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1. Пән сипаттамасы 

 

Қонақжайлылық индустриясы экономиканың ерекше саласы 

ретінде қарқынды дамуда. Ол дамудың әлеуметтік-экономикалық 

деңгейін, Қазақстандағы, сонымен қатар дүниежүзілік жалпы қоғамдағы 

экономика деңгейін көрсетеді. «Қонақжайлылық индустриясының 

негіздері» негізгі пән болып табылады және студенттердің мейрамхана 

және қонақүй аясындағы білімін толықтырады.  

«Қонақжайлылық индустриясының негіздері» пәнін оқыту 

мақсаты болып мейрамхана және қонақ үй бизнесі аясында кең 

профильді мамандарды даярлау табылады. Сонымен қатар студенттерге 

қонақжайлылық тарихы туралы теориялық білім, Қазақстанның ұлттық 

және мәдени дәстүрлері, әлемдік және отандық ғылымның шетелден 

келген қонақтарды қарсы алуда жеткен жетістіктері туралы мәліметтерді 

беру.  

Міндеттері: 
 қонақжайлылық индустриясы және қызмет саласы туралы түсінік 

пен анықтаманы қалыптастыру; 

 қонақ үй және мейрамхана саласының ұйымдық құрылымы туралы 

білімді қалыптастыру;  

 қонақ үй мекемесінің құрылымын түсіну; 

 қонақ үй бизнесі мен түрлі қонақ үйлерді ұйымдастырудың үлгісі 

туралы тұжырымдаманы қалыптастыру; 

 қонақ үйлердің инженерлік жабдықтарын білу; 

 әлемдік тамақ өнеркәсібі дамуының негізгі кезеңдерін білу; 

 қонақүй бизнесінде персоналды басқару туралы түсінік 

қалыптастыру; 

 сервистың психологиялық мәдениетін білу; 

 мейрамхананың және қонақ үй персоналына қойылатын негізгі 

талаптар; 

 қызметтерді құру және жылжытуда кәсіби қызметтің дағдыларын 

дамыту. 

«Қонақжайлылық индустриясының негіздері» курсын 

меңгеру барысында студенттер қонақжайлылық индустриясының 

құрылымын қарастырады; қонақ үйдегі технологиялық цикл; заманауи 

қонақ үйдің басқару жүйесі; қонақжайлық индустриясының 

құрылымындағы тамақ өнеркәсібі кәсіпорындары;қоғамдық тамақтану 

мекемелерінде қызмет көрсету әдістері мен тәсілдері; қонақжайлық 
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саласындағы қызмет көрсету сапасын қамтамасыз ету; қонақжайлылық 

индустриясында ақпараттық технологиялар және көлік жүйесі.Алған 

білім мамандарға өз міндеттерін кәсіби түрде орындауға, қонақжай 

индустриясында өз орнын тауып, бәсекелестік ортада тұрақты дамуға 

мүмкіндік береді. 

Пререквизиттер: «Шет тілі», «Қазақ (орыс) тілі» 

Постреквизиттер: «Мейрамхана және қонақ үй бизнесіндегі 

кәсіпкерлік қызмет негіздері» 

Оқыту нәтижелері: 
А. әлемдік қонақжайлылық индустриясы, сервистік индустрия 

түсініктерін, Қазақстан Республикасында және шетелде қазіргі кезеңде 

қонақжай индустриясының рөлін білу.; 
Б. пәннің негізгі ұғымдарын қолдана білу: әлемдік 

қонақжайлылық индустриясы, қонақүй тізбегі, негізгі және қосымша 

қызметтер, логистика, материалдық емес қызметтер және т.б .; 
С. қонақ үй бизнесін дамыту бойынша өз баяндамаларын және 

жобаларын мағыналы мақсатты етіп жазу, әлемдік қонақ үй 

индустриясының даму динамикасын сауатты талдау; 
Д. Әлемдік қонақ үй индустриясы саласындағы аудиторияның 

ерекшелігін ескере отырып, әртүрлі байланыс түрлерінде ақпарат беру; 
Е. өз бетінше жұмыс істеу дағдысын меңгеру, кәсіби білімнің 

үздіксіз жаңару қажеттілігін түсіну. 
Пәннің әдістемесі:Пәннің теориялық негізі отандық және 

шетелдік ғалымдардың мейрамхана және қонақ үй бизнесін зерттеуде, 

әлемдік мейрамхана және қонақ үй бизнесі дамуының қазіргі заманғы 

экономикалық және ұйымдастырушылық мәселелерінің іргелі еңбектері 

болып табылады. Оқу үрдісінде ситуациялық тапсырмаларды, ашық 

және жабық тесттерді, топтық жобалар әдісін және басқа да белсенді 

әдістерді қолдану ұсынылады. 
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2. Пән бағдарламасы 

2.1-кесте. Сабақтардың түрлері бойынша сағаттардың бөлінуі 

№ 

 

Тақырыптың атауы Сағаттар 

Дәріс Сем. 

 

СӨЖ ОСӨЖ 

Модуль 1. Қонақжай индустриясының теориялық негіздері 

1 Қонақжай индустриясы: 

түсінігі, мәні, құрылымы 

1 2 5 1 

2 Қонақжай индустриясы 

құрылымындағы мейманхана 

кәсіпорны 

1 2 5 1 

3 Мейманхана кәсіпорнының 

ұйымдық құрылымы 

1 2 5 1 

       Модуль 2. Қонақ үй және қоғамдық тамақтану 

кәсіпорындарында қызмет көрсетуді ұйымдастыру  

4 Мейманханадағы қызмет 

көрсетудің технологиялық 

циклі 

1 2 5 1 

5 Заманауи мейманханадағы 

басқару жүйесі 

1 2 5 1 

6 Қонақжай индустриясы 

құрылымындағы тамақтандыру 

кәсіпорындары 

1 2 5 1 

7 Қоғамдық тамақтандыру 

кәсіпорындарындағы қызмет 

түрлері, басқару әдістері мен 

тәсілдері 

1 2 5 1 

8 Қоғамдық тамақтандыру 

бизнесінің заманауи үрдісі 

1 2 5 1 

9 Мейманхана және мейрамхана 

бизнесіндегі сатуды 

ынталандыру жұмыстары 

1 2 5 1 

Модуль 3.Қонақжай индустриясының кәсіпорындарын 

дамытудың стратегиялық тәсілі  

10 Қонақжай индустриясыындағы 

қызметкерлерді басқару 

ерекшелігі 

1 2       5 1 
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11 Қызмет көрсету этикеті. 

Қызмет көрсетудің 

психологиялық мәдениеті. 

1 2 5 1 

12 Қонақжай индустриясындағы 

қызмет көрсету сапасын 

қамтамасыз ету  

1 2 5 1 

13 Қонақжай индустриясындағы 

ақпараттық технологиялар 

2 4      10 2 

14 Қонақжай индустриясындағы 

транспорттық жүйе мен оның 

орны 

1 2 5 1 

 Барлығы: 15 30 75 15 

 

3. Студенттердің білімін, біліктерін, дағдыларын бағалау саясаты 

мен тәртіптері 

3.1-кесте. Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру 

кестесі 

Бақылау 

 түрі 

Тақырып 

нөмірі  

 

Тапсырмалар тізімі  

(бақылау формасы) 

Тапсыру 

мерзімі 

Ағымдық 

бақылау 

Тақырып 1.  Қонақүй тізбегін,,жұмыс 

істеу ерекшеліктерін талдау 

және сипаттау. 

Американдық 

қонақжайлылық моделін, 

мейманхана және 

мейрамхана бизнесінің 

еуропалық моделін, Азия 

қонақ үй индустриясын 

құру. 

Қазақстандағы қонақ үй 

және мейрамхана 

саласының дамуының 

генезисін зерттеу. 

Презентациялар. 

1 апта 

Ағымдық 

бақылау 

Тақырып 2.  Қонақ үй 

кәсіпорындарының 

классификациясын жасау. 

2 апта 
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Жайлылық жағдайында 

қонақүйлерге қойылатын 

талаптарды анықтау. 

Баяндамалар. 

Презентациялар. 

Ағымдық 

бақылау 

Тақырып 3. Басқару құрылымдарының 

артықшылықтары мен 

кемшіліктері кесте түрінде 

көрсету. 

Баяндамалар. 

Презентациялар 

3 апта 

Ағымдық 

бақылау 

Тақырып 4. Іскерлік ойын құру. 

Баяндамалар. 

Презентациялар 

4 апта 

Ағымдық 

бақылау 

Тақырып 5.  Қонақ үй 

кәсіпорындарының басқару 

жүйелерінің түрлеріне 

салыстырмалы талдау 

жүргізу. 

