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Кіріспе

Туризм Қазақстан экономикасындағы қарқынды салалардың 
бірі. Халықаралық сарапшылардың пікірінше, қазіргі кезде туризм 
әлемдік экономикадағы қарқыны төмендемейтін саланы біріне 
жатады. Туризм көп елдерде жалпы ішкі өнімнің қалыптасуына, 
қосымша жұмыс орнын құруға және сыртқы сауда балансының 
белсеңділігіне ықпал етеді. Соңғы жылдары туризм әлемдегі ең 
табысты бизнестің бірі. Туризмнің маңызы жылдан-жылға өсуде, 
оның халықаралық байланыста және валюталық түсім көз ретінде 
маңызы артуда. Елдердің шикізат көзі азайлады, ал туристік 
индустрия қалпына келетін ресурстармен жұмыс істеген. Туризмнің 
басқа да салаларға тигізетін әсері мол, оның 32 салаға жанама 
ықпалы бар (турфирмалар, көлік түрлері, мейманхана кешендері, 
демалыс үйлері, санаторийлер, үлттық парктер, тамақтану сферасы, 
т.б.). Бұл дегеніміз - әлемдік өндірісте әр 9 адамның жұмыс орны 
деуге болады.

Туризм индустриясының мемлекеттік бюджетке түсіретін 
валюталық түсімі, орта және шағын бизнеске көмегі, тауар мен 
қызмет көрсету нарығы арқылы аймақтардың экономикасының 
дамуына ықпалы өте зор. Сонымен қатар, туризмнің қоғамдық, 
әлеуметтік-экономикалық дамуы келесі көрсеткіштермен 
сипатталады. Ішкі және халықаралық туризмнің жалпы шығыны 
әлемдік үлттық ішкі өнімнің 12%-ын құрайды, жыл сайын 1,5 млрд. 
ішкі жэне халықаралық саяхаттау тіркелді.

Туристік саланы дамыту туристік қызмет көрсетуде 
қазақстандық жэне шетелдік азаматтардың қажеттіліктерін 
қанағаттандыру үшін кең мүмкіндіктерді қамтамасыз ететін ҚР 
мемлекеттік шекара арқылы өтетін өткізу пункттерін (автомобиль, 
авиациялық, теміржол, инженерлік-коммуникациялық, «жеңіл» 
инфрақұрылым) қайта жөндеуді есепке алғанда, қажетті 
инфрақүрылымнан тұратын заманауи бәсекеге қабілетті туристік 
кешен құруға тікелей байланысты.

Туристік кешен қүру бюджетке салық түсімдері есебінен ел 
экономикасын дамытуға, шетелдік валюта ағымына, жүмыс 
орындары санының артуына едәуір үлес қосты, сондай-ақ ол 
мәдени жэне табиғи мұраның сақталуына және ұтымды 
пайдалануын бақылауды қамтамасыз етеді. Туризмді мемлекеттік
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қолдау саланы түрақты дамытудың қажетті шарты болып 
табылады. Халықаралық тәжірибе көрсеткендей, туристік 
инфрақүрылымды дамытуға жағдай жасауға, нормативтік 
құқықтық базаны қалыптастыруға, жеке инвесторлар тартуға, 
туристік индустрия субъектілерінің қызметі үшін жағымды 
экономикалық жағдай жасауды қамтамасыз етуге бағытталған 
мемлекеттің белсенді саясаты елдің элеуметтік-экономикалық 
дамуында маңызды орын алуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, 
әлемдік тәжірибе туризмді белсенді дамытып келе жатқан елдер өз 
азаматтарын сапалы туристік қызмет көрсетулермен қамтамасыз 
ете отырып, ұлттық жобалар мен бағдарламаларады іске асыруға 
қомақты бюджет қаражатын жүмсайтынын көрсетті. Оған қоса, 
туризмді дамыту көптеген ілеспе міндеттерді шешуді талап етеді, 
мысалға, көлік жүйесін жаңғырту, қоғамдық тамақтану жүйесін 
дамыту, ел имиджін жақсарту, ақпараттық инфрақүрылымды 
дамыту. Сол себепті Үкімет туризмді дамытуға баса мэн береді. 
«Дүниежүзілік саяхаттар жэне туризм кеңесінің» бағалауы 
бойынша, Қазақстан 2016 жылы туризм индустриясы мен туризмде 
үздік жетістіктерге жеткен Ton-10 елдің қатарына енді.

Халықаралық туризмнің үлесіне жыл сайын әлемдік 
экспорттың 7% жэне қызмет көрсетудің 25-30% келеді. 
Халықаралық туризмнің жылдық өсуі 4,0%, ал болашақта бұл 
көрсеткіш көтерілмек. Туризм саласының дамуына ықпал ететін 
факторлар:

- кез-келген елде, Қазақстанда да туристік рекреациялық 
ресурстың болуы;

туризмге тура немесе жанама салалардың және 
кәсіпорындардың дамуы;

- сыртқа шығу туризмнің елге шетелдік валютаны тартуы;
- аз мөлшерде шығын шығарып табыс табу;
- алғашқы өндіріс факторын қамтамасыз етудегі шығынның 

болмауы;
-халықты жұмыс орнымен қамтамасыз ететін орта жэне шағын 

бизнестің дамуы;
- қызмет көрсету секторының өсуі;
- елдің элемдік қауымдастыққа белгілі болуы және бет- 

бейнесінің қалыптасуы.
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Қазақстанда 400-ден астам туристік фирмалар қызмет етеді, 80 
елдің туристік фирмаларымен келісім жасаған. Туризмнің дамыған 
аймақтары - Алматы, Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Павлодар, 
Оңтүстік Қазақстан облыстары, сондай-ақ Алматы жэне Астана 
қалалары. Осы облыстардың жэне қалалардың туристік фирмалары 
қызмет көрсетудің 88%-ін құрайды. Қазақстаннан туристердің 
мейлінше көп баратын елдері: Ресей, Қытай, Германия, Корея, 
Еденыиа, Турция, БАЭ. Ал біздің елге келетін туристердің елдері: 
Ресей, Қытай, Германия, Пакистан, Еденыпа жэне Турция. 
Туристерді тасымалдауда авиакомпаниялардың ролі зор. Көптеген 
туристер шетелдік авиакомпанияларға қызығушылығы артық 
болып тұр, ал ұлттық компаниялардың ролі томен. «Эйр- 
Казахстан»-ның акциясы мемлекеттік меншікке өтуі болашақта 
ұлттық авиатасымалдаудың маңызы артады деген үміт бар.

Ал автомобиль транспортының ролі шекаралық тасымалдау 
мен саяхат жасау маршруттарында қолданады. Оның дамуы көлік 
құралдарына жэне жолдарының қызмет ету сапасына байланысты. 
Қазіргі кезде «Сайран» автовокзалы үлкен қызмет көрсетуде. 
Жалпы автобус парктері өте томен деңгейде, қазіргі сұранысқа сай 
автокөліктер өте аз.

Теміржол көлігі «Қазақстан Теміржолы» 14 бағытта жұмыс 
істейді. Олардың қызмет корсету сапасы халықаралық стандартқа 
сәйкес келмейді. Алматы-Астана маршруты ғана стандартқа сай, ал 
оңтүстік маршруттары ешқандай сын көтермейді.

Ал орналастыру құралдарына келсек, көпшілігінің кабылдау 
мүмкіншілігі томен, нөмірлердің бағасы жоғары, сондықтанда 
жабылып жатыр.

Қазақстан туризмнің дамуына түрткі болған Президенттің бұл 
салаға басымды сала ретінде көңіл бөлуі. Үкімет тарапынан 
Қазақстан туризмінің жэне елдің бет-бейнесін жасауға (2000-2003) 
байланысты шаралар болды. 2001 жылы туристік бизнестегі ерекше 
жыл болды, туризмге 26 млн. теңге бөлінді. Қазақстан экономикасы 
2-3 жұлдызды орта, шағын мейманхана салуға мүмкіндігі бар.

Туризмді дамыту үшін әлеуметтік-экономикалық фактордың 
ықпалы жоғары. Олардың ішінде маңыздысы: мемлекеттің
әлеуметтік саясаты, жүмыстан бос уақыт, урбанизацияның өсуі, 
білім жэне мәдениеттің, орташа өмір сүрудің деңгейі, жылдық
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демалыс күндері мөлшері, халықтың өмір сүруінің деңгейі, табысы, 
туристік белсенділік жатады.

Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық даму деңгейі қазіргі 
кезде туризмнің жаппай дамуын тежеп отыр. Қазақстандағы 
туризмнің даму бағыты шоп-туризмді ұйымдастырумен 
байланысты, яғни материалдық қажеттіліктен туындап отыр. 
Қазіргі кезде ТМД елдерінде туристерді тарту үлкен бәсекеге ие 
болып отыр. Көрші елдер Ресей, Өзбекстан, Кыргызстан, Монголия 
туризмді дамытуға барлық күшін салуда жэне қазір Қазақстанды 
басып алуда.

Осыған орай Қазақстан Республикасы Үкіметінің «ҚР туристік 
саласын дамытудың 2020 жылға дейінгі түжырымдамасын бекіту 
туралы» 2013 жылғы 28 ақпандагы №192 қаулысына сәйкес 
бірқатар іс-шаралар атқарылуда.
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1 Тақырып. ДЖ қазіргі заманғы этаптағы қонақүй 
шаруашылыгының дамуы

ҺТәуелсіз мемлекеттер достастығындағы қонакүй 
шаруашылығы

2. Қазақстанның қонақүйлері

1. Тәуелсіз мемлекеттер достастығындағы қонақүй 
шаруашылығы.

Қонақүй шаруашылығы біздің еліміздегі қызмет көрсету 
саласының басты бағыты. Оның жылдан-жылға маңыздылығы 
артып келеді. Біздің еліміз өз тәуелсіздігін алғаннан кейін, қоғам 
өмірінің барлық саласы дерлік ашық типке өтіп, шетелдіктермен 
тығыз қарым-қатынас орнатылды. Атап айтар болсақ -  экономика, 
мәдениет, білім, өнеркәсіп салаларында түгел қамтиды. Осының 
салдарынан елімізге күнделікті келіп-кетіп жатырған 
шетелдіктердің саныда артып отыр. Сондықтан оларға сапалы 
қызмет көрсету, күтіп алып шығарып салу сияқты туризмге 
қатысты мәселелерге мемлекет, жеке кәсіпкерлер жалпы қоғам 
тарапынан мән беріле бастады.

Қазақстан Республикасының нарықтық экономикаға өтуі, 
туризмге де өз әсерін тигізді. Туризм саласына қатысты қонақүй 
шаруашылығы нарық талабына сәйкес өзгертіліп, олардың қызмет 
көрсету деңгейіне байланысты әр түрлі дәрежедегі қонақүйлер 
салына бастады.

Қонақүй мекемесінің үйымдасқан құрылымы, оның орналасқан 
жері, қонақүй спецификасы және басқа да факторлармен 
анықталады. Қонақүйде көрсетілетін негізгі қызметтер:

• нөмірлік қорды басқару қызметі;
• әкімшілік қызмет;
• қоғамдық тамақтану қызметі;
• коммерциялық қызмет;
• инженерлік (техникалық) қызмет;
• көмекші және қосымша қызметтер.
Нөмірлік қорды басқару қызметі нөмірлерді брондау, 

туристерді қабылдау, оларды тіркеу және нөмірлерге орналастыру, 
сонымен қатар үйіне қайтару немесе саяхат бағытына шығарып 
салу, туристерге нөмірде қызмет көрсетуді, нөмірлердің
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санитарлық-гигиеналық тазалығы мен комфорт деңгейін жэне 
түрмыстық қызметтермен айналысады.

Әкімшілік қызмет қонақүй кешенінің барлық қызметтеріне 
жауап береді.

Қаржы мәселелерін, кадрмен қамтамасыз етуді, еңбекті 
қорғаудағы қабылданған ержелерді бақылайды, қауіпсіздік 
техникасының, өртке қарсы және экологиялық қауіпсіздіктерді 
бақылайды.

Қоғамдық тамақтандыру қызметі қонақтарға ресторан, кафе 
және барларда қызмет көрсетеді. Банкеттер мен презентацияларды 
үйымдастырады.

Коммерциялық қызмет стратегиялық жэне топеративтік 
жоспарлаумен айналысады. Шаруашылық жэне қаржылық 
қызметтердің қорытындысын анализдейді.

Инженерлік қызмет -  кондиционерлеу жүйесі, жылу беру, 
санитарлық техъникалық құралдар, электр, құрылыс жэне жөндеу 
қызметі жэне байланыс пен телевидения жүйелерін қамтасыз етеді.

Көмекші қызметтер қонақүйде кір жуу, тігін т.б. айналысады.
Қосымша қызметтер ақылы қызметтер үсынады. Оның 

құрамына шаштараз, бассейн, сауна, соляри, спортзалдар және т.б. 
жатады.

Қазіргі уақытта басқару жүйесі қарапайым болуы керек. 
Бәсекеге сай болуы үшін ол мынадай мінездемелерге сай болуы 
керек:

• басқару деңгейінің аз саны;
• квалификациялық мамандардың аздап бөлінуі;
• жүмысты ұйымдастыру мен ұсыныс өнімі.
Мекемеге неғұрлым үлкен болса оны басқару құрылымы кең 

болады.
Стратегиялық жалпы шешімдерді мекеме басшысы немесе бас 

директор қабылдайды. Қонақүйдің стратегиялық мақсаты 
курортгық қызмет корсету немесе бизнес-туристерге қызмет 
корсету болуы мүмкін.

Ірі қонақүй мекемелерін жетекшілікке қосымша атқарушы 
комитет болуы мүмкін. Атқарушы комитеттің құрамына 
орналастыру, тамақтандыру, маркетинг, (коммерциялық қызмет), 
административтік-шаруашылық жұмыс енеді. Барлық бағыттың 
жетекшілері өз жүмыстарына жауапкершілікпен қарауы керек.
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Қонақүй кешеніне келген қонақ ең бірінші қабылдау мен 
орналастырудан эсер алады. Әкімшілер қарым-қатынас кезінде 
баға, орналасу, мерзімі, төлем ережесі сияқты сұрақтарды 
талдайды. Осы қызметтің негізгі тапсырмасы қонақтарды 
орналастыру мен қабылдау процесін бақылау, конфликтерді тиімді 
шешу.

Брондау бөлімі брондалған нөмірлерді эрқашан қадағалап 
отыру.

Портье қызметі қонақүйдің нөмірлі қорына бақылау жасайды. 
Бос және бос емес нөмірлерлік қорын бақылап, бос нөмірлерді 
реттейді, картотека жасайды, ақпараттық орталық функцияларын 
атқарады. Портье қызметшісі арқылы берілетін ақпарат екі бағытта 
болады:

Қызмет көрсету түрлері ақпаратты, қалалық транспорт қызметі 
жайлы және тарихи ескерткіштер жайлы; Клиент сұранысын 
қанағаттандырады.

Тазалаушы (горничнаялар) нөмірлердің тазалығына, холлдың, 
дэліздің жэне клиентке қызмет көрсететін орындардың тазалығына 
жауап береді. Тазалау қызметкерлерінің басты міндеттері: 
қонақүйдің адам тұратын және қызмет орнының тазалығына жауап 
беру. Аға тазалаушы тапсырыс алып, оны тәуелді қызметкерлерге 
тапсырады, яғни экімшілік қызмет жағынан қарсақ директор 
қызметін атқарушы.

Қауіпсіздік қызметі өздерінің клиенттеріне жауапкершілікпен 
қарайтын болғандықтан, қонақүй кешенінің, оның түрғындарының 
қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.

Қаржылық қызмет мекемені қаржымен қамтамасыз ету 
сұрақтарын шешеді. Яғни кэсіпорынның әрбІр сауда орнының 
кассирлерінен күнде есеп алып отырады. Олар: тамақтандыру 
қызметі, портье қызметі, спорткомплекс, сувенир бөлімі т.б.

Кадрлар қызметі кадрлардың жоғарылауымен, іріктеуімен 
айналысады.

Секретариат құжаттау және ақпараттандыру сұрақтарымен 
қамтамасыз етеді.

2. Іфзакстанның қонақуйлері
«Анкара» - қонақүйі. Алматы каласының орталығында, 

Президент сарайына қарама-қарсы орналасқан. Бүл қонақүйде 290
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жабдықталан номірлер бар. Оның ішінде люкс нөмірлер халықаралық 
телефон байланысы, мини барлар, көп бағдарламалы музыкалық 
жүйе, спутниктІк ТД бағдарламалармен жабдықгалған. Қонақүйдщ 
қүрамына 5 мейманхана және барлар кіреді. Сонымен қатар бассейн, 
денсаулық клубы, туристік агенттік, шаштараз, казино, түнгі 
клубтар бар. Алматы қаласындағы ең үлкен залдардың бірі 
осында орналасіфн.

«Премьер-Медеу-Интернешнэл» - қонақүйі. Алматы қаласының 
орталығынан 15 километр, ал әуежайдан 50 минуттық жерде 
орналасқан. Қонақүйде 129 нөмірлер бар. Оның ішінде 126 жай 
нөмір, 3 люкс нөмірі кіреді. Бұл нөмірлердің барлығы халықаралық 
телефон жүйесімен, спутник ТВ, мини барлармен жабдықгалған. 
Қонақүйде жоғары мамандандырылған қызметкерлер жұмыс атқарады. 
«Медеу» қонақүйі өзінің клиентгеріне қиыңдықсыз келісімге отыруьша 
көмектеседі. Қонакүйде 10-80 адамға арналған 2 конференц залы бар. 
Жоғары класстағы мейманхана жэне бар қонакдарға сусындар мен 
Шығыс жэне Еуропа асханасын көрсетеді. Қонақгарға жыл бойы 
демалуға мүмкіндік жасайды. Кімде-кім таза ауада демалуды үнатса, 
қыс кезінде шащы, конькимен мұз айдыньшда сырғанауға болады. Бұл 
мезгіл қарашаньщ аяғынан басталып сәуірдің басьшда бітеді. Бүдан 
басқа қонакүйде 30 метр жерде бассейн орналасқан.

«Премьер-Алатау» қонақүйі. Алматы қаласында 1974 жылы 
қүрылған. Қонақүйде 185 нөмір бар. Олардың ішінде қазіргі уақытга 83 
нөмір белсенді жұмыс атқарады. 5 жартылай люкс жэне 73 жай 
нөмірлер бар. Олар халықаралық стандартен қамтылған. Ішінде 
желдеткіш, теледидар, телефон, мини барпар бар.

Барлық саяхаттар туристерді орналастырумен басталады. 
Бұған барлығы қатысты. Өйткені қонақүйлер туристердің демалу орны 
болып саналады. Сондықтан бұл жер әдемі жақсарган жэне 
туристерге үнау үшін барлық жағдай жасалған. Орналасуы әдемі 
туристтік-рекреациялық жерлерге ұқсас больш келеді.

Қарағанды облысында 30-ға жуық қонақүй бар. Ең халықаралық 
стандартен жасалған «Созвездие» огелі. «Созвездие» люкс-отелі қазіргі 
сәулеткерлік өнермен жасалған 8 қабатгы ғимарат. Бүл отель 
экологиялық таза ауданда орналасқан жэне парк зонасында аквалендпен 
этнопаркпен қоршалған. Табалдырықган аггай бастағанда қонақгарды 
жогары дәрежедегі ьщғайлы қонақжайлылық күтіп түрады.
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Люкс-отель әрбір жеке клиентке тоқталады. Отельде жоғары 
мамаңдаңдырылған қызмегкерлер жұмыс атқарады. Бұл жерде 
Крзастандағы жалғыз бильярд спорт орталығы орналасқан. Өте 
жоғары деңгейдегі қонақгарды эртүрлі асхана тағамдарымен сіздерді 
қамтамасыз етеді. Сауна, жакузи ыңғайлы демалыс бөлмелері бар. 
Люкс-отельде VIP және люкс нөмірлер евро дизайнмен жасалған. 
Мұнда желдеткіш, мини бар, телефон, теледидар, бар.

Бұл отель осы уақытқа дейін 2267 клиенттер мен 
қонақтарды қабылдады. Оларға эйгілі суретшілер, саясаткерлер 
халықаралық бильярдтан турнирге қатысушылар, әйгілі фирмалардың 
басшылары келеді. Жезқазғанда 4 қонақүй халықаралық класста қызмет 
көрсегеді. «Байқоңыр» - 5 жұлдызды қонақүй. Бұл қонақуй «Қазақмыс 
корпорациясының» меншігіне 1999 жылы желтоқсанда кірді. Кдйта 
қалпьша келтіру жұмыстары жүргізіліп 2000-шы жылы іске қосылды. 
Қонақүй - Кеңгір су қоймасының жағасында орналасқан. Барлық 
клиенттерге ьщғайлы болып саналады. Бұл жерде 20 орын, соның ішінде 
VIP нөмірі; 2 люкс, 8 жартылай-люкс, 9 бір адамдың жоғары 
категориялы орындар бар. Қонақүй желдеткішпен, таза сумей 
және әрбір нөмірде телефон, теледидар, мини барлар бар.

Конференц-залы аудио-визуалды техникамен жабдықгапған. Зал 
іскерлік кеңесуге арналган. Қонакүйде хол жэне қысқы оранжерея бар. 
Осыған коса 150 орынға арналған мейманхана, 36 орынға арналған 
кіші банкет залы кіреді. Бұл жерде ұлтгық жэне халықаралык асхананы 
көруге болады. Жазда ашық ауада терассада отыруга болады. Демалуға 
арналған басеейн, сауна, бильярд ойнау залы бар. Kip жуатын жерлері 
соңғы үлгідегі кіржуғыш машиналармен жабдықгапған. «Бизнес-центр» 
- 3 жұлдызды қонақүй. Швед фирмасы салған. Ол Кеңгір су 
қоймасының жағасында, қалалық демалыс орнында орналаскдн. Бұнда 
желдегкіш, таза сумей қамтылған нөмірлер бар. Конақ үй құрамына 
автокөлік тұрағы, 40 орындық мейманхана, 12 орындық конференц 
залы, емделу кешені кіреді.

«Металлург» - қонақүйі. Бұл қонақүй 1969 жылы 
пайдалануға берілген- Жезқазған қаласыньің орталығында 
орналасқан. Қонақүйде жоғары категориядағы 2 нөмір бар. 
Қонақүй қүрамында 40 орындық кафе, 25 орындық жазғы кафе 
бар. Қонақүңце іскерлік комплексінің 23 адам жұмыс атқарады. Бұл 
жерде ақылы қызметтер: сауна, бильярд, кір жуатын жер, мейманхана, 
кафе. Барлық қызметгер жоғары деңгейде орындалады. Сол сияқгы
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өзінің қызметін медициналық орталық шетел қонақгарын қабылдайды. 
Бұл жерде 34 бір орындық нөмірлер бар. Нөмір желдеткіш, теледидар, 
телефон, тоңазытқышпен жабдықгалған.

Қонақүйлік жэне мейрамханалық техника - бүл туризм 
сапасындағы технологиялардың негізгі бөлігі болып, туризм 
индустриясының дамуына үлкен әсерін тигізеді. Артқы он жылда 
Қазақстан қонақүйлерімен мейрамханаларды жаңа қондырғылармен 
қамтамасыз етіліп, қонақүй жэне мейрамхана шаруашылығындағы 
жұмыскерлердің жұмысын жеңілдепі.

Коммуникациялық техника қазіргі кезеңде компьютерлік 
технологиялардың дамуымен байланысты. Көп көлемдегі
ақпараттарды сақгай алатывдықган және де тез өңдейтіндіктен 
компьютерлерді колдану ақпараттық және коммуникациялық
технологиялардьщ реюлюциялық қайта қүруға алып келді. Ақпараттық 
жүйелерді қолдану туристік рыноктаға жүмыстарды істеуге өз әсерін 
тигізіп жеңілдетті.

Бақылау сүрақтары
1. Қазақстан Республикасындағы қонақүй

шаруашылығы
2. Шетелдердегі қонақүй кәсіпорнының дамуы
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2 тақырып. Қонақүй ғимаратындағы қазіргі 
архитектуралық-қүрылыс тенденциялары

1. Қонақүй мекемесінің функционалдық белгісі
2. Туристерді орналастыру тәсілінің классификациясы
3. Қонақүйдегі туристердің демалысын ұйымдастыру
4. Қонақүй ғимараты формасын дамыту
5. Қонақүй ғймараттарының қазіргі сәулет концепциялары

1. Қонақүй мекемесінің функционалдық белгісі.
Мекемелер екі үлкен топқа бөлінеді:
• Транзиттік қонақүйлер;
• Мақсаттық қонақүйлер.
Транзиттік қонақүйлер қысқа мерзімге аялдаған туристер үшін. 

Олар негізінен қозғалыс көп магистралдың бойында (теміржол, 
авиа-, авто-, су) орналасады. Комфорттың шектеулі деңгейінде орта 
немесе кіші сыйымдылыққа жоспарланады. Әлемде ең көп тараған 
және танымал қонақүйдің типі мотель деп аталады.

Ең алғаш рет мотельдер АҚШ-та пайда болды. Бұл мемлекеттің 
ұлттық статистикасы оларды автомобильдердегі саяхаттаушы 
туристерді қабылдаушы мекеме ретінде анықтайды. Мотельдер 
қала маңынан қашықта, автомагистраль бойында орналасады. Олар 
аз немесе орта сыйымдылыққа арналған бір қабатты немесе екі 
қабатты болып келеді (400 орынға дейін). Оларға орта деңгейдегі 
қызмет көрсету тән. Аз персонал қызмет етеді (американдық 
қызмет көрсету нормасы 100 нөмірге 11 адам). Сонымен қатар, 
техникалық сервистің толық кешені қарастырылған: гараж,
автотұрақ, жанармай құю жэне жөндеу үшін жэне басқа да 
қызметтер үшін бекеттер.

Ең алғашқы мотель калифорниялық архитектор Артур 
Хайнеманның жобасы бойынша 1925 жылы Сан-Луис Обиспода 
(Калифорния штаты) салынған. Ол Лос-Анжелестен 200 миль 
қашықтықта орналасқан.

Іскерлік мақсаттағы қонақүйлер. Қызмет көрсететін адамдар 
іскерлік сапарлардағы жэне іссапарлардағы тұлғалар. Мұндай 
қонақүйлер тобы конгресстік қонақүйлер ретінде белгілі: 
симпозиумдарда, съездерде, жиналыстарда, конференцияларда, 
және т.б. қызметтер көрсетіледі.
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Демалу мақсатындағы қонақүйлер (курорттық, туристік). 
«Іскерлік мақсаттағы қонақүйлер» концепциясы 1908 жылы 
Элсвертон Статлердің ашуы бойынша пайда болған. Қонақүй 
«Буффало Статлер» деп аталып бизнесмендер мен коммерсанттарға 
қызмет көрсетуге арналған. Қазіргі уақытта бұл концепция қонақүй 
қызметінің рыногындағы ең белгілісі болып саналады. 
Қонақүйлерге орналастырудағы сұраныстың көрсеткіші:

• сапарлардың 50% жоғаргысы іскерлік сапарды құрайды;
• демалу мақсатындағы жэне емалу мақсатындағы шамамен 

40%;
• басқа да мақсаттағы сапарлар (жұмыс іздеу, достармен 

кездесу жэне т.б.) 10% құрайды.
Курорттық қонақүйлер. «Курорттық қонақүйлер» концепциясы 

орналастыруды, тамақтандыруды және қосымша қызметтерді 
ұсынады. Курорттық қонақүйлер теңіздің жағалауында, тау 
баурайында, табиғи климаттық және табиғи жағдайлардағы 
территорияларда орналасады. Курорттық қонақүйлер ІІ-ғасырдың 
басында пайда болған деген болжам бар.

Курорттық қонақүй құрылымында міндетті түрде медициналық 
қызмет көрсететін, профилактикалық-емдік көрсетілетін, диеталық 
тамақтандыруға, белсенді демалуға, спортпен айналысуға арналған 
орындар болуы керек.

Курорттық қонақүйлерде кездесетін қиыншылықтар, 
сұраныстың мезгілдігі. Онда материалдық базаға ауырлық түседі. 
Көптеген курорттар өзінің маңызы бойынша мезгілдік болып келеді 
(мысалы, қыстық немесе жащдық курорттар).

Туристік қонақүйлер. «Туристік қонақүйлер» концепциясы 
мынаған саяды:

• туристік қонақүйлер, туристік маршруттарда орналасады, 
осы маршруттағы клиенттерді қабылдайды.

• қонақүйлердегі көрсетілетін қызметтер кешені, маршруттың 
бағдарламасы мен жэне алдын ала анықталатын ваучермен немесе 
жолдамамен сәйкес келеді.

• туристік қонақүйде қызметті ұйымдастыру үшін турбюро 
жэне экскурсия қарстырылады.
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2- Туристерді орналастыру тәсілінің классификациясы.
Қонақүй индустриясы экономикалық қызмет түрі ретінде 

келушілерді қонақүйлерде, кемпингтерде, мотельдерде, мектеп, 
студенттік жатақханаларда, тұрғын үйлерде орналастыруды 
ұйымдастырады, бұл қызметтерге мейманханалық қызмет 
көрсетуде жатады.

Халықаралық тәжірибеде ДТ¥ эксперименттері өңдеген 
туристерді орналастыру қүралының стандартты жіктелуі 
қарастырған, ол бойынша барлық орналастыру орындары ұжымдық 
және жекеше болып бөлінеді (1 кесте).

1 кесте. Туристерді орналастырудың стандартты жіктелуі

Категория Разрядтар Топтар
Туристерді 
орналастырудың 
ұжымдық түрі

1.1 Қонақүйлер, 
басқада орналастыру 
ТУР*_______________

1.1.1 Қонақүйлер
1.1.2 Сол секілді 
орындар

1.2. Арнайы орындар 1.2.1 Сауықтыру 
орындары
1.2.2 Еңбек және 
демалыс лагерлері
1.2.3 Қоғамдық 
көлік қүралы
1.2.4 Конгресс 
орталықтар

1.3. Басқа да 
ұжымдық орындар

1.3.1 Демалуға 
арналған баспахана
1.3.2 Кемпингтер
1.3.3 Басқалар

2.Туристерді 
орналастырудың 
жекеменшік түрлері

2.1. Орналастыру 
дың жекелеген түрі

Ұжымдық орналастыру орны болып табылатындар қонақүйлер 
және соған ұқсас орналастыру орындары, арнайы орындар жэне 
басқада орналастыру кәсіпорындары. Қонақүйлердің төмендегідей 
белгілері болады:

• нөмірлерден тұрады, басшылыққа бағынады;
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• төсек-орын жинау, әр түрлі қонақүй қызметін көрсетеді;
• қызмет көрсету стандарттарымен кластарға топтастырылған;
• арнайы орындар категорияға кірмейді.
Қонақүй тектес орындар: оған пансионат және жиһаздалған 

бөлме, туристік жатақхана, басқада орналастыру орындары жатады. 
Олардың қызметтері шектеулі болады.

Арнайыландырылған кәсіпорын орналастыру, жайғастыру 
қызметінен басқа арнайы функцияны атқарады. Бүл кәсіпорын 
түріне кіретіндер: сауықтыру орындары, демалыс орындары, еңбек 
лагерлері, конгресс орталықтар т.б. оларда да қонақүй қызметі 
шектеулі ғана болады. Жеке алдына орналастыру жайы оған жеке 
баспана пәтер, коттедждер, жеке адамдардан жолға алынатын 
бөлмелер т.б. таныс туысқандарына тоқталып, қонуы жатады.

3. Қонақүй ғимаратына мінездеме, сипаттама.
Қазіргі тандағы қонақүйлерде туристің қонуына ыңғайлы 

жағдай жасалуы және қосымша қызмет түрін талап етеді.
Қонақүй ғимаратында функционалды етіп салынуы және 

күрделі техникалық құрал-жабдықтары болуы керек.
Қонақүй ғимаратының құрылымы мен қүрылысы ірі 

инвестицияны қажет етеді. Мысалы: (Мәскеудегі «Интурист» 
қонақүйінің құрылымыньщ құны 120-150 млн АҚШ долларын 
құрайды). Қонақүй инвестициясының айналым құрылымна 
кіретіндер: инвестициялық пакет дайындау, қонақүй құрылымына 
қажетті орнығуы, қүрылыс жерінің инженерлік дайындығы, 
эксплуатациялық объектіні игеру, т.б. жатады.

Қонақүй өзінің архитектуралық шешімі бойынша әр түрлі 
болып бөлінеді: қонақүй ғимаратының бастапқы көрінісі.

Жоспарлы шешімді ұзақ іздеу: кеңістіктің композициялық 
қүрылымына, іс-әрекет түріне арнайы берілген орындар, қонақүй 
орындау жұмыстары.

Турист қонатын жай орыннан ерекшеленеді, туристерге қызмет 
көрсетуіне байланысты. Орын әр түрлі функцияны 
(архитектуралық) сэкес ретгейді.

Қонақүй ғимаратының негізгі көзқарас белгілері мынадай:
І.Ғимарат немесе комплекс қоршаган ортаға сай орналасуы 

және қала, ауыл ландшафтына сай орналасуы тиіс.
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2. Табиғат климаттарын, ауа температурами, ауа 
дымқылдығын, жауын-шашын мөлшерін, жел бағытын т.б. 
ескерген жөн.

3. Ғимараттың архитектуралық, құрылымдық жоспарлы шешімі 
шектен тыс қымбат болмауы тиіс. Ғимарат жоспары 
эксплуатацияны үнемі пайдалануы тиіс.

4. Ғимаратты жобалау барысында белгілі рольді жарнама 
жинақтары атқарады: фасад безендіру, қонақүй беделін көтеретін, 
қонақүй ғимаратын биік құру, экзотикалық ғимарат ету т.б.

5. Ғимарат жоспары үйымдастырылған рационалды қызмет 
көрсетуді, тұрушылардың ыңғайын, функционалды сұранысына 
жауап беру т.б. қамтамсыз ету.

6. Ғимарат экзотикалық, техникалық санитарлы-гигиеналық 
нормаға сай келуі тиіс.

7. Ғимарат құрылысының экономикалық процесс жағдайын 
қажетті түрде қадағалау.

Қонақүй жоспары құжат негізінде нормативті белгіленген 
сипатта іске асады. Қонақүй жоспарына ғимарат көлемі, алаңы, 
қүрылыс бағасы, жабдықтары, құрылымы, инженерлік қүралдар, 
тамақтандыру кәсіпорны, қосымша қызмет корсету, орны саны, 
нөмір саны, нөмірде әр түрлі бөлмеде орналасуы т.б. жарнамада 
көрсетілуі тиіс. Қонақүйдегі орынды пайдаланушы күрделі есепті 
мэселе болады. Мұндай мэселелерді шешу үшін осы шешімге 
байланысты әдістерді қарастыру, эр түрлі факторларды білу.

Қонақүй орнын пайдаланушыға, оның санын, өткізу 
қабілеттілігі келген қонақтардан тәуелді болады. Негізгі жобалау 
есебі қонақүйдің бір уақтылы орны, орналасу табысының 
динамикасы, аймақты іс-әрекеттің даму рекешелігі, демалыс- 
сауықтыру кешені, транспорт жүйесі.

Қонақүй ғимараты әр түрлі белгілермен ерекшеленеді: 
конструкция-қүрылым жағынан, орналасуы, қабаты, 
эксплуатациялық режимі т.б. Басқа да техникалық сұраныс 
жағдайы қүрылыс шешімінде көп қолданады.

Құрылым түріне тәуелді мыналар: ғимарат материалы, және 
қүрылыс материалдары т.б. эксплуатацилық режим -  қонақүйдің 
жылдық, көпжылдық, мезгілдік, т.б. классификацияны шешеді.

Қонақүйдің орналасу классификациям: қала орталығында, 
қала сыртында, жол маңында, су үстінде т.б. сол сияқты қонақүйдің
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қабаттылығы, қонақүй қабаты көп болған сайын, соғүрлым 
эвакуациялық қиындықтар көп болады, жэне оның жоспарында 
құрал-жабдық орналасуында т.б.

