттік және 

мемлекеттік емес институттарының жұмыс істеу туризмі бұл: 

89. Классификация үшін тәж жүйелерін қонақ үйлер қолданылады: 

90.Емделу үшін және өзін қалыпқа келтіру  курортағы орындар: 

91.Қысқа мерзімдісұраныспен келетін  туристерге арналған қонық 

үйлер  

92.Кипрде қолданылатын қонақ үй класссификациясының жүйесі  

93.Жеке орналасу құралдарына жатпайтын:  

94.Британия турагент ассоциация құрамына кіретін қонақ үй 

классификациясы 

95.Таңғы ас пансион, толық пансион, шведтік стол, арнайы тамақтану 

тамақтану классияфикациясы: 

96.«Континенталды жоспар » қонақ үй тарифінде өзінің құрамына 

кіреді: 

97.Даяшы қолжазбасының көлемі: 

98.Қазақстанда қонақ үй орналасу обьектілері 71 % барлық санынан: 

99.«Жеміс құралдарына» жатады: 

100.Туристердің қиын және өту мүмкіндіг төмен жерлермен өтуге 

арналған көлік түрі: 

101.Шетелде үлкен сұранысқа ие туризм түрі:   

102.«Абономент» терминінің мағынасы:  

103.Халықаралық телефон байланысы 

104.Почта арқылы жіберіледі: 

105.Туристердің байланыс құралдарымен қолдануы:   

106.Халықты су мен қамтамасыз ететін су көзі: 

107.Комуналды қызметтер:   

108.«ПЭС» аббривиатура мағынасы: 

109.Энергиямен қамтамасыз ету бұл: 

110.Судың қабылдануы, тазарту, насосты станициялар, санитарлы 

қондырғылар қызметі:   

111.Канализация байланысы 

112.Сыртқы канализация:: 

113.Ағынды су құрамына жатпайды:   

114.Жылу беру бұл адамдарды қамтамасыз етеді: 

115.Құрастыру элементіне кіретін электробайланыс:  

116.Электрэнергия, ыстық су, пар  шығаратын электростанция  қалай 

аталады:   

117. Мемлекет ішіндегі рекреационды кәсіпорын байланыстары:  
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118.Мемлекет территориясындағы рекреациялық желілер дегеніміз: 

119.Рекреациялық ресурстар құрамына кіретін: 

120.Тау шаңғы трассаларына жататын:   

121.Балық аулауға арналған жабдықтар: 

122.Мәдени көіл көтеру орындарындарына жататын мекемелер: 

123.Көңіл көтеру ең басты болып саналады: 

124.Адам дамуының құрамына кіреді: 

125.Туристтерді ұйымдастыру кәсіпорындары: 

126.Туристтердің кәсіпорын туристтерге бос емес уақыты: 

127.Туристтік спорттық құралдарға жатпайтын: 

128.Спорттық киімдер мен аяқ киімдерді шығаратын ел: 

129.Ұлттық киімдер өнімнің сувениріне жатадыма: 

130.Туризмдегі ақпараттық туристік орталықтар: 

131.ҚР президентінің шетел инвесторларының «Қазақстандағы 

туризм»интернет парақшасының ашылуы: 

132.Туризм сферасындағы жалпы қолданушы құрамына жатпайтын: 

133.Сауда кәсіпорындарының туристер пунктінің құрамына кіргізіледі: 

134.Қоғамдық көлікке жатпайтын көлік түрлері 

135.Жерасты архитектралық кешендер:  

136.Туристік оператор мен туристердің арасындағы делдал арасындағы 

сапа     

137.Кәсіпорынаралық мекемелер, туристік кешендер дегеніміз 

138.Туристік маршрут шығарады: 

139.Туристік қызмет жеткізу түріне жатпайтын: 

140.Туристерге арнаулы қызмет көрсету кәсіпорыны жатады  

141.Туристтік қызмет кәсіпорындарына жататын. 

142.Туристерге қызмет көрсетудегі технологиялық операциялар 

құрамына кіреді 

143.Туристік жеткізілу қызметке кіреді: 

144.Туристік бизнесті мемлекеттік деңгейде реттеу мақсатын 

жүргізіледі 

145.Туризмнің инфрақұрылымын жоспарлау процесі аяқталып жатыр 

146.ҚР да туризмді дамытудың мемлекеттік бағдарламасы 

147.ҚР ның министрлігінң осы құрамында туризм индустрия комитеті 

құрылды  

148. Шетел туристті қабылдауға қарағанда шетелге жіберу көп 

мемлекет 

149.Туризм саяхатты ұйымдастыру формасына қарай бөлінеді 

150.Туристік қызметтерді лицензиялау және сертификаттау мына 

мақсатпен жүргізіледі 
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Бағдарламаның қолданылу мерзімі ұзартылды: 

 

______ - ______ оқу жылы (№ __ хаттама «_____»___________201__ж.) 

 

______ - ______ оқу жылы (№ __ хаттама «_____»___________201__ж.) 

 

 

 

 