Баяндамалар. 

Презентациялар 

5 апта 

Ағымдық 

бақылау 

Тақырып 6.  Тамақтандыру 

кәсіпорындарының 

ұйымдастыру құрылымын 

көрсету. 

Баяндамалар. 

Презентациялар 

6 апта 

Ағымдық 

бақылау 

Тақырып 7.  Ситуациялық тапсырмалар 

құрастыру. 

Баяндамалар. 

Презентациялар 

7 апта 

Ағымдық 

бақылау 

Тақырып 8.  Ас мәзірін құрастыру. 

Презентации. Эссе. 

8 апта 

Шептік 

бақылау 

Р1 

1-8 

тақырыптар 

арасы 

Коллоквиум 8 апта 

Ағымдық 

бақылау 

Тақырып9.  Мейрамханада немесе қонақ 

үй бизнесі саласында 

9 апта 
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қызметтерді алға жылжыту 

және қызмет көрсету 

бойынша топтық жоба 

Ағымдық 

бақылау 

Тақырып 10.  Ситуациялық тапсырмалар 

жасау. 

Бақылауға дайындық. 

10апта 

Ағымдық 

бақылау 

Тақырып 11.  Топпен жұмыс. 

Презентациялар. 

11апта 

Ағымдық 

бақылау 

Тақырып 12.  Қызмет көрсету сапасын 

көтеру тұжырымдамаларына 

салыстырмалы талдау 

жүргізу 

Баяндамалар. 

Презентациялар 

12апта 

Ағымдық 

бақылау 

Тақырып 13.  Қонақ үй және мейрамхана 

бизнесінде ақпараттық 

технологияларды басқару 

туралы ақпаратты жинау 

және талдау 

Презентациялар 

13апта 

Ағымдық 

бақылау 

Тақырып 13.  Топпен жұмыс. 

Презентациялар 

14 пта 

Ағымдық 

бақылау 

Тақырып 14.  Көлік құралдарының түрлері 

бойынша кесте құрастыру. 

Баяндамалар. 

Презентациялар 

15апта 

Шептік 

бақылау 

Р2 

9-14 

тақырыптар 

арасы 

Коллоквиум 15апта 

Қорытынд

ы бақылау 

1-14 

тақырыптар 

арасы 

Емтихан 

 

Академия

лық 

күнтізбе 

бойынша 

 

3.2-кесте. Пән бойынша бақылаудың негізгі формалары 

Бақылау 

типі 

Бақылау 

формасы 

Бақылаудың 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. 

Проблемалық 

ахуалдық 

міндеттерді 

шешу 

Міндеттердің маңызын түсіну, 

проблемаларды тұжырымдау; 

проблемаларды шешудің мүмкін тәсілдерін 

анықтау; шешімнің өзіндік нұсқасын 

дәлелдеу. 

Мультимедиа

лық 

таныстырылы

м (слайд-

презентация) 

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 кем емес. 

Жоба Инновациялық, бірегейлік (95%-дан кем 

емес), өзектілік, сипаттау сапасы, жобаны 

таныстыру, енгізу тәжірибесі  

 Глоссарий 

(сөздік) 

Көлемі – бір тақырып бойынша кем 

дегенде он термин 

 Тест 

сұрақтарын 

құрастыру 

Көлемі – бір тақырып бойынша кем 

дегенде он тесттілік сұрақ 

Шептік  Коллоквиум Шептік бақылау сұрақтарының тізбесінен 

10 сұраққа блиц-жауап 
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Қорытын

ды 

Емтихан  

 

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 баға 

Балл %- дық 

көлемі 

Әдеттегі жүйе 

бойынша баға 

A 4,0 95-100 Өте жақсы 

A- 3,67 90-94 

B+ 3,33 85-89 Жақсы 

B 3,0 80-84 

B- 2,67 75-79 

C+ 2,33 70-74 Қанағаттанарлық 

C 2,0 65-69 

C- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 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 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 
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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. 

Оқытушы емтихан бағасын қою барысында сол өлшемдерді 

(критерийлерді) жетекшілікке алады. 

А– -тан А-ға дейін, В– -тан В+-қа дейін, D-дан С+-ке дейін ауытқу 

амплитудасында бағаны таңдау білімгердің жоғарыда баяндалған 

критерийлерге білімі мен біліктерінің дәрежесімен анықталады. 

 

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)немесе15-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: 
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Қ % = Р1 + Р2/2 * 0,6 + Е *0,4 

 

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 жағдайда оның бағасы 

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

алынған балл)/3. 

Жоғарыда келтірілген формула бойынша қорытынды бағаны дұрыс 

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

100%-ға дейінгі пайыздарда бағалау қажет. 

 

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). 
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5 Студент Студенттің ар-намыс кодексін, оқу тәртібін сақтауға, сабақ 

кезінде ұялы телефонын өшіріп қоюға, сабаққа кешікпеуге және сабаққа 

іскер киімде келуге тиісті. 

Бақылау кезінде (ағымдағы, шепті, аралық) көшіру және/немесе 

мобильдік байланыс құралдарын пайдалану фактілері орын алған 

жағдайда, бағалар жойылады. 

 
МОДУЛЬ 1. ҚОНАҚЖАЙ ИНДУСТРИЯСЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ 

НЕГІЗДЕРІ  

 

1 ТАҚЫРЫП. Қонақжай индустриясы: түсінігі, мәні, құрылымы 

 

Лекция жоспары (1 сағат) 

1.Қонақжай индустриясының мәні, ерекшеліктері, сегменттері 

2.Қазақстандағы қонақ үй және мейрамхана индустриясының даму 

сатыларының сипаттамасы 

3. Әлемдік қонақжайлылық индустриясының даму перспективалары 

Әдебиет: негізгі: 1,2,3,5,7 қосымша: 1,3,5 

 

Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1. Экономика саласы ретінде қонақжай индустриясының құрылымы 

2. Қонақжайлылықтың американдық моделі 

3. Қонақүй және мейрамхана бизнесінің еуропалық үлгісі 

4.Азиялық қонақ үй индустриясы 

 

2 сабақ 

1. Шығыс Еуропа, Ресей және ТМД елдерінің қонақ үй нарығы 

2. Қазақстандағы қонақ үй және мейрамхана саласының даму кезеңдері 

3. Әлемдік қонақжай индустриясының қазіргі заманғы дамуы 

4. Қонақжайл индустриясы кәсіпорындарын жаңарту 

 

СӨЖ тапсырмалары: 

     Қонақүй тізбегін,,жұмыс істеу ерекшеліктерін талдау және сипаттау. 

Американдық қонақжайлылық моделін, мейманхана және мейрамхана 

бизнесінің еуропалық моделін, Азия қонақ үй индустриясын құру. 

Қазақстандағы қонақ үй және мейрамхана саласының дамуының 

генезисін зерттеу. 
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ОСӨЖ тапсырмалары: 

Баяндама немесе презентацияларды қорғау: 

1. Қонақжайлылықтың еуропалық және американдық үлгілері 

2. Қонақ үй және мейрамхана индустриясының дамуы 

3. Әлемдік индустрияның даму ерекшеліктері 

Сұрақтар: 

1. Әр түрлі елдерде қонақжайлылық ерекшеліктері туралы айтып беріңіз. 

2. Ежелгі Ресейде және қазіргі Ресейде қонақжайлылықтың 

ерекшеліктері қандай? 

3. Еуропадағы және Америка Құрама Штаттарында қонақ үй бизнесін 

дамытуды сипаттаңыз. 

4. Еуропалық асхананың қалыптасу дәуірін қарастырайық (1375 г – 

алғашқы аспаздық кітаптың шығарылымы). 

5. Қонақжайлылық қызметтерін ұйымдастырудың ағылшын түрінің мәні 

қандай? 

 

2 ТАҚЫРЫП. Қонақжай индустриясы құрылымындағы 

мейманхана кәсіпорны 

 

Лекция жоспары (1 сағат) 

1. «Қонақ үй» түсінігі, қонақ үй классификациясының кәсіби жүйелері 

2. Қонақ үй бизнесінің құқықтық және нормативтік базасы 

3. Қонақ үйде қызмет көрсету стандарттары 

4. Қонақүй кәсіпорындарын бағалау критерийлері 

Әдебиет: негізгі: 7,9,12 қосымша: 2,4,7  

 

Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1.Қонақ үй, орналастырудың негізгі құралы ретінде 

2. Қонақ үй қызметі: түсінігі, ерекшеліктері 

2. Қонақ үй классификациясының кәсіби жүйелері 

3.Орналастыру құралдарының стандартты қазақстандық 

классификациясы 

 

2 сабақ 

1. Қазақстан Республикасындағы қонақ үй кәсіпорындары мен 

орналастыру құралдарын жіктеу жүйесі 

2. Қонақ үй бизнесінің нормативтік-құқықтық базасы 
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3. Қонақүйде қызмет көрсету стандарттары 

4.Қонақ үй бизнесін бағалау критерийлері 

 

СӨЖ тапсырмалары: 

      Қонақ үй кәсіпорындарының классификациясын жасау. Жайлылық 

жағдайында қонақүйлерге қойылатын талаптарды анықтау. 