Халықаралық практикада қонақүйдің ыңгайлы деңгейі 1 
жұлдызды қонақүйден 5 жұлдыздыға дейін. Қонақүйдің ыңғайлы 
деңгей мінездемесі, материалды база қүрылымы, қызмет көрсету 
персоналына т.б. жағдайларға байланысты болады.

Қонақүй интерьері эстетикалық, көркемдік жағынан эсем, 
нақты орналасуы тиіс. Ең көп бөлінетін жиһаз жабдықтарының 
орналасу және төсек жабдықтарына, асхана заттарының, 
құрамдарының орналасу, кілем төсеніштерінің төселуіне т.б. 
заттарға келген қонақ көп көңіл бөледі. Ішкі орынның құрал- 
жабдықтарының түсі мен жарыққа байланысты орналасуы.

Қонақүй қүрылысы кезінде кем дегенде 200-ге жуық материал 
түрін қолдануы тиіс. Қонақүй ғимаратының техникалық 
эксплуатация кезінде әрбір элементін (қабырға, шатыр, қойма, 
жерасты қоймаларын) тексеріп қарау тиіс.

Ғимарат мезгіл эксплутациясына қажетті түрде дайын болуы 
керек жэне өз уақтысында жөндеу жүмыстарын, инженерлі құрал- 
жабдықтарын уақтылы жөндеуден өткізу керек.

Шетел қонақүйлерінің тиеденогиясы

Түрі Көлемі О рналасу Қ ы зм ет
көрсету

Бағасы Пайдалан. Ж ағдай Басқару

Л ю кс 100-
400
нөмір-
ге
дейін

Экономик
асы
дам ыған
ірі кала, 
қала
орталығы

Ж оғары
сапалы
қы зм ет
көрсету

Өте
жоғары
баға,
қосымш а
қы зм ет
түрі

М аманд.
ж етекш і,
ж ұмыс
бабы,
конф.
келгендер

Қымбат
мате
риал түрі

М аманд.
басқару
компан.

О рта
класс

400-
2000
нөмір-
ге
дейін

Ірі қала 
орталығы

К ең
көлемді
қы зм ет
турі

О рташ а
баға,
ыңғайлы

И ндивид.
кәсіпор.
багынады

Құрал-
ж абды қ
жиһаз,
үлкен
фойе

М аманд.
басқару
компан.

А парта
мент

100-
400

Ірі қала О рташ а
деңгей

О рналаст
ыру
мерзіміне
байла
нысты

С аудагер,
турист,
уақы тш а
түрғын
дар

Ж иһаз
дар

Ж еке
иелік
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М о 
тель

150-
400

Ж ол
бойы нда

О рташ а
деңгей

О рташ а
баға

А втомоб.
ж үретін
турист.ар
н.

Кафе, 
асхана аз 
жерді 
алады

Ж еке
иелік

Э ко
ном.
класс

10-150 Ауыл,
капа
маны нда

Белгі
ленген
кызмет
персонал
ы

Ж оғары  
емес баға

М арш рут.
бары сы н
да
турист.

Ж ай орын 
дар

Ж еке
иелік

Ж еке
қ-ұй

10-150 А уыл, 
қала маңы

Үй
жағдайы
сияқгы

О рташ а
бага

С аудагер,
бағы тгағы
турист.

Ү й-жай
сияқты

Осы
салада
маман
ж еке
менш.

К у-
рортты
қонақ-
үй

100-
500

Табиғи
аймак,
тең із
ж ағасы

О рташ а
бағда
кызмет
көрсету

О рташ а Ж алгыз,
ж анұямен
демалуш .

Спортзал
емделу
орынд.

Тэуелд.
маманд.
басқар-
ма

Ү й ие- 
лігінде 
орна- 
ласу

4-5 Ауыл,
кала
табиғат
маңында

өзіндік
қызмет

келісімді Б ір  ж ерге 
қызығуш. 
келген 
адам.

4. Қонақуй ғимараты формасын дамыту.
Қонақүй ғимараты қазіргі кезде қоғам өмірінің бірден бір 

көрсеткіші, ел экономикасындағы, қоғамдық қатынастардағы 
өзгерістердің, мәдениеттіліктің белгісі. Қонақүй ғимараты 
ғасырлардан бері өзгеріп, дамып келеді. Оған мысал ретінде 2000 
жыл бұрынғы Холдессдегі (қазіргі Иран жері) қонақүйді айтуға 
болады. Бір қабатты ғимаратта, қонақ күтетін бөлмелер, ас үй, ат 
қора барлығы қарастырылған. Сонымен қатар керуен тоқтайтын 
орындары болған. Ал ежелгі Грецияда қонақүйдің екі түрі жақсы 
дамыған. Олар катология (жеке) жэне пандокей (мемлекеттік 
қонақүйлер).

Ал Рим империясы кезінде 85 мың шақырымды қүрайтын 
жақсы жолдың бойында көптеген мемлекеггік жэне жеке 
қонақүйлер орналасып, туризмнің дамуына өз үлесін қосты. 
Уақытгың өтуімен, қоғамдық қатынастар дамып, қонақүйлер де 
көбейді. Бұрынғы қонақүйлердің ғимараты жалпы бірнеше 
бағыттар бойынша бөлінген:

20

І.Ішкі бөлмелер жалпы қолдану мақсатына байланысты, 
жататын бөлме, холл коридор, қойма, атқора, жуынатын орын 
болып бөлінген.

2. Бүдан басқа асхана, сауда қатарлары, киім, аяқ киім 
жөндейтін шеберханалар т. б.

3. Ғимараттың қалың дуалдары қарақшылардан қорған болып, 
қауіпсіздікті сақтаған.

4. Ғимарат сәулет өнерімен әшекейленіп, дуалдарға эртүрлі 
сәнді суреттер, жазулар, ою-өрнектер салынған.

5. Сонымен қатар қонақүйлер басты жолдың бойында, адам көп 
жиналатын жерлерде орналасқан.

Ал алғашқы қонақүй Америка құрлығында 1607ж. пайда 
болыпты. Оның түбі ағылшындардікіне үқсағанымен көптеген 
ерекшеліктері болды. Америкада таптық айырма болмады жэне 
экономикалық қатынастар жақсы дамыды. Ал 19 ғасырдың 
соңында әлемде 2 түрлі қонақүйлердің түрлері дамыды. 1. үлкен 
әдемі болса, 2. кішкене және ескі болды. 1. барлық жаңалықтар 
енгізілген, лифт, электр жарығы жэне т.б. қызмет түрлері бар. 2. 
қарапайым жағдайдың өзі жасалмаған, тек қонып шығу үшін 
салынған. Туризм мен қонақүйлердің дамуына теміржол саласының 
пайда болуы да зор үлес қосты. Темір жолмен саяхаттау тез әрі 
қауіпсіз болғандықтан туристердің көпшілігі осы қатынас түріне 
ауысты.

5. Қонақүй ғймараттарының қазіргі сәулет 
концепциялары.

Қонақүй ғимараты көпшілік, қоғамдық жерде 
орналасқандықтан, сыртқы көрінісі көшенің сәулет талаптарына 
сәйкес болғаны дұрыс. Көше талаптарына сай қонақүйғимараттары 
19-20ғғ. пайда бола бастады. Қонақүй ғимараты ешқашан жеке-дара 
тұрмайды. Мысалы, соғыс жылдарында Германияда қонақүй 
ғимараты көп қанатты, төрт бұрышты көріністе болған. Ал 
соғыстан кейін, қонақүй ғимараттары көп қабатты болып дамыды. 
Көп қабатты ғимараттарда нөмір саны да көп жэне ондай 
ғимараттар көп функционалды болды. Яғни астынғы қабатында 
мейрамхана, кафе-бар, автокөлік тұрағы жэне т.б. көп қабатты 
қонақүйлер қазіргі урбандалған қала өмірінің талаптарына да сай 
келеді. Сонымен қатар жоғарғы қабаттағы нөмірлерге көшедегі
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айқай-шу естілмейді және биіктен қала көрінісін тамашалауға 
болады.

Ал табиғатты жерде орналасқан қонақүйлер көп қабатты 
болмайды. 2-3 қабатты қонақүйлер негізінен табиғаты жақсы, тау 
етегінде жэне орманға баратын жолда, қала сыртында орналасады. 
Жоғарыда айтылғаннан белгілі болғандай қазіргі уақытга қонақүй 
қүрылысының негізгі 2 түрі қалыптасқан. Қонақүйдің ішкі 
құрлысына келетін болсақ оның төменгі қабатында автокөлік 
тұрағы, қойма, тазалық секторы (химчистка, кір жуатын жер т.б.) 
орналасады. Сонымен қатар 1 қабатта мейрамхана, асхана, кафе, 
биллиард, ойын залдары қоныстанады және ең басты холл, 
қонақтарды күтіп алатын жер. Сол жерде оларды күтіп алып, 
тіркеуден өткізіп, өз нөмірлеріне жайғастырады. Жоғарғы 
қабаттарда негізінен нөмірлер орналасады. Көп қабатты 
қонақүйлерде міндетті түрде лифт болуы керек. Әр қабатта 
қызметшінің бөлмесі, тазалаушылардың жэне төсеніш беретін 
бөлме болады.

Қонақүйлерде су, жылу жэне таза ауамен қамтамасыз ету 
жүйесі жұмыс істеуі керек, қонақтарға жайлы қызмет көрсету үшін. 
Сонымен қатар қонақүй қүрылысы төтенше жағдайлар кезінде адам 
өміріне қауіп төнбейтіндей болып салынуы керек. Қонақүй 
жарнамасындағы ең басты орында, оның сыртқы көрінісі алады. 
Сондықтан сыртқы көрініске де көп көңіл бөлінеді. Мысалы: түрлі 
түсті әшекейленген шыны, керамика, тау тастарымен безендіріледі.

Бақылау сүрақтары
1. Қонақүй мекемесінің функционалдық белгісі
2. Туристерді орналастыру тәсілінің классификациясы
3. Қонақүйдегі туристердің демалысын ұйымдастыру
4. Қонақүй ғимараты формасын дамыту
5. Қонақүй ғймараттарының қазіргі сәулет концепциялары.

3 тақырып. Шет елдердегі және ТМД-ғы қонақүйдің жіктелуі

1. Классификация туралы жалпы түсінік
2. Қонақүйдің түрлері
3. Жұлдыздық жүйе
4. Елдер бойынша қонақүй классификациясының жүйесі

1. Классификация туралы жалпы түсінік.
Қонақүйдің классификациясы дегеніміз -  бұл белгілі бір 

қонақүйлері мен нөмерлерінің қызмет көрсету критерийлері немесе 
стандарттары бойынша сай келінуінің анықтамасын айтамыз.

Қонақүйлерді классификациялау оның ауқымдылығы мен 
туризм жэне саяхаттаудың кезекті көптүрлігінің келісімділігімен 
туристерді орналастырумен айналысатын мамандардың үйлесімді 
іс әрекетіне қарай саяхаттың әртүрлі мақсатына адамдардың 
материалдық сипатына, ұлттық құрамына географиялық жағдайына 
жэне табиғат ерекшелігіне байланысты.

Қонақүй классификациясы эр елде эртүрлі категорияларға 
бөлініп 30-ға жуық атауға ие. Біртекті классификацияға келуге 
көптеген себептер мүмкіндік бермейді. Оларға мемлекеттердің 
тарихы-мәдени даму деңгейі, туристік қызмет көрсетудегі үлттық 
дәстүрлер ерекшелігі және сапалы қызмет көрсетудегі бағалауы 
жэне сипаты эсер етеді. Кез келген елде қонақүй классификациясы 
өзіне сай разрадтары болады. Ол тиісінше стандарттардың сапалық 
параметрлері болып табылады.

Қонақүйлер жүлдызды, короналық, разрядты жүйе болып 
бөлінеді: қонақүйдің разрядтылығы оның имиджіне, престижіне 
жэне қонақүйдің қызмет ету жүйесіне байланысты болады. Әлемде 
қонақүйдің бірыңғай жіктемесін енгізу сол елде қалыптасқан 
ұлттық дәстүрлеріне мемлекеттің тарихи-мәдени ерекшеліктеріне 
сапа критерийлеріне жэне тағы басқа кедергі келтіреді.

Қазіргі кезде 30-дан астам қонақүйдің классификациясы бар. 
Соның ішінде қонақүйдің орналасуы жағынан төмендегідей болуы 
мүмкін:

1. қаланың ішінде орналасуы (орталықта немесе қала шетінде). 
Әдетте орталықта орналасқан қонақүйде іскерлік мақсаттағы 
қонақүйлер, отельдер, отель -  люкстер жэне орта класты 
қонақүйлер орналасады.

23



2. теңіз жағалауында орналасатын қонақүйлер. Мұнда 
орналасуына қарай теңізден арақашықтығы 50 м., 100 м., 150 м., 
200 м., 300 м. -ге дейін орналасады.

3. таулы жердегі қонақүйлер. Бұл туристік маршрут бойындағы 
демалуға ыңғайлы жерде көркем пейзажды табиғат аясында 
орналасатын қонақүйлер.

Қонақүйдің жұмыс мерзіміне байланысты:
1. жыл бойы жұмыс істейтін қонақүйлер
2. маусымдық курорттық қонақүйлер
Қонақүйлік тарифтеріне байланысты:
1. тарифке - қонақүйдің тұру бағасы ғана кіреді (RO) - Room 

Only Европалық
2. орналасу жэне таңғы ас (ВВ) -  Bed and Breakfast 

континенталдық. Таңғы астың 3 түрі болады:
• континенталды -  сок, кофе, чай, тоқаш жэне джем;
• ағылшын таңғы асы -  жүмыртқа және сиыр еті;
• шветтік таңғы асы -  ірімшік, шұжық, нан өнімдері, жеміс -  

шидек, джем, бал, чай жэне кофе.
3. жартылай пансион -  (орналастыру, таңғы асы, түскі ас жэне 

кешкі ас) (НВ) -  Half Board.
4. толық пансион -  (орналастыру жэне 3^1 реттік 

тамақтандыру) (FB) -  Full Board.
5. Клубтық демалыс жүйесіне маманданған қонақүйлер -  3 

реттік тамақтану, тәулік бойына тегін тіскебасар, ішімдік және 
сусындар қойылады, (I) -  Imperial.

Туристік қонақүй типіндегі қонақүйлерді таңдап алу бірнеше 
факторларға байланысты. Олар функционалды жэне экономикалық, 
архитектуралық шарттарға тікелей байланысты.

Архитектуралық -  болжамдалған туристік қонақүй мекемесі 
туристерге мынандай шарттармен қамтамасыз ету керек:

- жоғары дәрежелі қызмет;
- туристердің барлық континентіне шарттарына байланысты 

жағдай жасау;
- қызмет түрінің жүйелігі;
- қызмет көрсетуге, тамақтандыруға, спортты қызмет көрсетуге 

кеткен минималды шығындар;
- қүрылысқа жэне сол қүрылысты жүргізуге жіберілген 

шығындар.
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Кез келген туристік мекеменің фунционалды сүраныстарын 
айқындау кезінде, бірнеше басты классификациялық факторларға 
байланысты: а) қызмет көрсетілген континенттің, ә) олардың жас 
ерекшелігіне байланысты, б) әлеуметтік қүрылымына байланысты, 
в) бос уақыттарына байланысты ерекшеленеді. Көбінесе туристік 
қонақүйлер туристерге көрсететін қызметті бір ыңғайлылықпен 
жүргізуге әрекеттенеді (оқушылар каникул уақытында, 
балаларымен келген ата-аналар жаз мезгілінде ауылшаруашылығы 
аудандарынан келген туристер қыс мезгілі ) сияқгы уақыттарға 
бөлінеді.

Қонақүй жэне мотелдердің жұмыс бағыты жыл бойына 
жоспарланады, турбазалар жэне приюттар - жыл бойы жэне жазға 
жоспарланады.

Кемпингтер тек жаз айында қолданады. Турбазаларда жаз 
айлары кезінде туристер саны 50%-дан асады. Осыған байланысты 
бұл мекемелерде қосалқы палатка, үйшіктер жалға беріледі, бүл 
әрине олардың жұмысын жеңілдетеді. Сонымен қатар жаз 
айларында мұндай туристік мекемелер орын сандарына 
байланысты, өртке сай іс-шаралар жүргізіледі; туристік 
мекемелерде туристердің орны, сыйымдылығы мезгілдерге 
байланысты жоспарланады.

Қонақүй мекемелерінде орын саны мынадай болғаны шарт:
Туристік қонақүйлерде -  300, 500, 800, 1000;
Туристік базаларда -  500-ден 1000;
Мотелдерде -  300-ден көп емес;
Кемпингтерде -  500-ден көп емес;
Туристік приютарда -  50-ден 100-ге дейін.
Туристік комплекстерде туристердің сыйымдылығы мынандай 

көрсеткіштерге сай болғаны жөн деп қарастырылады:
- теңіз маңы аудандарда — 2-ден 7 мың орын;
- орман маңы жэне өзен маңы аудандарда -  3-тен 5 мың орын;
- таулы аудандарда -  2-ден 5 мың орын.
Қонақүйге келу ұзақтығына қарай:
1. көп уақытқа келу;
2. қысқа уақытқа келу.
Қонақүйдің нөмірлерінің бағасына қарай:
• бюджеттік бағасы -  ( 25-35 $ )
• эконом класты қонақүй -  (35-55$)
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• орта класты қонақүй -  ( 55-95 $ )
• бірінші класты қонақүй -  ( 95-195 $ )
• апартаментті қонақүй -  ( 65-125 $ )
• фешенебель қонақүй -  ( 125-425 $ )
Конфорт деңгейіне байланысты:
1. нөмірлік қордың жағдайына байланысты (нөмірдің көлемі - 

ЗОм2), бір орынды бөлмелердің болуына қарай көп бөлмелі 
нөмірлер және коммуналдық қамтамасыз етілуі;

2. жиһаздардың санитарлық гигиеналық заттардың болуы;
3. қонақүйде тамақтандыру кәсіпорындарының бар болуы жэне 

олардың жағдайы;
4. қонақүй ғимаратының, онда жер асты жолдарының жэне 

қонақүй территориясының жағдайы;
5. қонақүйдегі ақпаратты қамтамасыз ету жэне технологиялық 

жарақталуы;
телефон, теледидар, спутник байланыс, тоңазытқыш, мини бар, 

мини сейф, интернеттердің болуы;
6. қосымша басқа да қызмет түрлерінің болуы.
Нөмірлік қордың сыйымдылығына байланысты:
1. шағын қонақүйлер-( 150-200 орындық)
2. орташа қонақүйлер -  ( 100-300-400 орындық )
3. үлкен қонақүйлер -  ( 300-600-1000 орындық)
4. гигант қонақүйлер -  ( 1000-нан жоғары орындар )
Қонақүй кәсіпорынының іс әрекетіне байланысты:
1. транзитті қонақүй - туристерге арналған темір жол, су 

жағасында орналасуы мүмкін және жол жанында орналасуы 
мүмкін.

2. мақсаттық - іскерлік бағыттағы қонақүйлер. Олар: конгресс, 
симпозиум, демалу, курорттық туристік қонақүйлер.

2. Қонақүйдің түрлері.
Қонақүйдің халықаралық тәжірибеде төмендегідей типтері жиі 

кездеседі:
1. Апартамент -  сыйымдылығы жағынан шағын жэне орташа 

болып келеді. Бүл ірі қалалар үшін тән. Сондықтан да ол пәтерлік 
типтегі қонақүй болып табылады.
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2. Эконом класты қонақүй -  сыйымдылығы жагынан шағын 
немесе орташа мөлшердегі кәсіпорын болып табылады жэне 
магистралдарға жақын орналасады.

3. Отель -  бұл сыйымдылығы жағынан әр түрлі мөлшерде 
болып келетін қалалардың көрікті ыңғайлы жерлерінде 
орналасатын жэне де қонақ жайлылықтын барлық түрі үсынылатын 
кәсіпорын.

4. Мотель -  автобустарға арналған қонақүйлер. Қаланың 
сыртында ірі автомобиль жолдарының бойында орналасады немесе 
туристік орталықтар қүрамына кіреді. Тұрақтары, авто жанар-жағар 
майлары, техникалық қызмет корсету орындары бар. Ғимараттың 
сыйымдылығы орташа және шағын деңгейлі болады. Ең бастысы 
мүнда клиенттер өз өзіне қызмет көрсетеді.

5. Кемпинг -  бұл авто, мото туристерге, велотуристерге 
арналған қаланың сыртында орналасатын кейде мотельдердің 
жанында орналасатын үйлер. Туристер жазғы айларда палаткаларда 
түнеп шығу үшін ғана орналасады. Электрмен, сумен, 
автомашиналарды жуумен және жөндеумен қамтамасыз етіледі. 
Автомашиналар қоятын орындар бар. Бұл жерде қосымша қызмет 
орындары болуы мүмкін. Кейбір кемпингтер қонақүйлердің, 
турбазалардың, мотельдердің қүрамына кіреді. Кемпингтер 
туристік маршруттар бойында, курорттық аудандар мен туристік 
орталықтарда салынады.

6. Түнеу және таңғы ас типіндегі жеке меншік қонақүйлер -  бүл 
АҚШ-та кең таралған. Сыйымдылығы жагынан орташа болып 
келеді.

7. Пансион -  бұл қарапайым стандартты қызметі шектеулі 
кәсіпорын.

Бірақ мұның басты ерекшелігінен қонақтарга толық пансион 
көрсетіледі, яғни 4 уақыттық ас беріледі.

3. Жүлдыздық жүйе.
Жұлдыздық жүйе -  бұл қонақүйлердің классификациясы 

француз ұлттық классификациясы болып табылады. Барлық 
қонақүйлер комфорттылығына байланысты категорияларға бөлініп, 
жұлдыздық жүйемен белгіленеді, әрбір «жүлдыздар» саны да 
бірқатар көбейеді.

27



Жұлдыздық жүйе — қонақүйлік қызметтер нарығын толық 
қамтуға мүмкіндік. Қонақүйлік кәсіпорын категориясында міндетті 
түрде қойылатын шегі қарастырылады:

Қонақүйлік кәсіпорын категориясында міндетті түрде 
қойылатын шегі қарастырылады:

• бөлмелер саны
• ғимараттың көлемі
• отельдің құрал-жабдықтары
• жайлылық
• қызмет көрсетулері
• мүгедектерге жэне қимыл қозғалысы шектеулі болған 

адамдарға жағдайдың болуы
Жұлдызды қонақүйлердің сипаттамасы мынандай:
1 жүлдызды қонақүйлер -  ғимараты ескі, 1-2 қабатты.
Бөлмелерінде терезелері ашылмайды, тек қана барлығына да

ортақ коридор, бөлмелердің кіре беріс жері жоқ, едены ағаштан 
жасалған, холы және сервистік қызмет түрлері жоқ, душы мен 
дәретханасы бірге орналасқан, асханасы бөлек ғимаратга 
орналасқан, барлығына да ортақ.

Бөлмелері жиһаздалған, 1-2 төсек орны бар, үлкен столы, 
орындықтары, айнасы, кондиционері, телефоны, тоңазытқышы, 
радиосы жоқ, электр жүйесі ортақ, төсек орын 12 күнге 1 рет 
ауыстырылады. Қонақүй ішінде кезекшілік тек қана күндіз, 
күнделікті күзететін күзеті жоқ.

2 жұлдызды қонақүйлер -  ғимараты бетоннан немесе 
кірпіштен салынған, 1-2 қабатты ғимарат. Терезелері ашылады, 
лоджиясы мен балконы жоқ, жалпы кішігірім холы бар. Холы 
теледидармен жэне жұмсақ жиһазбен жабдықталған, тек қана жүк 
тасуға арналған лифті бар. Бөлмелері кішігірім, жиһаздары 
стандартқа сай емес: төсек, қолдан жасалған гардероб, ванна 
бөлмесінде айнасы бар; душы дәретханасымен бірге орналасқан. 
Төсек орын келген мерзімнен бастап 2 рет ауыстырылады; климаты 
ыстық елдердегі қонақүйлерде кондиционерлері бар; 1 қол сүртетін 
орамал мен сабын беріледі; стол, орындықтар, тоңазытқыш, 
теледидар, қонақүй ішіндегі телефон, қала бойынша телефон 
кезекшіде бар; электр жүйесі ортақ. Бөлмені жинау күнделікті 
жүргізілмейді, асханасы белек ғимаратта орналасқан, сервисі көп
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түрлі емес жэне ақылы түрде жүргізіледі, қонақүй ішінде тәулік 
бойы кезекшілік жүргізіледі.

3 жұлдызды қонақүйлер -  ғимараты бетоннан немесе 
кірпіштен салынған; 2-7 қабатты ғимарат, қонақүйдегі ортақ холы 
едәуір үлкен; холда бірнеше теледидары, кішігірім журналды 
столдары, ыңғайлы жүмсақ креслолары бар. Қонақүйде тәулік бойы 
бар жұмыс істейді. Холы және эрбір қабаты жақсы жарықпен 
қамтамасыз етілген; қабатгарында кілем төселген; жылдам лифті 
(жүк жэне адам тасымалдауға арналған) бар. Міндетті түрде 
қонақүйдің сыртына аты жазылады. Бөлмелер кішігірім 
жиһаздармен жабдықталған; стандартты жиһаз, стол мен 
орындықтардың болмауы да мүмкін, төсек-орны бар; электр жүйесі 
бөлме бойынша барлығына да ортақ. Терезелері ашылады, балкон 
мен лоджиясы міндетгі түрде емес, қонақүйдің қабырғалары 
суреттермен безендірілген, теледидар пультпен; кондиционер, 
тоңазытқыш, радиоаппаратура бар (тек қана «люкс» нөмірлерінде); 
қонақүй бойынша телефон тегін, ал қала бойынша ақылы; 
дәретхананың ішіне: дәретхана қағазы, орамал (қол сүртетін жэне 
моншалық) сабын (күнделікті ауыстырылады). Бөлмені күнделікті 
жинайды, төсек-орын күнделікті ауыстырылып отырылады; 
туристердің жеке қүнды заттарына арналған сейф ұсынылады. 
Қонақүйде тәулік бойғы кезекшілік жэне күзет жүргізіледі.

4 жүлдызды қонақүйлер -  ғимараты міндетті түрде 
кірпіштен, бетоннан салынады. Міндетті түрде сыртқы бетінде 
қонақүйдің аты жазылып жэне демеушілердің жарнамасы болуы 
шарт. Қонақүйдің көп қабаттылығы 17 қабатқа дейін болуы мүмкін. 
Қонақүйде жылдам лифті (2 жүк тасымалдауға жэне 4-5 адамдарға 
арналған). Холы қазіргі заман талабына сай жиһаздалған, 
қабырғалары әдемі дизайнды, гүлдермен әсемделген, жалпы 
жарықпен және радио-видео-телеаппаратураларымен жақсы 
жабдықталған. Қонақүйде кешкі мейрамхана, белек кафе және 
түнгі бар жұмыс істейді.

Бассейні қонақүйдің қасында орналасқан жэне бильярд 
ойнайтын жері бар. Әр қабатта және холында кілем төселген. 
Бөлмелері -  үлкен кіре берісі жиһаздармен және толық жиһазбен 
жабдықталған. Міндетті түрде: теледидар, магнитола, кондиционер, 
тоңазытқыш және төсек асты кілемі бар. Қонақүй ішінде және қала 
бойынша телефон соғуға болады. Душы дәретханасымен бірге
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орналасқан, 2 орамал (қол сүртетін жэне моншалық) беріледі. Төсек 
орнын күнделікті ауыстырылады, бөлме күнделікті жинастырылып 
отырады. Қонақүй бойынша кезекшілік пен күзет тэулік бойы 
жүргізіледі. Буклеттер, визиткалар, қала бойынша проспектілер 
тегін таратылады.

5 жүлдызды қонақүйлер - ғимараты қазіргі заманның 
талабына сай, көп қабатты. Міндетті түрде сыртқы жэне ішкі 
бөлімшелері қымбат соңғы үлгідегі құрылыс материалдарынан 
салынған. Кіре-беріс есігінде міндетті түрде швейцар тұрады. 
Кіретін есіктері бірнеше, территориясы қоршалған жэне өте жақсы 
күтілген (төсеніштер, гүлдер, клумбалар жэне тағы басқа), міндетті 
түрде туристердің жэне қонақүйдің көліктері түратын орын болады. 
Бір қабаты қызмет көрсетушілерге арналған орындардан, қызмет 
көрсетуге арналған құрал-жабдықтар тұратын бөлме кеңістіктері 
мен бөлмелерден түрады.

Егер де қонақүйдің қасында теңіз болса, онда бассейн 
қонақүйдің қасынан салынады жэне теңізге шыға алады. Төбесі 
жабылған бассейн қорғалмалы қақпамен салынады. Бассейн 
жағалауында көптеген столдар, тербелмелі креслолар, жатқыштар 
және тағы басқа нәрселер барлығы тегін. Бұл жерде солярий (ауа 
ваннасы) болуы мүмкін. Массаж жэне тағы басқа қызмет көрсету 
түрлері бөлек ақылы түрде жүргізіледі.

Дүниежүзілік стандартқа сай, көп қабаттардың бірінде теннис 
корты, пинг -  понг ойынына арналған корт салынады. Сонымен 
датар, бильярд жэне гольф ойындарына арналган залдары бар. 
Міндетті түрде 2 концертгік залдары, біреуі -  холдың қасында 
орналасқан, барлығына да ашық. Бұл концерттік залы едәуір үлкен, 
бірақ сахнасыз, түнгі бағдарламасыз, орындықсыз, тегін, ал екінші 
концерттік залы ақылы. Орталық холл өте үлкен (ол бүкіл 
қонақүйді көрсетеді): қабырғаларының дизайны, жиһазы, жарықпен 
қамтамасыз етілуі жақсы ойластырылған.

Қонақүйдің тұрғындары үшін би кештері тегін, әрбір қабатта 
барлар тәулік бойы жұмыс істейді. Бөлменің электронды 
карточкалары беріледі, үлкен каридор, кіре-беріс және нөмерлер 
дыбыстартқыш жүйесімен жабдықталған. Бөлмелерде әдемі 
кілемдер мен төсек асты кілемшелері төселген. Ванна, душ, 
дәретхана бөлек; (3 орамал, бөлмеге киетін аяқ -  киім, халат, тіс 
пастасы, сабынсу — бөлмеде міндетті түрде бар). Нөмірлер қымбат
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жиһаздармен жабдықталған. Теле-бейне аппаратуралары, 
кондиционер, тоңазытқыш, телефон, сейф -  дүниежүзіндегі ең 
жақсы деген фирмалардың өнімдері осы қонақүйлерде бар. 
Кезекшілік пен күзетші қонақүйде тәулік бойы жұмыс істейді. 
Бөлмені жинау мен төсек орын ауыстыру күнделікті. Ал «люкс» 
нөмерлерінде бөлмені жинау жэне төсек орын ауыстыру қонақтың 
сұрауы бойынша жүргізіледі.

4. Елдер бойынша қонақүй классификациясының жүйесі.
Әр елдегі қонақүй жүйелігіне тоқталатын болсақ, ол 

төмендегідей:
Австралия мемлекетінің қонақүйлері - 5 жұлдызды Еуропа 

қонақүй жүйесіне жатады. Ауылды елде мекендерде кішігірім 
қонақүйлер категориясыз ең арзан орналасу және түнеу орны 
болып саналады.

Ұлыбритания қонақүйлері өте жиі тараған қонақүй 
классификация жүйесіндегі тэжі (корона) немесе кілт сипатында 
болып келеді. Европа елдеріндегі қонақүйлерге қарағанда тәжі 
жұлдыздық жүйеліктен бір сан жоғары болып есептелінеді (5 
жұлдызды -  алты тәжіге). Сонымен қатар мұнда Британдық 
Туристік Агенттік классификациясы жиі пайдаланылады. Бүл 
қонақүй бағасына байланысты әдемі, арнайы туристік топтарға 
арналып жасақталған қонақжай орындары.

Аргентина қонақүйлері үлттық жүйеге енген. Бес жұлдыздық 
категорияға сай мынадай бес категория белгілері енгізілген:

«Т» — туристік класс. Ол екі жұлдыздық қонақүй болып 
есептелінеді.

«Ғ» — бірінші класс. Бұл үш жұлдыздық қонақүй деп 
есептелінеді.

«FS» — супер класс. Бұл төрт жұлдыздық қонақүйге сай 
келеді.

«Ь» — люкс
«DL» — өте жайлы ең жоғарғы қонақүй категориясы болып бес 

жұлдызбен тең.
Германия қонақүйлерінің жүйелігі мемлекетгік бес жұлдызды 

белгіге ие. Орналастыру тэртібінің іс шаралары: қонақүйлер, 
курортты, қонақжай мекемелері, отель -  пансиондар жэне отель -  
гарнн деп аталады. Осылар орта ауқатты адамдарға арналған.
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Греция мемлекеті қонақүйлеріне әріппен белгілеу негізге 
алынған.

Олар төрт категорияға жатады. Жоғарғы, сапалы қонақүйге -  
«DL», ал бес жұлдыздыға сай -  А, үш жүлдыздыға -  В, екі 
жұлдыздыға -  С, бір жұлдыздыға -  Д эрпімен белгіленген. 
Сонымен қатар қарапайым орналастыру орындарына кішігірім 
апартаменттер, жеке пәтер үйлер жэне қонақгарға арналған 
орындар. Олар негізінен әуежай, автобекет, теміржол бекеттері, 
порттар маңында шоғырланған.

Египет жерінде бес жұлдызды жүйелік барлық қонақүйлерге 
тән. Бірақ кез келген қонақүйлер жұлдыздары Еуропа елдеріндегі 
қонақүй жұлдыздарына 1 не 2 жұлдызға артығырақ, көрсетілген. 
Еуропадағы екі жүлдызды қонақүй қызметі Египеттегі төрт 
жұлдызды қонақүйге тэн.

Египет мемлекетінің бес жұлдызды қонақүйі (қосымша 1) 
көрсетілген. Испания категориялық деңгейі жұлдызды болып 
келген, қонақүйлердің топтарының ерекшеліктері бар. 
Қонақүйлерге арналған жұлдыздық жүйелік 1-5 жұлдызға дейін 
белгіленген. Бунгало, жеке апартаменттер 1-4 жүлдызды белгілерге 
сай қызмет көрсетеді. Пансиондар мен қонақтарға арналған жайлар 
1-3 жұлдызды категорияға сай жүмыс істейді.

Өте қарапайым орналастыру орындар 1-2 жұлдызды болып 
келеді. Италия қонақүйлері Еуропа қонақүй белгілерінің үлгілеріне 
сай үш категориядан тұрады. Бірінші категория -  4-5 жүлдызды 
қонақүйлерді біріктіреді. Екінші категорияға -  3 жүлдызды 
қонақүй, үшінші категорияға -  1-2 жүлдызды қонақүйлерді 
топтастырады.

Қытай мемлекетінде жүлдызды классификация қарапайым 
қонақүйлерден бастап 5 жүлдызды конфортты қонақүйлер 
кешендерін кездестіруге болады. Өте арзан тұраққа хостельдер 
жатады. Студенттік жатақханаға сай қонақүйлер көп тараған.

Мальдив аралдарының қонақүйлері өте жайлы, жоғары сапалы 
қызмет көрсете алады. Ең жоғарғысы «Стандарт» ауқатты 
демалушыларға арналған.

«DL» қонақүйлер орта ауқатты адамдарға арналса, «Балалар 
кешені» жанүялық топтарға арналған арнайы тұрақтар.
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Мальдив жері туристік рекреациялық аймақ болғандықтан 
лауазымды адамдарға арналған -  «Президенттік кешен», - деп 
аталатын қонақүйлері де кездеседі.

Мальта мемлекетінің қонақүйлері -  бес жүлдызды 
классификациялық жүйе жаңа ұлттық қүрылымды ендірген кезде 
сақтала отырып, оларды үш категорияга бөледі:

1 категория «Алтын»
2 категория «Күміс»
3 категория «Қола»
Мексикада бес жұлдызды классификациялық жүйелік Еуропага 

ұқсас. Кластың деңгейі бірнеше критерий негізінде ерекшеленген. 
Олардың саны -  52-108 дейін. Сонымен қатар бес жұлжыздан да 
жоғары категория «Гранд туристо», - деп аталады. Мексикадағы 
бес жүлдызды қонақүйі ( қосымша 2 ) көрсетілген.

Біріккен Араб Әмірлігіндегі қонақүйлер бес жүлдызды 
классификацияға жатады. Сонымен қатар, жекеленген вилла, 
апартаменттер өте көп кездеседі. Оған себеп киматтық және тағы 
басқа жағдайлар. Қала шетінде категориясызга жататын орындар да 
кездеседі. Онда негізінен өндіріс жұмысшылары жэне эр түрлі сала 
қызметкерлері тұрады.

Ресей Федерациясында бес жүлдызды қонақүйлер 1995 жылдан 
бастап пайда болды. Ресейдің Ұлттық қонақүйлер ассоциациясына 
қабылдануымен тікелей байланысты. Қазір де Кеңестік кезеңнен 
қалған разрядтық қонақүйлер элі сақталған.

Франция қонақүйлері жұлдызды жүйесі тарихи аспектіге ие. Ең 
алғаш жұлдыз жүйелігіне көшкен Француздар болып табылады. 
Сондықтан мұнда барлық қонақүйлер толығымен жұлдыздық 
бірлікке енгізілген.

Бақылау сүрақтары
1. Классификация туралы жалпы түсінік
2. Қонақүйдің түрлері
3. Жүлдыздық жүйе
4. Елдер бойынша қонақүй классификациясының жүйесі.
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4 тақырып. Қонақүй классификациясының жүйелері 
зацдылықтары

1. Біздің еліміздегі қонақүйлерді разрядтарға бөлу
2. Қонақүйде қызмет көрсету персоналына қойылатын талап

1. Біздің еліміздегі қонақүйлерді разрядтарға бөлу.
Кез-келген дамыған қалаларда қонақүйлер құрылады. Олардың 

көбеюіне байланысты жаңа мәселелер туындайды. Олар: 
тұтынудағы үнемділік, шаруашылықтың пайда әкелуі, 
қызметкерлердің жүмысын жолға қою және т.б. осындай 
мәселелерді шешу үшін үкімет 1983 жылы арнаулы ереже 
қабылдады. Оның аты «Қонақүйлерді разрядтарға бөлу жэне 
бөлмелерді категорияларға белу туралы ереже». Осы ережелерге 
байланысты қонақүйлер түрлі класстарға бөлінеді.

Осы ережемен бір мезгілде мемлекеттік құн жөніндегі 
комитеттің №5 прейскуранты белгіленді. Бұл қүжатта 
кэсіпорынның алатын разрядына қарап ондағы орындармен 
атқарылатын қызметтердің құны белгіленген. Қонақүйлердің 
жайлылығымен ішкі жабдықтауына қарап біз мейманханаларды 7 
разрядқа бөлеміз. Олар: «Люкс», «Жоғарғы А», «Жоғарғы Б», I, II, 
III, IV.

«Люкс» қонақүйлері өте сирек кездесетін архитектуралық 
сәулеттік ерекшелігі бар жеке жоспар бойынша салынған үйлеге 
орналасуы шарт жэне олардың тек өзіне ғана тән көркем 
эмблемасы, атын көрсететін жарықтанған жарнамасы болуы керек. 
Оған келетін жол бойы, аула іші жанындағы жерлер тек қолайлы 
жағынан жабдықталуы тиіс. Тағы бір шарт күзетілетін автотұрақ 
және машинаны жуатын жері болуы керек. Адам түратын бөлмелер 
мен холлдарда міндетті түрде сапалы гарнитурлық жиһаз болуы 
керек. Ішкі интерьер (қоршаған орта) міндетті түрде көркем өнер 
туындыларымен жабдықталуы тиіс. Қонақүйді инженерлік 
техникалық жағынан жабдықтау, яғни ыстық, суық су, орталық 
жылыту жүйесі, ішкі ауаны кондиционерлеу, әлемдік сүранысқа 
жауап беретін болуы тиіс.

Көпшілік түратын бөлмелер -  қабылдайтын вестибюль, 
қабаттағы холлдар басқа бөлмеге дыбыс өткізбейтін болуы керек.
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Екі қабатты және одан жоғарғы қабатты қонақүйлерде лифт тэулік 
бойы жүмыс істеуі керек.

Келген қонақтарды күту үшін мына төмендегі жабдықтар 
болуы шарт:

- байланыс бөлмесі
- баспасөз киоскісі
- халықаралық сымтетік (телефон) автомат
- кредитке сөйлесетін халықаралық байланыс
- телетайп
- ішкі жэне сыртқы сымтетік байланысы барлық бөлмелерде 

болуы керек
- ішкі нөмірлерде сигнализация жүйесі
- туристік қызмет көрсету бюросы
Тамақтандыру орнында міндетті түрде жоғарғы категориялы 

мейрамханалар (еуропалық және ұлттық тағамдармен), гриль бар, 
сыра бары, варьетесі бар мейрамхана, кафе жэне бар болуы қажет.

Тұрғын бөлмелер бір жэне екі орындық болуы шарт. Барлық 
бөлмелерде радио, теледидар, мұздатқыш, телефон болуы шарт. 
Барлық нөмірлерде толық санузел (қол жуғыш, душ, ванна, унитаз), 
көп бөлмелі орындарда би де болуы керек. Бір орынды, бір бөлмелі 
нөмір кем дегенде 14м2, екі орынды 16-20м2, екі бөлмелі кем 
дегенде ЗОм2, 3 бөлмелі кемдегенде 55м2 болуы шарт. Сауда 
тұрмыстық қызмет көрсету үшін жүк сақтайтын камера, сувенир 
сататын дүкен немесе киоск, темекі, парфюмерия киосктары, ерлер 
жэне әйелдер залы бар шаштаразы, косметикалық маникюр, 
педикюр кабинеттері, киімді жөндейтін және үтіктейтін, аяқ киімді 
жөндейтін, шұғыл түрде жуып беретін жэне тазалайтын химчистка 
болуы қажет. Барлық нөмірлерге таңертеңгі, түскі жэне кешкі асты 
алып апарып беру қызметі, экскурсиялық қызмет көрсету 
орталығы, театр, кинотеатрларға билет сату нүктесі, мәдени 
тұрмыстық заттар прокаты болу керек.

Мейманханаларда жинақ кассалары жэне ақша ауыстыру 
пункті болуға тиіс. Қонақүй жанында спорттық сауықтыру 
жұмыстарымен айналысатын комплекс, кем дегенде 4 тілге аудара 
алатын аппаратурамен жабдықгалған киноконцерт залы, тағы да 
100-150 адам сиятын секциялық мәжілістер өткізуге арналған 3-4 
зал, аттракциондар залы, ішінде теннис корды, кегельбан, 
биллиард, бары бар сауна орналасқан жабық спортзал, міндетті
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түрде жүзу бассейні, жазғы теннис корды, жабдықталған пляж 
станциясы болуы тиіс.

Жоғарғы «А» разрядына жататын қонақүйлер мен мотельдерде 
сыртқы көрінісі, жарықтануы, көгалдандыру жұмыстары, ішкі 
жабдықтауы барлығы «люкс» қонақүйлерімен бірдей болуға тиіс. 
Ішіндегі түрлі туристерге қызмет корсету орындары да кафелер, 
барлар, варьетелер оларда «люкстағыдай», нөмірлердің 90%-ы 1 
жэне 2 орындық, 5%-ы көп бөлмелі, қалған 5%-ы 3 орындық болуға 
тиіс. Бір бөлмелі бір орындық нөмірлердің ауданы 10-12м2, екі 
орындық 14-16м2, екі бөлмелінікі 22м2, 3 бөлмелінікі 40м2, жалпы 
туристерге қызмет көрсетілуі «люкс» қонақүйлермен бірдей. 
Олардың люкстен айырмашылығы жеңіл машиналарға арналған 
жабық автотұрақ болмайды, гриль бар болмайды, екі бөлмелі және 
үш бөлмелі нөмірлердің саны аз, бөлмелердің саны кішірек, және 
конференция залында синхронды аудару жоқ.

Жоғарғы «Б» разрядты қонақүйлермен мотельдер құрылысы 
жеке немесе типтік жобамен салынады. Жарықтық жарнама 
міндетті түрде, мейманханаға келетін жол мен кіре-берістер, аула 
іші жабдықталуға тиіс. Күзетілетін автотұрақ болуы керек. Ішкі 
бөлмелерінде гарнитурлық жиһаздар, ішкі интерьер көркем 
жабдыкталуға тиіс. Ішкі комуналдық қызмет көрсеу жүйесінде су 
қүбырлары және канализация, тәулік бойында ыстық сумен 
жабдыктау жэне орталық жылыту жүйесі, ауа ауыстыратын 
вентиляция жүйесі болуы керек. Ішкі бөлмелердің арасында және 
холлдардың қабырғалары дыбыс өткізбеуге тиіс. Тұрмыстық 
қызмет көрсету бөлмесі болуы шарт. Лифт тәулік бойында жүмыс 
істеуге тиіс. 200 жэне одан да көп орны бар қонақүйлерде почта 
бөлмесі, баспасөз киоскісі, халықаралық жэне қалааралық телефон- 
автоматтар, мейрамхана, буфет жэне бар болуы қажет. Бұл 
разрядты қонақүйлердің 70% бөлмесі 1 және 2 орындық 
нөмірлерден жэне көп бөлмелі нөмірлерден түруға тиіс. 1 бөлмелі 
нөмірлерде теледидар мен радио болуы керек, кем дегенде 70% 
нөмірлер толық санитарлық талап (унитаз, қол жуғыш, душ жэне 
ванна), ал көп бөлмелі нөмірлерде би де болуы қажет. Бір бөлмелі, 
бір орындық нөмірлер 7-11м2, 2 орындық 10-14м2, 3 орындық 
18м2, 2 бөлмелі кем дегенде 22м2, 3 бөлмелі кем дегенде 40м2 болуы 
тиІс. Қонақүйлерде түрлі түрмыстық қызмет көрсету, зат сақтау 
бөлмесі, киім жэне аяқ киім жүндеу пункті, жедел жуып тазалау
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жэне химчистка, такси шақыру, ерлер жэне әйелдер шаштаразы 
бөлмесі, косметикалық және маникюрлік кабинет, түрлі 
транспорттық билеттерді және көркем мәдени орындарға билет 
сататын нүктелер жэне т.б. болуы керек. Егер қонақүйлерде орын 
400-ден көп болатын болса, онда жинақ кассасы жэне валюта 
ауыстыру нүктесі болуы керек. Курорттық жерлерде орналасқан 
қонақүйлерде биллиард (кегельбан), жабдықталған пляж, сауна 
жэне спорт алаңы болуы керек жэне туристік қонақүймен 
мотельдерде туркабинет, кітапхана жэне аттракцион залы болуы 
шарт.

2. Қонақүйде қызмет корсету персоналына қойылатын 
талап.

Қонақүйдегі қызмет корсету персоналы сүранысын торт үлкен 
топқа белуге болады:

Әрбір қонақүй категориясына мамандандырылуы 
(квалификация)

Әрбір қызмет корсету персоналы мамандандырылган 
дайындықтан өтуі тиіс. Қызмет корсету мүмкіндігі дайындық 
дәрежесіне сай келуі тиіс.

Бір қызметкер қонақүйде түратын болып қауіпсіздікпен қамту 
дәрежесі дайындығынан өту.

Бір қызметкер қоғамдық тамақтандыру орнының қауіпсіздігі 
жайлы дайындықтан өтуі тиіс.

1. Шетелдік тіл меңгеру деңгейі
1 жұлдызды категориялы қонақүйдегі қызметкерлерге, яғни 

қабылдау, орналастыру қызметкеріне клиенттермен қарым-қатынас 
жасау үшін кем дегенде бір шетел тілін меңгеруі керек.

Сондай-ақ 2 жұлдызды категориялы үйде жагдайды білуі керек.
3 жұлдызды категориялы қонақүйде тұргындармен жақсы 

қарым-қатынаста болу үшін кемінде 2 тіл меңгеруі тиіс. 
Халықаралық қарым-қатынас жасауда қонақүй клиентінің көп 
қолданылатын сөзін білуі керек.

4-5 жүлдызды категориялы қонақүйлерде тіл меңгеруге 
сүраныс өте жоғары болады. Онда 3 тілден жоғары тіл білуі тиіс, 
шетел қонақтарымен еркін сөйлей алуы керек.
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2. Мінез-қүлқы
Әрбір категориялы қонақүйде қонақжайлылық атмосферасын 

құра білуі тиіс, тұрғындардың сұранысын орындау, тұрғынмен 
жақсы мәдениетті, ұстамдылық қарым-қатынаста болу керек.

3. Медициналық қызмет
Әрбір категориялы қонақүй қызметкерлері медициналық 

тексеруден өтіп тұруы тиіс және сертификат алуға медициналық 
куэлігі болу керек.

4. Арнайы форма
Әрбір категориядағы қонақүй персоналы қызметкерлері арнайы 

киім үлгісін киюі тиіс. Киімінің оң жақ кеудесінде бейджигі болуы 
керек. Онда атқаратын қызметі, аты-жөні жазылуы тиіс. Киілген 
киім таза және жарасымды болуы керек.

Әрбір қонақүй категориялы әрбір бөлімі демалыс, 
тамақтандыруда арнайы киім үлгісі болуы керек. Мұндай жағдай 
реттеудің персоналына сай болуы тиіс.

Персонал реттеу саны қызметте қонақүй комплексінің көлемі 
жағынан тәуелді болуы тиіс.

Персонал қызмет саны клиентке тиімді, үздіксіз қызмет 
көрсетумен қамтамасыз ету керек. Қонақүй комплексіне ортақ 
сұраныс кәсіпорын персоналы оның ішінде тамақтандыру, қызмет 
көрсету т.б.

1. Аспазшы, официант, метрдотель т.б. конкурстық негізде 
жэне тесггік сынақ арқылы қабылдануы тиіс.

2. Метрдотель, официант, бармен кемінде бір шетел тілін 
меңгеруі тиіс, официант топ қатарына тіл білу, меңгеруін 
қадағалайды.

3. Әр 5 жыл сайын үнемі өндірістік қайта аттестациялау 
жүргізілуі тиіс, қызмет көрсету түрлері: техникалық, басқару, 
экімшілік мамандықгары жоғарғы разряд алуы керек.

4. Кемінде әр 3 жыл сайын жұмысшыларды (мамандық, 
дайындық) мамандығын жоғарылату үшін арнайы бағдарламамен 
курс, практикада болуы, оқуы тиіс.

5. Әрбір қызметкер мекеменің арнайы үлгісі бар форма 
киімінде болуы керек жэне таза, әдемі болуы тиіс.

6. Тамақтану кэсіпорнының әрбір қызметкері арнайы фирмалық 
формада жэне кимінің оң жағында значок, бейджиг болу керек. 
Онда аты-жөні, фирмасы жазылуы керек.
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7 . Әрбір қызметкердің киім формасы өз қызметіне сай болуы 
керек.

8. Қызмет көрсету персоналының қызметкерлері ұқыпты, жауап 
қайтаруда мүқият болуы керек.

9. Қонақтарға қызмет көрсету қызметкерлері әдепті, сыпайы, 
ілтипатты қарым-қатынаста болуы керек. Егер де қызметкерлер 
арасынан дау-дамай туындаса, ондай жағдайда кезекшілік 
әкімшілікке, метрдотель болмаса кэсіпорын директорына 
шақырылуы тиіс.

10. Қызметкерлер жүмыс уақтысында басқа нәрсемен 
айналыспауы қажет.

11. Асхана қызметкерлері және т.б. техникалық, қосымша 
қызмет көрсету қызметкерлері келушілер түратын жерге арнайы 
киіммен келмеуі керек. Егерде бір зэру тыгыз жөндеу жұмыстары 
болып қалса ғана болады.

Қонақүй кәсіпорындарының ұйымдастыру қүрылымы қонақүй 
белгілеуі, оның орналасуы, қонақтар ерекшелігі мен басқа 
факторларымен анықталады.

Идеалды жэне бірыңғай модельді менеджмент болмайды. Бірақ 
барлық шешімдер, клиенттің қажеттілігін қанағатгандырумен 
ерекшелінуі қатаң тіркелген басқару иерархиясына сүйенеді.

Менеджмент әр коммерциялық кэсіпорынға қонақүй болса да, 
турфирма, мейрамхана жэне тағы да басқа бірегей болады.

Қазіргі жағдайда бәсекеге қабілетгі болу үшін басқару жүйесі 
жәй және бейімді болуы тиіс, олай ету бәсекелестік қабілетті 
болуы үшін жасалады. Бұл жүйе төмендегідей мінездемелерге сай 
келуі тиіс.

- басқару деңгейінің аз ғана саны;
- жоғары мамандармен жинақталған орта бөлімшелер;
- тұтынушыларға бағдарланған (кәсіпорын қонақтары) қызметті 

өндіру жэне жұмысты ұйымдастыру.
Көптеген қонақ-үйлерде менеджменттің нақтылы иерархиясы 

болуы керек жэне мекеме қызметкерлері статусы бойынша 
нақтылы орынға ие болу керек.

Төменгі бөлім иерархиясында тікелей жұмыспен айналысатын 
адамдарды айтамыз. Оларға жеке қатысушылар деп аталатын 
қонақүйдің өндірістік персоналдары жатады. Олардың үстінен көп
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қабатты менеджерлер пирамидасы көтеріледі, олар 3 деңгейге 
бөлінеді:

• тек бөлек қызметкерлердің іс әрекеттерін басқаратын 
менеджер, олар басқа менеджерлердің іс-әрекетін бақыламайды;

• басқа менеджерлердің жұмыстарын басқаратын 
менеджерлер, қажетті мәселені шешуге әдіс іздейді, жоспар 
құрады;

• жоғары звенодағы менеджерлер, олар глобалды мәселелерді 
дұрыс жолға қоюға жауап береді және қонақүй кәсіпорынның ішкі 
құндылығы мен даму стратегиясын құрады. Қонақүй 
басқармасының алдында жауапкершілікті атқарады.

Менеджерлер жұмысында бес базалық операция бар.
Біріншіден, менеджер белгілі бір мақсатқа жетуге мақсат 

қояды, әрбір топтың нақтылы мақсатын анықтайды, кәсіпорынның 
(қонақүй, мейрамхана, турфирма) басқа қызметіне хабарламаны 
тиімді жеткізеді.

Екіншіден, менеджер мақсатқа жету үшін іс-әрекеттерге талдау 
жасап, шешім қабылдайды, ұйымдастыру функциясын орындайды. 
Ол проблемаларды үйымдастырылған құрылымға топтап, жұмысты 
орындауға персонал таңдайды.

Үшіншіден, менеджер үжымның коммуникациялық қызметін 
үнемі қолдап отыруы тиіс.

Төртінші функцияда, бұйрықты орындау менеджері, бұл әрбір 
қызметкердің жұмыс нәтижесін қорытып, баға беруі тиіс.

Бесіншіден, ол өзімен бірге адамның өсуіне ықпал жасайды.
Жоғарыда аталған өзара эрекеттестік компоненттердің 

арқасында менеджер қонақүй саласындағы кәсіпорындар мен 
қонақжайлылық индустрияларындағы іс-эрекеттерді тиімді 
басқарып, табыс әкеледі.

Сонымен, басқарудың ортақ жауапкершілік шешімі болып ол 
жоғары звенодағы басқару болады. Функционалды звенодағы 
бөлімшелер өздерінің ерекше технологиясын қолданады, бірақ 
олардың жалпы мақсаты бір -  клиенттердің қажеттілігін 
қанағаттандыру. Бөлімшелер келесілерге жобаланады:

- тауар өніміне (яғни кір жуу бөлімі немесе асхана);
- қызметті ұсынуға (тазалаушылар және мейрамхана қызметі);
- хабарлама қызметі (яғни брондау қызметі және портье т.б. 

қызмет.)
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Ірі кәсіпорын болған сайын басқару қүрылымы тармақталады, 
себебі ол жерде аралық звенолар бар. Олардың негізгі функциясы -  
бақылау.

Стратегиялық мәселедегі жалпы шешімді кәсіпорын иесі 
немесе Бас директор қабылдайды. Қонақүй кешенінің стратегиялық 
мақсаты мыналар болуы мүмкін: мысалы, курорттық қызметке 
немесе бизнес-туристерді қабылдау жэне қызмет көрсетуге 
жобалау.

Бас директор бір жағынан кәсіпорын иесі мен басқару 
персоналдары арасындағы делдал және екінші жағынан 
кәсіпорынның қонағы болып табылады. Бұл функция былай 
мінездемеленеді: жалпы мақсатты нақтылы басқару шешіміне 
аудару функциясы.

Бұдан басқа, Бас директор кәсіпорынның жалпы мақсатына 
байланысты шешім қабылдайды, соның ішінде персоналға кеткен 
шығын лимиттерін, әкімшілік жэне шаруашылық қажеттіліктерінің 
шектік ассигнацияларын анықтауға қаржы саясатын жүргізеді; 
сатып алу саясатының мәселелері және т.б.

Сонымен қатар, жоғары звеноның басқармасы кәсіпорында 
клиенттермен қандай есептесу жүйесін қолдануға болатыны туралы 
мәселелер бойынша шешім қабылдайды. Егер Бас директорға 
шектен тыс міндеттер мен өкілділік берілсе, осы мэселелердің 
жартысы төмендегі басқару звеносына берілуі де мүмкін.

Қонақүй тәулік бойы жұмыс істеуіне байланысты, олардың іс- 
әрекеттеріне әкімшілік жағынан эрдайым бақылау керек. Сол 
себептен, ірі қонақүйлерде атқарушы директор қызметі бар.

Сондай-ақ, ірі қонақүй кәсіпорнында жоғарғы звеносындағы 
жетекшісіне қосымша, атқарушы комитет ретінде үйымдастыру 
формасын қолданады. Ол осы формада жүмыс істейтін біріккен 
қонақүй кешендерінің шетел серіктестеріне ұқсас.

Атқарушы комитет, тәртіп бойынша қонақүйдің негізгі 
функционалды бөлімшелерінің (қызмет) жетекшілерінен тұрады. 
Оған мынадай бағыттағы жетекшілер кіреді: орналастыру, 
тамақтандыру, маркетинг (коммерциялық қызмет), әкімшілік- 
шаруашылық жұмыс. Әр жетекші, өз бағытына байланысты 
алдында тұрған мақсаттарды шешуге жауапты.
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Орта звенодағы жетекшілер (құрылымдық бөлімшелердің 
жетекшілері) өзінің шеңберіндегі бөлімшелерде оперативті шешім 
қабылдауға құқығы бар.

Көп қонақүйде қонақтың келу процесі жәй іс сияқты. Қонакты 
қарсы алып, ол туралы мәліметтер алынып, төлемақы жүргізіліп, 
нөмір таңдалады. Қонақтың көпшілігі орналастыру мен қабылдау 
фукциясының тіркелуі күрделі екенін ешкім ойына алмайды. Сонда 
да, тіркеу процесі қонақүй жұмысының маңызды бөлімі ретінде.

Идеалды тіркеуді қонақ байқамай қалады, себебі қонақүйдің 
қабылдау қызметі мен орналастыру қызметі тәртіпке салынған. 
Автокөлікті сыйыстыратын кезекшіден швейцарға дейін қонақты 
қарсы алып, жүкті тасушы хабаршыдан қабылдау сүйеуінің 
алдындағы персоналға дейін — барлық жүйе жұмысы үйлесімді 
жүреді. Үш-төрт минуттан кейін қонақ ризашылығын білдіріп 
нөмірге кетеді.

Алғашқы эсер алу ең қажетті, дәл сол үшін келу жэне тіркелу 
процесі шет ел әдебиетінде «шындық кез» деп еске салады. 
Қабылдау және қызмет көрсету қызметінің жақсы эсер қалдыруға 
екінші мүмкіндігі болмайды.

Түрлі қонақүй типтері қызмет көрсету деңгейіне қарай 
ажыратылады. Ол қызмет көрсетудегі айырмашылық қонақ 
келгендегі және тіркелгендегі процесте көзге түседі. Төменгі класс 
отельдерінде негізгі есікте түратын жэне тіркеу тіреуінде тұратын 
қызметкерлері болмайды. Ондай қонақүйде қонақ тек портьемен 
ғана қарым-қатынас жасай алады.

Жоғары категориялы қонақүй қонақтың келу уақытынан 
тіркеуге дейін қызмет көрсететін бірнеше қызметкерлері бар. Қонақ 
қабылдау жэне орналастыру қызметіне келгенге дейін гараж 
қызметінің кезекшісімен, швейцарымен жэне жеткізушімен 
кездеседі.

Гараж қызметінің кезекшісі қонақты қарсы алып, көліктің 
есігін ашып, жүктерін түсірісіп, олардың көлігінің қауіпсіздігіне 
жауап береді. Ұқсас қызмеггер тек жоғары категориялы қонақүйге 
тэн. Бірақ, толық қызметі бар көп қонақүйлерде гараж қызметін 
үсынбайды. Ол көбінесе, қаланың орталығында орналасқан көлікті 
сыйыстыруға орын кем кездесетін жэне қонаққа көлікті 
сыйыстыруға ыңгайлы емес жердегі қонақүйлерде кездеседі
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Осы бөлімше көп қонақүйге кіріс әкеледі. Әр күні қонақтан 
түраққа ақы алып, гараж қызметі пайда табады, ол пайда автокөлік 
тұрағының орнына немесе түрақ сақтандыруына жэне қызмет 
жасауға кеткен шығындарга бағытталған. Тұрақ ақысы қонақтың 
есебіне қосылады. Бұдан басқа, автокөлікті сыйыстырғаны үшін 
көп қонақтар кезекшіге шай-пұл береді.

Көп қонақүйлер түрақ жұмысына жауап беретін осы қызметті 
жеке компанияларға өткізеді. Арендаға алған кезде, жеке компания 
қонақтың көлігіне жаупкершілік алады. Бұл жағдайда қонақ гараж 
қызметі бойынша қонақүймен келісім-шартқа отырғанын да 
білмейді.

Гараж қызметі сиякды, швейцарлар да барлық қонақүйде 
болмайды. Себебі, швейцарлардың позициясын жинақтау қымбатқа 
түседі, себебі бұл штат ешқандай кіріс әкелмейді. Нэтижесінде 
швейцарлар қызметін тек ірі қонақүйлер ұсынады.

Көп қонақтарға қонақүйді швейцарлар сияқты ешкім 
таныстыра алмайды. Формаға киінген швейцар -  этаждарда 
жартылай кезекші, жартылай тасушы, жартылай гид және 
жартылай дос. Швейцар қонаққа қаланың қызықты тарихи жерлері 
туралы айтып береді, жолды түсіндіреді жэне такси шақырып 
береді. Жаңадан келген қонаққа швейцар жүгін көліктен түсіріп 
беруге көмектеседі. Қосымша швейцар есік ашуға көмек көрсетеді.

Гараж қызметі, швейцарлар, этаждағы кезекшілер, қонақүй 
қауіпсіздігінің қызметі және жеткізуші қызметі қонақүй келбетін 
құруа негізгі роль атқарады. Қонақүйдің ешқандай персоналдары 
қызмет корсету персоналдары сияқты көп уақытты қонақпен 
өткізбейді.

Жеткізуші қызметі, басқа бөлімшелерге ұқсас, жақсылықтың 
хабаршысы, олар жай кездесуді жылы қабылдауға айналдырады. 
Профессионалды оқытылған хабаршы қонақгы жылы шырайлы 
күтуімен және қонақжайлылығымен қонақүй қызметін бір қатар 
алға жылжытады. Жеткізуші сендіру қабілеттілігі, шыдамдылық 
пен жабыспақсыздығы -  бағасы жоқ табыс.

Жеткізуші, отельдің басқа қызметкерлері сияқты, қонақты 
әңгімеге тарту керек. Қызметкер қонақпен әр көргенде онымен 
сәлемдесіп жылы шырайлықты білдіру керек. Осындай қиын емес 
эдістер қонақтың кейбір қызметкерлеріне ықыласын білдіреді.
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Қонакгы орналастырған кезде жеткізушінің кәсіпқойлығын 
бағалау қиындық туғызады, сол үшін осыны тексеру мақсатында 
«Құпиялы қонақ» қызметін қолданады. Бұндай жағдайда 
қызметкердің жұмысы сынға алынады, ал қызметкерлер бұл 
уақытта олардың үстінен ешкім бақыламайды деп ойлайды. Басқа 
жағынан, «құпиялы қонақ» қызметкердің кэсіптілігін дұрыс 
бағалайды.

«Құпиялы қонақтар» отельге келіп тұрады және бір немесе 
бірнеше күн түнейді. Бұл уақытта олар әдеттегіден өзгеше іс-әрекет 
арқылы қызметкерлерді тексереді. Құпиялы ревизия жүретіні 
туралы қызметкерлерді ескертеді, бірақ олар қай уақытта болатыны 
туралы білмейді. Нәтижесінде «Құпиялы қонақтар»
қызметкерлерді бақылауға күшті әдіс.

Жеткізуші бөлімшесінің функциясына көп жаңалықтар эсер 
етті. Этаждардағы сусындар мен тіске басарларды сату 
автоматтары, нөмірдегі мұздатқыштар мен мини- барлар жеткізуші 
қызметтеріне сүранысты төмендетті. Өз бетінше орналасатын топ 
туристер де осы бөлімшенің қызметін қысқартты.

Қонақты нөмірге шығарып салуға шақырылған жеткізуші, 
жылжып жатқан ретті ашады. Қазір ғана қонақпен жұмыс істеген 
жеткізуші түйықтаушы (артта жүруші) деп аталады.
Түйықтаушылар бір тапсырманы беру үшін қолданады, олар шәй- 
пұл алуы екі талай. Холлды жинау -  түйықтаушының 
жауапкершілігінде. Сонымен қатар, қонақ жоқ кезде 
тұйықтаушыларды нөмірде жүмыс істеуге тағайындалады.

Бірінші мен тұйықтаушы арасында эр жеткізушінің өзінің жеке 
нөмірі болады. Ол эр жеткізуші шақырылғанда реггің алдына 
жылжиды. Осыған ұқсас позиция холлдағы постта ұсынылған. Бір 
жеткізуші көшеге шығатын есіктен багажды қабылдайды, екіншісі 
холлдағы посттың алдында тұрады, үшіншісі лифттің алдында жэне 
т.б. Реттің толық айналуы шамамен 40-50 қонаққа қызмет 
көрсеткенде жетеді.

Қазір бұндай процедуралар формалды болады. Тіркелу рәсімі 
біткен соң, портье жеткізушіні шартты сигналмен шақырады.

Отельдегі жеткізу қызметінде орналасқан,
автоматизацияланған басқару жүйесінің принтерімен орналасу 
квитанциясының көшірмесін басып шағарады, қонаққа жақындап 
келе жатқан жеткізуші, олардың аты-жөнін біледі. Басылымды
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кодталғанда, қабылдау қызметі қосымша хабарлама жасайды (VIP, 
жеңіл багаж жэне т.б.)

Рет біркелкі жылжиды, бірақ рет жүйесі өзгеруі мүмкін, егер 
қонақ бір белгілі адамды сұраса немесе кезекті жеткізуші элі ұзақ 
тапсырмада болса. Еспе жүргізетін смен басқарушы, 
жеткізушілердің қозғалысын бақылап отырады, ол қонақүйдің ең 
қозғалыста болатын бөлімше.

Әр түрлі уақытта түрлі этаждарда болған жеткізушілерді 
белгілеу есебі, ұрлық жағдайының айыпталуынан немесе басқа 
келеңсіз жағдайынан қорғай алады. Бұл багаж жоғалған кезде 
немесе орналастыру рәсімінің қанағаттандырылмаған жағдайда 
жаупкершілікті жеке көрсетуге көмектеседі. Жеткізушілердің 
барлық қозғалыстарын, олардың тапсырмаларды орындауға кеткен 
уақыттарын, жеткізуші қызметі арнайы журналга тіркеп сақтайды.

Жеткізушілер бағаны белгілемейді жэне нөмірді таңдатпайды. 
Егерде қонақ нөмірге қанағаттанбаса жеткізуші портьені шақырып 
нөмірді ауыстырады.

Кіші отельде сүйеуіш кішкентай, ол жерде бір немесе екі 
портьемен жинақталады. Ірі отельдерде портье саны 20-дан астам 
болуы мүмкін. Әр портьенің өзінің анықталған функциясы 
болғанымен, қонақ әдетте портьені өзі таңдап, өзі ретке тұрады. 
Кезекші қонақтарға тақташадағы жазулар мыналарды білдіреді: 
«Қабылдау», «Тіркелу орны», «Есеп айырысу» немесе «Келу 
орны».

Сүйеуіш алдында қонакгың екі түрі келуі мүмкін - біреуі 
брондалған орны бар жэне екіншісі орны брондалмаған. 
Брондалған орны бар қонақтың қызметі проблемасыз бітеді. Портье 
орналасу тапсырысын қайта тексеріп, қонақ тіркелу картаға қол 
қойып, төлем ақыныың әдісін мақұлдап, нөмір таңдалып, бір-біріне 
жылышырайлықты білдіреді. Отельдегі компьютерленген тіркелу 
процесі екі минутта бітеді.

Брондалған орны бар қонақ екі проблемамен соқтығысуы 
мүмкін: брондалған орны туралы тіркеудің жоғы немесе орынның 
болмауы. Ондай жағдайда портье брондалу туралы хабарламаны 
тез арада іздеп тауып орналастыруды толтырады. Жоқ қүжатқа 
сілтеу талап етілмейді.
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Брондалған орны жоқ қонақтардың күту деңгейі басқаша. Егер 
де орын бос болса, - ал қонақүйде бос орын көп болып тұрады жэне 
нөмірді тіркеу рәсімі кішкене созылады.

Клиент туралы мәліметтерді брондау нәтижесінде алынатын 
болса, енді мэлімет клиенттің өзінен тікелей алынады. Брондауда 
берілетін сұрақтардың бэрі қайта беріледі. Қанша түн? Қанша 
нөмір? Нөмірде қанша орын керек? Орналастыру портьелері 
брондалу кезіндегі сияқты альтернативалық орналастыру 
вариантын нөмір категориясына байланысты ұсынылады.

Мезгілінде, қонақүй нөмірлері толып кетеді. Келген қонақтар 
(брондаусыз келгендер) «бірінші келді -  бірінші орналасты» 
принципімен қызмет көрсетіледі. Факт бойынша -  қабылдау мен 
қызмет көрсету қызметі қонақтың дәл қай уақытта қайтатынына 
сенімі жоқ. Сол үшін, келген қонақ тек бос орынның бар немесе 
жоқ екенін білу үшін бірнеше сағат күтуі мүмкін.

Осыған ұқсас жағдай болмас үшін, қонақүйде қонақ үшін мына 
мәлімдеме еске салынған:

« _________________________________________ мырза
Бөлме нөмірі_______________

Орналасу кезінде, Сіз бүгін цайтатыныңыз туралы 
көрсеткенсіз. Сіздің нөміріңіз келген крнаща резервтелінген және 
есептесу уацытыңыз -  12:00 күндізгі уацыт. Егерде Сіз Астанада 
тагы бір күн қалатын болсаңыз, онда өтініш, холлдагы немесе 123 
офистегі менеджер көмекиіісіне өтініги жасацыз. Менеджер 
көмекгиісі жацын цонацүйлерден Сізге нөмірді брондауга керек 
гиараны цабылдайды, себебі біздің барльщ нөмірлеріміз бүгінге 
брондалган.

Кетер алдында Сіз келесі аялдамаңызды біздің бүкіләлемдік 
брондау торынан отельде нөмірді брондауга мүмкіндігіціз бар.