ОСӨЖ тапсырмалары: 

Баяндама немесе презентацияларды қорғау: 

 1. Қазіргі заманғы қонақүйлердің типологиясы 

 2. Қонақ үй индустриясының кәсіпорындарын жіктеудің еуропалық 

жүйесі 

3.Қонақжайлық индустриясы кәсіпорындарының қызметін 

нормативтік-құқықтық реттеу 

4. Халықаралық қызмет стандарттары 

5. Қонақ үйдің негізгі және қосымша қызметтері 

Сұрақтар: 

1. Қонақ үй компанияларын ең кең тараған критерийлерге сәйкес 

санаттаңыыз. 

2. Қонақжай кәсіпорны категорияға ие болу үшін қойылатын минималды 

талаптарды атаңыз.  

3.Қонақжай кәсіпорындарын функционалды міндетіне қарай жіктеңіз. 

4. Қызметтің сапасын қандай қасиеттер анықтайды? 

 

3 ТАҚЫРЫП. Мейманхана кәсіпорнының ұйымдық құрылымы 

 

Лекция жоспары (1 сағат) 

1.Желілік, функционалдық, сызықтық-функционалдық, бөліну, 

матрицалық басқару құрылымдарына негізделген қонақ үй бизнесін 

басқару жүйесін құру 

2. Қонақ үйдің негізгі қызметтерінің жұмыс істеу қағидалары 

Әдебиет: негізгі: 3,5,7,9,10  қосымша: 1,4,8 

 

Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1.Желілік, функционалдық, сызықтық-функционалдық басқару 

құрылымдарына негізделген қонақ үй бизнесін басқару жүйесін құру 

2Бөліну, матрицалық басқару құрылымдарына негізделген қонақ үй 

бизнесін басқару жүйесін құру 
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2 сабақ 

1.Қонақ үйдің негізгі қызметтерінің жұмыс істеу қағидалары 

2. Қонақ үйдің басқару қызметтеріндегі инновациялар 

 

СӨЖ тапсырмалары: 

Басқару құрылымдарының артықшылықтары мен кемшіліктері кесте 

түрінде көрсету. 

Баяндама немесе презентацияларды қорғау: 

1.Қонақүй және мейрамхана кәсіпорындарын ұйымдастыру 

құрылымы және басқару формалары 

2. Фирмаішілік маркетингтің мәні мен концепциясы 

3. Адами ресурстардыы басқару 

4.Ұйымның корпоративтік мәдениеті 

ОСӨЖ тапсырмалары: 

Топпен жұмыс 

1. Қонақүйлерді басқару әдісін салыстырмалы талдау 

2. Қонақ үйлердің жайлылық деңгейі, номерлік қоры бойынша 

ұйымдастыру құрылымын жасау.  

 

МОДУЛЬ 2. ҚОНАҚЖАЙ ИНДУСТРИЯСЫНЫҢ 

КӘСІПОРЫНДАРЫН ДАМЫТУДЫҢ СТРАТЕГИЯЛЫҚ ТӘСІЛІ  
 

4 ТАҚЫРЫП. Мейманханадағы қызмет көрсетудің 

технологиялық циклі 

 

Лекция жоспары (1 сағат) 

1. Клиенттерге қызмет көрсетудің технологиялық циклі 

2. Қонақ үйде клиенттерге қызмет көрсетудің технологиялық циклінің 

кезеңдері: брондпу, келу, тіркеу және орналастыру, тұру және қызмет 

көрсету, кету және қонақты тіркеуден шығару 

Әдебиет: негізгі: 5,6,7,11,12 қосымша: 2,4,6 

 

Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1. Қонақүй кәсіпорындарының қызмет етуінің негізгі принциптері 

2. Қабылдау және тіркеу қызметтері 

3. Қонақ үйде клиенттерге қызмет көрсетудің технологиялық циклінің 

кезеңдері 
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2 сабақ 

1. Қонақ үйлердегі қызмет көрсету сапасының стандарттары 

2. Қонақ үйлерде төлем жүргізу әдістері 

3. Қабылдау және орналастыру қызметінде мәліметтерді өңдеу 

4. Түнгі аудитті ұйымдастыру 

 

СӨЖ тапсырмалары: 

Берілген тақырып бойынша ситуациялық тапсырмалар құрастыру. 

Қонақты қабылдау және шығарып салу диалогын құру. Қонақ үйде 

клиенттерге қызмет көрсету процесінің кезеңдерін құру.  

Баяндама немесе презентацияларды қорғау: 

1. Брондау және резервтеу қызметінің функциялары 

2. Қонақ үйде қосымша қызметтердің жұмыс істеу ерекшеліктері 

3. Келу, тіркеу және қонақтарды орналастыру: тіркеу процедурасы, 

тұру кезінде қонақ үй қызметі, бос уақытты және ойын-сауықты 

ұйымдастыру, қоғамдық тамақтану қызметтері 

ОСӨЖ тапсырмалары: 

Топпен жұмыс.Номерлік қорды басқару қызметінің құрылымы мен 

функцияларын анықтаңыз. Әкімшілік және шаруашылық қызметтің 

функциялары. Брондау: брондау сұранымдары, брондау түрлері және 

күшін жою. Келу және кету: қонақ үйді орналастыру үшін ақы төлеу 

тәртібі. 

Сұрақтар: 

1. Қонақ үй компанияларын ең кең тараған критерийлерге сәйкес 

санаттаңыыз. 

2. Қонақжай кәсіпорны категорияға ие болу үшін қойылатын минималды 

талаптарды атаңыз.  

3.Қонақжай кәсіпорындарын функционалды міндетіне қарай жіктеңіз. 

4. Қызметтің сапасын қандай қасиеттер анықтайды? 

 

5 ТАҚЫРЫП. Заманауи мейманханадағы басқару жүйесі 

 

Лекция жоспары (1 сағат) 

1. Басқару жүйесін таңдаудың негізгі факторлары 

2. Қонақ үй кәсіпорындарының басқару жүйелерінің түрлері: шетелдік 

менеджментті тарту арқылы, ведомстволық қонақ үйлер, жеке үйлер, 

коммерциялық емес қонақ үйлер 

3. Қазіргі заманғы қонақүйді басқару формалары 
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Әдебиет: негізгі: 3,4,5,7,12 қосымша: 3,4,8 

 

Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1. Басқару жүйесін таңдаудың негізгі факторлары 

2. Қонақ үй кәсіпорындарының басқару жүйелерінің түрлері: шетелдік 

менеджментті тарту арқылы, ведомстволық қонақ үйлер, жеке үйлер, 

коммерциялық емес қонақ үйлер 

3. Қонақ үйді шарт бойынша басқару  

4. Қонақ үй бизнесіндегі франчайзинг 

5. Франшиза шарты, франчайзердың міндеттеріжәне франшиза шарты 

бойынша франчайзи 

2 сабақ 

1. Қазіргі заманғы қонақүйді басқару формалары 

2.Қонақжай индустриясындағы франчайзинг. Франчайзингтің негізгі 

түсініктері: франшиза, франчайзи, франчайзер, роялти, біржолғы салым. 

3. Қазіргі қонақ үй нарығындағы қонақүй тізбектері және олардың 

түрлері 

4. Қонақ үйді жалға беру шарты, басқару формасы ретінде  

 

СӨЖ тапсырмалары: 

Қонақ үй кәсіпорындарының басқару жүйелерінің түрлеріне 

салыстырмалы талдау жүргізу. 

Баяндама немесе презентацияларды қорғау: 

1. Қонақ үйді басқару жүйелерінің түрлері 

2.Қонақ үй бизнесіндегі франчайзинг  

3. Қонақ үй тізбектері қызметтерінің ерекшеліктері 

ОСӨЖ тапсырмалары: 

«Қонақ үйді шарт бойынша басқару» тақырыбында эссе жазу. Қонақ 

үйдегі және мейрамханадағы қызмет көрсету сапасын басқарудың 

стратегиялық жоспарын жасау 

Сұрақтар: 

1. Қызмет көрсету мәдениетінің ерекшеліктерін зерттеңіз. 