Рахмет».

Кейбір қонақүйлер қонақтан тіркелу картасына өз қолымен 
кету күнін белгілеп, қол қоюын сұранады. Бірақ қонақүйлер, 
қонақтың кету туралы мәлімдеме беріп, қонақты зорлап шығару -  
екі қарама-қарсы мәселе. Қонақүйдің осындай жағдай жасауға 
құқығы бар болғанымен, көп басқарушылар қонақты зорлықпен 
шығарудан бас тартады.
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Қонақ уақыттан бұрын келіп қалатын болса, кетіп жатқан қонақ 
нөмірді босатқанша келген қонақты күтуін сұранады. Нөмірден 
қонақ кеткеннен кейін, нөмірді тез арада тазалап шығады. Күтуші 
қонақтарға жүк тасу қызметі ұсынылады, егер де қонақүйдің 
кінәсімен жүк кідіріліп қалынса, жылышырайлылық сусындары 
беріледі. Күту кезінде портье қонақтың құжаттарын толтырады. 
Құжаттар толтырылғаннан кейін, қонақ нөмірдің босағаны туралы 
хабар күтеді. Күту туралы жағдайлар көп болады, қонақүйде ондай 
жағдайлар көбінесе үлкен топ туристер келсе, демалыс 
уақыттарында кездеседі.

Тіркелу міндетті емес. Кейбір мемлекеттерде бүл талаптар 
заңмен белгіленбеген. Басқа жағынан, кейбір елдер тіркелу 
картасын толтыруын талапқа қойып, еденициялық қүжат ретінде 
қолданады. Қонақтар қонақүй иелеріне паспорттан басқа, үкіметке 
керек жеке мәлімет береді. Мысалы, Бразилияда тек өзінің аты- 
жөнін талап етіп қана қоймай, оның ата-анасының аты-жөнін 
сүрайды. Жасы, жынысы, туылған күні, үлты, сапар жолдары жэне 
ұқсас мәліметтер АҚШ-тағы қонақүйлерде тіркелу талап етілмейді. 
Сонда да, қонақтың тіркелу картасы, қонақтың келгені туралы 
растауы мен оның тапсырысын өңдеу ең жақсы қүралы болып 
табылады.

Автоматталмаған қонақүйлеріндегі тіркелу картасы арқылы 
басқаруы - орналастыру процессінің бір бөлігі ретінде қолданады. 
Келген қонаққа тіркелу картасын толтыруға береді.

Барлық қонақүй типтерінде стандартпен талап ететін тіркелу 
картасын толтыру мәліметі бірдей болады.

Тіркелу картасын толтыру саны топтың мінездемесіне қарайды. 
Әдетте әр қонақ жеке тіркелу картасын алады. Жанүяларға мүндай 
карталар берілмейді. Сонымен, екі ағалы-інілілер екі тіркелу 
картасын алады, ал ерлі-зайыптылар екеуіне бір карта алады. 
Тұрмысқа шығып, өзінің қыз кезіндегі фамилиясымен қалган 
әйелге жеке тіркелу картасы беріледі.

Түнде жүргізілетін нөмірдегі адамдардың санын тексеру қажет. 
Сонымен қатар, нөмірдегі адамдар санынан ақы төлеудің өлшеміне 
байланысты. Саны көрсетілген кезде, көп елдерде үлкендер мен 
балаларды бөліп көрсетеді. Ол, бірқатар мемлекеттерде өте қажет, 
баланың тамақтану ақысы үлкен адамның ақысынан томен болады.
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Дэл жэне толық мекен-жайы кредитке ақы төлеуге қажет жэне 
есеп-айырысу мен нарықты зерттеуге қажет. Толық мекен-жай 
мынадай мэлімет береді: пошталық индекс, тұратын мекен жайы. 
Коммерциялық қонақүйлер көбінесе ұйымның заңды мекен-жайы 
мен аталуын хабарлауын сұранады.

Тіркелу процесінде жүретін келесі мэселе, ол - қонақтың 
келуін ұйымдастырған компанияларға ұсынған жеңілдіктерін 
анықтау. Ұйымдастыруды анықтау -  қабылдау мен қызмет көрсету 
қызметінің функциясы, олар мэлімдемені маркетинг жэне сату 
бөліміне хабарлайды.

Бүл жалпы хабарлама коммерциялық бөлімге қажет, себебі көп 
компаниялар көп отельдермен байланысы бар. Қонақтың ағымына 
қарай, коммерциялық бөлім эрдайым қонақүй қызметін 
қолданатындарға жеңілдіктер мен арнайы бағалар ұсынады.

Ұйымдар отельмен келісім-шартқа отырмаса да, оларға 
стандартталған жеңілдіктерді үсынады. Ондай жеңілдіктер 10-нан 
20 пайызға дейін өзгеріп тұрады немесе қонақүй типіне, келу 
мезгіліне байланысты. Кездейсоқ келген қонақтарда жеңілдіктерді 
алауы мүмкін.

Барлық қонақүйлер қонаққа бірегей шифр береді. 
Компьютерленген отельде шифрді орналастырған кезде береді. 
Шифр алдын-ала аванс төлегенде де беріледі. Бөлменің нөмірі мен 
аты белгілі болғанда шифр автоматталған картотекаға беріледі. 
Автоматталмаған отельде шифр брондаған кезде белгіленеді.

Ірі отельдерге қарағанда, кіші отельдерде қонақтардың есебі 
шифрленуі мен тіркеу картасының нөмірленгені қажет. Осындай 
шифрлер портьенің бір уақытта кассир жэне аудитор функциясын 
орындағанда қызмет көрсетеді.

Жоспарға байланысты емес, мамандалған менеджер таң ертең 
бірнеше нөмірлерді ойда болмаған жағдайларға резервке қояды. Ол 
категорияға апартаменттер, уақытта тыс келген қонақтарға нөмір, 
темекі шекпейтіндерге арналған нөмір, VEP кіреді. Егер қонақүйлер 
қатты толып кетсе, арнайы сұраныстар да нөмірлердің босағанын 
күтеді.

Өзгерістер күні бойы жаңа хабарламалар түскенде өзгертіліп 
түрады. Егер келген қонақ топ құрамының өзгергені туралы 
хабарлайтын болса немесе кететін күні өзгерілсе немесе ерте 
келетінін хабарласа, өзгерістер сол сәтте өзгертіледі.
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Әр өзгеріс болғанда, ал өзгерістер көп болады, сол кезде портье 
қонаққа ең қымбат нөмірді сатуға ықпал жасайды. Ол қонақүйдің 
кірісіне өте қажет.

Қымбат нөмірді сатудың жақсы тәсілі -  оны көрсету. Қонақтар 
нөмірді сурет арқылы көруге мүмкіндігі бар, ол фотоальбом жэне 
т.б. тәсілдермен көрсетеді.

Ең жақсы нөмірді алғашқы бағамен үсыну -  ол даудың шешуші 
бір жолы. Оның басқа қолдануы да бар. Ең жақсы нөмірлер үнемі 
келетін V қонақтарға ұсынылады, VIP серіктестерге және отельдің 
кінәсімен болған бір жагдайларға беріледі.

Ерекше қажетті қонақтарга арналған нөмірлер VIP (Very 
Important Person), SPATT (Special Attention), жүлдыз жэне т.б. 
белгісі қойылады. Осының бэрі қонақтың -  ерекше қонақ екенін 
білдіреді жэне портье қызметті жоғары дәрежеде көрсетеді. Қонақ 
қонақүйді болашақ партнері ретінде қарайтын үлкен 
ассоцияцияның адамы немесе туроператорлар болуы мүмкін.

Бұндай белгі, менеджердің көмекшісі келген қонақты нөмірге 
жеткізуін қарастырады. Кейде қонақ өзі туралы мәліметтерді 
бермейді немесе тіркелмеуге қүқығы бар.

VIP және DG (ерекше қонақ) арасында айырмашылығы бар. 
VIP қонағы қонақүй үшін жарнама мүмкіншілігі, ал DG - бизнестің 
тікелей мүмкіншілігі, басқаша айтқанда DG өзін экономикалық 
бағалы ретінде бағаланады. VIP қонақтарына ең жақсы нөмірлерді 
береді, жеміс-жидектер мен сусындар қойылады. Оларға бұндай 
қонаққа қамқор жасау өте қажетті, шығын саны қызықтырмайды.

Бақылау сүрақтары
1. Біздің еліміздегі қонақүйлерді разрядтарға бөлу
2. Қонақүйде қызмет көрсету персоналына талап
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5 тақырыбы. Қазіргі заманғы қонақүйдің архитектуралық
шешімі

1. Заманауи қонақүйлердің сәулет шешімі жэне құрылымы
2. Қонақүйдің жэне қонақүй ішіндегі коммуникациялары

1. Заманауи қонақүйлердің сәулет шешімі және қүрылымы.
Қонақүйлер қазіргі уақытта қала құрылысының, белгілі бір 

ауданның немесе тілді бір қаланың көркін келтіріп, маңызды орын 
алады. Себебі, қонақүйлер көп қабатты, зэулім де, эсем 
ғимараттардан салынады. Ал кейбір қалаларда қонақүй
ғимаратының қабаттары қысқарып, жалпы қаланың сәулет 
көрінісіне сәйкестендіріледі. Мысалы, Санкт-Петербург
қаласындағы «Москва» қонақүйі, 18 ғасырдың сәулет ескерткіші 
Александр-Невскийдің маңында орналасқан. Қонақүй 7 қабаттан 
тұрады. Ол сол жердегі биік шіркеулермен бір қатар болып, 
үйлесімді болып салынған. Тағы бір мысал ретінде Мәскеу 
қаласындағы «Россия» қонақүйдің айтуға болады. Аз қабатты, 
фасадтары сәнделген ғимарат, Ресейдің басты тарихи және мәдени 
ескерткіші Мәскеу Кремлімен үйлесіп тұр.

Қазіргі қонақүй жобасы мен құрылысында, тәжірибеге енген 
бірнеше бағыттар бар. Олардың бастылары мыналар:

- Тұрғын үй мен қоғамдық бөлімдер бір ғимаратта орналасқан. 
Қоғамдық мақсаттағы бөлімдер төменгі қабаттарда, ал түрғылықты 
бөлімі үстіңгі қабаттарда. Қоғамдық мақсаттағы бөлімдер төменгі 
қабаттарда, ал түрғылықты бөлімі үстіңгі қабаггарда. Қоғамдық 
бөлім орналасқан төменгі қабатта, эртүрлі сала бойынша қызмет 
көрсетіліп, әртүрлі қоғамдық қызмет салалары орналасқандықтан, 
төменгі қабаттың қүрылыс алаңы, жоғарғы қабаттармен 
салыстырғанда өте үлкен, әрі кең болады. Міне осы үлкен 
құрылыстың үстіне қонақтар орналасатын тұрғын үй қабаттары 
зәулім болып көтеріледі.

- Тұрғын үй саласымен қоғамдық бөлім әр бөлек ғимараттарда 
орналасады. Бірақ олар бір- бірімен байланыста болады. Мүндай 
қонақүй ғимараттары құрылыс тұрғысынан да, орналасу және 
көлемі жағынан да ұқсас болады. Бірақ тұрғын үй ғимараты 
қоғамдық ғимараттардан үлкен болады.

50

- Түрғын үй ғимараттары мен қоғамдық ғимараттар бөлек 
ғимараттарда болады жэне бар бір - бірімен байланысты болмайды. 
Ғимараттардың бұл құрылысын павильонды деп атайды. Қонақүй 
құрылысының бұл түрінде әрбір ғимараттың атқаратын өзіндік 
саласы, қүрылыстық - жобаларға бөлінеді. Сондықтан қоннақ үйдің 
бүл түрі сұраныста аз қолданылады. Себебі ғимараттардың 
құрылысына өте көп территория кетеді. Қонақүйдің құрылысын 
орналастырудағы басты мәселе - қоршаған ортаны тиімді 
пайдалану және жер рельефіне зиян келтірмеу.

Қазіргі қонақүйлердің орналасуы әртүрлі. Қонақүйдің тұрғын 
үй бөлімі пластика, параллелипипед немесе мұнара пішінде 
салынады. Қонақүй ғимаратының құрылысында әлемдік сәулет 
өнерінің жетістіктері қолданылады. Сондықтан күрделіленген 
түрғын үй қүрылысы, қонақүйге өзіндік көрініс беріп, оны басқа 
ғимараттардан бөлектеп тұрады.

Ірі және кіші отелдердің жобасында, олардың силуетін жасау 
басты қиындық болып түр. Олардың силуэтін жасау арқылы, сырт 
көрінісі жекешеленіп, ерекше сипатқа ие болады. Соның арқасында 
ол алыстан көзге түсіп, тартымды болып көрінеді. Ғимарат 
құрылысына оның орналасқан жеріде көп эсер етеді. Табиғи 
жағдайы бірқалыпты, оңтүстік өңірде орналасса, қонақүй 
ғимаратының балкондармен, лоджиялармен көркемделуі. Ал 
солтүстік өңірлерде орналасқан ғимараттардың қабырғалары басқа 
сәндік, көркем суреттермен әшекейленеді. Ондай қонақүйлерде 
жаздық бөлмелер болмайды. Сонымен қатар қонақүй ғимаратының 
қүрылысына қатты, өміршең затгарды қолдануға тырысады. 
Мысалы: тас, бетон, шыны жэне керамикалық плиткалар, аммоний 
жэне т.б.

Соңғы уақытта, қонақүй қүрылысының жобалауында жаңа 
серпіл пайда болды. Атап айтар болсақ, ол қонақүйдің ішкі 
құрылысымен қатар, сыртқы көрінісіне де қатты көңіл бөлу. 
Мысалы, қонақүй ауласына қосымша сәулет өнерлерінің 
туындысын туғызып, ауланы әртүрлі жанрда безендіріліп, 
көркемдік келбетіне көңіл бөліне бастады. Осының барлығын 
ескере отырып, қауіпсіздік шараларында үмытпаған жөн. 
Қауіпсіздік шараларына электр жүйесінің дүрыс тартылуы, өрт 
қауіпсіздігінің сақталуы, лифт жүйесінің дүрыс қызмет істеуі, ауа
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тазартқыш жүйенің қызметі, су құбырларының қызметі сияқты 
мәселелер кіреді.

Әлемдегі сәулеттілігі, өмір сүру жағдайының ыңғайлылығы 
жағынан ең мықты, өте жақсы қонақүй «Бурж- аль - Араб». Ол 
Парсы шығанағының жағалауында, қолдан жасалған аралда 
орналасқан. Оны Біріккен Араб Эмираггарының символы деп 
таныды. Сонымен қатар ол Гиннес Рекордтар кітабына енгізілген, 
себебі ол әлемдегі ең ұзын отель, оның биіктігі 321 метр. Бұл өте 
қымбат, эрі эртүрлі интерьерге толы қонақүй. Барлық 202 нөмірде 
жоғарғы технократиялық деңгейде жабдықталған. Сонымен қатар 
қонақүй бөлмелері ежелгі грек, антика дэуірлерін еске түсіреді. 
Дуалдардың түсі көгілдір, сарғыш, қызғылт түстерге еніп, 
ауытқып, өзгеріп тұрады. Әр нөмірдің алаңы 170-тен 180шаршы 
мтрге жетеді. Әр нөмірде алаңның үлкендігіне қарай 14-тен 27-ге 
дейін телефон аппараттары бар.

Ең жайлы нөмірлер (Призидент жэне Роял класындағы 
бөлмелер) көп деңгейлі, яғни көп қабатты. Отыратын бөлмеден 
жататын бөлмеге арнайы лифт арқылы көтерілуге болады.

Отель территориясында көптеген мейрамханалар орналасқан. 
Солардың бірі «Аль - Махара», ол жерде теңіз деликатестері 
әзірленеді. Аль- Махара -  мейрамханасы теңіз түбінде орналасқан 
сияқты болып көрінеді, себебі оның бір дуалынан, аквариум 
жасалған. Оның ішінде теңіз жануарлары өмір сүруде.

Сонымен қатар қонақүй маңында эртүрлі жасыл -  желек, бау 
-  бақшалар және басқада тарихи ғимараттар орналасқан. Сол « 
Бурж -  аль Араб» қонақүйіне қарап, қонақүй қызмет саласының 
жаңа 3-ші мыңжылдықта да серпінді, жаңа қарқынмен дамып келе 
жатқанын байқауға болады. 2

2. Қонақүйдің және қонақүй ішіндегі коммуникациялары.
Жақсы бағытта дамыған қонақүй ісінің, қызмет көрсету 

саласы, өз кезегінде қонақүй ғимаратының оң бағытта өзгеруіне өз 
ықпалын тигізді. Жинақталған тәжірибенің негізінде қонақүй 
ғимараты дұрыс қолданыла бастады. Егер бүрындары қонақүй 
ғимараты 1-2 қабаттан қүралып, сол бір ғимараттың ішінде түрғын, 
қызмет көрсету, тазалау жэне басқа да бөлімдер орналасса, қазіргі 
қонақүй ісінің басты жетістігі, ол -  тұрмыстық бөлім мен қызмет 
бөлімінің айырылуы. Тұррмыстық бөлім көбіне жоғарғы қабаттарда
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орналасады. Ал бірінші жэне екінші қабатгарда, мейрамханалар , 
тазалық бөлімдері орналасады. Түрмыстық бөлім мен қалған 
бөлімдер арасындағы байланыс вестибюль ( холл ) арқылы іске 
асады. Ал көп қабатты қонақүйлерде лифт жүйесі арқылы іске 
асады. Лифт арқылы адамдар мен қатар қонақүй шаруашылығына 
қажетті заттар да тасымалданады. Бірақ кейбір қонақүйлерде 
қызметтік арнайы лифттер болады. Қажеттік лифтпен тек қонақүй 
қызметкерлері, жұмыс барысында қолданады.

Қонақүйдің тұрмыстық бөлімінің орналасуына қарай бірнеше 
түрлері бар:

Қапал тэрізді, жабық жүйе: XIX ғасырдың шағын қала 
қүрылысына ұқсайды. Тиімді жердің бэрін қүрылысқа пайдаланып, 
ғимараттардың ортасында шағын аула қалады. Мүндай 
ғимараттардың артықшылығы да, кемшілігі де бар. Жақсы жағын 
айтатын болсақ, тұрмыстық бөлімге, дөңгеленген коридор арқылы 
бір орталықтың оңай қызмет көрсетіледі. Соныен қатар мұндай 
шағын ғимараттар өте бекем, төзімді болады. Ауласы тар 
болғандықтан ғимарат ішінде «қысқы бақша, аквариум» сияқты 
керемет қондырғылар орнатылады. Мүндай қонақүйлердің басты 
кемшілігі, аулаға терезесі қараған, нөмірлердің қараңғы болуы, 
яғни аулаға жарықгың аз түсуіне байланысты. Сонымен қатар сол 
нөмірлердегі вентиляция жүйесінің нашар жүмыс істеуі. 
Сондықтан бұл нөмірлердің бағасыда томен болады.

Геометриялық жүйе -  жабық жүйенің нашар жақтары, қонақүй 
ғимаратының қүрылысында жаңа шешім, жаңа жобалар іздеуге 
мәжбүрледі. Нәтижесінде әріптердің кейіпіндегі жаңа ғимараттар 
салына бастады. Оларда жабық алаңдар болмайды. Мысалы 
ғимараттар Т, L, V, С, Ү сияқты әріптерге ұқсастырылды. Бірақ 
соның өзінде кейбір мәселер шешіле қоймайды. Мысалы «Ь» 
формасындағы ғимаратта. Ішкі бұрыштағы нөмірлердің жағдайы 
сыртқы бұрыштағы нөмірдің жағдайымен салыстырғанда өте төмен 
болды. Себебі қонақүй ғимаратындағы эртүрлі қондырғылардың 
қызметі барлық бөлмелерге, ғимарат бұрыштарына, қиылыстарына 
жете бермейтін.

Конструктивті модуль. Түрмыстық бөлімді жобалағанда басты 
маңыздылық конструктивті тордың немесе конструктивті 
модульдің орнатылуына бөлінеді. Элементтердің вертикальді 
конструкцияда орналасуы, нөмір бөлмелерінің үлкендігін
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айқындайды. Сонымен қатар оның сыртқы жэне ішкі көрінісі де 
кескінделеді. Негізінен тұрмыстық бөлмелерді орналастырудың 
қалыптасқан басты 3 тәсілі бар:

1. Бір тұрмыстық нөмірге тең конструктивті схема. Мұндай 
құрылыста барлық нөмірлер бірдей болады. Коридордың бір 
бетінде үлкен, екі адамдық нөмірлер, ал екінші жағында кішірек 1 
адамдық нөмірлер орналасады.

2 . Екі нөмірге тең конструктивті схема. Мұндай құрылыста 
нөмірлердің бірнеше түрлері салынады. Бір адамдық, екі адамдық, 
біріне-бірі ұқсас екі нөмірлер немесе апартаменттер. Бұл жүйе 
тұрмыстық құрылыстың әртүрлілігіне жэне оны тыңдауға 
мүмкіндік береді.

3. Конструктивті схеманың бұл түрі, конструкция құрылысына 
қарамастан, нөмірлердің әртүрлі болуымен ерекшеленеді.

Тұрғын нөмірлердің қүрылыстық құрамы.
Нөмірлердің құрамы қонақүйдің түріне байланысты болады. 

Мысалы үшін, демалушыларды қабылдайтын қонақүйлерде екі 
адамдық нөмірлер көп болғаны дүрыс. Ал қалалық қонақүйлерде 
бір адамдық нөмірлердің көп болғаны дұрыс. Туристік қонақүй 
нөмірлері нақты белгіленген құрамнан тұрмайды, себебі экскурссия 
құрамы айқындалмаған.

Қонақүйдің барлық түрінде нөмірлердің әртүрлері болуы керек. 
Бүл ұстаным дұрыс болғанымен, жобалауда қиындықтар туғызады. 
Сондықтан ең тиімді конструктивті модуль -  екі нөмірге тең 
конструктивті схема. Қазіргі қонақүйлердің тұрмыстық нөмірлер 
клиенттің барлық қажеттіліктерін қамтамасыз нтуі керек. Нөмірден 
тыс жерде көрсетілетін қызметті, қонақүй қызметкерлері көрсетуі 
керек. Клиент нөмірлерде күні -  түні демалып, жұмыс істеуге, 
қаламен байланысуға, қонақүй қызметімен байланыста болуға, 
санитарлық гигиена және жекелеген заттарды қолдануда барлық 
мүмкіндіктерге ие болуы керек. Сондықтан тұрмыстық бөлімнің 
басты элементі -  нөмір.

Нөмірдің саласы, оның сәулеттік -  жобалауына, алаңына, 
санитарлы -  техникалық жабдықталуына, қондырғылар мен 
жиһаздарына байланысты анықталады. Нөмірлердің эр түрлілігі, 
қонақүй құрылысының құнына да эсер етеді.

Қазіргі таңда нөмірлердің алаңы төмендегідей бөлінеді, - бір 
бөлмелі, бір орындық нөмірлер:
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- 8м2 -  1 немесе 2 жұлдызды қонақүйлер үшін.
- 10м2 -  3 жүлдызды қонақүй үшін.
- 12(16) м2 - 4 жүлдызды қонақүй үшін.
- 14(18)м2 - 5 жұлдызды қонақүй үшін.
- 16(25)м2 - 5 жұлдызды қонақүй үшін.
-Бір бөлмелі екі орындық нөмірлер
- 12м2 - 2 жұлдызды қонақүй үшін.
- 14м2 - 3 жұлдызды қонақүй үшін.
- 14(20)м2 - 4 жұлдызды қонақүй үшін.
Көп қонақ қабылдацтын нөмірлерде есептелген алаңнан бөлек, 

эр орынға 6м2 қосымша қосыла береді. Қонақүй құрылысымен 
жобалауды талдай келе, нөмірлердің енгізгі түрлерін айқындауға 
болады. Бір бөлмелі, бір адамға арналған нөмірлер; бір бөлмелі екі 
адамға арналған нөмірлер. Бір бөлмелі «дубль» типті нөмірлер, 
ягни сұранысқа қарай нөмірлердің сыйымтылығы оңай өзгертіледі; 
бір- екі бөлмелі 3-4 адамға арналған нөмірлер; бір -  екі бөлмелі 5 
жэне оданда көп адамдарға арналған нөмірлер (жатақхана - 
нөмірлер); комфорт деңгейдегі 2-3 бөлмеден тұратын нөмірлер. 
Әлемдік тэжірибеде бір бөлмелі 1-2 адамдық нөмірлер кең тараған. 
Қонақүй құрылысын жобалауда, бір бөлмелік, бір адамдық 
нөмірлер ғимараттың енсіздігіне қарай, немесе екі орындық 
нөмірмен салыстырғанда аз алаң алуына байланысты салынады. 
Бір, екі адамдық нөмірлердің пайыздық қатынасы қонақүйдің 
мақсатына, оның ыңғайлылығына, жэне басқада факторларға 
байланысты. Отандық қонақүйлерде бір орындық нөмірлер жалпы 
нөмірлік қордың 30-50% құрайды. Ал шетелдік іскерлік 
қонақүйлерде бір адамдық нөмірлердің пайызы 60-80% жетеді.

Туристік жэне курорттық қонақүйлерде жанұясымен 
саяхаттайтындардың көп болуына байланысты, екі адамдық 
орындар өте көп болады. Олардың жалпы үлесі 75-100% құрайды.

Тмэгын бөлме -  бірбөлмелік нөмірдің тұрмыстық бөлмесі көп 
түрлі қызмет атқарады. Ол бөлмеде үйықтап, демалады, жұмыс 
істейді, күндіз отырып демалады, заттарды сақтайды, тамақганады, 
қонақтарды күтеді. Сондықтан бөлмеде осыған қажетті барлық 
қондырғылармен жиһаздар орналастырылып, сыйып түруы керек. 
Ол үшін сәулеттік -  ғимараттық қүрылысы дүрыс жобалануы 
керек. Бөлмені жиһаз, қондырғылармен жабдықтау үшін арнайы, 
қонақүйге арналған жиһаздарды қолданады. Олар өте шағын, әрі
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төзімді, мықты болуы керек. Бөлмеде жиһаздар құрамы: ұйқы 
жиһазы, жұмыс істеу үшін арнайы жиһаз, жэне жеке заттарды 
қоятын жиһаз. Бөлмеде жиһаздарды орнату тәсілі бар. Негізінен 
жиһаздарды орнатқанда негізгі 3- зонаны бөліп қояды. Олар ұйқы 
зонасы және күндізгі демалыс зонасы. Қонақүйдің мақсатына қарай 
осы зоналардың біреуіне ерекше маңыз беріледі. Мысалы іскер 
адамдарға арналған бөлмелерде жұмыс зонасына ерекше маңыз 
беріледі. Ал, курорттық қонақүйлерде күндізгі демалыс зонасына 
маңыз бөлінеді.

Нөмірдің кіре беріс жері негізінен шағын болады, бірақ сол 
жердің өзінде бір шкаф еркін сиятын болуы керек. Екі жэне оданда 
көп бөлмелі нөмірлерде кіре беріс жерді бөлмелерден есік арқылы 
бөліп қояды. Ал бір бөлмелі нөмірде кіре беріс жер бөлмеден тек 
алаң арқылы бөлінеді. Шетелдік қонақүйлердің нөмірлерінде кіре 
беріс жерде асханалық -  шкафта орналасады. Егер қонақ немесе 
түрғын қонақүй асханасы әзірленген тағамды жегісі келмесе, өзі 
сол жерде ас мәзірлей алады. Асханалық -  шкафта негізінен ұзақ 
мерзімге берілетін нөмірлерде, апарт -  отелдерде, отбасылық 
қонақүйлерде, мотелдерде, курорттық қонақүйлерде қоцылады.

Санузел. Жуынатын. тазалык орны және әжетхана.
Тазалық орны жобалау тәсіліне қарай эр қилы болып келеді. 

Көбіне біріккен тазалық орындарын істейді. Яғни ваннна немесе 
душ, қол жуатын жер, унитаз және сүлгі кептіргіш, қол жуатынның 
қасында міндетті түрде айна, әжетханаға қажетті заттарға арналған 
таяқшалар, сүлгі ілгіш, электрлі қырынғышты қосатын штепельді 
розетка( тоқ көзі). Ваннасы бар нөмірлер душы бар нөмірлерге 
қарағанда ыңғайлырақ жэне қымбат болады. Екі жэне оданда көп 
бөлмелі нөмірлерде, бір орындық және екі орындық бір бөлмелі 
нөмірлерде тазалық орнының ішінде биде де орналасады. Тазалық 
орнына кіретін есік көбіне кіре беріс жерде болады. Ал қымбат, 
жоғары деңгейлі нөмірлерде тазалық орнына.

Бақылау сүрақтары
І.Заманауи қонақүйлердің сәулет шешімі жэне құрылымы
2. Қонақүйдің жэне қонақүй ішіндегі коммуникациялары
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6 тақырыбы. Қонақүйлердегі жиһаздар және қүралдар

1. Қонақүйлердің ішкі бөлмелерін жиһазбен жасақгау және 
эстетикалық талғамымен құру.

2 . Қонақүй қүралдары. Қонақүй мекемелеріне арналған 
жиһаздар.

1. Қонақүйлердің ішкі бөлмелерін жиһазбен жасакггау және 
эстетикалық талғамымен қүру.

Әрбір қонақүйдің өзіне тән қасиеттерінің контигенті болады. 
Осыған сәйкес қонақүйдің ішкі жәнее сыртқы жасақталу 
ерекшеліктері қалыптасады. Барлық қонақүйлердің қүрлысы 
басталар алдында оның архитектуралық-құрылыстық жобасы 
жасалынады. Бұл жобада қонақүйдің ішкі көркемдік 
композициялары да көрсетіледі. Бірақ соған қарамай өмірде бір 
жобамен салынған қонақүйдің бірдей болуы мүмкін емес. Әр 
қонақүйдің өзіне тэн интерьерінде бір ерекшклігі болуы шарт. Ішкі 
жобалауда, тіпті ішкі сырлау жүйелерінің өзінде-ақ өзгерістер 
болады. Мұндай өзгерістердң қатарына үлттық ерекшеліктерді, 
жергілікті жердің өзіне тэн ерекшеліктерін пайдалануға болады. 
Әдетте жалпы қонақүй композициясына, кіретін үйлерді 
бізқоғамдық жэне тұрғын үйлер деп 2 бөлеміз. Олар бір-бірінен 
сыртқы өрнектелуі арқылы, түсі арқылы ерекшеленуге тиіс. 
Сыртқы көрінісінің өзінен-ақ келген қонақгар қонақүй 
комплекісіндегі әрбір үйдің атқаратын міндетін сыртқы келбетінен 
ажырата алатын болу керек.

Қонақүй әдетте вестибюлден басталады. Себебі, келген қонақ 
осы қызмет бөлмесінде орын алады, тіркеуге тұрады, қонақүй 
әкімшілігімен танысады жэне т.б. Сондықтан да вестибюлдің ішкі 
өрнектелуі оны түрлі жиһаздармен жабдықталуы қонақүй үшін 
шешуші роль атқарады. Көп қабатты қонақүйлерде түрлі жарық 
беру жэне эр қабатты түстік композициялармен қамтамасыз ету, 
бұлда басты міндеттердің бірі. Бұл жерде де эрбір қабатқа 
орналасқан холдар, вестибюльдер, қонақ демалатын бөлмелер басқа 
бөлімшелерге қарағанда ерекшежабдықталуға тиіс. Әрбір қонақүй 
нөмірлерінің ішкі түрі, түсі әр түрлі болуы мүмкін, бірақ тұтасынан 
алғанда бір этаждың бойындағы холдар, ветибюлдер бір түс 
болғаны дұрыс. Бұл жерде жиһаздарда белгілі бір қызмет атқарады.
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Барлық уақытта қонақүйлердегі бөлмелердің эр қайсысының 
атқаратын белгілі бір бар. Жиһаздар мен түрлі ішкі интерьер, 
заттары осы бөлмелердің атқаратын қызметіне сәикес қойылады.

Бөлмелерді жабдықтау кезінде антропометрия ғылымы негізге 
алынады. Бұл ғылым бойынша адамның қозғалысы кезінде өзіне 
керекті кеңістік есепке алынады. Бұл кеңістіктің ғылыми түрде 
негізделген нормативтері бар. Осы номативтерге байланысты 
коридорлар, басқыштар, киім ілетін бөлмелер, туалет, ванна, 
асхана, ұйықгайтын бөлме т.б. құрылады. Қонақүйдегі әр бөлменің 
өзінің атқаратын қызметіне сэйкес аумағы эр түрлі болуы заңды. 
Қонақ көп жиналатын залдар, вестибюлдер, асханалар болуы шарт. 
Ал қонақүй нөмірлері осы нөмірлерге орналасатын адамдар санына 
қарап көлемін белгілейді. Мүндай есептелген көлемге қойылатын 
жиһаздар шағын, бірақ сиымды болуы керек.

Вестибюльдерде, қабылдау бөлмелерінде түрған жиһаздар бір 
мезгілде бірнеше қызмет атқаруы мүмкін. Бөлменің аумағын кең 
көрсету үшін, жиһаздар топталып немесе бірнеше зоналарға бөлініп 
жайластырылады. Жиһаздар қабырғаны бойлап қойылылуы да 
мүмкін немесе үлкен залдың ортасына екі жақты етіп қоюға да 
болады. Біз оны қалай қойғанымызда да белгілі бір тэртіпке 
негізделуіміз керек. Бөлмені жабдықтамастан бұрын біз осы 
бөлмеге тура келетін жиһаздарды іріктеп алуымыз керек. Қойылған 
жиһаздарымыз белгілі бір аяқталған композицияны көрсетуге тиіс. 
Және біз әр бөлмеде қонақтар қайсы уақытта көбірек болады, және 
олар қандай мақсатпен жиналады, мұны да есепке алуымыз керек. 
Себебі қонақ өзі үзақ отыратын бөлмеде жиһаздардың өзінің ішкі 
көңіл-күйіне сәйкес болғанын ұнатады. Ол отырған орнын жайлы- 
жұмсақ болғанын өзінің тұтынатын заттарынан жақын жерде 
орналасқанын қалайды. Ал қонақүй әкімшілігі барлық уақытта 
қонақтардың талабын қанағатгандыра білуге тиіс.

Біз жоғарыда қонақүйлерде жиһаздар өзі орналасқан бөлменің 
қызметінен сәйкес жабдықталады деп көрсеттік. Қонақүйлердің 
адамдар көп жиналатын залдарында негізгі жиһаз түрлі 
орындықтар мен банкеткалар жэне столдар. Бұл жерде 
қонақүйлерде көбінесе аласа жиһаздар қолданылады. Олар эдпдын 
бүкіл аумағы бойына қатарынан орналасады. Сонда залдың 
ішіндегі орналасқан орындардың санын көбейтуге, оны тез санап 
алуға, аласа орындықтар қою арқылы бөлменің ішкі биіктігін үлкен
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етіп көрсетуге т.б. мүмкіндіктер туады. Жалпы бөлменің көлемін 
адамдардың көз-қарасы тұрғысынан үлкейіп-кішірейіп көрінуі 
оның ішкі жиһаздарының, қабырғаларының түр-түсіне, салынған 
суреттеріне байланысты болса, бөлме төбесінің биік-аласалығы 
оның қандай түр-түспен боялуына байланысты. Қонақүйлердегі 
ресторандарда болатын түрлі концерттік, музыкалық жэне би 
залдары жиһаздармен басқаша жабдықталады. Музыкалық залда 
жиһаздар 2-ге бөлінеді. 1. инструмент жэне музыкант үшін 
қойылатын орындық немесе сцена. 2. тыңдармандар үшін 
қойылатын орындықгар. Би залында жиһаз міндетті түрде 
қабырғаларды жағалай қойылады. Сонда би үшін көп орын қалады. 
Қонақүйлердегі көлемі шағын бөлмелерде үлкен, биік жиһаздарды 
қойсақ, онда бөлме көлемі кішірейіп кетеді. Бөлменің ортасына 
ешқандай жиһаз қойыуға болмайды. Бұл жерде симметриялық заң 
сақталынбайды. Мебельдерді тығыз етіп сыртқы формасына 
қарамай оның алатын қызметіне қарай қою керек. Қазіргі кезде 
қонақүйлерде жиһаздармен жабдықталған түрақты ережелері бар 
жэне қонақүйлерге арнап жиһаз шығаратын арнаулы кәсіпорындар 
бар. Жиһаздардың атқаратын қызметі жағынан 2-ге бөлеміз. Олар 
әкімшілік-қызметтік жэне тұрғын бөлмелерге арналған жиһаздар 
болып 2-ге бөлінеді.