2. Туристерге және қатысушыларға қоғамдық іс-шараларда қызмет 

көрсету қағидаларын сипаттаңыз 

3. ҚР қонақ бөлмелерінде клиенттерге қызмет көрсетуді ұйымдастыру 

ерекшеліктері?  
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6 ТАҚЫРЫП. Қонақжай индустриясы құрылымындағы 

тамақтандыру кәсіпорындары 

 

Лекция жоспары (1 сағат) 

1. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындары: түсінігі, түрлері, классы. 

2. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарының ұйымдық құрылымы 

3.Қоғамдық тамақтану кәсіпорындарының жарнамалық-сауда құрылымы 

Әдебиет: негізгі: 3,4,5,7,12 қосымша: 4,5,7 

 

Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1. Тамақтандыру индустриясының дамуындағы қазіргі заманғы үрдістер 

2. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарын жіктеу (өндірістік қызмет 

сипаты бойынша, орналасқан жері, қызмет көрсетілетін клиенттердің 

контингенті, басшылық, ассортимент бойынша, қызмет көрсету әдісімен, 

жұмыс істеуі бойынша). 

2 сабақ 

1. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындары: түсінігі, түрлері, классы. 

2. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарының ұйымдық құрылымы 

3.Қоғамдық тамақтану кәсіпорындарының жарнамалық-сауда құрылымы 

Әдебиет: негізгі: 6,7,11,12 қосымша: 3,4,5,8 

 

СӨЖ тапсырмалары: 

        Тамақтандыру кәсіпорындарының ұйымдастыру құрылымын 

көрсету. 

Баяндама немесе презентацияларды қорғау: 

1. Тамақтандыру индустриясының дамуындағы қазіргі заманғы үрдістер 

2. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарының ұйымдық құрылымы 

ОСӨЖ тапсырмалары: 

Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарының қызметкерлерінің 

лауазымдық нұсқауларын қарап шығыңыз 

Сұрақтар: 

1. Мейрамханаас үйімен официанттардың байланыс жасау технологиясы 

мен процедуралары.  

2. Тапсырысты қабылдау және орындау әдістемесі 

3. Декоративті элементтерді пайдалана отырып залдың үстеліне 

сервировка жасау және безендіру техникасы 
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4. Мәзірлерді, шарап карталарын, сусындар карталарын ұсыну тәртібі 

мен реті. 

5.Клиенттерге қызмет көрсету сапасын бақылау әдістері 

 

7 ТАҚЫРЫП.Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарындағы 

қызмет түрлері, басқару әдістері мен тәсілдері 

 

Лекция жоспары (1 сағат) 

1. Тамақтандыру кәсіпорындарының жұмыс істеу стандарттары 

2. Тамақтандыру кәсіпорындарында қызмет көрсету түрлері 

3. Қызмет көрсетудің әдістері мен тәсілдері 

Әдебиет: негізгі: 4,7,13,14,15 қосымша:18,19,22,24 

 

Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1. Тамақтандыру кәсіпорындарының жұмыс істеу стандарттары 

2. Тамақтандыру кәсіпорындарында қызмет көрсету түрлері 

3. Тамақтандыру кәсіпорындарында қызмет көрсетудiң әдiстерi (алақан, 

столдар, стол үстiндегi, буфет, швед сервисi) 

4. Тамақтандыру кәсіпорындарында қызмет көрсету (француз, ағылшын, 

орыс, гиридон, американдық қызмет) 

 

2 сабақ 

1.Кейтиринг, қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарында қызмет көрсету 

түрі ретінде  

2. Тамақтандыруды ұйымдастырудың ерекше формалары 

 

СӨЖ тапсырмалары: 

Қонақтарға қызмет көрсету бойынша ситуациялық тапсырмалар 

дайындау. Қызмет көрсету әдістері мен тәсілдері бойынша 

салыстырмалы анализ жүргізу.  

Баяндама немесе презентацияларды қорғау: 

1. Ас мәзір типтері 

2. Ас мәзір түрлері 

3. Ас мәзірді құрастыру стильдері 

ОСӨЖ тапсырмалары: 

        «Заманауи мейрамханадағы кейтеринг» тақырыбына ситуациялық 

тапсырмалар дайындау 
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Сұрақтар: 

1. Тамақтандыру кәсіпорындарының классификациясы мен 

типологиясын көрсетіңіз 

2. Қонақжайлық кәсіпорындарында қоғамдық тамақтандыру қызметтері 

мен қызмет көрсету тәсілдерін насихаттау 

3. Қызмет көрсетудің арнайы түрлерін сипаттаңыз 

4. Кейтерингке анықтама беріңіз.  

5. Қызметтің заманауи түрлерінің сипаттамаларын келтіріңіз 

6.Шай және кофе үстелдерін ұйымдастыру ерекшеліктері 

7. Экспресс-зал, экспресс-үстел қалай ұйымдастырылады? 

8. Кейтерингті қандай белгілеріне байланысты жіктеуге болады? 

9. Банкетті қандай белгілеріне байланысты жіктеуге болады? 

10. Қонақ үйдегі кейтерингтің ерекшелігін атаңыз. 

 

8 ТАҚЫРЫП. Қоғамдық тамақтандыру бизнесінің заманауи 

үрдісі 

 

Лекция жоспары (1 сағат) 

1. Тамақтандыру кәсіпорындарының классификациясы: гастрономиялық 

мейрамхана, казуат мейрамханасы, паб (паб немесе таверна), жылдам 

тамақтану мекемелері (гитара қызметі), фаст фуд, көше тағамдары, 

асхана.  

2.Мәзірді құрастырудың түрлері мен ережелері 

3.Мейрамхана бизнесінде «мекеме тұжырымдамасы» түсінігінің 

мағынасы 

4.Мейрамхана бизнесіндегі фанчайзинг 

Әдебиет: негізгі: 7,9,10,12 қосымша: 2,3,5 

 

Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1. Тамақтандыру кәсіпорындарының классификациясы: гастрономиялық 

мейрамхана, казуат мейрамханасы, паб (паб немесе таверна), жылдам 

тамақтану мекемелері (гитара қызметі), фаст фуд, көше тағамдары, 

асхана.  

2.Мәзірді құрастырудың түрлері мен ережелері 

 

2 сабақ 

1.Мейрамхана бизнесінде «мекеме тұжырымдамасы» түсінігінің 
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мағынасы 

2.Мейрамхана бизнесіндегі фанчайзинг 

 

СӨЖ тапсырмалары: 

Ас мәзірін құрастыру. 

«Мейрамхана бизнесінде «мекеме тұжырымдамасы» түсінігі» 

тақырыбында эссе жазу 

Баяндама немесе презентацияларды қорғау: 

1. Ас мәзір типтері 

2. Ас мәзір түрлері 

3. Ас мәзірді құрастыру стильдері 

ОСӨЖ тапсырмалары: 

Қазақстандағы fast food, асханалардың даму анализын жасаңыз 

 

9ТАҚЫРЫП. Мейманхана және мейрамхана бизнесіндегі сатуды 

ынталандыру жұмыстары 

 

Лекция жоспары (1 сағат) 

1. Қонақжайлық индустриясында қызмет көрсету нарығын зерттеудің 

ерекшелігі 

2. Қонақжайлық индустриясында маркетингтік коммуникациялар жүйесі 

3.Маркетинг-микс 

Әдебиет: негізгі: 7,8,10,11, қосымша: 5,7,8 

 

Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1. Қонақжайлық индустриясында қызмет көрсету нарығын зерттеудің 

ерекшелігі 

2. Қонақжайлық индустриясында маркетингтік коммуникациялар жүйесі 

3.Маркетинг-микс 

4. Қонақ үй және мейрамхана қызметтерін өткізудегі жарнама рөлі 

5. Қонақжайлық индустриясында жарнама 

 

2 сабақ 

1. Қызметтерді өткізудегі Қоғаммен байланыс (PR) рөлі 

2.B2C жүйесінде тікелей сатудың мәні 

3. Қызметтерді насихаттаудың заманауи жолдары (медиа маркетинг, 

брендинг, атау, өнім орналастыру, интернет-маркетинг және т.б.) 
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4. Қонақжайлық индустриясының қызметінөткізудегі әлеуметтік 

желілердің рөлі 

5. Қызметтерді өткізудің заманауи маркетингтік технологиялары 

 

СӨЖ тапсырмалары: 

Мейрамханада немесе қонақ үй бизнесі саласында қызметтерді алға 

жылжыту және қызмет көрсету бойынша топтық жоба 

Баяндама немесе презентацияларды қорғау: 

1. Қонақжайлық индустриясындағы маркетингтік коммуникациялар 

2. Қонақ үй және мейрамхана қызметтерін алға жылжытудағы PR 

3. Жарнамалық қызметте тыйым салынған әдістер 

ОСӨЖ тапсырмалары: 

Қызмет көрсету аясындағы тікелей сатулар бойынша маркетингтік 

зерттеу жүргізіңіз.  