Қазіргі заманда көптеген қонақүйлердің бірінші қабаты түрлі 
қызметтік әкімшілік жэне басқару қызметіне беріледі. Мүндай 
эртүрлі салалардағы қызметтік бөлмелерде бір-бірінен жабдықтау 
арқылы бөліп қоюға болады. Қонақүйдегі ең бір маңызды қызмет 
атқаратын жәй вестибюль оның ерекшелігі туралы жоғарыда айтқа 
болатынбыз. Жалпы вестибюль 3-ке бөлінеді. 1. кезекші тіркеуші 
отыратын жұмыс жайы. 2. қонақтар үшін жайы. 3. қызмет 
бөлмелері.

Кезекші әкімші отыратын жұмыс жайы және басқа қызмет 
жайлары паспорт столы, пошта, анықтама бюросы, касса түрлі 
агенствалар келетін клиенттерден барьер арқылы бөлінеді. Кейінгі 
кезде кейбір қонақүйлерде мүндай жайларды ашық етіп 
орналастырып жүр. Бүл бір жағынан алғанда қолайлы да, себебі 
қонақты қарсы алғанда оңай болады. Негізінен алғанда қонақ үй 
кезекшісінің отыратын орны жабық, ал қонақ қабылдайтын орын 
ашық болғаны дұрыс. Мұндай кезекші отыратын орынға арнаулы 
жиһаз, секретерь-бюро қолданылады. Секретерь-бюроның ішінде
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түрлі керекті құжаттар, кілттер, хат-жобалары сақталады. Кей 
жағдайда биік секретерь-бюроның қасына аласа жұмыс столын 
қояды. Мұндай столда экімші қонақ жоқ кезде отырып жұмыс 
жасайды. Әкімші қонақүй тэртібі бойынша келген қонақты 
әрдайым түрып қарсы алуы керек. Оның жұмыс орны секретерь- 
бюроның қасында. Столдың жанына кіліт ілетін тақта мен түрлі 
хат-хабар үшін сөре жасап қояды. Егер әкімшінің жұмыс орны 
түрлі барьерлер мен залдан бөлініп тұрса онда барьердің алдына 
қонақ отырып документ толтыру үшін стол мен кресло қойылады. 
Әкімшінің отыратын орны үлкен -  кішілігі қонақүйдің үлкен -  
кішілігіне байланысты. Егер қонақүй үлкен болса, онда міндетті 
түрде экімшіге да үлкен жай бөлінеді. Бірақ қонақ болғанда да 
экімшінің жайы қонақтар үшін ашық болуға тиіс.

Қазіргі кезде қонақтарға қолайлы болуы үшін экімшінің қасына 
бухгалтерия бөлімін, қонақтармен есеп-айырысу бөлімін, 
паспортты стол бөлімін орналастырады. Олар қонақтардан биік 
айнадан жасапған сөрелер арқылы бөлініп тұр. Қонақгар барлық іс- 
қағаздарын рәсімдеу жүмыстарын бір жерде атқарғаны өздеріне 
қолайлы. Мұндай айнадан жасалған барьерлердің қонақтар 
жағында жазу жаза алатындай сөрелері болған дұрыс жэне 
қонақтарға араналған биіктігі 90-95 см жүмыс столдары және 
биіктігін өзгертіп түратын айналмалы креслолар болғаны дүрыс. 
Кейбір қонақүйлерде қазіргі заман талабына сәйкес 
бухалтерияларда компьютерлер орналасқан. Мұндай түрлі 
техникалық жабдықгардың көбеюіне байланысты олардың 
вестибюьлдер де емес арнаулы әкімшілік бөлмелер орналасқан 
бөлімге жай бөлімшелерден белуге тура келеді. Олар берік жэне 
қонымды, үстінгі беті дыбыс жұтататын материалдан жасалуы 
керек. Столдың астында аяқты қоятын арнаулы жабдық болады. 
Себебі, олардың орны ауысқанда дыбыстары шықпауы тиіс. 
Бухгалтериядағы столдар арнаулы картотекалық жәшіктермен және 
жабыстырылған тумбалармен жабдықталуға тиіс. Вестибюльде 
міндетті түрде гардероб орналасады. Оған ресторан мен барға 
келген адамдардың киімдері жэне осы қонақүйде жатқан 
адамдардың киімдері ілінеді. Қонақүйлердің қызметшілеріне 
арналған гардероб белек болады. Қызметкерлер жұмыс киімін 
ауыстырып киуі үшін арнаулы бөлме болуға тиІс. Олар киімдерін 
ауыстырғаннан кейін арнаулы жұмыскерлер лифтІмен күнделікті
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жүмыс орнына барады. Қонақүйдің көлеміне байланысты 
гардеробқа норма бойынша 0,08м2 жер қалдырылады. Гардероб 
вестибюльдің бір бұрышына арнаулы жасалған барьер арқылы 
жасалынады. Барьердің биіктігі 90 см, ені 55-60 см болады. 
Гардеробтың ішіне арнаулы жасалынған тік тұратын және 
қабырғаға ілінетін айналмалы (консальді) киім ілгіштер 
қолданылады. Әрбір қатар киім ілгіштің арасы 70 см болуы керек, 
сонда жүмыс істеуші қиналмастан киімдерді алып қоюына болады. 
Егер қонақүйде көпшілікке арналған кино не концерттік зал болса 
олардың киімі үшін гардеробтан бөлек жай ашылады. Сонда 
қонақүйде тұрақты жатқан адамдардың киімдері олардың киімімен 
араласпайды. Көптеген қонақүйлерде вестибюльде аяқ киім 
тазалайтын арнаулы орын болады немесе аяқ киім тазалайтын 
автомат қойылады. Вестибюльдерге қонақүйге келген
меймандардың құжатгарын реттегенше отырып дем алып тұратын 
дивандармен, креслолармен, журнал столдарымен жабдықтайды. 
Мүндай орындарда кейде қалаға шығу үшін такси күтіп отырған 
қонақүй меймандары да пайдаланады. Кейбір жағдайда
қонақүйлерге конференцияға, семинарға, мәжіліске келген 
қонақтар бір мезгілде көп топпен келіп қалады. Олардың анкета 
толтыратын жағдайларын жасау үшін вестибюльге бірнеше 
столдар, жазу құралдары дайын тұруга тиіс. Жалпы 
мейманхананың вестибюльіндегі қонақтық жай мейманхананың ең 
кіші көп жиналатын жері болып есептелінеді. Сондықтан бүл жерді 
жабдықтауға өте үлкен мэн береді.

Қонақ қабылдайтын бөлімге жақын жерде байланыс бөлімшесі, 
жинақ кассасы, жүк сақтау бөлмесі жэне т.б. бөлмелер. Бүл 
бөлімдердің барлығында қонақтар үшін олар жүмыс жасау үшін 
арнаулы жағдайлар жасалуы тиіс. Жүк сақтайтын бөлменің көлемі 
6-8 м2, биіктігі 2,2 м болуы керек. Кейінгі кездерде жүк сақтау 
бөлмесінің жанына арнаулы жабдықталған сейфтер қойылатын 
болып жүр. Жалпы вестибюлді эр түрлі мақсатта пайдалануға 
болады.Ол вестибюльдің көлеміне, архитектуралық, құрылыстық 
ерекшелігіне байланысты. Вестибюльдегі әр түрлі бөлімдерде бір — 
бірімен шыны бөгетшілермен, решеткалармен жэне басқада жеңіл 
барьерлермен белуге болады. Кейінгі кездерде қонақүйлерді салған 
кезде вестибюльдегі эр түрлі бөлімдерді бір -  бірінен ерекшелеу
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үшін оның төбесінің, еденінің биіктігін әр түрлі дәрежеде етіп 
жасайды немесе эр бөлменің материалын әр түрлі етіп жасайды.

Қонақүйді көркемдеп жабдықтау үшін оның түрімен 
жарықтандыру үлкен роль атқарады деп біз жоғарыда айтқан 
болатынбыз. Қолдан жарықтандыруды оның эр түрлі түрлері жай 
шам, аспалы шамдар, плофондар, шарлар, люстралар т.б. түрлері 
қолданылады. Қонақүй ішінде жүргенде олар бір түтас комплекс 
болып көрінуге тиіс. Тағы бір қонақүйді бөлуде қолданылатын әдіс 
мебелдермен түрлі тірі өсімдіктердің түрін әр түрлі ету. 
Қонақүйлерде міндетті түрде паспорт жэне транспорттық столдар 
болады. Олар жақсы жұмыс істеуі үшін оларға міндетті түрде жазу 
столдарын (бюро), сейфтарды, телефон байланысын, факс, 
компьютерлік техника беріледі. Шетелдік қонақтарды күту үшін 
арнаулы орын ашылады. Оның өзі 2 бөлімнен жұмыс жэне қонақ 
бөлімінен тұрады. Мүндай бөлуді екі түрлі жолмен жүзеге асырсақ 
болады. 1. биік айнадан жасалынған барьер қойып, 2. бөлек бір топ 
жазу столын қойу арқылы жүзеге асырамыз. Жалпы бұл бөлімде 
қонақтар көп уақыт отыратын болғандықтан бұл жердегі жиһаздар 
қонақтарға өте қолайлы етіп қойылуы тиіс. Вестибюльдегі жарық, 
жүмсақ адамның көзіне ұрмайтын болуы тиіс. Вестибюльде түрлі 
театрлардың, кинолардың жарнамалары, қала ішіндегі демалыс 
орындарының жарнамалары ілінетін болса, оларда тәртіппен 
көркемдік ерекшелігіне мән беріліп таныстырылуға тиіс. Сол 
сияқты залға орналасқан сувенир сататын бутиктер, баспа сөз 
бутиктері көркемдік жағынан мән беріліп орналасуға тиіс. Қазіргі 
кезде көптеген курорттық мейманханаларда немесе қаладағы ірі 
мейманханалардың өзінде бильярд залы орналасатын болып жүр. 
Оларды көбінесе подвалдық этаждарда немесе ең жоғарғы 
этаждарда орналасады. Бильярдтық столдардың түрлері көп. 
Олардың кішілері 225-125см болады, үлкендері (орыс бильярды) 
385-205см болады. Бильярд бөлмесі үлкен болуы керек. Әрбір 
столдардың арасында 152см, ал ұзына айналма жолдың ені 175см 
болуы тиіс. Қабырғаны жағалай ойыншылар отыратын столдар, 
стульдер тіпті буфетте қоюға болады. Қабырғыларға ойында 
қолданылатын «килер» түратын стойка қойылады оның көлемі 
150*75см. Бильярд шарларын ілетін ящикттер ілінеді, оның көлемі 
54*58см. Дуалдарға ереже ережесін іліп қойуға болады. Би 
залының жарықтандыруына ерекше мән береді. Вестибюль тобына
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кіретін тағы бір бөлім бұл шаштаразы бөлімі. Айналар тікелей 
қабырғаларға орналасады. Бұл жерде көптеген электр приборлары 
қолданатын болғандықтан ток беретін нүктелерге ерекше мэн беру 
керек. Шаштаразы бөлмесі көп жиналып және көп дизинфекция 
жүргізіп отыруы керек. Шаштаразы бөлімінде міндетгі түрде 
манекюр жэне косметика бөлімі болады. Кейде перделермен немесе 
басқада материалдармен бөлі арнаулы кабина жасайды. Клиент 
отыратын креслолар әдемі, жұмсақ эрі тез жуылатын 
материалдармен қапталады. Шаштараз бөлімінде қолданылатын 
құралдар, раковиналар крандар жалтырауық матталдан 
жасалынады немесе никельденген болады. Олардың түрі -  түсі 
болсада қабырғаның, едендың түр -  түсіне сәйкес келуі тиіс.

Кейбір қонақүйлерде вестибюльдердің өзінде бар мен кафе 
орналаса береді. Негізгі кафелерден вестибюльдегі кафенің 
ерекшелігі столында. Бұл жердегі столдардың биіктігі 105*1 Юсм 
болады. Стулдермен немесе табуреткаларда столға сәйкес биік 
болады. Олардың аралықтары тұйық болса 60см, ал ұзына бойына 
120см болуға тиіс. Официанттар аралықтағы жолмен жүріп тамақ 
тасиды. Ұстын мен столдардың аралығы 135см болады. Кейбір 
жағдайда официант болмайды мүндай жерлерде фуршеттік столдар 
қойылады. Фуршеттік столдарда қонақтар өздеріне өздері қызмет 
жасайды. Көптеген қонақүйлердің асханаларында, 
пансионаттардың залдарында қойылатын столдар 4 адамдық, сирек 
жағдайда 6-8 адамдық болады. Бір адамға шаққанда аралықтағы 
жолдармен қосып есептегенде шамамен 1,50м 2жер қалуға тиіс. 
Егер қонақ көп болса, орынды көбейту үшін түрлі жинамалы, 
жылжымалы столдар қолданылады. Олардың ені 62-65см болады. 
Кафелерде тұратын столдардың көлемі кішірек жэне дөңгелек 
болады. Олардьщ диаметрі 60-80см кафелердегі адам басына 
бөлінген орынды есптеген кезімізде, біз адам жүретін қосымша 
жолды 0,75м2 етіп қалдыруға тиіспіз. Егер қосымша жиналмалы 
жиһаз, қойсақ бұл көлем кішірейіп кетеді. Дөңгелек столдардың 
көлемі жолмен қосып есептегенде 155-182см болады. Ең тығыз 
қойылған кофе ішетін столдардың диаметрі 60 см болғанымен, 
өтетін жолмен қосып есептегенде 125-157см болады.
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2. Қонақүй қүралдары. Қонақүй мекемелеріне арналған 
жиһаздар.

Қазіргі кездегі қонақүйлердің ішкі интерьер жасаған кезде ең 
бір басты мақсаттың бірі барынша кеңістікті үлкейту. Бұл үшін біз 
қойылатын мебелдермен столдардың көлемін, қажеттілігін есепке 
алуымыз керек. Мебельдермен жасақтаған кезімізде біз 
қонақүйлердің категорияларын еспке аламыз. Ол өкімет бекіткен 
нормативтен ГостР 50644-94 бекітілген.

Қонақүйлердегі бөлмелер 1,2,3 жэне көп орындық болып 
бөлінеді. Барлық қонақүйдегі бөлмелер бір типте болғандықтан 
олардың мебельмен жабдықтау ережелері де бір. Бөлмелерді 
мебельмен жабдықтау кезінде 1 бөлменің көлемі еспке алынады. 
Неғұрлым бөлмені кең көрсету үшін біз мебельді қабырғаны 
жағалай орналастырамыз. Сол кезде мебельдер сырттан қараған 
адамдар үшін көзге үрын тұрмайды. Ол бейне бір қабырғаның ішіне 
еніп түрғандай көрінеді. Неғүрлым мебель бөлмеде аз орын алатын 
болса, онда бөлменің көлемі үлкейуі заңды. Бөлмелерге қойылатын 
мебелдердің көпшілігі едендан едэуір орналасуы керек. Себебі 
олардың астына шаң, кір-қоқыс жиналуы мүмкін. Сондықтанда 
көптеген мебелдерді қабырғаның ішіне енгізіп немесе іліп қоятын 
етіп жасайды. Іс -  жүзінде көргеніміздей бөлмедегі мебельдің 
санын азайтқаннан бөлменің қолайлығы өзгермейді. Әрбір мебел 
қонақ үшін көрініп тұрады жэне жинақты болады. 
Мейманханаларда қолданылатын столдарды екі тумбалықтан бір 
тумбалыққа ауыстыру арқылы біз көп орын үнемдейміз. Ал тумбаға 
салынатын қағаздарды біз қабырғаларға ілінген сөрелерге 
қойымуымызға болады. 2. есіктік шифонердің орнына біз бір 
есіктік шкаф қойымуымызға болады немесе алдынғы бөлмеге 
тікелей қабырғаға орналасқан шкафпен ауыстырамыз. 
Кроваттардың да арнаулы типтік түрлері белгіленген. Бүрын болған 
чемодандарға арналған ауыр столдарды қазір жеңіл, берік 
жиналмалы сөрелермен ауыстырды. Бөлме ішіндегі мебелдер көзге 
жақсы көріну үшін, яғни композициялық қүрылым пайда болу үшін 
олардың биіктігі бірдей етіп қоюымыз керек. Демек бөлмеде түрған 
ең биік зат киім шкафын алдынғы кіре -  беріс дэліз бөлмеге алып 
шығуымыз керек. Егер алдынғы дэліз бөлме болмаса онда шкафты 
барынша қабырғаға енгізіп жіберу керек. Қол жуғыштыда солай ету 
керек. Егер шкафты көрші бөлменің шкафымен қосып жасап
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кішкене қалқанша есбінде жасауға болады. Қалай болғанда 
дашкафты өз алдына бөлек қою әдемі бомайды.

Бөлме ішіндегі композицияны бұзбау үшін бөлмелердегі 
заттардың жалпы санын азайту керек. Ол үшін бірнеше затты 
қосып, бір тұтас зат, мебель жасауға болады. Кроватты түнгі 
столикпен қосып жіберуге болады. Жазу столын чемоданды қоятын 
сөремен қосып бір зат жасауға болады. Диванды столға немесе 
тумбаға қосып жасаса болады. Бөлмелердегі дуалдарға панель 
жүргізу керек. Ол бөлмеге басқа рең берумен қатар тазалық 
сақтауғада жақсы.қабырғаларғада түрлі ілгіштер қою арқылы біз 
жиналмалы стол, стуль, кроват қоюымызға болады. Жалпы 
бөлмедегі заттың орны болуы керек жэне ол көрініп түруы керек. 
Төмендегі таблицада осы норма көрсетілген.

р/
с

Түрлі мебелдермен қабырғаның 
арасындағы байланыстар

Арақашықтық см
Арақашық
тық

Жүретін
жол

1 Кроват пен қабырға аралығы 60 60
2 Параллель тұрған екі кроват арасы - 60
3 Бірінен кейін бірі тұрған кроваттар 10-40 -

4 Кереует пен шкафтың арасы - 60
5 Столдың шеті мен кереуеттің арасы 75 75-90
6 Кереуеттің шеті мен столдың арасы 10 110
7 Қарсы қабырғада тұрған стол мен 

кереуеттің арасы
90-100

8 Қарсы қабырғада тұрған екі 
кереуеттің арасы

- 110-120

9 Кресло мен журнал столының арасы 30 -

10 Кресло мен қабырғаның арасы 20 60-80
11 Стол мен орындықтың арасы 10 -

12 Қатар тұрған екі креслоның арасы 30 -

13 Қабырға мен жазу столының арасы 75 75-90
14 Қабырға мен оның қасында тұрған 

заттың арасы
5

Көптеген қонақүйлерде әр этажда холлдар орналасқан. Бұл 
холлдарды да қонақтық жэне дем алыс бұрышы есебінен 
пайдалануымызға болады. Холлда көбінесе этажға жауап беретін
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кезекші қызметкер отырады. Холлға лифт пен басқыш келіп 
шығады. Холлдарда адамдар көп жиналады. Төменнен көтерілген 
қонақтарды этаждағы кезекші қарсы алады және оны бөлмесіне 
дейін апарып орналастырады. Кейде холлдағы кезекші кілтті алып 
қалады не тапсырады. Холлды қонақ бөлме есебінде қолданса да 
болады. Бұл жерге жұмсақ мебелдер, жақсы ағаштан жасалған 
мебельдер, әдемі суреттер және гобилендер қойылады. Холлдарда 
көбінесе радио қабылдағыш немесе теледидарлар болады. 
Қабылдау бөлмелерінде холлдарда, қонақ бөлмелерде мебелдер 
көбінесе топ тобымен қойылады. Біз төменде 2-ші таблицада осы 
мебелдердің қалай қойылатынын көрсетеміз. Холдарда 8-12 адамға 
дейін отыратын дөңгелек столдар қойылады. Бұл столдарда 
туристтер болашақ маршрутты талқылайды, жиналыс өткізеді, 
алған әсерлерін ортаға салады. Жалпы қонақүйлерде қолданатын 
столдардың түрлері көп. Олар үш -  төртбұрышты, дөңгелек, дүрыс 
емес көп бұрышты т.б. болады. Биіктігі де әр түрлі болады. Жазу 
столдары 72-76 см, журнал столдары 50-60 см, шай ішетін столдар 
одан биіктеу болады.

Бөлме Жиһаз тобының қүрамы Ауданы,
см2

Холлдар, Стол және 2 кресло 190x200
көбінесе Дөңгелек стол (d=90) жэне 4 кресло 320 х 320
қабылдау Дөңгелек стол (d=130) жэне 6 орындық 230x230
бөлмесі. Дөңгелек стол (d=l 30) жэне 6 орындық 

60 см өтімділігімен
350 х350

Дөңгелек стол (d=140) жэне 6 орындық 370 х 370
Дөңгелек стол (d=140) жэне шеткі 380x470
өтімділігімен 390 х 400
Дөңгелек стол (d—120) жэне 4 кресло, 
диван

205 х 360

Тамақтану Диван, 2 кресло, стол (ұзын) 220x242
залы. 285x242
Мейрамхана Өтімділігі бар 4 орындық стол (тіке 305 х 242

орналасқан) 170x170
Тура осылай 6 орынды 
Тура осылай 10 орынды 
4 орындық стол (диоганальды

170x95

66

орналасқан) 150x150
Жазғы кафе Тура осылай өтімділігімен
немесе Дөңгелек стол (d=60) жэне 4 орындық
буфет

Минималды көлемді, орындығы бар 
квадрат стол

Ескерту: кресло көлемі 75-90 см, диван көлемі 90-210 см, 
кресло мен стол арасында 25-30 см орын қалу керек. Екі кресло 
арасында 25 см, диван мен кресло арасы 35 см болуға тиіс.

Қонақ бөлмелер мейманханадағы ең шуы көп бөлме. 
Сондықтан олар холл мен коридордан алысырақ орналасуға тиіс. 
Мүндай бөлмелерде көбінесе музыкалық аспаптар рояль, пианино 
қойылады. Рояльды ішкі қабырға жақтан, радиатор мен айнадан 
алысырақ, бірақ жарық жақсы түсетін жерге қою керек. Ал оның 
ашылған қақпағы дыбысты бөлменің ішіне қарай бағыттауға тиіс. 
Пианиноны қойғанда жарық ойнап отырған адамның сол жағынан 
түсуге тиіс және пианиноны суық қабырғаға тақап қоюға 
болмайды. Туристтік базаларда, кемпингтерде уақытша палаталық 
қалашықтарда телехабар көру үшін арнаулы орын бөлінеді. Бұл 
бөлме үйықтайтын және коридордан алысырақ болуға тиіс. 
Теледидардың қоюдың да өзінің тәртібі бар. 1-ден біз теледидар 
көретін адамдардың отыратын орындығының биіктігін есепке 
алуымыз керек. Соған қарап біз теледидарды қоямыз. 
Теледидардың экраны біздің көзіміздің орналасу дәрежесінен 
томен болуға тиіс. Бұл томен дәрежесі 7° тура келеді. Демек 
теледидар биіктігін 100-125 аралығында қоюымыз керек. Биікке 
орналасқан экран адамды тез шаршатады. Теледидардан отыратын 
қашықгық теледидардың экранынан 4-5 есе үлкен қашықтықта 
болуға тиіс. Ең алдыңғы қатар орындық кешінде 110 см болуға тиіс. 
Креслоның биікгігі 35-40 см аралықта болуға тиіс. Егер қойылған 
теледидардың киноскопының диагоналі 35 см болса, арақашықтық 
175-210 см аспауға тиіс. Ал экран диагоналі 59 см онда 295-354 см 
аспауы тиіс. Теледидарлар қоятын тумбалар көтеріліп түсетін 
болғаны дұрыс. Сонда біз теледидар биіктігін қолдан реттей 
аламыз. Кейде теледидарды арнаулы ілгектермен қабырғаға іліп 
қоюға болады. Теледидардан түскен жарық астам жарық болмауы
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керек. Залда тұрған орындықтар жеңіл болуы керек, себебі олар көп 
орын ауыстырады.

Қонақүйлерде қолданылатын мебельдер формасына, 
материалына, конструкциясына қарап көптеген топтарға бөлінеді. 
Біз жоғарыда қонақүйлерде орналасатын түрлі қосымша қызмет 
түрлерін почта, телеграф, касса, гардероб, шаштараз, әсемдік 
салоны, сауда нүктелері т.б. нүктелер туралы айтқан болатынбыз. 
Қызмет түрлерінің әртүрлі болуына байланысты оларға қолданатын 
мебелдердің әртүрлі болуы да заңды. Бұл жерде қолданылатын 
мебелдер өздерінің материалына қарап та бірнеше топқа бөлінеді. 
Қонақүй жаңадан салынған кезде оган қолданатын мебельдер 
арнаулы ағаш шеберханаларында жасалған. Ілгеріде жасалынатын 
мебельдердің көпшілігі бір-біріне желім арқылы қиюластырылып 
жасалынатын. Қазіргі кездегі мебельдер көбінесе болт арқылы 
қатайтылады. Ағаштан жасалынған мебельдердің материалдары да 
эртүрлі болады, қуыс, желімденген, қаптама т.б. кейінгі кезде 
көбінесе ағаш үйінділерінен желімделіп, престеліп жасалған 
материалдардан істелініп жүр. Мебельдердің кейбіреулері, жонғыш 
станоктарда арнаулы формаға келтіріледі. Кейбір иілмелі мебельдің 
түрлері де бар. Лоджияларда, балкондарда, тоқыма мебельдерде 
кеңінен қолданылады. Қазір мебель жасауда ағаш пен темірді 
араластырып жасау кеңінен қолданылады. Мебельдер құрылысына 
қарап қатты, жартылай қатты, жұмсақ, жартылай жұмсақ болып 
бөлінеді. Жартылай қатты мебельдерге біз отыратын жері мен 
арқалығына 5-10 мм жұмсақ қаптама қойған мебельдерді 
жатқызсақ, жартылай жүмсақ мебельдерге қаптаманың қалындығы 
30-50 мм болуға тиіс. Кейде мүндай қаптамаларға паралоннан, 
латекетен жасалган ремендер қолданылады.

Жүмсақ мебельдердің орындығы жұмсақ, арқалығы мен 
шынтақ тірейтін жері жұмсақ, жартылай жүмсақ болып 
жасалынады. Жұмсақ орындығы пружина қою арқылы 
пеноеденицуританнан жасалынады. Мебельдер жиналмалы болу 
үшін оны болттармен, шруптармен және басқа да түрлі 
бекітпелермен бекітуге болады. Жиналмалы мебельді шашып 
қойып жинауға болмайды, олар бүктеледі. Тұтас бір көркем өнер 
композициясын туғызу үшін мебельдерді қоя білуіміз керек. Кейде 
мұндай композицияға 2 не оданда көп мебельдер кіреді. Кейбір 
жағдайда мүлдем бір-бірімен байланысы жоқ, бірақ тұтас бір
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композицияға кіретін мебельдерді де қоя береді. Қонақүйлерде 
қолайлық үшін көптеген ілме материалдарды қолданатынымызды 
жоғарыда айтқанбыз.

Бақылау сүрақтары
1. Қонақүйлердің ішкі бөлмелерін жиһазбен жасақтау жэне 

эстетикалық талғамымен құру.
2. Қонақүйдегі адам тұратын бөлмелерді жиһазбен жасактау.
3. Холлдарды жабдықтау.
4. Қонақүйдің мебельдері.
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7 тақырып. Қонақүй интерьерін декоративті безендіру

1. Қонақүй интерьерін декоративті безендіру
2. Бөлмелерді декоративті қолөнер туындыларымен жабдықтау.
3 . Өсімдіктерді егу тэсілдері және оларды күту стратегиясы.
4. Өсімдіктерді таңдау, отырғызу жэне күту.

1. Қонақүй интерьерін декоративті безендіру.
Қонақүйдің ішкі архитектуралық құрылыс жабдықтарын 

(желдеткіштер мен бөлме ішіндегі есік, терезе жақтауларын) жарық 
беретін және ауа ауыстыратын құрал-саймандарды безендіру 
арқылы біз оның адамдарға тигізетін жағымды әсерін күшейте 
аламыз. Түрлі майда жабдықтарды, бағыттағыш жазуларды, 
бөлменің нөмерін, атын, сигнализациялық құрылыстарды, 
қоңырауларды, түрлі шрифтермен, орнаменттермен жарық беру 
нүктелерін декоративті эсемдеу мен бөлменің ішкі көрінісін 
мүлдем өзгертсе болады. Холлды, қонақ бөлмені, қабылдау 
бөлмесін уақытша қалқанша қою арқылы бір-бірінен бөле салсақ, 
онда қонақүйіміздің ішінде бір нәрсе жетпей түрғандай болады. 
Мұндай қалқаншаларды түрлі оюлармен нақышталып жасаған, 
темірден қүйылған немесе декоративтік ағаштардан жаңғақ, емен 
т.б. ағаштарынан жасалған қалқаншалар қою арқылы бөлме ішіне 
басқа көркемдік сипат бере аламыз. Әдетте қонақүйде жолаушы 
кіреберіс холлдан бастап зерттей бастайды. Сондықтан холлдың 
едені түрлі түсті оюланған материалдан жасалынғаны дүрыс. 
Коридордың, вестибюльдің едендерінің деңгейі бірдей болмағаны 
дұрыс. Бұлар арқылы біз жарық пен түстің өзгертуін қолдан жасай 
аламыз. Жалпы бөлме ішіндегі түрлі қызметтік бөлінушілікті 
декоративті жабдықтау арқылы білдіруімізге болады. Холлдарда 
орналасқан түрлі туристтерге арналған сауда нүктелері де эртүрлі 
түспен безендірілгені холлға басқаша сипат береді. Мұндай 
қосымша қызмет көрсету нүктелері, олардың сөрелері тауарды 
орналастыратын шкафтары, мұздатқыштары тағы басқа адамның 
көзіне көрінетін интерьерлері жеңіл материалдан, жеңіл 
архитектуралық көріністермен жасалынады. Шетел қонақтарына 
қызмет жасау бюролары көбінесе арнайы дайындалады. Холл 
ішінде түрлі жарнамалық мэні бар суреттер ілінеді. Онда сол 
аудандағы туристтерге көрсетілетін көркем орындар бейнеленеді.
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Ондай суреттерді еденнен 130-150 см биіктікте, адамның көзіне 
байқала бермейтін қатты жіптермен (леска) іліп қолды. Ілген кезде 
де суреттің түсіне мэн беру керек. Қатарынан бір түсті бірнеше 
суретті ілуге болмайды. Ілгері кезде холлдарға, коридорларға 
майлы боямен салынып, сырты алтын түстес ауыр рамаға 
орнатылған суреттерді ілу дэстүр болған еді. Қазір бүл қалып бара 
жатыр. Қазіргі' қонақүйлерде холлдың, коридордың қабырғалары 
шағын көлемдеғі эшекейлермен безендіріледі. (кішігірім акварель, 
эстамп, декоративті тарелка, рельефтер т.б.). Ескі үлгідегі түрлі 
суреттерді бай үлгідегі рамаға орналастырып ескі архитектуралық 
қонақүйлерде арнаулы жабдықтаған бөлмелерде орналастырады. 
Мұндай бөлмелердің іші қолдан жасалған оюлармен әшкейленеді, 
бөлмелердің терезелері тар жэне биік, люстралары үлкен жэне 
ауыр, панельдері бар, кілемдермен жэне ауыр жиһазбен 
жабдықталады.

Қабырғаларға түрлі кқркем сурет туындыларын ілген кезде біз 
міндетті түрде түсетін жарықты есепке алуымыз керек. Әдетте 
суреттерге төбеден түскен шашыранды жарық түскені дұрыс. Ал 
қолдан жасалынған мүсіндерге жарық төменнен жоғары қарай 
беріледі. Жалпы бөлме ішін безендіруде біз белгілі бір басты 
тақырыпты аламыз. Қолданылған барлық материалдардың мазмұны 
арқылы біз тұтас бір композициялық ұғым беруіміз керек. Демек, 
әшекейлер өз бетінше басты ойдан бөлек мэн бере алмайды, бірақ 
басты ойды толықтыру үшін керек. Бас бейне арқылы біз туристке 
ой салып оның көркемдік образдық білімін көтеруіміз керек.

Холлдарға орналасқан түрлі көрмелер, сауда нүктелері, 
киоскалар, жарнама қалқаншалары интерберге кіруге тиіс. Түрлі 
киоскілердегі сатылу үшін қойылған тауарлар дұрыс 
орналастырылмаса, көзге қолайсыз көрінеді. Әрбір сатылуға 
қойылған тауардың өзінің орны болуға тиіс. Қосымаша тауарлар 
үшін көзге көрінбейтін сөрелер, столдар жасалынады. Қазір 
техниканың дамуына байланысты ішкі безендіру жұмыстарына 
ағаш, шыны, фанер, болат, алюминий, дюралюминий, 
синтетикалық материалдар, пластиктер, пенопластар, мыс сымдар 
тағы басқа кеңінен қолданамыз. Қонақүй холын әсем көрсету үшін 
түрлі материалдан жасалынған декоративті гүлдер, жеміс ағаштары 
қолданыла береді. Бүларды жарықтандырғанымызда біреуінің 
көлеңкесі екіншісіне түспеуін қадағалауымыз керек. Бұл үшін түрлі
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рефлекторлар, айналар, түрлі-түсті жарық көздері қолданылады. 
Егер зат қоятын сөрелеріміз биікке орналасса түрлі бір бағытта 
жарық беретін светильниктер, шамдар қолданылады.

2. Бөлмелерді декоративті қолөнер туындыларымен 
жабдықтау.

Бөлмелерді декоративті қолөнер туындыларымен жабдықтау 
деген үғымның екі мэні бар. Мұндай туындылар көбінесе адам 
тұрмысынан алынады және бөлменің ішкі жабдықтарын 
толықтырады. Мұндай заттар тек әшекілеуге ғана емес, сол 
бөлмеде тұрып жатқан адам үшін керекті. Жалпы декоративті 
қолөнер мэдениетінің міндетті ол әдемі заттар жасау арқылы 
адамдардың материалдық-тұрмыстық жэне мэдени көркемділігін 
арттыру, сол арқылы халыққа эстетикалық тәрбие беру.