 

МОДУЛЬ 3. ҚОНАҚЖАЙ ИНДУСТРИЯСЫНЫҢ 

КӘСІПОРНЫДАРЫН ДАМЫТУДЫҢ СТРАТЕГИЯЛЫҚ ТӘСІЛІ  

 

10 ТАҚЫРЫП. Қонақжай индустриясыындағы қызметкерлерді 

басқару ерекшелігі 

 

Лекция жоспары (1 сағат) 

1.Қонақжайлық индустриясында персоналдың рөлі 

2.Қазіргі заманғы қонақ үй, қоғамдық тамақтандыру мекемелерінде 

еңбек процестерін басқару 

3.Қонақжайлық индустриясының кәсіпорындарында кадрларды іріктеу, 

бейімдеу және оқыту ерекшеліктері 

4.Мейманхана және мейрамхана бизнесі қызметкерлерін 

ынталандырудың негізгі түрлері 

Әдебиет: негізгі: 7,8,11,12 қосымша: 7,8 

 

 Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1. Қонақжайлық индустриясында персоналдың рөлі 

2. Қазіргі заманғы қонақ үй, қоғамдық тамақтандыру мекемелерінде 

еңбек процестерін басқару 

 

2 сабақ 



24 

 

 

 

1.Қонақжайлық индустриясының кәсіпорындарында кадрларды іріктеу, 

бейімдеу және оқыту ерекшеліктері 

2.Мейманхана және мейрамхана бизнесі қызметкерлерін 

ынталандырудың негізгі түрлері 

 

СӨЖ тапсырмалары: 

 «Мейманхана және мейрамхана бизнесі қызметкерлерін 

ынталандырудың негізгі түрлері» тақырыбында ситуациялық 

тапсырмалар құру  

   Бақылау жұмысына дайындық 

Баяндама немесе презентацияларды қорғау: 

1. Персоналдың біліктілігін арттыру мәні  

2.Кадр ағымы: мәселелер және шешу жолдары  

ОСӨЖ тапсырмалары: 

«Қонақжай индустриясы кәсіпорындарында персоналды іріктеу, 

бейімдеу және оқыту ерекшеліктері» тақырыбында іскерлік ойын 

ұйымдастыру 

 

11 ТАҚЫРЫП. Қызмет көрсету этикеті. Қызмет көрсетудің 

психологиялық мәдениеті. 

 

Лекция жоспары (1 сағат) 

1. Қонақ үй және мейрамхана кәсіпорындарында клиенттерге қызмет 

көрсету стандарттары 

2. Қонақ үй, мейрамхана кәсіпорындарының корпоративтік бейнесі 

3. Корпоративтік мәдениет және оның компоненттері 

Әдебиет: негізгі: 7,8,10,11 қосымша: 2,4,5 
 

Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1. Қонақ үй және мейрамхана кәсіпорындарында клиенттерге қызмет 

көрсету стандарттары 

2. Қонақ үй, мейрамхана кәсіпорындарының корпоративтік бейнесі 

3. Корпоративтік мәдениет және оның компоненттері 

 

2сабақ 

1. Қонақжайлық индустриясында ерекше құзыреттілік түрі: экстремалды 

кәсіби құзыреттілік 
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2. Кәсіпорын персоналының тиімді мінез-құлық дағдыларын дамыту 

мәселелері 

3. Қонақжайлық индустриясының мамандарына кәсіби тәрбие және 

кәсіби білім берудің психологиялық түрлерін зерттеу 

 

СӨЖ тапсырмалары: 

Топпен жұмыс. Ситуациялық тапсырмалар құру 

Баяндама немесе презентацияларды қорғау: 

1. Кәсіпорынның дамуындағы корпоративті мәдениеттің рөлі  

2.Қонақ үй кәсіпорындарында клиенттерге қызмет көрсету стандарттары 

3.Мейрамхана кәсіпорындарында клиенттерге қызмет көрсету 

стандарттары 

ОСӨЖ тапсырмалары: 

Іскерлік ойын құрастыру 

 

12 ТАҚЫРЫП. Қонақжай индустриясындағы қызмет көрсету 

сапасын қамтамасыз ету 

 

Лекция жоспары (1 сағат) 

1. Қонақжайлық индустриясында қызмет көрсету сапасының түсінігі 

2. Қонақ үй және мейрамхана қызметтерінің сапасына әсер ететін 

факторлар 

3. Қонақжайлық индустриясында TQM (Жалпы сапа менеджменті) 

тұжырымдамасы 

Әдебиет: негізгі: 6,7,8,11,12 қосымша: 5,7,8 
 

Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1. Қонақжайлық индустриясында қызмет көрсету сапасының түсінігі 

2. Қонақ үй және мейрамхана қызметтерінің сапасына әсер ететін 

факторлар 

 

2 сабақ 

1. Қонақжайлылық – қонақ үйлер мен мейрамханаларда сапалы қызмет 

көрсетудің маңызды элементі 

3. Қонақжайлық индустриясында TQM (Жалпы сапа менеджменті) 

тұжырымдамасы 
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СӨЖ тапсырмалары: 

Қызмет көрсетудің сапасын арттыру концепцияларына салыстырмалы 

анализ жүрнізіңіз.  

Баяндама немесе презентацияларды қорғау: 

1. Сапа менеджменті жүйесінің мәні және тұжырымдамасы 

2. Қонақ үйлер мен мейрамханаларда сапалы қызмет көрсетудің 

факторлары 

ОСӨЖ тапсырмалары: 

Мейрамхана және мейманхана қызметтерінің халықаралық 

стандарттарын саралау 

Баяндама немесе презентацияларды қорғау: 

1. Қазақстандағы мейрамхана және мейманхана қызметтерінің сапасы  

2. Шет елдердегі мейрамхана және мейманхана қызметтерінің сапасы 

Сұрақтар: 

1. Қызмет мәдениетінің ерекшеліктерін ашыңыз? 

2. Қызметтің әр түріне арналған технологиялық жоспарлау мәзірі. 

3. Сауда залын техникалық қызмет көрсетуге алдын-ала дайындау. 

Қызмет көрсету шарттары. 

4. Официанттар мен мейрамхана ас үйі арасындағы байланыс 

технологиялары мен процедуралары.  

5. Тапсырысты қабылдау және орындау әдістемесі 

6.Клиенттерге қызмет көрсету сапасының мониторингі әдістемесі.. 

 

13 ТАҚЫРЫП. Қонақжай индустриясындағы ақпараттық 

технологиялар 

 

Лекция жоспары 1 (1 сағат) 

1. Қонақ үй индустриясын автоматтандыру бағыттары мен 

перспективалары 

2. Брондау және резервтеу талаптары 

3. Шетелдік компьютерлік брондау жүйелері (Galileo, Amadeus, Saber, 

Worldspan және т.б.) 

Әдебиет: негізгі: 6,7,8,9,11 қосымша: 3,5,6,8 

 

Лекция жоспары 2 (1 сағат) 

1. Қонақ үй қызметін автоматтандыру бойынша компьютерлік 

бағдарламалар ((«Эдельвейс», «Hotel», «R-Keeper», «Ресторатор» және 

т.б.). 
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2. Қонақ үй және мейрамхана бизнесінде басқарудың ақпараттық 

технологиялары 

3. Қонақ үй (мейрамхана) кәсіпорындарының және қонақ үй желілерінің 

қауымдастықтарының бірыңғай дерекқоры 

Әдебиет: негізгі: 6,7,8,9,11 қосымша: 3,5,6,8 

 

Семинар сабағының жоспары (4 сағат) 

1 сабақ 

1. Қонақ үй индустриясын автоматтандыру бағыттары мен 

перспективалары 

2. Қазіргі заманғы қонақ үйлердегі еңбек процестерін автоматтандыру 

қажеттілігі 

3. Қонақжайлық индустриясын автоматтандыру үшін ғаламтор 

мүмкіндіктерін пайдалану 

 

2 сабақ 

2. Брондау және резервтеу жүйелері 

3. Шетелдік компьютерлік брондау жүйелері (Galileo, Amadeus, Saber, 

Worldspan және т.б.) 