Жалпы қолөнер мэдениеті тарихпен тығыз байланысты. Олар 
бізге дейін өмір сүрген арғы ата-бабаларымыздан қалған мәдени 
мұраларды бізге жеткізеді. Жалпы біз өмірде көптеген заттарды 
қолданамыз және күнделікті қолданып жүргеннен кейін, оның 
әсемдік сипатына ерекше мән бере бермейміз. Ал бөлме ішін 
мұндай қолөнер туындысымен жабдықтау дегеніміз ол ең әсем сұлу 
материалдарды халықтың көрінісіне қою деген сөз қол өнер 
мэдениеті халық мәдениеті. Онда барлық материалдар қолдана 
береді. Қол өнер мэдениетінің тағы бір ерекшелігі, оның 
ескілігінде. Оған жиһаз, еңбек құралы, ыдыс, қару-жарақ, кілем, 
мата, шаруашылық заттары тағы басқа кеңінен қолданылады. Бұл 
сана безендірудің ең бай саласы. Себебі, адам өмірінде эрбір заттың 
өзінің алатын орны бар. Бұл затты жасаушы қанша адам болса, 
сонша көзқарас та бар. Сондықтан да бір заттың тек бір ғана 
көрінісі болуы мүмкін емес. Кейбір заттар уақыттың өтуіне 
байланысты тұтынудан қалуы мүмкін. Бірақ шебер жасалған 
көркем өнер туындысы ретінде оның мэні жойылмайды. Қонақүйді 
бір ғана қол өнер туындысымен жасақтап қою мүмкін емес. Ол 
түтас композииялық жүйенің бір бөлімі қазіргі кезде көптеген 
қонақүйлер шыны мен бетонның қосындысынан салынады. Олар 
жансыз көрушіге суық эсер қалдырады. Егер бөлме ішіне біз шебер 
қолдан жасалынған адам жататын сөре, диван, тоқылған кілем, бет 
сүртетін сүлгі, әдемі перде ілсек, сонда барып бөлмеге жан кіреді. 
Мысалы, әдемі сурет салынған ваза бөлмеге ерекше рең береді.
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Бөлмені қол өнер туындысымен жабдықтауда біз шамадан тыс 
көп байытып жіберуден сақтануымыз керек. Жэне бір бөлмеге 
белігілі бір мазмұндағы сурет туындыларын ілгеніміз дұрыс. Сонда 
барып біз ала-құлалықтан сақтанамыз және көрушіні тек белгілі бір 
бағытта ойлануға итермелейміз. Қазіргі кездегі қонақүйлердің 
көпшілігінде гүл егілетін вазалар, кашеденар (ыдыс), стол үстіне 
қойылатын мүсіндер, рельефтік суреттер, барельефтер қолданылып 
жүр. Бұларды да бір жерге үйіп тастауға болмайды. Бөлме ішін 
әшекейленгенімізде қоятын заттарымыздың түрмыстық мэні де 
болуы керек. Мысалы, бөлмеде міндетті түрде су ішетін графин 
мен стакан, күлсалғыш, гүл үшін ваза болуы міндетті. Қолөнер - 
халықгікі. Бұрын халық шеберлері көбінесе бір-бірінен көшіретін 
болса, қазіргі кезде олар заманның талабына сай жаңа сатыға 
көтеріліп отыр. Қазіргі түсінік пен түтыну басқаша. Демек, қолөнер 
туындылары да соған жауап беруге тиіс. Біз жоғарыда эрбір 
шебердің кез-келген затқа деген өзінің көзқарасы болады деп 
айттық, бүдан барып шығатын қорытынды, әрбір қолөнер 
туындысын жасаған шебердің түсінігіне байланысты өзіндік 
ерекшелігі болатыны даусыз нәрсе. Мүндай туындылар көрушіні 
зеріктірмейді. Біздің елімізде көркемөнер туындыларды алушылар 
көп. Оны жасайтын материалдар да сан алуан. Көп уақыт бойы 
хрустальді безеу, оның қырларын шығару, хрусталь ыдыстарды 
түрлі жапырақшалармен әсемдеу қолөнерде үлкен орын алды. Қазір 
түрлі-түсті шынылармен безендіру хрустальмен безендірумен қатар 
дамып отыр. Оған біздің елімізде химия өнеркәсібінің дамуы да көп 
себеп болды. Зат жасаушы шебердің дүниетанымы, түсінігі сол 
жасаған заттан көрінеді. Әр шебердің қолтаңбасы әртүрлі. 
Барлығына ортақ заңдылық сақгалғанымен, бірақ оған жететін эр 
шебердің өзінің жолы бар. Біз туындыны «құрғақ», «нэрлі», «әлсіз» 
тағы басқа теңдеулермен ерекшелейміз. Бірақ туындыдағы әрбір 
сызықтың жанама белдеушелердің, жапырақшалардың тіпті 
қырлардың өзінің алатын орны бар. Ол туындыны толтырады, 
байытады. Тіпті кейде мэнін өзгертеді. Қолөнер мәдениетінде 
шығармашылық екі бағытта: сюжеттік және орнаменттік бағытта 
дамып келеді. Кейбір жағдайда үлкен әлеуметтік жэне тарихи мэні 
бар қолөнер туындылары бөлме ішіндегі жалпы көркемдеу 
жұмысына басқаша сипат береді. Оның тарихи мэні бар дейтініміз 
қолөнер туындысын шебер қаншама әшекеймен безендірсе де,
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оның бастапқы мэнін бұзуға құқығы жоқ. Егер бұл тарихи 
заңдылық сақгалмаса, онда қолөнер туындысы өзінің тарихи мәнін 
жоғалтады.

Қазіргі заманда қолөнер туындыларын жасайтын жаңа 
материал, түрлі қоспалар дүниеге келді. Әр материалдың өзіне тэн 
ерекшелігі: жұмсақтығы, салмақтылығы, иілгіштігі, жарық
өткіздіштігі, түрі, түсі тағы басқа да ерекшеліктері болуы заңды 
нәрсе. Шебер бұл материалдарды қонақүй интерьеріне қолданар 
алдында оның ерекшеліктерін адамдарға тигізер әсерін оқып 
үйренуге міндетті. Кейде біз ішкі жабдықтау жұмыстарымен 
танысқан кездерімізде кейбір туындыларға «сөйлеп түр» деп баға 
береміз. Демек, бұл туынды адамның ойына ерекше эсер ете 
алатын, оны қабылдауға мэжбүр ететін туынды. Мұндай туындыны 
нағыз өз ісінің шебері ғана жасай алады. Шебер туындыны жасар 
алдында оның шын, реалистік мағынасынан шықпау туындының 
көркем жасалуына, оның қонақүйдің жалпы безендірілуіне қатысын 
анықтайды.

Безендіруге тағы бір көп қолданылатын нэрселер - ол түрлі 
эмблемалар (таңбалар).

3. Өсімдіктерді егу тәсілдері және оларды күту 
стратегиясы.

Соңғы жылдары елімізде бетон мен шыныдан салынған көлемі 
өте үлкен, көп қабатты қонақүйлердің көбеюіне байланысты оның 
ішін көгалдандыру мәселесі күн тэртібіне қойылды. Қонақүй 
құрылысы жоспарланғанда арнаулы көгалдандырылуға арналған, 
жарық мол түсетін орындар жоспарланады. Қонақүйлерде 
көгалдандыруда біз оның ішінде микроклимат жасауды жүзеге 
асырамыз. Қонақүйлердің вестибюльдерінде, холлдарында, әсіресе, 
туристерді қабылдау аймақтарында орналасқан ірі ағаштардан 
тұратын өсімдіктер дүниесі шын мэнінде тірі табиғат ішінде 
жүргендей эсер қалдырады. Өсімдіктерді үлкен-үлкен арнаулы 
күбілерге өсіреді де, оны еденге немесе еденнен арнайы 
қалдырылған ойықтарға жайластырады. Кейде холлды, коридорды, 
вестибюльді қолдан өсірген ағаштарды қалқан етіп бөлуге де 
болады. Күбілер еденмен оның плиткасымен, мозайкасымен түстес 
болуы керек. Кей жағдайда бір топ ағашты арнаулы салған ұзынша 
күбіге жайластырылады. Мұндай топ кашпоклумбасы деп аталады. 
Холлдарды арнаулы өсірілген оралғыш шырмауық өсімдіктермен
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де белуге болады. Олар оралып өсу үшін ағаштан немесе металлдан 
жеңіл каркастар жасалады. Мүндай каркастарға горшоктарды 
орналастыратын арнаулы қысқаштар жасалынады. Шырмауық 
гүлдердің кейбір түрлері төменнен жоғары қарай өрмелеп өссе, 
сондықтан мұндай гүл өсірілген горшоктарда каркастың төменгі 
жағына қояды. Мүндай гүлдерге жататындар ақ жэне ашық қызыл 
түстес плюштер, олардың иісі әдемі болады, жапырақтары эдемі, 
жұмсақ. Жалпы шырмауықтар дүниесінде плюш гүлі өзінің 
шыдамдылығы мен әдемілігі жөнінен бірінші орын алады. Олардың 
кейбіреулерінің бір түрі бүтін бір қабырғаны жауып кетеді. Бөлме 
ішінде арналған жүзімнің түрлері де бар. Оның ірі ала жапырағы 
болады, бірақ оны қысты күні жинап қоюға тура келеді. Себебі 
жапырақтары түседі.

Шырмауық гүлдердің ішінде тағы біреуі аспарагус гүлі. Оның 
жапырақгары мамықтай жүмсақ болады. Аспарагустың бір түрі 
плюмозус өзінің майда ақ гүлдерімен жэне қып-қызыл жемісімен 
бөлмеге керемет рең береді. Бірақ плюмозус үшін бөлмеде үнемі 
жоғарғы температура болуы керек. Егер біз температураны ұстай 
алмасақ, онда бізге аспарагус емес, скаденс гүлін екеніміз дұрыс. 
Ол суыққа төзімді. Ең бір шыдамды шырмауық гүлдердің бірі -  
традесканце гүлі. Оның жапырақтарының түрі қызыл, жасыл, ала, 
жэне гүлді өте көп салады.

Қонақүй сыртынан көрінген көптеген өсімдіктерді ішке де егу 
арқылы біз саяхатшыға қонақүй ішінде жүргенде өзін табиғат 
аясында жүргендей сезінуге алып келеміз. Түрлі аспацементтен, 
ағаштан, темір бетоннан жасалган күбілерде біз терезе алдына 
орналастырсақ та болады. Кейбір жағдайда гүлді екі айнаның 
арасына да ere береді. Бірақ ол үшін айналардың арақашықтығы 
едәуір болуға тиіс. Жалпы терезе алдына орналасқан күбілердің 
астыңғы жағынан сыртқа шығатын труба қойылады. Сонда артық 
су сыртқа шығып кетеді. Мүндай трубаларды күбі ішінен 
топырақтың астыңғы жағынан да қоюға болады, себебі қысты күні 
одан жылы су өткен кезде, топырақ жылиды. Мүндай қораптардың 
сыртында термоизоляциялық орама болады. Кейде холлды салып 
жатқан кезде тура еденнің өзінен арнаулы қуыстар қалдырылады. 
Бұл қуыстарды құнарлы топырақтар толытырып, оның да астынан 
су жіберілетін трубалар қойылады. Табиғатпен барынша ұқсасты 
болу үшін кейде мұндай шұңқырлар арасынан тас, құм сеуіп қояды. 
Немесе аласалау өсетін шөп ұрығын отырғызады. Мұндай 
жерлерде күн сәулесі мол түсуге тиіс. Осындай көгалдардың ішіне
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саяхатшылар тамақ ішетін столдарды жайластырса, онда 
саяхатшылар тура табиғат аясында тамақ ішіп отырғандай болады. 
Іштегі көгалдандыру дүниесі сырттағы табиғатпен бірдей болуы 
керек. Кейбір жағдайда осылардың ортасынан қолдан жасалынған 
шағын су қоймасын немесе көлшік жасауға болады. Егер 
қонақүйдің қабырғасы кірпіштен не тастан қаланған болса, 
өсімдіктерді сол қабырғаның астынғы жағынан егіп, шпалерлермен 
жоғары көтерген дұрыс. Бұндай кезде Индия шырмауыгы, бенгал 
розасы немесе полиант розаларын еккен дұрыс. Себебі бүл розалар 
өте көп гүлдейді, сондықтан да, оған жарық пен таза ауа өте көп 
керек. Егер бұл розаларға жақсы қараса, олар ерте көктемнен күздің 
ең соңғы күніне дейін гүлдеп түрады. Олардың гүлдері өте ашық 
түстес жэне хош иісті. Жалпы гүлдерді қонақүйлердің ішкі 
ауласында, солярийлерде, көпшілік қолданылатын терассалар мен 
балкондарда, жазғы кафелер мен барларда қолдануға болады.

4. Өсімдіктерді таңдау, отырғызу және күту.
Кез келген өсімдіктің өсуі үшін жарық, жылу жэне ылғалдық 

керек. Кәдімгі бөлмелерде өсімдік өсірудің қиындығы, біз оған 
жеткілікті дәрежеде жарық жэне ылғалдық жеткізіп бере алмаймыз. 
Қазіргі мейманханалардың көпшілігі биік әрі жарық, бірақ мүндай 
бөлмелер бір жағынан қолайлы болғанымен, екінші жағынан 
өсімдіктер үшін қауіпті. Себебі, олар тіке түскен күннің сәулесінен 
қурап қалуы мүмкін. Үйдің оңтүстік жағы өсімдіктер үшін қыста 
қолайлы болғанымен көктем мен жазда қатты ысуына байланысты 
өсімдіктер үшін қолайсыз. Оңтүстік батыс жэне батыс жағы 
өсімдіктер үшін қолайсыз. Қонақүй бөлмелерінің терезелерін қалың 
пердемен жабуға болмайды. Себебі, ол ауаны тез ластайды. Түрлі 
гүлдік өсімдіктер -  калалар, бегониялар, пеларгониялар, 
цикламендер, хризантемалар, геоксиндер, архидеялар және де басқа 
пияз тектес гүлдер жарықты өте көп керек етеді. Фикустар, 
мирталар, лаврлар, жапырағы қалың болғандықтан жарықты көп 
сұрамайды. Папоратник пен пальмалар да жарықты көп талап 
етпейді.

Кейбір гүлдер олардың жапырақтары шүбар түстес болады. 
Егер жарық түспесе олар тез солып қалады. Оңтүстік жаққа 
орналасқан терезелердің алдына кактустерді, агабаларды, 
алоэларды, акацияларды немесе гүлдейтін бүталарды, жасминдерді 
қойған дұрыс. Олардан алысырақ жерге еденге немесе стол үстіне 
амаралистерді, антиринумдарды, калаларды, бегонияларды,
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кепаристерді, мирталарды, кливендерді койсақ, одан да алые жерге 
драценалар менфикустарды қоямыз. Өсімдіктерді таңдағанда біз 
оның ерекшеліктерін оқып үйренуіміз керек. Оларды біз былай 
бөлеміз. Әдемі гүлдері бар, әдемі жапырақтары бар, әдемі жемістері 
бар, гүлдері хош иісті.

Бөлме ішіндегі ауа құрғақ болса, онда өсімдіктерге ылғал 
жетіспейді. Топырақтардың құрғауына байланысты тамырлар 
сабақтарына су жеткізіп бере алмайды. Егер құрғақшылық орталық 
жылу жүйесінен болса, онда батареялардың үстіне су қүйылған 
ыдыстар қойылады. Бірақ бөлменің артық ылғалданып кетуі де 
өсімдіктерге зиян. Кейбір гүлдер жапырақтарын жиі-жиі таза сумей 
шайып тұрганды ұнатады. Себебі, олардың жапырақтары өте тығыз 
орналасқан. Олардың бетіне шаң тұрып қалғаннан кейін тез 
қурайды. Мұндай гүлдердің қатарына фикустарды, камелияларды 
және папоротниктерді жатқызамыз. Су бүркіп тұрған бөлме 
ішіндегі ылғалдықты да көтереді. Өсімдіктерді таңдаған кезде біз 
мынау таблицадағы көрсеткіштерді есепке аламыз.

Бөлме
лер

Гүлдейтін өсімдіктер Декоративті қылқан 
жапырақты 
өсімдіктер

Шырмауық
және

ампельді
өсімдіктерШөптек-

тес
Бұта жэне 
жартылай 

бұта тектес

Қылқан
жапырақ

ты

Бұта
лар

Сал- Пелар- Акация Жүзім
қын гония Мирта Маттиола
8°- Примула Омандр Пасси
12°С Хризан- Рододендр флора
дейін тема ОН Аспарагус
(вести Цикла- Комедия Плющ
бюль- мена Роза тектас
Дер, Гвоздика Фиксия Герань
холл- Цинера- Настурция
дар, рии Лоблия
басқы Кливия Традескан
штар) ция
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Жылы Актири- Гардения Бегония Фикус
14°С- нум Клероден- Креднери Пан-
16°С Глокси- дрон Бегония дарус
дейін НИН

Орхидея
Узамбар-
лық
Фиалка
Бромельді

Қытай
розасы

реке
Филоден
дрон
Сансевьера

Мимо
за

Бөлме гүлдерін міндетті түрде 10 күнде 2 рет тазалап тұруымыз 
керек. Жаз күндері одан да жиі тазалау керек. Себебі, жапырақтарға 
шаң тұрып қалуы мүмкін. Жапырақтарды жұмсақ құрғақ 
шүберекпен немесе губкамен сүртеді. Бархатты жапырақты 
өсімдіктерді кішкентай кисточкамен тазалайды. Жапырақтар 
ауырмауы үшін оларды парсы ромашкасының ерітіндісімен, 
ерітілген көк сабынның немесе темекінің қоспасымен жуады. Арада 
1-2 сағат кейін оларды жылы сумей шайып тастайды.

Өсімдіктер егілетін қүтыларды, күбілерді, жәшіктерді тез-тез 
тазалап тұру керек. Олар ауа өтетін материалдан жасалғаны дұрыс. 
Сырты синтетикалық материалдан, металдан жасалынып, майлы 
немесе эмальді краскамен сырланған ыдыстарды қолдануға 
болмайды. Гүлдер егілген ыдыстарды жайластыратын арнаулы 
қондырғылар, столдар құтылар үшін жардиньеркалар жасалынады. 
Мүндай қондырғыштар пластмассадан, айна пластиктен, шыныдан 
жасалынады. Өсімдіктердің дұрыс өсуі үшін, оларды уақытында 
суару керек. Жэне өсімдіктерді еккенде олардың қайсысы қанша су 
ішеді, соны білуі керек. Суды көп сұрайтын өсімдікті суды көп 
қажет етпейтін өсімдікпен бір жерге егуге болмайды. Өсімдік бой 
алып келе жатқанда көп суды қажет етеді. Артық берілген су 
өсімдіктерге зиян. Кейбір пияз ұрықты жэне топтық ұрықты 
өсімдіктерді қысты күні мүлдем суаруға болмайды. Ыстық -  құрғақ 
жайдағы өсімдіктер жиі-жиі, бұлтты күндері азырақ суарады. 
Гүлдеп түрған өсімдікті көп суару керек. Су беру өсімдік түрған 
ыдыстың көлеміне де байланысты. Өсімдіктерді кешке таман 
суарған дұрыс. Себебі түнде су аз буланады. Суды өсімдіктің бір 
жағынан ағызу керек, суды гүлдің өзіне тікелей қуюға болмайды. 
Суаруға лас жэне мүздай суды қолдануға болмайды. Ол
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өсімдіктердің тамырларын шірітіп, жапырақтарын түсіріп 
тастайды. Судың температурасы бөлмедегі температурадан сәл 
жоғары болуға тиіс. Жалпы қонақүйлерде бау шаруашылығын 
үйымдастыру үшін міндетті түрде маман адамдарды жұмысқа тарту 
керек. Себебі, мұндай шаруашылық арнаулы білімді талап етеді.

Бақылау сүрақгары
1. Қонақүй интерьерін декоративті безендіру
2. Бөлмелерді декоративті қолөнер туындыларымен жабдықтау.
3. Қонақүй интерьеріндегі декоративті өсімдіктер.
4. Өсімдіктерді таңдау, отырғызу жэне күту.
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8тақырып. Қонақүйдің ішкі дизайны

1. Жиһаз, қонақүйлі-мейрамханалы технологиялық процестің 
жұмсақ жэне қатты инвентарьмен жасақталуы

2. Тарихи стильдер кестесі
3. Қазіргі заманғы қонақүйлердің дамуы
4. Қонақүйдегі санитария-гигиеналық талаптар

1. Жиһаз, қонақүйлі-мейрамханалы технологиялық 
процестің жұмсақ және қатты инвентарьмен жасақгалуы.

Қазіргі кезде біздің елімізде дизайн саласындағы шетелдік және 
отандық шеберлердің жетістіктеріне байланысты қонақүй 
интерерлеріне көтеріңкі талаптар қойылады.

Көңілге жай орта, жақсы демалысты жасауға бағытталған жаңа 
үй концепциясы бөлмелердің комфорттылығы мен эстетикалық 
дәрежесіне жоғарғы талаптар қойылып жатыр.

«Ішкі дизайн» түсінігіне нөмір ішінде жиһаздардың орналасуы, 
дуалдардың сылануы, ішкі бөлмелердің архитектурасы жэне 
қонақүй клиентінің көзіне ұнайтынның барлығы жатады. 
Интерьердің барлық компоненттері бір-бірімен тығыз байланыста 
болуы керек. Сонда, жиһаз орналастыруы аудан көлемімен ал 
жарық жиһаздың орналасуымен байланысты. Жарық интерьердің 
түстік шешіміне эсер етеді, архитектураның түсі жиһаз түсімен, ал 
жиһаз түсі-мата түсімен байланысты.

Ішкі дизайн мәселесі -  комплексті мәселе, және келесі 
заңдылықтардың есебімен комплексті түрде шешуі керек: 
утилитарлықтан әдемілікке, кеңістіктік сезінуді, жарықты сезінуді 
жасау, қонақүйдің біркелкілігін үстану. Бастысы-дизайн арқылы 
қонақүй клиентурасына өзінің қарым қатынасын көрсете білу.

Әр түрлі мәдениеттердің конфортқа деген көзқарасы эртүрлі. 
Қанша ел болса, уақытша тұру орындарын көркемдеудегі эртүрлі 
бағыттары бар ішкі дизайн түрлері де сонша. Қоғамның дамуымен 
қонақүйлер архитектурасымен жиһазының дизайны келесі стильдік 
классификациямен өзгеріп отырған.
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2. Тарихи стильдер кестесі.

Антикалық
стиль
Романдық

Б.э.д. I-V
Ғ .Ғ .

950-1250
жж.

Римдік-антикалық элементтер 
кешенінен тұрған

Готикалық 1250-
1520жж.

«Грубый стиль» (өрескелді)

Ренессанс 1520-
1650жж.

Антикалық-римдік формалар 
элеметтерімен Италияның қайта 
өрлеу кезеңін көрсеткен

Барокко 1650-1770
жж.

Италияньщ «пригудливый» 
сөзінен шыққан

Классицизм 1770-1840
жж.

Антикалық әдемілікті 
пайдаланып, мэдениетті жаңалау

Историзм 1840-1918
жж.

«Неборокко», «модерн», 
рационализм бағыттары кіреді

Конструкти
визм

1918-1950
жж.

Формалардың экономикалық 
жэне максимальді көріну, 
техникалық негізін көрсетеді

Жаңа заманғы 
стиль

1950ж.- 
қазіргі кезең

Қонақүй ғимарттар геометриялық 
құрылыс әдемілігін, утилитаризм 
принципінде, болат, темір, бетон

1. Антикалық дәуірдегі қонақүйлердің ішкі көрінісі
Б.э.д. VIII ғ. Пайда болған Римде ешқандай көркем жазу 

стильдері сақгалмаған, бірақ дуалдарға жазу, мозайка, бөлек 
үзінділерден рим қонақүйлері интерьерінің көрінісін келтіруге 
болады.

Бұл бір-екі пәтерлі ғимараттар болған, бірінші пәтерде 
қауіпсіздік мақсатында терезелер қойылмаған. Бөлмелер 
қонақтарды күтуге және оларға тамақгану мен демалуды 
қамтамасыз еткен.

Бірінші пэтер еденінің сақталғанынан байқайтын болсақ, ол 
қатырылған қара жерден жасалған, ал жоғарғы қабаттағы 
пәтерлерде лайдан жасалған. Шиферлы және ағаш едендер де 
пайдаланылған.
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Анағұрлым бай қонақүйлерде дуал мозайкалары сақталған. 
Б.э.д. Іғ. мәрмәр тастың майда бөлшектерінен жасалған мозайка -  
суреттер көп тараған. Көбіне грек мифологиясынан үзінділер 
немесе ауыл көріністері, декоративті натюрморттар, жануарлар 
суреттелген. Байлардың бөлмелері ашық бояумен боялған 
мүсіндермен әшекейленген.

Бөлмелер ішінде есіктер орналаспаган. Олардың орнына 
жүннен жэне т.б. маталардан тоқылған перделер пайдаланылған.

Қонақ бөлмелерінде жиһаз аз болған. Негізгі бұйым-кереует 
немесе кушетка, басүшта жоғары көтерілген орын болған. Жастық 
пен матрацтар құс немесе жануар жүнінен жасалған. Жамылуға 
жүн жамылғылар пайдаланған. Кереуеттер асыл тастармен 
әшекейленген.

Мэрмэр немесе тас столдар күнделікті қүбылыс болған. 
Тамақты арнайы орындарда жатып та жеген.

Отыруға арналған жиһаздан, кресло-селло, артқы жағы жоқ 
табуреткалар болған.

Үш аяқты, домалақ ағаш немесе төрт аяқты төрт бүрышты 
қоладан жасалған орындықтар болған. Кафедра кәрі адамдарға 
кресло ретінде қызмет еткен.

Ыдыс-аяқ сақтау үшін қонақүйлерде үлкен сандықтармен 
буфеттер, жарықтандыру үшін -  май шамдар мен шырақтар, 
бөлмелерді жылыту үшін -  шағын қола қыздырғыштар жэне қазіргі 
пеш сияқты жабық жылытқыштар пайдаланылған.

Римдік өмір сүру кейпі кең тарады және де келесі дэуірдің 
қонақүй жүмысының мәдениетіне күшті эсер еткен.

Оңтүстік Иракта Леонардо Вулли жүргізген қазбалар (б.э.д. 
Vf.) елге келуші саудагерлер ханналар салынғандығын көрсетеді. 
Ханна -  саяхатшыларды демалдыруға және орналастыруға 
арналған орын. Бөлмелерде стол, кереует, лавкалар орналасқан. 
Ежелгі Египет пен Грециядағы керуен-сарайлар қазбалары оларда 
жануарлар түратын ішкі аула бар екенін көрсетеді. Айналасында 
нөмірлер болған.

Б.э.д. Г/ғ. мұсылман әлемінің ортасы -  Мекке өзіне адамдарды 
тартады. Зияратшылар ол жаққа жетіп, керуен сарайларда түнеген. 
Ол жердің ерекшелігі бөлмелері әдемі фрескалармен эшекейленген, 
ал саяхатшылардың жағдайын жасау үшін, жаяу жүріп келгендерге, 
аяқ жууға арналған бассейндер орналасқан.
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2. Орта ғасырдағы қонақүйлердің ішкі көрінісі (готикалық 
стиль)

Орта ғасырлардағы қонақүйлердің ішкі көрінісі дамуы туралы 
баяндайтын қүжат «Relatio de Zegatione Constinopolitana» 
(Константинопольдегі елшілік туралы мәлімет).

Император Карл Великий (800-814жж.) Шығыс Византия 
империясының үлгісінде Батыста, басты резиденциясы Аахена 
болатын, империя орнатты. Франция, Германия Солтүстік Италия 
территорияларын алып жататын империя викингтердің соққысынан 
қүлдырай бастады. Қауіпсіздік мақсатында ақсүйек қапастар мен 
қамалдар тұрғыза бастады. Осы уақытта ¥лы Карл шіркеу, 
аббаттық, монастырь қабырғаларында саяхатшыларға түнеуге, 
тамақтануға, көмек көрсетуге міндеттейтін қаулы шығарды.

Алғашқыда қамалдар ағаштан жардың үстінде, айналасында op 
қазылған жэне мұнараларымен салынған. Кейінірек кірпіш негізгі 
қүрылыс материалына айналды. Ең ірі орта ғасырлық қала 
Константинопольда салынған қамалдар мәрмэрмен қапталған. 
Саяхатшылар үшін олар эрі орналасу орны, әрі қорғаныс ретінде 
пайдаланған. Қамалдар территориясында қорғаныс құралдары, ат 
қоралары орналасқан.

Кейбір «госпициялар» шіркеу қамалдарында орналасқан, 
ондағы күнделікті тұтыну формаларын үйымдастыру 
монастырлерге ұқсайтын.

ХІғ. жоғары қоғамдық интерьері ашық бояуға боялған үлкен 
кең залдардан көрініс тапқан, ақталған бөлмелер де болған. 
Осындай залдар саяхатшылардың тамақганатын, ұйықтайтын, 
жұмыстарын талқылайтын негізгі бөлмелері болған. Демалу үшін 
ішіне кепкен шөп салынған, сырты тоқылған орамалдармен 
қапталған тюфяктар төсек ретінде пайдаланылган. Зал дуалдары 
геральдикалық қалқандармен, жалау, қару-жарақ, трофей, арбалет, 
қылыштармен эшекейленген.

Кірпіштен салынған қамалдарда терезелердің жанында ошақ 
орналасатын болған (кейінірек камин). Ағаш қамалдарда ошақ 
бөлменің ортасында орналасқан. Түтін шығатын дуал ішінде 
орналасқан мұржа арқылы үйдің төбесінен шығатын болған. 
Терезелерде витраждар болған.
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Шығыстан әкелінетін кілемдер өте қымбат бағалы деп 
есептелетін болған, сол үшін оларды еденге төсемей, дуалдарға 
ілген.

Дуалдар жібектен тоқылған кілемдермен, ал едендер-қамыстан 
өрілген кілемшелермен әшекейленген. Дуалдарда түрлі-түсті 
бояулармен әсемдік үшін орнаменттер салынатын болған. Көп 
тараған түс сары, қара. Тақырыптары жануарлар, құстар, адамдар 
бейнелері болған. Жиһаздардан «госпицияларда» лавка, 
орындықтар қолданылған; ақсүйектер орындықтарда отырған, 
қонақтардың көбісі лавкаларда отырған.

Тек байларға ғана дастархан жайылатын. Төмен сатыдағы 
саяхатшыларға эль мен шарап лайдан жасалған ыдыстарда 
берілетін. Жай және күміс ыдыстар дуал нишалдарында 
орналасатын және сыртынан құлып немесе ілгіштермен жабылатын 
буфет, ыдыс-аяқ сөрелерінде сақталатын болған.

«Госпицияларда» асүйлер қамалдан бөлек салынған, ал 
дастарханға жеткенше ас суып қалмас үшін, тамақтану залын 
асханамен жақын орналастырған. Асханада ошақтар мен дуалдарға 
жапсырылып салынған пештер орналасқан.

Францияда Эна өзенінің бойында 1225-1245жж. герцог 
Ангерон III салған Куси-ле-Шато қамалы готикалық стильде. Бұл 
стиль атауын итальяндықтар берген. Олар үшін бұл ғимарат 
тұрпайы, өрескел, «жабайы варварларға» сай сияқты көрінген.

Монастырьлар мен аббатстволар қамалдарында орналасқан, 
«госпициялар» үшін кессонды потолоктар, биік сводтар сипатты 
болған. Осы кезге дейін сақталған «госпициялардың» жоғары қарай 
созылған терезелері бар, кішкене залдары болған, соларға 
саяхатшыларды демалдырған. Кейінірек балдохинмен (биіктен 
жабылатын перде) эшекейленген ағаш кереуеттер, ауыр готикалық 
креслолар, буфеттер пайда бола бастады.

Орта ғасыр дәуірінде балдохиндерді парша, тафта, дамаси 
маталарымен әшекейлеген. (Дамаси — Сарилда мата шығаратын 
қала). Готиканы сипаттайтын -  сары, қызыл, көк, түсті маталар.

Бай қамалдардың едендері көбінесе эртүрлі сценаларды 
бейнелейтін тастар қосындысынан жасалған.

Қамалдар аспа шырақтармен, жануарлар немесе өсімдіктерді 
бейнелейтін подсвечниктердегі жарықтармен жарықтандырылған.
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XVr. соңынан бастап «госпиция» - қамалдар өзінің мәнін 
жоғалта бастады. Ішкі соғыстар азайып, адамдар ыңғайлы жэне 
рахат өмір сүргісі келеді. Көптеген қамалдар казармаларға айналды, 
олардың дуалдары басқа құрылысқа пайдаланылып кетті.

3. Ренессанс дәуіріндегі қонақүйлер
Қоғамның эволюциясына байланысты готикалық стильдің 

орнын ренессанс басты. (1520-1650) Ренессанс дәуіріндегі қонақүй 
интерьері туралы көз алдымызға елестету толық болмайды. 
Суретші Пьеро Делла Франгесканың «Бичевание Христа» 
суретіндегі діни сюжет күнделікті тұрмыстық ротада суреттелген. 
Осы суреттен осы дэуір туралы мағлүмат алуға брлады. Ренесанс 
стилінің басталуы он бесінші ғасырда табылды, Италия, Германия, 
Франция.

Қонақүй ғимараттары формалары өзгеріске ұшырады. Олар 
жоғары қарай өсіп, мүнара формасын ала бастады. Кішкентай 
терезелердің орнына, көп жарық өткізіп, үлкен терезелер келді. 
Мұндай терезелер француз отельдерінде болатын. Бөлмелердің 
бір-бірімен байланысының жаңа принциптері пайда болды, 
өсімдіктік мативтермен бай декарацияланған есіктер пайда болды: 
жапырақтар, грифиндер, камин терезелер т.б. Бөлменің көп 
бөлігінің дуалдары әктелген. Декормен дуалдардың төменгі 
бөліктерінің барлығы қапталған, оның басты элементі бөлменің 
еденнен басқа жерлердің барлығын безендіретін түрік кілемдері 
болды.

Бөлменің төбесі де қымбат лепнинамен, ленталық орнаментпен 
(ой-өрнек) немесе стильденген алау тілдерімен қапталған. «Hotel 
des Monnais» (XV-XVIrr.) - Ренесанс дэуірінің құрылысын 
көрсетеді, үлкен түрғын интерьерінің эсем үлгісі. Бүл стиль ақ және 
аз тондалған штукатуркаланған дуалдардың сұр тастың рельефті 
бөліктерімен контрастың, анық және нақты скульптураның кіре 
беріс текпешегінің бай безендірілуін сипаттайды. Каминның 
шығып тұрған бөліктері оюмен, жеміс гирляндаларымен 
әшекеленген.

Еден эртүрлі өрнектермен немесе ашық түсті қызыл 
израцецтермен әсемделген, терракот плиталарынан жасалған.

Жихаздармен көп тараған стол -  касапанка (cassapanca) немесе 
сандық пен орындыктың қосындысы, сандық тәрізді постаментте
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балдахинды жэне перделі керуеттер, буфеттер, шкафтар. 
Былғарымен немесе шашагы бар матамен қапталған креслалар 
пайда болды (жұмсақ жиһаз).

4. Барокко дәуіріндегі қонақүйлер
Еуропа қонақүйлерінің архитиктурасы мен жиһаз дизайны 

эртүрлі жэне динамикалық қосылып жайымен ренесанс стилінен 
бароккоға өтеді. Бұл стиль үшін көргезбелік, салтанатты әлеуметтік 
белсенділік элементтері сипатты болады.

Париждегі «Ламбер» отелі барокко стильіне үлгі бола алады. 
Алғашқы XVII ғ. шеберлер интерьерге эсем үйлесетін жиһаздардың 
топталған ансамбльдерін жасады. Бір өлшеммен келтірілген ағаш 
рамадағы айналар мен суреттер, дуалдар мен бөлме төбелері 
(потолок), алтынмен жалатылған панельдер, канделебрьлар, 
креслолар, бұрыштық столдар, қонақүйлердің барлық бөлмелері тек 
қана қымбат бағалы түрде эшекейленген.

Бөлме төбелері ғаламшар түрлерінде салынған - Шолпан, 
Юпитер, Сатурн, жэне де фантастикалық варианттарда лепнинамен 
эшекейленген. Есік орындары - мәрмерден. Францияда каминдерді 
ағаш оюымен, алтынмен жалатумен жэне лепнинамен декарациялау 
жақсы дамыды.

XVIIf. лепнинаның орнына әр түрлі елдердің ірі 
суретшілерімен орындалған қабырғалардағы живопись көркем 
сурет келді. Барокко стильінің сипатты элементі Сена өзеніне 
ашылатын көрінісі бар галереялардың құрылысы болды. XVIIIf. 
париждік ғимарат қонақүйлері үшін галереялардың ұзын формасы 
сипатты болды.