 

3 сабақ 

1. Қонақжайлық индустриясы кәсіпорындарын автоматтандырудағы 

ғаламтор рөлі 

2. Қонақ үй қызметін автоматтандыру бойынша компьютерлік 

бағдарламалар ((«Эдельвейс», «Hotel», «R-Keeper», «Ресторатор» және 

т.б.). 

 

4 сабақ 

1. Қонақ үй және мейрамхана бизнесінде басқарудың ақпараттық 

технологиялары 

2. Қонақ үй (мейрамхана) кәсіпорындарының және қонақ үй желілерінің 

қауымдастықтарының бірыңғай дерекқоры 

 

СӨЖ тапсырмалары: 

Мейрамхана және қонақ үй бизнесін басқарудағы ақпараттық 

технологиялар бойынша ақпарат жинаңыз.  

Баяндама немесе презентацияларды қорғау: 

1. Қонақжайлық индустриясы кәсіпорындарын автоматтандырудағы 
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ғаламтор рөлі 

2. Қонақ үй (мейрамхана) кәсіпорындарының және қонақ үй желілерінің 

қауымдастықтарының бірыңғай дерекқоры 

3. Орналастыру және тамақтандыру кәсіпорындарындағы компьютерлік 

бағдарламалар  

4.Galileo 

5.Amadeus 

6, Sabre 

7. Worldspan 

ОСӨЖ тапсырмалары: 

Қонақжайлық индустриясында ақпараттық технологияларды 

өолданудың шетелдік тәжірибесін қарастыру.  

 

14 ТАҚЫРЫП. Қонақжай индустриясындағы транспорттық 

жүйе мен оның орны 
 

Лекция жоспары (1 сағат) 

1. Көшу құралдарын жіктеу 

2. Түрлі көлік құралдарының қазіргі жағдайы 

3. Паромдық қатынастың заманауи жағдайы 

Әдебиет: негізгі: 5,6,7,12 қосымша: 4,5,8 
 

Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1. Көшу құралдарын жіктеу 

2. Түрлі көлік құралдарының қазіргі жағдайы 

 

2 сабақ 

1. Қонақжайлық индустриясында әртүрлі көлік құралдарын 

пайдаланудың тиімділігі: авиация, теміржол, автобус, автомобиль, теңіз, 

өзен көлігі 

2.Паромдық қатынастың заманауи жағдайы 

 

СӨЖ тапсырмалары: 

Көлік құралдарының түрлері бойынша кесте құрыңыз.  

Баяндама немесе презентацияларды қорғау: 

1. Авиациялық көлік құралдарының дамуы.  

2. Автобустық көлік құралдарының дамуы. 
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3. Қазақстандағы инфрақұрылымның дамуы. 

4. Қазақстанның көлік жүйесі. 

ОСӨЖ тапсырмалары: 

Көшу құралдарын жіктеу. 

Емтиханға дайындық. 
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индустрии гостеприимства. – М.: Дашков и К, 2011. 

5.Сивчикова Т.Ю., Носова Н.С. Индустрия гостеприимства. – М.: 

Дашков и К, 2013. 

6.Таева А.М.,  Маканова К.А., Буламбаева А.А., Белогривцева Л.В., 

Смагулова А.К., Базылханова Э.Ч. Основы технологии производства 

продуктов питания. – Алматы: АТУ, 2015 – 135б. 

7.Жаксыбергенов А.Г., Жаксыбергенов А.К., Жангуттина Г.О., 

Есайдар У.С., Сарсебаева А.М. Қонакжайлылыкты үйымдастыру 

сферасындағы қүрамын баскару.- Алматы: АТУ 2014.-204б. 

8.Муталиева Л.М. Мейрамхана бизнесінің маркетингі: оқү қүралы 

(орыс тілінен аударылған). – Алматы: «Экономика», 2013.-214б. 

9.Муталиева Л.М. Маркетинг ресторанного бизнеса, Алматы, 2010.-

196б. 

10.Е.Бесекей. Қонақ үй бизнесі: оқү кұралы. – Алматы: Экономика, 

2012.с-240б. 

11.Кузембаева Г.К., Кузембаев К., Мауленов А. Мейрамхана және 

қонақ үй  сервисінің мәдениет: оқү кұралы. – Алматы: АТУ, 2013. 152б. 

12.Джампеисова К.К. Индустрия развлечений: Оқу қүралы//Алматы: 

Экономика, 2013.—310б. 

Қосымша әдебиеттер: 

1.Чудновский А.Д., Агеева О.А., Кормишова А.В., Расихина Л.Ф. 
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Гостиничный и туристический бизнес, Москва, 2007. 

2. Жаксыбергенов А.Г. Введение в ресторанное дело. Қысқаша дәріс 

курсы.-Алматы, 2010.-128с. 

3.Кононыхин С.В. Организация гостиничного и ресторанного 

хозяйства - Оқу қүралы//Донецк. – 2007. 

4. Лойко О.Т. Туризм и гостиничное хозяйство – Оқу қүралы//Томск, 

2007. 

5. Шматько Л.П. (ред) Туризм и гостиничное хозяйство – Оқу 

қүралы//Ростов н/Д.-2008. 

6. Кучер Л.С., Шкуратова Л.М., Ефимов С.Л., Голубева Т.Н. 

Ресторанный бизнес в России: технология успеха – М.: Консульт. – 2007. 

7.Ефимова О.П. Экономика гостиниц и ресторанов: Оқу қүралы// 

2008. 

8. Дементьева Е.П. Ресторанный бизнес: секреты успеха.: Ростовн/Д.-

Феникс, 2008. -253б. 

9. ЭБС Юрайт 

      10. Электронная библиотека диссертации Российской 

государственной библиотеки (ЭБД РГБ). Заказ оформляется через 

Республиканскую научно-техническую библиотеку Казахстана (РНГБ). 

Заказ выполняется в течении 10 дней. 

11. eLibrary.ru 

Студенттердің білімдерін, біліктері мен дағдыларын 

бақылау үшін бағалау құралдары 

1 және 2 шептік бақылау жүргізуге арналған бақылау 

сұрақтары, емтиханға дайындалуға арналған сұрақтар 

 

1 шептік бақылау өткізуге арналған сұрақтар: 

1. Әлемдік қонақжайлылық индустриясының құрылымы 

2. Қызмет саласы ретінде жаһандық қонақжайлылық индустриясының 

негізгі ұғымдары мен анықтамалары 

3. Қонақжайлылықтың еуропалық және американдық үлгілері 

4. Әлемдік қонақ үй желілері: сипаттамалары, жұмыс істеу 

ерекшеліктері 

5. Глобалды қонақжайлылық индустриясында франчайзинг 

6. Франчайзингтің негізгі түсініктері: франчайзинг, франшиза, 

франшиза, роялти, біржолғы жарна 

7. Қонақжайлылық индустриясының алғашқы есебі (ежелгі Греция және 

Рим дәуірі). 
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8. Палата төбесіндегі аспаздық өнер академиясын құру. 

9. Еуропалық аспаздық өнерінің қалыптасуы. 

10. Еуропада, АҚШ-та қонақ үйлер, қонақ үйлер мен таверналардың 

дамуы. 

11. Ежелгі Ресейде тұру құралдары: қонақ үй, қонақ үй, таверна, жеке 

тұрғын үй кешені, тұрғын үй және т.б. 

12. Ежелгі Русьтің солтүстік-батыс елдерінде қонақ үй бизнесін дамыту. 

13. Ресейде қонақ үй қызметтерін ұсынудың бірінші ережелері. 

14. Санкт-Петербург Ресейдегі қонақ үй бизнесін дамытудың жаңа кезеңі 

ретінде салу. 

15. XIX ғасырдың қонақ үй және мейрамхана өнеркәсібінің жарқын 

өкілдері: М.Буланжер, Цезарь Ритц, Август Эскофье 

16. Қонақүйді басқарудың жаңа түрлері. 

17. Қонақ үй және мейрамхана мекемелерінің жаңа түрлері: Days Inn, 

Super Motel, Comfort Inns, Taso Bell, TGI жұма, Хьюстон және Қызыл 

Лобстер 

18. Four Seasons, Canadian Pacific, Marriott, Hyatt, Sheraton, Hilton, 

Radisson Ramada жоғары деңгейдегі желі құрылымдары. 