Суретші Шарль Лебрен Версальдың «grands appartamento»-cbi 
(1671-168ІЖЖ.) декарацияланды. Бөлмелер шишалы жасыл немесе 
алқызыл мақпалмен безендіріліп, қымбат алтын рамалардағы бай 
суретті колекциясы үшін әсем фон болып табылды. Сонымен қатар 
суреттер дуалда өрнек құрастырып ілінген. Бөлме төбелері 
«Гераклдың басынан кешкендері» сюжетті (Лебрен) росписінде, 
көп леплинамен қапталған.

5. Рококо стиліндегі қонақүй интерьері
Рококо стилінің сипатты белгісі, қонақүй дизайндарында 

көрінген (1700-1750), аристократизм (ақсүйектілік) жэне күрделік
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болып табылады. Керемет жиһаз француз мастерлері Крессан, 
Годро, Дюбуа, Деланцо, Мартен Кармен болды. Рококо стиль 
ретінде итальян жерінде пайда болды. «Сольвей» отельінің 
асханасының эсем отделкасы осы стильде орындалған. Қонақүй 
ғимаратының сипатты архитиктуралық кескіндері жартылай 
домалақ, авал, ассиметриялық өзіндік шығыңқы-қисық сурет, 
болып табылады, күшті көрінген вертикальдар көп кездеседі - 
камин, кең, үлкен айналар.

Дуалды роспистерде (маталарда) айдахарлар, экзотикалық 
құстар, қытай фигуралары, арабеска-өрнектер, (қүспен герляндалар, 
кішкентай қыздар, садақтар), алтынмен жалатылған қола затгары, 
қола конделябрлар пайда болды.

Жиһаздан: chaises meublantes -  орындық диван, канаре
шезлонг, терең кресло бернер, торт колоналы жэне түрлі-түсті 
драпировкалы шатыр түріндегі керуеттер. Түстер: (пастельді тон) 
қызыл, ақшыл қызыл, сары түсті акценті ақшыл көк түстері 
қолданылды.

6. Неоклаецизмі стильіндегі қонақүйлер
Қонақүй дизайындағы рококо стильінің орнына неоклассизм 

келді. Неоклассицизмнің жетекші сэулетшілері Жак Анж Габриель 
(1698-1782жж.), Жан-Шарль Делофосс (1734-1791жж.), Джеймс 
Уойстш, Генри Холланд. Неоклассицизм дэуірінің интерьері үшін 
нақтылық, жай кескіндер, формалар айқындығы, үсталған декор 
(простата, строгость, четкость). Францияга классицизм дәуірінен 
Луи XIII, Луи XIV стильінде көптеген қонақүйлерді мүраға қалды. 
«Альвиль» отельінің суретшісі Леду (1766ж.) безендірген, сондай- 
ақ неоклассцизм стиьінде «Монморанси» отельі 1770ж. жеңіл 
мінезді жиналыстар өткізіліп жүрген әйгілі биші мадмуазель 
Гимордың отельі; Париждегі «Гримро де ля Реньяр» отельі 
безендірілген.

Отель бөлмелері кессонды сводтармен тік төртбұрышты 
терезелермен жэне леплинасыз есіктермен эшекейлеген. Камин 
декорында этрусстық жэне египеттік элементтер пайда бола 
бастады. Бөлме төбесі жай тегіс болды. Есік, айналар декаративті 
элементтердің жеткілікті жэне қажетті жиынтығы-гүлдерден 
өрілген тағыншақтар, гирляндалар, жай филенкалармен 
безендірілді. Қонақүй нөмірлерінде орналасқан жиһаздар үлкен,
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монументалды болды. Балдахинді, жіңішке стойкалы жеңілдетілген 
керуеттер, шезлонг, кресло, горка түріндегі шкафтар, бюро. Түстер: 
жасыл, ақшыл қызыл, сары акцентті қызыл, ақшыл көк.

Неоклассцизм стильінде жекеменшік қонақүйлері « Waux- 1е 
Vicomte», Клюнц отелі (XVIr.) жасалынган. Бұл стильдің сипатты 
белгілері Еуропа қонақүйлері жиһаздарында еркіндік пен 
динамиканың пайда болуы еді. Ғимарат конструкциясында жеңіл 
амолицией винттелген бөлшектер пайда болды. Терезе есік 
конструкциялары қүрылысымен ерекшеленеді, олар екі жаққа 
жылжып ашылатын, орнында айналатын болады. Көп қолданатын 
түс: күміс, «металин», перлолутр, флуоресцентті. Бұл стильдің ары 
қарай дамуының маңызды жағдайы неміс қаласы Веймарда 
«Баухауз» зертханасының ашылуы болды. Алғашқа рет 
архитектура тарихында қонақүйлердің ішкі кеңістігін ұйымдастыру 
туралы сұрақ бірінші орынға қойылады. Дизайн әдістері қонақүй 
кеңістігін ұйымдастырумен мен жиһаздауындағы стилтьдік 
шешімдерге төңкерістік талаптар қойды.

Дизайн көркем конструкциялау түрі ретінде бірнеше бағытта 
орын алды:

-сәулеттік (архитектуралық);
-өндірістік (техника, жиһаз дизайны);
-интерьер дизайнда;
-фитодизайнда
және келесі 5 сапалы көрсеткіштерді көрсетті:
-функционалдық;
-жетілдіру;
-ыңғайлылық;
-сапа;
Еуропаның алдыңғы қатарлы дизайнерлері эр түрлі стильді 

шешімдерде холл, қонақүй нөмірдерінде қайталанбайтын 
интерьлерді жасауға тырысып отырды. Осылайша уақыттың 
өтуімен дизайнерлік стильдердің аяққа тұруы жүзеге асты.

7. Историзм және пасдмодернизм стиліндегі қонақүйлер
Уақыттың өтуімен өндірістің концентрациясымен бірге 

капитализм жоғары қарқынмен дами бастады. Жаңа қалалар пайда 
болып, жаңа хабарлау жолдары, әсіресе темір жолдар соғыла 
бастады. Капитализм қонақүй шаруашылығында шешуші төңкеріс
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жасады. Стильдік бағытга Классицизмнің орнына өзіне барокко, 
модерн, рационализмді кіргізетін историзм келді. (1846-1918ж.ж.) 
Тік бүрышты шар тэрізді формалардың, кең тік бұрышты терезелер, 
балкон, лоджалар жэне верандалары бар болат, темірбетонды 
конструкциялардың пайда болуы сипатта болды. 19 ғасырдың 
басындағы жиһаз үшін формалардың пластикалығы, шешімдердің 
жекелігі арнаменталдылық сипатты болды.

Еуропада капитализмнің дамуы сарай типті отельдердің 
салынуына түрткі болды. Ғ имараттар стильінде бұрынғы 
стильдермен жаңа конструктивті стильдердің араласу процессі 
жүрді. Соңғы стиль кең тарап, жаңа стиль-постмодернизмнің пайда 
болуына эсер етті (1918ж). Бұл стиль үшін декоративизмнің 
жоқгығы тэн: жиһазда креслолар үшін пружиналарды пайдалану 
эксплуатациялық саланы жақсартуға эсер етті.

Қазіргі кезде Еуропада жэне біздің елімізде қонақүй 
интерьерінде ең кең тараған жэне сәнді - еуропалық стиль болып 
табылады. Ол жаңа заманғы холлдар мен қонақүй нөмірлері үшін 
жақсы шешім және 2-4 жұлдызды қонақүйлерге лайықталған. Бұл 
сәнді технологиялар жоғарғы сән элементтері, жиһаз 
технологияларындағы соңғы жетістіктер, эргономикалық жэне 
функционалдылықты қолданатын ең арзан жэне кең тараған стиль.

Еуропалық стильде металл, жиһазды былғарымен қаптау кең 
пайдаланылады, нақты түстік сәйкестілік орын алады: қара, ақ, сұр. 
Ортағасырдың өзінде-ақ соңынан қонақүйді ерекшелейтін белгі 
болып қалатын, әртүрлі белгілер сәнді болып қалыптасқан. Қазіргі 
кезде сол арқылы ескі қонақүйлердің тарихын жэне белгілі бір 
дәрежеде саяхатшылардың әр түрлі категорияларына 
«арнайыландырылғандығын» білуге болады. Осылай, 
ортағасырлық жауынгерлік-діни рух мынадай типті атауларда өмір 
сүреді: «Подзнаком лига», «Рыцарь», «Железный шлем», «Голубой 
щит», «Райская птица», «Единорог» жэне т.б. Ескі қонақүйлердің 
атаулары көбінесе діни туризммен байланысты болады: мысалы, 
Женевадагы «Предворье Святого Георгия» (Hotel de la Cour St. 
Georg). Бұл «Арыстан», «Бүркіт», «Бұқа», «Періпгге» (немесе 
«Алтын арыстанда» және т.с.с.) сияқты кең тараған атауларға да 
қатысты: арыстан, бүркіт, бұқа және періште - бұл төрт апостол - 
евангелистердің символдары. Көбіне атаулар жақын орналасқан 
қамал немесе қала алаңы атауы бойынша, немесе эйгілі қонақүй
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тұрғынының аты бойынша қойылған, немесе түрғындардың 
тұрақты категориясына тікелей көрсететін болған. Бірнеше 
қалаларда ескі көріністегі аула (постояльный двор) ретінде 
жергілікті цехтарға немесе саудагерлер гильдияларына қарасты 
жиналыс залдарын пайдаланған. Бірақ, олар көпестер мен 
қолөнершілерге ғана ашық болған. Кейінірек шеберлер 
қауымдастығы құрылып, оларда өздерінің приготтарын 
(жатақханаларын) ұстады. Германияда осындай жатақханалар 19ғ. 
дейін болган, ол туралы Г.Гейненің « Гарцқа саяхат» 
жазбаларында кездеседі. (1862ж.).

Көп ескі көріністегі аулаларда белгілерден бөлек ортағасырлық 
цехтар мен гильдиялар гербтері сияқты, нағыз гербтер болған. 
Боялып жасалған, көбіне алтынмен жалатылған осындай 
эмблемалар (арыстан, бүркіт жэне т.б.с. бейнелері) алыстан 
жолаушылардың көзіне түсу үшін биік бақандарда орнатылатын. 
Қалаларда безендірілген немесе алтынмен жалатылған эмблемалар 
оюландырылған металдан жасалған эмблемалармен толықтырылып 
отырды, олардың кейбіреулері біздің уақытққа дейін сақталған. 
Соңғы 4 ғасыр бойы соғыс болмаған Великобританияда осындай 
ескі көрмелер көп сақталған, оларды суретшілер қайта өңдеп, жыл 
сайын көрмелер конкурсы өткізіледі. Германиямен Австрияның 
көптеген мұражайлары өздерінің қорларында қонақжайлық 
индустриясы кэсіпорындарының көрмелерін сақтаған. Жарық жэне 
әдемі көрмелері болғанымен, ескі көріністегі аулалар интерьері 
эшейін еді. Қазіргі кезде ескілікті стильдеген ғимараттар 
дуалдарында уақыттың өтуімен сарғайған карталар немесе ескі 
гравюлар, ескі қару-жарақ үлгілері, кейде ескі карабюльдердің 
модельдері ілініп жүр. Ал шындығында қонақтар бөлмелері ең 
қажетті жэне кэдімгі жиһазбен орналастырылған: дастарханы жоқ 
беті сызылған столдар, көп адамға бір орындықтар, ыдыс-аяққа 
арналған сөрелер, бірнеше орындықтар.

3. Қазіргі заманғы қонақүйлердің дамуы.
Қонақүй ғимараты көпшілік, қоғамдық жерде 

орналасқандықтан, сыртқы көрінісі көшенің сәулет талаптарына 
сай қонақүй ғимараттары 19-20 гасырларда пайда бола бастады.

Қонақүй ғимараты ешқашан жеке дара тұрмайды. Мысалы, 
соғыс жылдарында Германияда қонақүй құрылысы көп қанатты,
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төрт бұрышты көріністе болған. Ал соғыс жылдарынан кейін, 
қонақүй ғимараттары көпқабатты болып дамыды. Көпқабатты 
ғимараттарда нөмір саны да көп жэне ондай ғимараттар 
көпфункционалды болады. Яғни астыңғы қабаттарда, мейрамхана, 
кафе, бар, автокөлік тұрағы жэне т.б.

Көпқабатты қонақүйлер қазіргі урбандалған қала өмірінің 
талаптарына д-а сай келеді. Сонымен қатар, жоғарғы қабаттағы 
нөмірлерге көшедегі айқай-шу естілмейді және биіктен қала 
көрінісін тамашалауға болады.

Ал табиғаты бай жерде орналасқан қонақүйлер көпқабатты 
болмайды, 2-3 қабатты қонақүйлер негізінен табиғаты жақсы, тау 
етегінде немесе орманға баратын жолда, қала сыртында орналасады 
(мотельдер). Жоғарыда айтылғаннан белгілі болғандай қазігі 
уақытта қонақүй құрылысының негізгі екі түрі қалыптасқан. 
Қонақүйдің ішкі құрылысына келетін болсақ, оның төменгі 
қабатында автокөлік тұрағы, қойма тазалық цехтары (химчистка, 
кір жуатын жер жэне т.б.) орналасады.

Сонымен қатар, бірінші қабатта мейрамхана, асхана, кафе, 
бильярд, ойын залдары қоныстанады жэне ең бастысы холл, 
қонақтарды күтіп алатын жер. Сол жерде оларды күтіп алып, 
тіркеуден өткізіп, өз нөмірлеріне жайғастырады.

Жоғарғы қабаттарда негізінен нөмірлер орналасады. Яғни 
колидордың екі жағына тізіліп орналасқан нөмірлер қазіргі қонақүй 
стилінің басты көрінісі. Коридордың соңында лоджия немесе 
балкон орналасады. Көпқабатты қонақүйлерде міндетті түрде лифт 
болуы керек.

Әр қабатта қызметшілердің бөлмесі, тазалаушылардың бөлмесі 
жэне төсеніш беретін бөлме болады. Сонымен қатар, эр қабатта 
өзінің асханасы болуыда мүмкін.

Қонақүйлерде қонақтарға жайлы қызмет көрсету үшін сумен, 
жылумен, таза ауамен (вентиляция) қамтамасыз ету жүйесі жүмыс 
істеуі керек. Сонымен қатар, қонақүй қүрылысы төтенше 
жағдайлар кезінде адам өміріне қауіп төнбейтіндей болып салынуы 
керек. Мысалы жер сілкінгенде, су тасқыны болғанда, өрт 
шыққанда жэне т.б. жағдайларда.

Қонақүй жарнамасындағы ең басты орынды оның сыртқы 
көрінісі алады. Сондықтан сыртқы көрініске де көп көңіл бөлінеді.
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Қазіргі кезде туризм миллиондаған адамдардың өміріне еркін 
еніп қүлашын кең жая бастады. Ең пайда көп түсетін сала ол 
туризм. Дүние жүзіндегі туризм үйымдарының соңғы он жылдағы 
пайдасын есептегенде, жыл сайынғы табысы 7,9%.

Соңғы уақытта туристер көп баратын елдер: Франция, 2000 
жылы 75,5 млн. туристтерді қабылдаған, Испания, онда 48,2 млн. 
туристерді қабылдаған, АҚШ, 50,9 млн. туристі, Италия 41,2 млн., 
Қытай 31,2 млн. туристтерді қабылдаған.

Жалпы шет елге шыққан туристер саны 689 млн адамды 
құрады. Қазіргі кезде де туристер саны өсуде.

Ғалымдардың болжауы бойынша 2010 жылы туристер саны 1 
миллиардқа, ол 2020 жылы 1 млрд. 600 млн-ға өседі деп отыр.

Соңғы уақытта Қазақстан Республикасында да туризм кең етек 
ала бастады. Географиялык орны, қызмет ету түрлері әртүрлі 
сауықтыру орындары тағы басқа өте тамаша мүмкіндіктерді 
пайдалануда.

Қазақстандағы туризм саласының өсіп-өнуі, оның Бүкіл 
Дүниежүзілік туристік үйымдарына мүше етіп қабылдаған 1993 
жылы октябрдегі Били қаласында өткен 10 Дүниежүзілік 
Генералды ассамблиясынан кейін дами бастады.

Мемлекетіміздің алдында тұрған ең басты мақсаттар:
Туристік іс-әрекетті демалысқа еркін қозғалуға азаматтардын 

құқығын қамтамасыз ету.
Қоршаған ортаны қорғауға.
Туристерге тәрбиелік, білім және сауықтыру алуан жагдай 

жасау.
Туризм арқылы мемлекетке табыс түсіруге, жаңа жұмыс 

орындарын ашуға.
Халықаралық туризмнің дамуы. Мемлекеттік туризмнің 

бағыттары:
1. Қазақстан Республикасының экономикасында туризм ең 

жоғары сатысы болып табылады.
2. Туристік ресурстарды пайдалану Қазақстан 

Республикасының табиғи және мәдени орталықгарын қорғау 
мемлекеттің қүзырында.
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4. Қонақүйдегі санитария-гигиеналық талаптар.
Қонақүй қызметі, мақсаты және жалпы қонақүй мәні сол 

жергілікті санитарлы-гигиеналық, яғни тазалық деңгейінің жоғары 
болуын талап етеді. Себебі бүл занды құбылыс.

Тазалық жұмыстары өткізілетін уақытты негізінен қонақүй 
басшылығы немесе жергілікті әкімшілік белгілейді. Қонақүйдің 
тазалығын сыртқы территорияның қүрамына мыналар жатады. 
Қонақүй ғимараты орналасқан көшеге тиесілі жаяу жүргінші жолы. 
Қонақүй орналасқан көшенің қонақүй ғимараты мен ауласына 
тиесілі өткел жолды толық тазалау. Ал егер ол жер қалалық 
әкімшілік тарапынан механикалық-транспорттың көмегімен 
тазаланатын болса, жол жағасында орналасқан бағана тастарға 
дейін тазалау керек. Сыртқы территорияда атқарылатын тазалық 
жүмысының түрі жыл мезгіліне байланысты.

Қонақүй адамның қысқа мерзім ішіндегі әрдайым ауысып, 
келіп-кетіп тұратын мекені, орны. Сондықтан қазіргі заманда 
қонақүйдің жайлы болуы, оның таза болуынан басталады. Қай 
деңгейдегі қонақүй болмасын, ол әрдайым таза болу керек. Ал оған 
қарасты территория да таза, жағажайлы болуы тиіс. Ол үшін 
қонақүй қызметкерінің бөлмелері де, қызмет орны да және 
қонақүйге тиесілі территорияда күнделікті тазалық жүмысын 
жүргізуі тиіс. Сонымен қонақүй шаруашылығы тазалық жұмысын 
қалай атқару керектігін білу өте маңызды.

Қонақүйде тұрғын нөмірлерді тазалаудағы басты орынды 
ағымдағы ауқымды тазалық алады. Күнделікті тазалықты 
тазалаушы арнайы формада жасайды. «Шахматты лист» негізінде 
ол бос және бос емес нөмірлерді анықтап, босай салысымен 
төсеніштер мен шашықтарды ауыстыруға кіріседі.

Дәретхана жуынатын жерді тазалау реті ең алдымен айнаны 
шыныдан жасалған сүрені жуынатын жерге қажетті құралдарды, 
сабын салғыш тағы басқа жуынатын жерді, ваннаны, қабырғаны, 
дәретхананы жэне еденді тазалауы керек.

Қонақүйдегі тазалық тексеруі ай сайын қонақүй тазалық 
комиссиялары тарапынан жүргізіледі, ал эр ширек квартал сайын 
СЭС қызметкерлері тарапынан жүргізіледі.

Қонақүй, туристік базалар, кемпинггер және тағы басқа 
туристік ұйымдар территориясын күн сайын тазалау қажет. Тазалау 
уақытында жолдар, аллеялар сыпырылып, газондардың үстінен
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төбеден түскен жапырақтарды түсіру керек. Урнаның ішіне 
жиналған қорықтарды алып кету қажет.

Рационалды тэулік тәртібі денеге жэне ауыз қуысына күтімі, 
жыныстық гигиена зиянды әдеттерден бас тартуы -  жеке гигиенасы 
болып саналады.

Жеке гигиенаның талабын орындау тек индивидуалды емес, 
сонымен қатар әлеуметгік мағынасы да зор.

«Территория тазалығы».
Кез келген қонақүйдегі тазалық оның сыртқы көрінісімен, 

тартымдылығымен, тазалығынан басталады. Қонақүйдің сыртқы 
көрінісі деп, бас ғимаратпен, ауладағы жасыл желектің, қосымша 
қүрылыстың, пасаттардың тазалығымен ретке келтіретін, тиісті 
белгілермен анықтаманың орнатылуын ауладағы қызмет 
көрсетілетін алаңдардағы автокөлік тұрақтарындағы ұстахана мен 
қойма сияқты тағы басқа ғимараттардағы тазалықтың сақталуын 
айтамыз.

Қысқы мезгілде қонақүй орналасқан магистральді басты 
жолдағы қарды күрейді. Көктемде қонақүй территориясындағы, 
тротуардағы, көшедегі қалып кеткен қар мен мұзды тазалап, жол 
жағасындагы су ағатын арықтарды тазалап, қонақүй ауласы және 
территориясы ретке келтіріледі.

Жазда аула тазаланып, қонақүй территориясын, тратуарларды, 
көшені тазалап, жуып, су сеуіп түрады. Қоқыстың дер кезінде 
алынуын қадағалайды. Су себілгеннен кейін немесе жаңбырдан 
соң, суды арнайы су жиналатын қүдықтарға айдап, оның бетіндегі 
темір қақпақтарды тазалап тұрады.

Күзде жаңбыр суы ағатын арықтар жасалынып, күрелетін 
қарды жинайтын арнайы орындар дайындалады. Жасыл -  желек 
қонақүй шаруашылығындағы атқаратын санитарлы -  гигиеналық 
қызметі ерекше. Олар шаң тозаңның көтерілуіне қатты шуылдың 
болуына кедергі келтіреді, ауаны тазартады. Сондай-ақ қонақүй 
ауласына әсемдік сән береді, адам денсаулығына оң эсер етеді. 
Қонақүй территориясындағы жасыл желектің қауіпсіздігі мен 
күтіміне қонақүй басшылығы жауапты. Ауладағы жасыл желектің 
сәнді көрінуі егілген агаш, бұта және гүл түрлері мен әртүрлігімен 
және дұрыс таңдалуына байланысты. Қонақүй территориясы кең 
болса, қонақүй ғимаратының алдына 20 метрдей қашықтықта 
жасыл желек ағаштардың ортасына демалыс алаңдарын орнатады.
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Соңғы уақытта қонақүй маңын көк шалғынмен көркемдеу әдетке 
айналды.

«Вестибюль»
Вестибюль тазалығы өте күрделі жүмыс. Себебі вестибюль 

арқылы күндіз-түні қонақүй кіріп шыққан адамдар жүреді. 
Вестибюль тазалығын тазалаушылар немесе жуушылар атқарады. 
Олар түнгі жэне күндізгі уақытта жұмыс істейді. Күндізгі уақытта 
күл салғыштағы қоқыс тазалығы, жиһаздағы шаң сүртіледі, шаң 
сорғышпен еденді, еденге төселген кілемдерді, жұмсақ жиһазды 
тазалайды. Егер еден мрамор сияқты қымбат тастардан (гранит, 
мәрмәр) төселсе, оны жылы сумен, сабын ұнтағын араластырып 
жуып, сосын еденді қүрғатып, сүртіп шыгады.

«Нөмерлерді, бөлмелерді тазалау»
Қонақүй тазалауда нөмерлерді күнделікті тазалау жұмысы 

ерекше орын алады. Күнделікті тазалық жұмыстарын жүргізетін 
тазалаушылар арнайы киімін киіп, тазалауы керек. Алдымен олар 
сияқты (шахматный лист) тізім арқылы, бос брондалған 
бөлмелермен орындарды, сол күннің ішінде босатылатын, 
нөмерлерді анықтайды. Сосын босағаннан кейін ол бөлмедегі төсек 
төсеніштері мен сүлгіні ауыстырады.

«Ауқымды тазалық жүмысы»
Нөмерді ауқымды тазалау әрдайым белгіленген реттік 

бойынша іске асады. Ауқымды тазалық жұмысына қабырғадағы 
шаңды тазарту, ауа тазартқыш қақпаларды тазарту, кілем және 
басқа едендегі төсенішті шаңсорғышпен тазалау, төсек пен жастық 
матрасты тазалап жаңарту, есік терезелерді сүрту, қабырғаны, 
еденді жуу және нөмірлердегі жиһаздарды тазалау жатады.

Бұл негіздер күндік жұмыстың дұрыс үйымдастырылуына 
қажетті. Жұмысты бос немесе бронь жасалған нөмірлерден бастау 
керек, себебі қонақ кез келген уақытта келіп қалуы мүмкін. Қонақ 
келгенге дейін нөмірлерді тазалап, дайындап қою керек. Егер 
нөмірлер кешкі немесе түнгі мерзімге тазаланған болса, таңертең 
тазалаушы тазалықтың сапасын тексертіп, шаңдарды сүртіп, 
әжетханадағы қажетті заттарды түгендеп шығады.

Тұрғын нөмірлерді тазалауда белгілі бір уақытты пайдалана 
отырып, немесе қонақтың рұқсатымен ғана тазалайды. Нөмірде 
қонақ жоқ болған жағдайда, тазалаушы нөмір есігін ішінен жауып 
алуға болмайды. Көптеген қонақүйлерде нөмірлерді тазалауда
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есіктері жартылай ашық қалдырылады. Нөмірді тазалау негізінен 
ауасын тазартудан басталады. Егер қонақ шығардан алдын 
чемоданын ашық қалдырып және киімдерін диван үстінде немесе 
стол үстінде қалдырған болса, оларды жинап чемоданға салудың 
қажеті жоқ, себебі оларды тек тұрғын адам ғана істеуі мүмкін. 
Қонақүй тұрғынының жеке киімдері арнайы кір жуатын бөлімдерде 
жуылады, оларды тазалаушы нөмірлерде жууға болмайды. Тазалық 
кезінде столдар мен диван, кресло, яғни жиһаздардың орнын 
ауыстырып қоюға болмайды.

Қонақүй тұрғыны кетерден алдын нөмерді тазалаушыға 
тапсыруы, ал тазалаушы қабылдап алуы қажет. Қабылдай ала 
отырып, тазалаушы төсек орнын ақтарып, ұмыт қалдырған заттары 
болса, тез мезетте әкімшілікке хабарлау керек. Осы мақсатта 
шкафтың суырмаларын ашып, қалып кеткен заттар болса, қонақ 
қонақүйден шығып кетпес бұрын беріледі.

Қонақүйдің нөмірлеріндегі заггардың бүтін және түгел 
екендігіне көз жеткізген тазалаушы жоғарыда көрсетілгендей 
тазалау жұмысын бастайды.

«Дәретхана жуынатын жерді тазалау»
Дәретханадағы жуынатын жерді тазалауды бастамастан бұрын 

жүмысшы үстіне резиналық алжапқышпен қолғап киіп алуы керек 
жэне дезинфекциялайтын құралдарды қолдану қажет.

«Жуынатын душты тазалау»
Душтағы ағаш еденді, қабырғаларын сабын сумен жуып, сосын 

хлор араласқан суды дезинфекциялау мақсатында қоладанады. Оны 
дайындау жолы 1 кг хлор ұнтағын 10 литрлік шелекке салып, оған 
10 литр салқын су қүяды. Сосын оны араластырып, хлор толық еріп 
су түссізденгенше 1 күн уақытқа тұндырып қояды. Сосын оны 
ауызы жабылатын шыны шөлмекке құйып, шөлмектің сыртына 
қоспаның жасалған күні жазылған қағаз жапсырылады. Себебі 
қоспаның сақтау мерзімі 3 күн. Тазалау кезінде 10 литр суға 0,5 
литрін қосып, 0,5 хлор ерітіндісі бар қоспа пайда болады.

«Холл және коридорлар»
Қонақ үй холдарын тазалауда жұмсақ жиһаз бен кілемнің 

шаңын тазалап терезенің алдын радиатрларды сүртеді. Қабырғаға 
ілінген әртүрлі суреттерді зиянын келтірместен мұқият тазалау 
керек. Едендерге төселген кілемдерді шаңсорғышпен тазалап 
жинағанда пүктемеу керек. Түгі бұзылмас үшін кілемдерді
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дөңгелектеп орайды. Қабырғадағы қызмет бөлмелері әр қабатта 
тазалаушылардың еден жуушылардың арнайы қызмет бөлмелері 
болады. Ол жерде қонақүй қызметкерлері демалып, өздерінің 
артықша киімдерін сақтайды. Тазалаушылардың бөлмелерінде 
үтіктейтін тақта болуы керек. Себебі кейде жұмыс барысында 
төсеніш заттарды, сүлгіні үтіктеп тұруға келеді. Тазалаушылардың 
бөлмелерінде, нөмірлерден шыққан кір заттарды сактайтын арнайы 
жер болады. Kip заттарды сол жерден жуылатын жерге алып кетеді.

Егер қонақүйдегі түрғындар инфекциялық ауруға шалдығатын 
болса, түрғындардың нөмірін қалалық санитарлы 
эпидемиялогиялық станция қызметкерлері дезинфекциялайды. 
Сонымен қатар көрпе, жастық сияқты төсеніш заттарды арнаулы 
тазалауға алып кетеді. Нөмірде толық дезинфекциялық жүмыстар 
жүргізгеннен кейін тазалаушы келіп, нөмірді тазалайды. Қонақүй 
қызметкерлері қонақүй ғимараттарында жәндік, тышқан сияқты 
кеміруші жандардың бөлмелерін қадағалайды. Жэндік немесе 
кемірушілер пайда болған жағдайда тазалаушылар қабат 
меңгерушілеріне хабар беріп, олар қалалық СЭС қызметкерлерін 
шақырады. СЭС қызметкерлері дезинфекция жұмыстарын 
жүргізеді. Қонақүйдегі дератизация жүмыстарын белгілі бір 
уақытта жүргізгені дұрыс. Кемірушілермен күрестің бірнеше 
тәсілдері бар.

Бірінші химиялық, яғни уландырғыш газ сияқты заттарды 
қолдану;

Екінші механикалық, арнайы ay немесе кемірушілерді 
үстайтын қақпандарды қолдану;

Үшінші биологиялық, яғни кемірушілерге қарсы табиғи 
жолмен күресу (ит, мысық, құсты қолдану) жэне арнайы 
кемірушілерді жоятын, бірақ адам жэне үй жануарларына зарарын 
тигізбейтін микробтарды қолдану. Қонақүй қызметкерлері шыбын, 
маса, сона сияқты жэндіктермен күрес жүргізгенде ғана өз 
күштеріне сенуге болады. Қалған жағдайларда мамандарды шақыру 
керек.

Ғимараттарды тазалауға қолданылатын арнайы материалдар 
мен механикалар.

Т азалаудың күрдел і жүмыстарын жеңілдететін арнайы 
химиялық заттар, механизмдер жэне арнайы техникалық құралдар 
бар. Әр қабатта арнайы төсеніш заттарын таситын арба бар.
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Онымен таза заттарды алып келіп, таратып, кір төсеніштерді алып 
кетеді. Ондай арбаға 15-20 төсеніш заттары мен сүлгі бумасы яғни 
комплект сияды.

Ғимаратты тазалауға ең қажетті зат - ол шаңсорғыш, онымен 
жұмыс істейтін қызметкерлер техника қауіпсіздігін білуі қажет. 
Тазалық соңында сорғышты тазалап келесі күнге дайындап қойған 
дұрыс. Сондай-ақ жалпы ғимраттағы шаң тозаңды тазалау үшін, 
орталықгандырған шаңсорғыш жүйесі қолданылады.

Ғимараттарды тазалауға қолданылатын арнайы материалдар 
мен механикалар, өндіріс эксплуатациям, қоғамдық ғимарат, жай, 
құрылысы және құрал жабдықтар адамдар денсаулығына дұрыс 
жағдайларды қамтамасыз етуі керек, тұрмысына және демалуына, 
табиғи ортадағы іс-шаралардың іске асырылуына жэне де санымен 
қатар адам арасына ауру таралудың алдын ала ескертілуінен 
қамтамасыз етуі керек.

¥йым шараларында жэне адамзаттар міндетін қайта қалпына 
келтіру немесе толық өз жұмысын тоқтату немесе жеке жұмыс 
істеуі қажет.

Шеберхана, учаске, пайдаланған ғимараттарда, құрылыстарда, 
құрал жабдықтарда, транспорттық негіздерде, мемлекеттік 
санитарлық дәрігерлердің немесе олардың орынбасарларының 
санитарлық талаптарының қадағалануы немесе орындалуы 
кезіндегі жұмыс.

Жабық жайлардағы ішкі жағдайлармен қамтамасыз етуі, 
адамның үлкен өмірінің таза ағымы өтетін, тазалық тәртібін 
елестету мүмкін емес, эртүрлі архитектураны жоспарлы нәрселерді 
керектен тауып, бейтарап жарамсыздығын жойып және айналадағы 
ортаға пайдалы нәрселерді күшейту.

Адам ғимараттағы ішкі ортада үлкен мөлшердегі жағдайларға 
тап болады, микроклимат, ауа енеді, жарықтандыру және 
инсоляция жағдайы, элекгромагниттік жазықтың эртүрлі түрі, 
иондандырушы радиация, айқай-шу, вибрация және тағы басқа.

Ішкі орта күрделі жүйесін құрайды, құрамында белігілі бір 
мөлшердегі, қарым-қатынасын байланысын мынадай жағдайда 
толықтайтын функция атқарады. Екі күрделі жүйе байланысының 
нәтижесінде (қоршаған орта және ішкі орта) адамзат ғимаратты 
физио-химиялық факторларға схемадағы топ болады.
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Бақылау сұрақтары
1. Жиһаз, қонақүйлі-мейрамханалы технологиялық 

жұмсақ жэне қатты инвентарьмен жасақталуы.
2. Тарихи стильдер кестесі
3. Қазіргі заманғы қонақүйлердің дамуы
4. Қонақүйдегі санитария-гигиеналық талаптар
5. Дезинфекция, дезинсекция жэне дератизация
6. F имараттарды тазалауға қолданылатын 

материалдар мен механикалар

процестің

арнайы
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9 тақырып. Қонақүйде ережелерді қолдану және қызмет ету 
технологиясы және қонақүйдегі тұрғындардың ішкі ережені

сақтауы

1. Қонақүйлерде қолдану ережелері
2. Қонақүйде қызмет көрсету технологиясы
3. Қонақүйдегі заттарды қолдану ережелері
4. Қонақүйдегі толтырылатын қүжаттар
5. Қонақүйдің ішкі еңбек күн тәртібінің типтік ережесі

1. Қонақүйлерде қолдану ережелері.
Қонақүй басшылығыментұрғындар арасындағы қарым- 

қатынасты реттейтін басты заңды құжат «Қонақүйдегі ішкі тэртіп 
мен қолдану ережелері». Бұл күжатттағы ережелердің орындалуы 
міндетгі. Бұл құжат қонақүй басшылығы тарапынан шығарылады. 
Ондағы ережелерді тұрғындарда, қонақүй қызметкерлерде 
бұлжытпай орындаулары керек. Қонақүйдегі ішкі тәртіп және 
қолдану ережелерінде қонақүйдегі қалу уақыты, қонақүйдегі тұру 
рұхсаты, төлем ақы мөлшері жэне төлеу жолдары брондаудың 
шарттары, қонақүй әкімшілігінің түрғындар алдындағы, 
тұрғындардың қонақүй экімшілігі алдындағы міндеттері мен 
құқықтары көрсетілген.

Қонақүйдегі қалу уақыты қонақүй әкімшілігімен келісімді, 
бірақ 30 тәуліктен аспауы керек. Әкімшілігі тұрғынды мерзімінен 
бұрын шығарып жібере алмайды. Тэртіп бұзылған жағдайда ғана 
қонақүй әкімшілігіндегі тұрғындарды айыптап, шығарып жібере 
алады. Егер түрғын тағыда ұзақ уақытқа қалғысы келсе, бүл туралы 
алдын ала қонақүй экімшілігіне хабарлайды.