Қонақ үй бизнесі 19 .. XX ғасырдағы Мәскеу және Санкт-Петербург 

20. Кеңестік биліктің алғашқы жылдарында қонақжайлылық 

21. Соғыстан кейінгі кезеңдегі қонақ үй индустриясы 

22. Ресейде қонақ үй индустриясын 1990 жылдан бастап бүгінгі күнге 

дейін дамыту 

23. Қонақ үй қызметтерінің ерекшеліктері мен ерекшеліктері 

24. Қонақ үй кәсiпорындарының мөлшерi мен мақсатты нарықтар 

бойынша жiктелуi 

25. Бизнес-қонақ үйлері. Конгресс орталықтары. Конгресс қонақүйлері 

26. Әуежайларда қонақ үйлер. Люкс қонақ үйлері. 

Ұзақ уақытқа созылатын қонақ үй. Тұрғын үйлер. 

28. Таймшер қонақүйлері. Казино қонақ үйлері. Resort қонақ үйлері. 

29. Тұрудың баламалы құралдары. 

30. Әлемдік қонақ үй кешенінің ерекшеліктері мен даму тенденциялары 

31. Қонақ үйлер мен қызмет көрсету бөлімдерінің басқару құрылымы. 

32. Қонақ үй бизнесін сервистік деңгейде жіктеу. 

33. Қонақжайлылық индустриясында «материалдық емес қызметтер» 

түсінігі. 

34. Жоғары (әлемдік) деңгейді қамтамасыз ету. 

35. Орташа деңгейді ұстау. 



32 

 

 

 

36. Экономикалық деңгейді ұстау. 

37. Рейтингі бойынша қонақ үйлерді жіктеу (жұлдыз) 

38. Әлемнің бағалау жүйесі. 

39. Ресей, Белоруссия, Қазақстандағы жұлдыздардың жүйесі. 

40. Тәуелсіз кәсіптік компаниялардың классификациясы. 

41. Меншік түрі бойынша қонақ үй кәсіпорындарын жіктеу. 

42. Тәуелсіз қонақ үйлер мен қонақ үй желілері: проблемалары мен 

артықшылықтары. 

43. Қонақ үй бизнесі бөлімшелерінің кірістерді қалыптастыру деңгейі 

бойынша классификациясы: пайда орталықтары, қолдау орталықтары. 

44. Қонақ үй кәсіпорындарының әкімшілік аймақтар үшін 

бөлімшелерінің классификациясы: алдыңғы аймақтар, фондық аймақтар. 

45. Сызықтық функциялар - қонақжайлық қызметтерді өндіру мен 

өткізудің тікелей қатысушыларының функциялары 

46. Әкімшілік функциялар - барлық қонақ үй бірліктерінің өмір сүруін 

қамтамасыз ету функциялары. 

47. Қонақ үй кәсіпорындарында ұйымдық құрылымдарды 

қалыптастырудың негізгі принциптері: Жұмыстарды мамандандыру. 

Бөлімше бөлімі. Құзыреттілік шеңбері. Басқару қабілеттілігінің нормасы. 

Іс-әрекеттерді үйлестіру. Командалардың реті. Бір адамдық басқару 

принципі. Билік өкілдігі. 

48. Қонақ үй қорын дамытуды болжау мәселелері. 

49. Қонақ үй қызмет көрсету циклі. 

50. Циклдің негізгі сатыларының сипаттамасы. 

 

2-шептік бақылауды жүргізуге арналған сұрақтар: 

1. Бөлмені басқару қызметі. Қабылдау және тұру. Брондау бөлімі. 

2. Қызметкер униформасы. Экономикалық қызмет көрсету және қызмет 

көрсету қызметі. 

3. Медициналық қызмет. Инженерлік-техникалық қызмет көрсету. 

4. Маркетинг және сату қызметі. Бухгалтерлік қызмет. Қауіпсіздік 

қызметі 

5. Адам ресурстарын басқару бөлімі. Анимация қызметі. 

6. Қонақ үй кәсіпорнында тамақтандыруды ұйымдастыру. 

7. Білім беру жүйесі: қонақжайлық мектептері 

8. Кәсіби қонақ үй персоналын іріктеу және дайындау 

9. Қонақ үй қызметкерлерін қайта даярлау және біліктілігін арттыру 

10. Қызметкерлерді басқару: қазақстандық және батыстық үлгілер. 
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11. Ұйымның қазіргі басшысы. 

12. Қонақ үйдегі сапа менеджменті. 

13. Басқару объектісі ретінде жаһандық қонақжайлылық индустриясы 

14. Қонақжайлық индустриясында ішкі және сыртқы орта 

15. Қонақжайлылық индустриясы кәсіпорындарының басқару құрылымы 

16. Қызметкерлерді бақылауға қойылатын талаптар: лауазымдық 

нұсқаулық, біліктілік талаптары. 

17. Индустрияны қайта даярлау, өндірістік кооперация және кәсіптік 

бағдарлау. 

18. Қонақүй қызметкерлерінің білім беру қызметтеріне деген 

қажеттіліктерінің қазіргі үрдістері. 

19. Қонақжайлылықтың жаһандық индустриясында маркетинг 

ерекшеліктері 

20. Қонақ үй қызметтерінің әлемдік нарығын сегменттеу 

21. Арнайы маркетингтік бағдарламалар және сервистік технологиялар 

22. Қонақ үй қызметтерін жылжытуда жарнаманың рөлі; 

23. Қызмет көрсету секторында тікелей сату; 

24. Қызметтерді жылжытудағы PR; 

25. Қонақ үй бизнесінде компьютерлік бағдарламалау 

26. Қонақүйдің компьютерлік басқару жүйесі 

27. Ең жиі қолданылатын АЭА-ның сипаттамасы: Fidelio, Lodging touch 

және Nimeta 

28. Қонақ үй қызметтері үшін брондаудың әлемдік жүйесі 

29. Ең кең тараған GSR сипаттамасы: Амадеус, Галилео, Сабер, 

Дунайспан, Сахара. 

30. Қонақүйдің және ғаламдық брондау жүйелерінің жұмыс істеу 

параметрлері. 

31. Қонақжайлық индустриясының нарығында көліктік қызметтердің рөлі 

мен орны 

32. Әлемдік қонақжайлық индустриясында суды тасымалдау 

33. Әлемдік қонақжайлық индустриясында әуе көлігі 

34. Жаһандық қонақжайлылық индустриясында автокөлік тасымалы 

35. Қонақжайлылықтың жаһандық индустриясында теміржол көлігі 

36. Әлемдік қонақ үй бизнесі жүйесіндегі логистикалық жүйенің 

ерекшеліктері 

37. Әлемдік тамақ өнеркәсібіндегі қазіргі заманғы үрдістер 

38. Қоғамдық тамақтандыру мекемелерінің жіктелуі 
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39. Қоғамдық тамақтандыру мекемелерінің қызметін нормативтік-

құқықтық реттеу 

40. Тамақ кәсіпорындарының ұйымдық құрылымы; 

41. Тамақ кәсіпорындарында қызмет көрсету әдістері мен әдістері. 

42. Қазіргі мейрамханада тамақтану. 

43. Әлемдік қонақжайлық индустриясының дамуының ішкі және сыртқы 

факторлары 

44. Қонақжайлық нарығында корпорацияларды дамыту жолдары: 

көлденең кеңейту; географиялық кеңею; өнімді будандастыру; тар 

мамандандыру; жіктеу; өнім брендін қалыптастыру; тәуелсіз 

кәсіпорындардың рөлін күшейту. 

қонақ үй желілерін ұйымдастыру формасы ретінде  

45. Франчайзинг; бірігу және стратегиялық альянстар; тік және көлденең 

интеграция. 

46. Нарықты дамытудың жаңа парадигмасы. 

қонақ дамыту қорының болжау  

47. Қазақстан Республикасында қонақ үй индустриясының мәселелері  

48. Қазақстан Республикасында қонақ үй индустриясының қазіргі 

тенденциялары 

Аралық бақылау үшін бағалау құралдары 

Емтиханға дайындық үшін сұрақтар: 

1. Қонақжайлылық индустриясының құрылымы, экономика саласы 

ретінде 

2. Қонақжайлылықтың американдық моделі 

3. Қонақ үй және мейрамхана бизнесінің еуропалық моделі 

4. Азиялық қонақ үй индустриясы 

5. Шығыс Еуропа, Ресей және ТМД елдерінің қонақүй нарығы 

6. Қазақстандағы қонақ үй және мейрамхана саласының даму 

кезеңдері 

7. Әлемдік қонақжайлылық индустриясының қазіргі заманғы дамуы 

8. Қонақжайлылық индустриясы кәсіпорындарының генезисі 

9. Тұрғын үй объектілерінің негізгі түрі ретінде қонақ үй 

10. Қонақ үй қызметі: тұжырымдамасы, қасиеттері 

11. Кәсіби қонақ үй классификациясы 

12. Тұрғын үй объектілерінің стандартты Қазақстандық 

классификациясы 

13. Қазақстан Республикасындағы қонақ үйлер мен тұрғын үй 

объектілерін жіктеу жүйесі 
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14. Қонақүй бизнесі үшін нормативтік-құқықтық база 

15. Қонақ үйде қызмет көрсету стандарттары 

16. Қонақүй кәсіпорындарын бағалау критерилері 

17. Желілік, функционалдық, сызықтық-функционалды басқару 

құрылымдары негізінде қонақ үйді басқару жүйесін құру 

18. Бөлінетін, матрицалық басқару құрылымына негізделген 

қонақүйді басқару жүйесін құру 

19. Қонақ үйдің негізгі қызметтерін пайдалану принциптері 

20. Қонақ үйлерді басқарудағы инновация 

21. Қонақүй кәсіпорындарының қызмет етуінің негізгі принциптері 

22. Қабылдау және тұру қызметі 

23. Қонақүйде клиенттерге қызмет көрсетудің технологиялық 

циклінің кезеңдері 

24. Қонақ үйлердегі қызмет көрсету стандарттары 

25. Қонақүйлерде төлеу тәсілдері 

26. Қабылдау қызметінің деректерін автоматтандырылған өңдеу 

27. Түнгі аудитті ұйымдастыру 

28. Қонақ үй бизнесі басқару жүйелерінің түрлері: шетелдік 

басқаруды, ведомстволық қонақ үйлерді, жеке үйлерді, коммерциялық 

емес қонақ үйді тартумен 

29. Шарт бойынша қонақүйді басқару 

30. Қонақ үй бизнесінде франчайзинг 

31. Франшиза туралы келісім, франшизашінің міндеттемелері және 

франчайзинг шарты бойынша франчайзы 

32. Қазіргі заманғы қонақүйді басқару формалары 

33. Қонақжайлылық индустриясында франчайзинг. Франчайзингтің 

негізгі түсініктері: франчайзинг, франшиза, франшиза, роялти, біржолғы 

салым 

34. Қазіргі қонақ үй нарығында қонақүй тізбектері және олардың 

сорттары 

35. Қонақүйді жалға алу шарты басқару нысаны ретінде 

36. Тамақ өнеркәсібін дамытудың қазіргі үрдістері 

37. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарының классификациясы 

(өндірістік қызмет сипаты бойынша, орналасқан жері, қызмет 

көрсетілетін клиенттердің контингенті, басшылық, ассортимент 

бойынша, қызмет көрсету әдісі бойынша, пайдалану арқылы). 

38. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындары: концепция, түрлері, 

класс. 
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39. Тамақ кәсіпорындарының ұйымдық құрылымы 

40. Қоғамдық тамақтандыру мекемелерінің өнеркәсіптік және сауда 

құрылымы 

41. Тамақ өнеркәсібін дамытудың қазіргі заманғы үрдістері 

42. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарының классификациясы 

(өндірістік қызмет сипаты бойынша, орналасқан жері, қызмет 

көрсетілетін клиенттердің контингенті, басшылық, ассортимент 

бойынша, қызмет көрсету әдісімен, жұмыс істеуі бойынша). 

43. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындары: тұжырымдамасы, 

түрлері, класс. 

44. Тамақ кәсіпорындарының ұйымдық құрылымы 

45. Қоғамдық тамақтандыру мекемелерінің өндірістік және сауда 

құрылымы 

46. Тамақ өнеркәсібі кәсіпорындарының жұмыс істеу стандарттары 

47. Тамақ кәсіпорындарында қызмет көрсету түрлері 

48. Азық-түлік кәсіпорындарында азық-түлік кәсіпорындарында 

қызмет көрсету әдістері (алақан, үстелдер, үстел үстелі, буфет, фуршет) 

49. Азық-түлік кәсіпорындарында қызмет көрсету әдістері (француз, 

ағылшын, орыс, гиридон, американдық сервис) 

50. Қоғамдық тамақтандыру мекемелерінде қызмет көрсету түрі 

51. Тамақтанудың ерекше түрлері 

52. Тамақтандыру кәсіпорындарының классификациясы: 

гастрономиялық мейрамхана, казуат мейрамханасы, паб (паб немесе 

таверна), жылдам тамақтану мекемелері (гитара қызметі), фаст фуд, 

көше тағамдары, асхана. Мәзірдіқұрастырудың түрлері мен ережелері 

53. Мейрамхана бизнесі мекемесінің ұғымының мағынасы 

54. Мейрамхана бизнесінде франчайзинг 

55. Қонақжайлық индустриясында қызмет көрсету нарығын 

зерттеудің ерекшелігі 

56. Қонақжайлылық индустриясында маркетингтік коммуникациялар 

жүйесі 

57. Маркетинг микс 

58. Қонақ үй және мейрамхана қызметтерін жарнамалаудажарнама 

рөлі 

59. Қонақжайлылық индустриясында жарнаманың функциялары 

60. Қызметтерді ілгерілетудегі Қоғаммен байланыс (PR) рөлі 

61. B2C жүйесінде тікелей сату құны 

62. Қызметтерді насихаттаудың заманауи жолдары (медиа маркетинг, 
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брендинг, атау, өнім орналастыру, Интернет-маркетинг және т.б.) 

63. Қонақжайлылық индустриясының қызметтерін дамытуда 

әлеуметтік желілердің рөлі 

64. Қызметтерді жылжытудың заманауи маркетингтік 

технологиялары 

65. Қонақжайлылық индустриясында персоналдың рөлі 

66. Қазіргі заманғы қонақ үй, қоғамдық тамақтану мекемелерінде 

еңбек процестерін басқару 

67. Қонақжайлық индустриясының кәсіпорындарында кадрларды 

іріктеу, бейімдеу және оқыту ерекшеліктері 

68. Мейманхана және мейрамхана бизнесі қызметкерлерін 

ынталандырудың және ынталандырудың негізгі түрлері 

69. Қонақ үйдің және мейрамхана компаниясының клиенттеріне 

қызмет көрсету стандарттары 

70. Қонақ үйдің, мейрамхана компаниясының корпоративтік бейнесі 

71. Корпоративтік мәдениет, оның компоненттері 

72. Қонақ үй және мейрамхана компаниясына клиенттерге қызмет 

көрсету стандарттары 

73. Қонақ үйдің, мейрамхананың фирмалық бейнесі 

74. Корпоративтік мәдениет, оның компоненттері 

75.Қонақжайлылықиндустриясындақызметкөрсетусапасытуралытұж

ырымдамасы 

76.Қонақүйжәнемейрамханақызметтерініңсапасынаәсеретуфакторлар

ы. 

77. Қонақжайлылық қонақ үйлер мен мейрамханаларда сапалы 

қызмет көрсетудің маңызды элементі болып табылады 

78. Қонақжайлылық индустриясында TQM (Universal Quality 

Management) тұжырымдамасы 

79. Қонақ үй индустриясын автоматтандыру бағыттары мен 

перспективалары 

80. Заманауи қонақ үйлердегі жұмыс процестерін автоматтандыру 

қажеттілігі 

81. 

Қонақжайлылықиндустриясыныңқызметінавтоматтандыруүшінғаламтор

дыпайдалану 

82. Брондау және резервтеу жүйесі 

83. Шетелдік компьютерлік резервтеу жүйесі (Galileo, Amadeus, 

Sabre, Worldspan және т.б.) 
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84. Қонақ үйдің қызметін автоматтандыру бойынша компьютерлік 

бағдарлама (Эдельвейс, Қонақ үй, Р-Кепер, Ресторатор және т.б.). 

85. Қонақ үй және мейрамхана бизнесін басқарудағы ақпараттық 

технологиялар 

86. Қонақ үй (мейрамхана) кәсіпорындарының және қонақ үй 

желілерінің бірлестіктерінің бірыңғай дерекқоры 

87. Көлік құралдарын жіктеу 

88. Түрлі көлік құралдарының қазіргі жағдайы 

89. Қонақжайлық индустриясында әр түрлі көлік құралдарын 

пайдаланудың тиімділігі: авиация, теміржол, автобус, автомобиль, теңіз, 

өзен көлігі 

90. Паромдық қатынастың қазіргі жағдайы  

 

 

Бағдарламаның қолданылу мерзімі ұзартылды: 

 

 

______-______ оқу жылы (№ __ хаттама «_____»____________201__ж.) 

 

______-______ оқу жылы (№ __ хаттама «_____»____________201__ж.) 

 

 

 

 

 

 