Қонақүй орын алу үшін қажетті басты құжат -  паспорт. Қонақ 
паспортты көрсетіп, паспорттағы мәліметтерді түсіретін анкета 
(карточка) алады. Анкетада паспорттағы мәліметгер мен қатар, 
тұрғынның қонақүйде қалатын уақыты да көрсетіледі. Төлем ақы 
күнделікті, баға қағазына сәйкес төленеді. Егер нөмір немесе бөлме 
брондалған жағдайда жеке брон болса, күндік төлем ақының SOX 
алынады. Негізі брондау жалпы топтық болса 10 адамнан артық 
брондалмайды. Егер 10 адам (топтық) брондаса барлық орынның 
бір күндік төлем ақысы алынады.
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Қонақүй ережелеріне сәйкес қонақүй әкімшілігі қосымша 
ақысыз төмендегі қызмет түрлерін көрсетуі керек: жедел
медециналық көмекті шақыру, дәрігерлік көмек, алғашқы 
дэрігерлік көмек үшін қажетті заттар бар дәрігерлік қобдишаны 
(аптечка) қолдану. Нөмірге бұхаралық ақпарат құралдарын жеткізу 
(газет, журнал), белгілі бір уақытта ояту, жүкті жүк қоймасында 
сақтау, қымбат бұйымдарды, ақшаны сақгау, ыстық сумен 
қамтамасыз ету, ине-жіппен жэне т.б. ұсақ-түйек қажетті заттармен. 
Сонымен қатар ақылы тұрмыстық қызмет түрлері де бар. Нөмір 
түрлері мен деңгейіне байланысты, теледидар, радио, 
тоңазытқышпен, газ плитасы, электр қыздырғышымен қолдануға 
ақы төленеді, ал кейбір нөмірлердің құны' бұл қызметтердің 
барлығын қамтиды. Сонымен қатар нөмірдің деңгейіне 
байланысты, тазалау, төсенішті ауыстыру, киімді тазалау, көлік 
түрағы сияқты қызмет түрлері де ақылы. Асты нөмірге жеткізу 
қүны нөмір бағасының 10%-ын қүрайды.

Сондай-ақ қонақүйлер қымбат қызмет түрлерінде көрсетеді. 
Оларға: экскурсия ұйымдастыру, саяхаттау, көлікті жаоға беру 
сияқты. Қонақүй тұрғындары қонақүй экімшілігі тарапынан 
көрсетілетін қызметтерді кезектен тыс қолдану мүмкіндігіне ие. 
Ондай қызметтерге: шаштараз, тамақтандыру, т.б. жатады. Қонақүй 
экімшілігі түрғындарының жеке заттарының сақтығына кепілдік 
беруі қажет. Егер сақтау қоймасына, гардеробқа өткізілген жеке 
заттар жоғалатын болса қонақүй экімшілігі жауап береді жэне 
орнына келтіреді. Керісінше тиісті жерге өткізілмеген жэне нөмірде 
жоғалған заттарға жауап бермейді.

Қонақ нөмірді босатқаннан соң, тазалаушы нөмірді тазалап 
жүріп, тұрғынның затын тауып алса, бұл туралы 2 акт толтырылып, 
актта күні, айы, жылы, сағаты, тауып алған адамның, нөмірде 
тұрған адамның аты-жөні, шетел азаматы болса, келген елі, тауып 
алған зат жэне ол туралы мәлімет толық жазылады. Табылған 
затпен, 1-акт сақтау камерасына жіберіліп, тиісті журналға 
(ұмытылған заттар) жазылады. Ал 2-ші нұсқасы қонақүй 
әкімшілігіне жіберіледі. Егер зат қоғамдық жерде табылса, (туалет, 
ванна, холл), ол зат иесіз деп танылып, акт толтырылып, сақтау 
камерасына жіберіледі. Камерадагы заттарды сақтау уақыты да 
ережелерде көрсетілген. Қонақүй әкімшілігі табылған зат туралы 
иесіне хабар бергеннен кейін, тиісті уақыт өткенше, затты иесі
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алып кетпесе, қонақүй әкімшілігі тарапынан сатылады. Тұрғындар 
ережеге сэйкес қонақүйде тұрған уақытында, тиісті тэртіпке сәйкес 
өмір сүруі керек, қонақүй заттарын қорғап, аялап, бүлдірмеуі керек. 
Егер қонақүй қызметтеріне немесе қызметкерлеріне көңілі 
толмаған жағдайда, шағым кітабына өзінің арызын жазып 
қалдырады.

2. Қонақүйде қызмет көрсету технологиясы.
Қонақүйде қызмет көрсету процесі қонақты күтіп алу, 

орналастыру, өмір сүрген уақытында қызмет көрсету жэне 
шығарып салу іс шараларынан тұрады.

Қонақүйдегі көрсетілетін қызметтер жоғарғы деңгейде болу 
керек. Қонақүй қызметкерлері кэсіби шыңдалған, жоғары деңгейлі 
маман болғаны жөн. Себебі қонақүйге келетін адамдар әртүрлі 
болуы мүмкін. Қонақүйге келген адамды күтіп алғаннан кейін, оған 
арнайы қүжат толтырылып, алғашқы күннің ақысы қабылданады. 
Сосын нөмірдің кілтін беріп, орналасуға көмектеседі. Швейцар 
оның жүктерін көтерісіп, нөмірге жеткізеді. Швейцарға жүкті 
жеткізерде арнайы бирка беріледі. Ол биркада қонақтың келген елі, 
қаласы, ұлты, фамилия, қоныстанған нөмірі сияқты мағлұматтар 
жазылады. Әр нөмірде тұрмысқа қажетті заттардан бөлек, ыдыс- 
аяқтар болады немесе әр қабатта орналасқан ас үйден қонақтың 
талап тілегі бойынша ыдыс-аяқ беріледі. Оның құрамына тарелка, 
шанышқы, қасық, пышақ, ваза, су ішетін құралдар. Қонақтар 
қонақүй мейрамханасына немесе әр қабаттағы асханаларда 
тамақтана алады. Ол жерде тамақ эрқашан тәтті, таза, жаңа болуы 
керек. Егер қонақ ауырып қалса немесе нөмірде тамақтанғысы 
келсе алдын ала тапсырыс беріп, тамакты нөмірге алдырады. 
Сонымен қатар қонақүйде, тазалау, кір жуу, жеткізіп беру сияқты 
қызмет түрлері де жақсы дамыған болады. Мүның барлығы 
қонақүй тарапынан көрсетілетін қызметтер саласына, жүйесіне 
кіреді. Егер қонақ кететін болса, бұл туралы хабарды алған әкімші 
немесе қабат кезекшісі, оны шығарып салуға қажетті құжаттарды 
толтырады. Олар есеп-айырысу қағазы, чек жэне көрсетілген 
қызметтер тізімі. Қонақ барлық қызметтер үшін есеп-айырысып, 
төлеп болғаннан кейін, Швейцар оның жүтін көлікке жеткізіп 
береді. Қонақ кетпестен бүрын тазалаушы нөмірді тексеріп, 
қабылдап алады.
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Қызмет көрсету мәдениеті.
Қонақүй қызметінің жақсы дамуына байланысты, онда жүмыс 

істейтін қызметкерлерге де қойылатын талап жоғары болады. 
Қонақүй қызметкерлері кәсіби шыңдалған, өз ісінің маманы болуы 
керек. Оған сабырлық, төзімділік, сыпайылық сияқты қасиеттер өте 
қажет. Себебі, қонақүйге келетін адамдардың мінезі эртүрлі болуы 
мүмкін, сондықган олармен эрқашан сыпайы араласу керек. 
Қызметкер сымбатты, жақсы киінген, өзінің сөйлеу мэнерімен іс- 
әрекеттеріне мұқият болғаны дұрыс. Себебі, қонақүй қызметі өте 
күрделі және үздіксіз әрекеттерден тұрады. Қызметші барлық 
уақытта қонақтармен қарым қатынаста болғандықган, жоғарыда 
айтылған қасиеттер әрбір қонақүй қызметкеріне керек. Егер 
қонақүйдегі қызмет көрсету деңгейі талаптарға сай болмаса немесе 
қызметшілер қателік істеген жагдайда, қонақтар шағымдану 
кітабына өзінің арызын жаза алады. Мысалы, нөмір тазаланбаса, 
тапсырыс дер кезінде жеткізілмесе және т.б.с.с., мұндай жагдайда 
қонақүй басшылығы кешірім сұрап, келген шығынды өтеуі керек.

3. Қонақүйдегі заттарды қолдану ережелері.
Қолдану ережелері жазылған құжат министрлік тарапынан 

бекітіліп, қонақүйлерге жіберіледі. Ең алғашқы есеп құжаты - ол 
түргынның тіркеу карточкасы. Тіркеу картасын түргын қонақүйге 
келіп қоныстанған кезде кезекші экімші береді. Тіркелген картасы 
анық және түсінікті болып толтырылуы қажет жэне соңында 
тұрғынмен әкімшілердің қолы болуы керек.

Тіркеу карточкасына тұрғынның аты-жөні, мекен-жайы, елі, 
берілген бөлменің нөмірі, қоныстанған уақыты, сағаты, қанша 
уақыт өмір сүретіндігі, төлем ақы түрі, т.б. көрсетіледі.

Т ексеру картасы, анықтама бюросы бар қонақүйлерде 
қолданылады. Тексеру картасы кезекші әкімші тарапынан 
толтырылады. Сосын ол қонаққа өз картасын немесе визиттік 
картаны береді. Тұрғын сол арқылы қонақүйде түратындыгын 
дәлелдейді жэне алгашқы қажетті қызметтерді қолдана алады. 
Қонақүйден кетерде визиттік карта тапсырылады. Қонақүй кезекші 
экімшінің қолданылатын басты қүжаты - ол қонақүйдегі нөмірлер 
мен бөлмелердің алмасу картасы. Бұл құжатта қонақүйдегі 
қолданыстағы нөмірлер мен бөлмелер туралы мәліметтер 
жиналады. Алмасу картасына мынадай мәліметтер кіреді: бөлменің 
нөмірі, оның тарифі, босатылатын уақыты, қоныстанатын уақыты,
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брондалғандығы (ия/жоқ), брондалса аты-жөні жэне т.б. Алмасу 
картасы күнде түнгі ОО00 сағатта қайта толтырылып тұруы қажет. 
Себебі, эр қабаттағы кезекшілер босаған немесе брондалған 
нөмірлер туралы күнделікті ақпарат беріп тұруы керек. Сол арқылы 
қонақүй әкімшілері күнделікті бөлмелердің алмасуы туралы 
мәліметті реттеп, қонақүй басшылығына баяндап отырады, алмасу 
карточкасын күнделікті толтырудағы басты ерекшелік, нөмірлер 
қонақүй қызметкерлерінің жауапсыздығынан қолданусыз 
қалмайды. Барлығын ескеріп отырады.

Сонымен бірге кезекші адамдарға қажетті тағы 2 қүжат бар, 
олар: шетел азаматтарының құжаттарын қызмет көрсету бюросына 
өткізу туралы кітап және кезекшілікті өткізу, алмастыру журналы. 
Бүдан басқа көптеген құжаттар қонақүй қызметкерлері тарапынан 
толтырылады. Қонақүйдегі эр нөмірге белек карта толтырылып, 
тұрғынға көрсетілген ақылы қызмет түрлері жазылып, бағасы 
көрсетіледі. Ең басты құжат ол есеп-айырысу тіркемесі. Есепте 
түрғынның аты- жөні, келген елі (шетелдікі болса) көрсетіледі. 
Сонымен қатар, тұрғын қонақүйден кететін кезде, қабат кезекшісі 
кететіндердің тізімін толтыратын құжат дайындайды. Ол құжатта 
кеткендердің аты-жөні, тұрған нөмірі, төлем ақысы, қонақүйде 
болған уақыты, т.б. мәліметтер көрсетіледі. Заттарды сыртқа 
шығару үшін арнайы рұқсат қағазы толтырылады. Ол қағазда 
кеткен адамның аты-жөні, нөмірі босаған орындар саны жэне 
сыртқа шығатын заттардың тізімі толтырылады. Ол қағаз соңында 
швейцарға өткізіледі.

4. Қонақүйдегі толтырылатын қүжаттар.

ҚОНАҚҮЙ ШАРУАШЫЛЫҒЫНДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН 
ІС-ҚАҒАЗ ТҮРЛЕРІ

№1
АКТ___20____ ж.

«___»____________ қонақүй______________________
Біз, төменге қол қоюшылар, меңгеруші_________

тов.қабат___________________
тов.этажының кезекшісі______________
тазалаушы____________________ қабат________ тов.
акт жасады. №__бөлмеде орналасқан азамат(ша)____
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келесілер табылған

Қүны «___» тенге болатын төлемді төлету тиіс.
Қол қойды: Меңгеруші_______________ этаж кезекшісі_
Тазалаушы_________________ уақытша тұрғын_________

Ескерту. Акт екі экземплярда жасалады жэне уақытша 
түрғынның қолы қойылмаса жарамсыз. Егер уақытша тұрғын қол 
қоюдан бас тартса, актіде ол жайлы ескертілуі тиіс.

№2
Қонақүй_____________________  кэсіпорын_______________
Келді (күні, уақыты)_________________ № бөлме___________
Келісілген мерзім жэне
ұзарту________________________________________________

Кетті (күні, уақыты)

Тіркелу карточкасы
1. Фамилия, аты, тегі _______________________________
2. Туылған жылы__________ туылған жері_______________

Паспорт сериясы __________________________№________
Кіммен, қашан берілген_________________ ____________

4. Тұрғылықгы тұратын мекен жайы___________
5. Жұмыс орны жэне қызметі___________________________
6. Келу мақсаты__________________________ ____________

(іс-сапар, демалыс,жеке жүмыстар)
7. Қай линия бойынша орналастырылган _____________
8. Өрт сөндіру қауіпсіздік ережелерімен таныстырылды___
Қолы__________________ ___

(цонацүйге келген түлганың)
Қолы________________ _

(қонақүй ңызметшісінің)
Кезекші әкімші___________________________ ______
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№3
Әкімшілік рұқсат қағазы №

« »_______________20____ж.
№___бөлме____сағатқа берілді
Мекеме атауы_______________________________
Фамилия, аты, тегі___________________________
Е л________________________________________
Тоқталу мерзімі_____________________________
Кімнің есебінде_____________________________
Қонақүй___________________________________
Кезекші экімші

Қонақүй
№4

Бақылау картасы
1. Фамилия___________________________________________
2. Аты, тегі___________________________________________
3. Бөлме №_______________________________________ ___
4. Корпус №_________________________________________ _
«___»_______________20___ж.
Кезекші әкімші________________________________

5. Қонақүйдің ішкі еңбек күн тәртібінің типтік ережесі.
Ішкі еңбек тәртібінің ережелер қонақүй басшылығымен 

жұмысқа алныушының арасындағы еңбек келісім-шартына қол 
қойғаннан кейін бастап іске асады. Ішкі еңбек тэртібі ережелерінде 
ең алдымен жалақы, жұмысқа алу, босату тэртібі және 
қызметкермен қонақүй басшылығы арасындағы қарым 
қатынастарды қамтитын мәселелерден тұрады. Жұмысқа алынарда 
ең алдымен еңбек кітапшасы, жеке куэлігі, бұрын іс-тэжірибесі 
туралы анықтама, медициналық анықтама сияқты құжаттар талап 
етіледі. Сонымен қатар, белгілі бір сала бойынша қызметке алынса, 
диплом немесе куэлік талап етеді. Басшылық жұмысшыны 
қызметке алғаннан соң, оны жұмысымен таныстырып, еңбек 
шарттарымен, і.е.т. ережелерімен жэне оның құқықгары және 
міндеттерімен таныстырады. Сонымен қатар қауіпсіздік 
шараларымен таныстырырады. Жұмысшы қызметінен кететін

106

болса, алдын-ала 2 ай бұрын ескертіп, сосын жұмыстан толық есеп 
алып, босатылады. Қонақүй қызметкерлері 8 сағаттық және 12 
сағаттық кезекшілік ретпен, жұмыс істейді. Мысалы, кезекшілік 
қызмет таңертеңгі 9-дан кешкі 21-ге дейін, ал 8 сағаттық жүмыс 
таңертеңгі 9-дан кешкі 18-ге дейін болып саналады. Қонақүй 
қызметкерлерінің жылдық демалыс уақыты төмендегідей 
бекітілген: қонақүй директоры, оның орынбасарлары, бас инженер, 
бас бухгалтер, жоспарлау бөлімінің бастығы, техникалық қызмет 
бөлімінің бастығы, аға және кезекші әкімшілер, бюро меңгерушісі, 
тілманггар, корпус меңгерушілері, секция, қабат меңгерушілері - 24 
жұмыс күні.

Механикандырылған есеп операторлары, портьелер, қабат 
кезекшілері, қойма, төсек орын меңгерушілері — 18 жұмыс күні.

Аға тазалаушылар, тазалаушылар, швейцар, гардероб 
жұмысшылары, сақтау камерасында жұмыс істейтіндер -  15 жұмыс 
күні.

Бірінші жұмыс демалысы 11 ай жұмыс істегеннен кейін, ал 
екіншісі 5,5 ай жүмыс істегеннен кейін беріледі.

Жұмыс барысында үлгілі қызмет көрсеткені үшін, табыстарға 
жеткені үшін, қызмет барысында моральды және материалды 
мадақтау жүргізіледі. Мадақгау тізімі төмендегідей болуы мүмкін: 
мақтау жариялау, қаржылай мадақтау, құнды сыйлықтар беру, 
мақтау қағазы, омырау белгісІмен марапаттау және т.б., ал жұмыс 
барысында тәртіпсіздік пен ережелерді бұзғаны үшін жазалануы 
мүмкін. Мысалы, сөгіс беру, айлықты қысқарту, жұмыстан босату.

Кез келген қонақүй қанша қабаттан, кешеннен құралса да, оны 
жалғыз бас меңгеруші басқарады. Ол тікелей директорға бағынады. 
Оның қызметтік міндеттері:

1. Қонақүйдегі барлық қызметшілердің жүмысын ұйымдастыру.
2. Материалды жауапты адам, қонақүйдегі барлық заттардың 

сақталуына, дұрыс қолданылуына жауап береді. Сонымен қатар 
нөмірлердің бос қалмауын қадағалайды.

3. Төмендегі жұмыстардың орындалуына жауапты: 
Нөмірлердің деңгейіне байланысты жабдықталуына, санитарлық 
тазалығына, жөндеу жүмыстарының жүргізілуіне, жиһаздардың дер 
кезінде ауыстырылып, жаңарып тұруына, кезекшілердің, 
қызметкерлердің өз жұмысын мүлтіксіз атқаруына жауапты.
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Меңгеруші сонымен қатар үйымдастыру жэне тәрбие 
жұмыстарын атқарады: жұмыс уақытын, жерін бекіту, еңбек 
демалысын, жалақы табелін құрады және т.б.

Қабат немесе секция меңгерушісі директордың эксплуатация 
бойынша орынбасарына бағынады. Ол өзі басқаратын қабаттың 
жұмысын ұйымдастырады жэне қызметкерлерді қадағалайды. Сол 
қабаттағы материалдық заттарға жауапты болып табылады. 
Меңгерушілер ең кемінде 1 шет тілін меңгерген болуы керек және 
жүмыс кезінде арнайы формада болуы керек. Қызметтері, 
жауапкершілігі, міндеттері аға меңгерушінің қызметімен бірдей 
болып келеді. Қызмет көрсету және күтіп алу бөлімінің басшысы: 
ол тікелей қонақүй директорына бағынады. Оның қарамағына 
кезекші жэне аға экімші, сонымен қатар, барлық корпустағы 
экімшілік қызмет көрсету бөлімінің жүмысшылары бар.

Күтіп алу және қызмет көрсету бөлімінің басшысы бөлім 
жұмысын басқарады жэне бөлім жұмысының сапасы мен 
нэтижесіне жауап береді. Бөлім қызметкерлерінің жүмысын 
бекітеді және орындалуын қадағалайды. Нөмірлердің дұрыс 
қолданылуын, дүрыс брондалуын қадағалайды. Қонақүйдің аға 
әкімшіы да тікелей қонақүй директорына бағынады және 
экімшілық қызметтің жүмысын басқарады.

Бақылау сұрактары
1. Қонақүйлерде қолдану ережелері
2. Қонақүйде қызмет көрсету технологиясы
3. Қонақүйдегі заттарды қолдану ережелері
4. Қонақүйдегі толтырылатын қүжаттар
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10 тақырып. Қонақүй персоналының қызметгік міндеті мен
инструкциясы

1. Қонақүйдің жұмысшылармен қамтылуын анықтаушы 
факторлар

2. Қызметтік міндеттер мен инструкциялар
3. Қонақүй персоналының қызметтік инструкциясы

1. Қонақүйдің жұмысшымен қамтылуын аныкгаушы 
факторлар.

Англиядағы қонақүйлерді зерттеу барысында, қонақ үйдің 
қызметкерлермен қамтылуын анықтайтын негізгі 8 факторды 
айқындаған:

1. Қонақүйдің көлемі (нөмірлер, орындар саны, мейрамханалар 
көлемі мен саны) атқарылатын істің масштабы мен түрін және 
үнемдеу деңгейін анықтайды. Үлкен қонақүйлерде «жұмысшы- 
қонақтар» арасындағы сандық қатынас, орташа қонақүйлермен 
салыстырғанда төмен. Бұл көрсеткіш шағын қонақүйлерде де 
сақталған. Себебі, шағын қонақүйлер жеке болғандықтан, оның 
иесі мен жанұясы көп жұмыс істеп, аз демалады, дегенмен 
жалдамалы жұмысшы ұстамайды. Міне осыдан 2-ші фактор туады.

2 . Меншік түрі де қонақүйдің қызметшілермен қамтылуына 
эсер етеді. Бір топ адамның немесе мемлекеттің меншігіндегі 
қонақүйлер үлкен болады және стандартқа сай келеді. Ал жеке 
қонақүйлер өздігінше түрлі болады.

3. Қонақүй ғимаратының қолдану мерзімі мен жоспары 
қонақүйдің тиімді жүмыс істеуіне эсер етеді, яғни қызметшілер 
санына да қатысы бар. Қазіргі қонақүйлерде аз адам жүмыс істейді 
жэне оны басқару да қолайлы, себебі солай жоспарланып салынған.

4. Қонақүйдегі жағдай мен қызмет көрсету саласының 
диапазоны мен түрі де жұмысшылар санына эсер етеді. Егер 
қонақүйдегі жеткізу, тасымалдау сияқты қызмет түрлері бар болса, 
онда жұмысшылар саны да арта түседі.

5. Қонақүй тарапынан көрсетілген қызмет түрлерінің әдісі де 
қонақүй жүмысшыларының санына эсер етеді, яғни егер қонақтар 
өзін өзі күтетін болса жұмысшылар саны аз, ал егер көрсетілетін 
қызмет түрлері көп, эрі жұмысшылар тарапынан атқарылса, 
жұмысшылар саны да көп болмақ.

6. Жүмысшылардың жүмыс сапасы да маңызды орын алады.
7. Қойылатын талаптар мен міндеттерді дұрыс болу жэне
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орындалуы да маңызды роль атқарады.
8. Бір жылдық, айлық, апталық жэне тэуліктік сұраныс, бір 

жылдық, айлық, апталық жэне тәуліктік қойылатын талаптардың 
ауытқуына әкеледі. Сондықтан, қосымша мезгілдік немесе 
маусымдық жұмысшыларды шақыруға болады.

Әрбір бөлімдердегі қызметкерлердің саны бірнеше факторларға 
тәуелді. Мысалы, бір адам бірнеше қызмет атқару мүмкін. 
Сондықтан қызметкерлердің мамандандырылған, сапалы болғаны 
дұрыс. Ол үшін қонақүй басшылығына жұмысшыларды таңдау, 
олардың қызметін қадағалау, жалпы жұмысшыларды дұрыс 
басқару сияқты мәселелер туындайды. Сондықтан жүмысшыларға 
жэне жалпы қонакүй жүмысына байланысты мәселелерді 
басшылық орынбасарларына тапсыруы мүмкін. Яғни, үлкен 
қонақүйлерде арнайы бөлімдер, бөлімшелер қалыптасып, оларды 
басқаруды бөлім бастығы, меңгерушілер атқарады.

Жалпы қонақүй басшылығы қызметкерлері тарапынан 
құрылған жақсы жүйеге, мысал ретінде, Англиядағы 18 қонақүйді 
қамтитын, 3500 қызметкері бар бір орталықтан басқарылатын 
қонақүйлер жүйесін айтуға болады.

Қонақ үй Бас офис

Бас директор 
Басқарушы

Қызметкерлер
жөніндегі
менеджер

Менеджердің қызметкерлерді 
дамыту бойынша көмекшісі

Менеджердің жалдамалы 
қызмет бойынша 

көмекшісі

Қызметшілерді оқып үйрету 
жөніндегі көмекшісі

Менеджердің әлеуметтік 
қамту жөніндегі 

көмекшісі

Қызметкерлер жөніндегі 
менеджер көмекшісі

ПО

2. Қызметтік міндеттер мен инструкциялар.
Кез келген қонақүй қанша қабаттан, комплекстен құралса да 

оны жалғыз бас меңгеруші басқарады. Ол тікелей директорға 
бағынады. Оның қызметтік міндеттері:

- қонақүйдегі барлық қызметшілердің жұмысын ұйымдастыру;
- материалды жауапты адам, қонақүйдегі барлық заттардың 

сақтығына, дұрыс қолданылуына жауап береді. Сонымен қатар 
нөмірлердің бос қалмауын қадағалайды;

- төмендегі жүмыстардың орындалуына жауапты: нөмірлердің 
деңгейіне байланысты жабдықгауына, санитарлық тазалығына, 
жөндеу дұмыстарының жүргізілуіне, жиһаздардың дер кезінде 
ауыстырылып жаңартылып тұруына, кезекшілердің, 
қызметкерлердің мүлтіксіз атқаруына жауапты.;

Меңгеруші сонымен қатар үйымдастыру жэне тәрбиелеу 
жұмыстарын жүргізеді. Жүмыс уақытын, жерін бекіту, еңбек 
демалысын, жалақы табелін құрады жэне т.б.

Қабат жэне секция меңгшерушісі эксплуатация бойынша 
директордың орынбасарына бағынады. Ол өзі басқаратын қабаттың 
жүмысын үйымдастырады жэне қызметкерлерді қадағалайды. Сол 
қабаттағы материалдық затгарға жауапты болып табылады. 
Меңгерушілер ең кемінде бір шет тілді меңгеруі керек және жүмыс 
кезінде арнайы формада болуы керек. Қызметтері, жауапкершілігі 
міндеттері аға меңгерушімен бірдей.

Қызмет корсету жэне күтіп алу бөлімінің бастығы. Ол тікелей 
қонақүй директорына бағынады. Оның қарамағына кезекші жэне 
аға экімші, сонымен қатар барлық корпустағы экімшілік қызмет 
көрсету бөлімінің жүмысшылары бар. Күтіп алу жэне қызмет 
көрсету бөлімінің бастығы бөлім жүмысын басқарады жэне бөлім 
жұмысының сапасы мен нәтижесіне жауап береді. Бөлім 
қызметкерлерінің жұмысын бекітеді жэне орындалуын 
қадағалайды. Нөмірлердің дұрыс қолданылуын, дұрыс брондалуын 
қадағалайды.

Қонақүйдің аға әкімшісі да тікелей қонақүй директорына 
бағынады жэне әкімшілік қызметтің жүмысын басқарады.

3. Қонақүй персоналының қызметтік инструкциясы.
Кезекші экімші аға экімшіге қызмет көрсетуші жэне 

қабылдаушы бөлім бастығына бағынады, ал олар болмаған кезде
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орналастыру жөніндегі директордың орынбасарына немесе қонақүй 
директорына, көп корпусты қонақүйлерде корпус меңгерушісіне 
бағынады.

Кезекші әкімші қонақүйдің барлық жүріп жатқан жұмыстарды 
білу керек. Шет елдік және өз елінің азаматгарына қызмет көрсету 
жэне қабылдау ережелерін, құжаттарды толтыру тәртібі, орынды 
брондау жэне олардың төленуі кезінде паспорттық және 
анықтамалық столдың спецификасы, бір шет тілін меңгеру және 
халықаралық этикет ережесін білу керек.

Жұмыс орнында униформада жэне қонақүйдің фирмалық 
белгісін тағып жүруі керек.

Оның функционалдық міндеттеріне:
- шет елдің және өз елінің азаматтарын қонақүйде орналастыру, 

өзінің кезекшілігінде директордың рұқсатымен бос орынға 
орналастыру, қонақүйді толтыру жоспарын орындау.

Кезекші әкімші міндеттері:
• шет елдік туристерді орналастыру кезінде паспорттық 

тэртіпті сақтау;
• бронь картасын толтыру;
• түрғындардың сұранысы бойынша бір нөмірден екінші 

нөмірге ауысуын дайындау;
• туристік топтың кіруі кезінде гид аудармашылардан ваучерді 

алып қалу;
• кассалық есепті есепшіге өткізу.
Кезекші экімшіге барлық әкімшілік қызметкерлер бағынады, 

сондай-ақ швейцарлар, гардеробшылар және сақтау қоймасының 
қызметкерлері. Кезекші экімшіде пікір және ұсыныс кітапшасы 
болады.

Кезекші экімші міндетті түрде өрт сөндіру бөлімінің жедел 
жәрдем, полиция бөлімі, қаладағы басқа да қонақүйлер мен 
мейрамханалар телефондарының нөмірін және мекен-жайын білуі 
керек.

Кезекшілігін басқа экімшіге өткізгенде, арнайы журналға қол 
қойылып, қонақүй директорының орындалмай қалған 
тапсырмалары және бұйрықтары жазылады.

Портье қызметі коммуналды қонақүйлерде соңғы 10 жылда 
енгізілді. Ол нөмірлердің кілтін алып қалып отырады.

Портье тікелей кезекші әкімшіге бағынады. Оның міндеттері:
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- қонақүйде, мотельде, кемпингте шет елдік жэне жергілікті 
туристерді қабылдау жэне қызмет көрсету ережесін білуі керек;

- брондауды толтыру тэртібін, әр түрлі қызметтердің тарифін 
білу керек, сондай-ақ қонақүйдің нөмірлік фондын жэне 
мінездемесін, әртүрлі қызметтердің орналасу орнын, жүмыс 
уақытын, техника қауіпсіздігін және өртке қарсы қорғануды білуі 
керек.

Портье міндетті түрде бір шет тілін және халықаралық этикетті, 
қонақүй қызметкерлерінің қызметтік этикасын білуі керек. 
Кезекшілігі кезінде формалық киім киеді.

Туристік кешендерде және шет елдік туризм бойынша 
мемлекеттік комитеттің қонақүй кешендерінде портьеге басқа да 
міндеттер қойылады. Бұл қонақүйлерде портье қабылдау және 
қызмет көрсету бөлімі бар олардың міндеттерін қонақүй директоры 
кәсіподақпен бірлесе бекітеді. Госкоминстурит қонақүйлерде аға 
портьенің негізгі міндеті қонақгарға кешенді қызмет көрсету 
(орналастыру жэне барлық қызметті ұсыну), оператордың жылдам 
жэне уақтылы жүмысы, швейцардың жүкті уақтылы жэне ұқыпты 
жеткізуін қамтамасыз ету.

Аға портье орналастыру жөніндегі директор орынбасарына 
бағынады. Ол бір немесе екі шет тілін меңгеруі керек, халықаралық 
этикет нормаларын жэне жоғары мәдениетті болуы керек.

Аға портьенің қонақүй нөмірлерінің орналасуын жэне 
категорияларын, жабдықталу жағдайын, олардың эр түрлі 
категориялы түрғындарға арналған бағасын жақсы білуі керек. 
Оның функционалды міндеттеріне:

- портье бөліміне басшылық ету;
қызметкерлердің қызметтік инструкциясын жэне 

технологиялық жүмысының орындалуын бақылау;
- жұмыс орнындағы тәртіп;
- туристерді орналастыруды және классқа сәйкес кешенді 

қызмет көрсету дэрежесін ұйымдастыру;
- туристердің үлттық паспортының тіркелгендігін бақылау.
Ол жеке өзі қонақүйдің кілт шаруашылығын сақталуына жэне 

тіркелуіне жауап береді. Сондай-ақ оның міндеттеріне қосымша 
көрсетілген қызметке (автотранспорт, экскурсия, театр билеттері 
жэне т.б.) бақылау, қонақтарды қабылдауға жэне орналастыруға, 
нөмірлер фондының уақытында дайын болуын қадағалау жатады.

113



Ол күнделікті, кезекті портьенің есебін қабылдап, келесі 
кезекке тәулік тапсырмаларын анықтау керек. Топтық және жеке 
шет ел туристерінің кіру графигін жүргізу, қонақүй түрғындарының 
ішкі тәртіпке бағынуын бақылау. Сондай-ақ аға портье еңбекті 
қорғау, техника қауіпсіздігі және өрт сөндіру ережелерінің 
сақталуын бақылау керек.

Интуристер тобын қабылдағанда аға портье гид аудармашыдан 
тапсырыстың орындалғандығын растайтын құжатты алу керек, 
жеке туристен қонақүй талонын (егер ол ваучерін алдыңғы қызмет 
көрсету пунктінде ауыстырса) алады. Бүл қүжаттарды есепші 
бөлімге өткізеді. Жеке туристерді 5 минутта орналастыру, ал 
топтық туристерді 30 адамды 15 минут, 100 адамды 40 минут, одан 
да көп адамды 1 сағатта ұйымдастырады.

Құжаттарды толтырғанда алдын ала паспорттарын алып, кіріс 
картасын ұсынады. Портье туристердің багажын нөмірге 
жеткізілуін үйымдастырады.

Кірісті ұйымдастыратын портье қабылдаудың және 
орналастырудың нақты орындалғандығын (класс бойынша) барлық 
документ түрінің дұрыс толтырылғандығын, нөмірге багаждың дер 
кезінде жеткізілуін, өзінің қызметтік міндеттерінің нақты 
орындалуын және қызметтік тәртіпті сақтауын жауапкершілігіне 
алады.

Қонақүйлерде шығысты үйымдастыратын портьенің негізгі 
міндеті шығысты ұйымдастыру жэне қосымша қызметке жэне 
тұрғанына уақытылы және дүрыс төлем жүргізілгендігін бақылау.

Шығуды ұйымдастыратын портье кезектегі ага портьеге жэне 
қонақүйдің аға портьеге бағынады. Шығуды үйымдастыратын 
портье міндетті түрде бір немесе екі шет тілін білуі керек. Ол 
туристердің шығуын бақылайды жэне ұйымдастырады, топтық 
жэне жеке туристердің шығу құжатын толтырады. Қосымша 
қызметке төленгендігін тексереді. Нөмірлер тізімін қүрады, 
швейцарды қонақүйден шығушы туристердің жүгін нөмірден алып 
кетуге жүмсайды.

Портье халықаралық этикет нормаларын сақтап, нақты және 
тэртіпті болуы керек, эксплуатация ережелерін білу керек. Қонақүй 
нөмірлерінің орналасуын жэне категорияларын есте сақтау керек. 
Олардың жабдықталуын және тұрғындардың эр түрлі 
категорияларына арналған бағаны білуі керек. Ол нөмірлердің
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дайындығын және сапасын тексеріп, тұрғындардың шағымдарын 
ага портьеге және директордың бас меңгерушісіне жеткізіп 
отырады.

Есепші оператор қонақүйдің бас есепшісіне бағынады, ал 
администрацияда кезекші экімшіге немесе ага портьеге бағынады. 
Есепші оператор нормативтік және қүқықтық қүжаттарды, шет 
елдік жэне жергілікті туристерді қабылдау ережелерін, ішкі тәртіп 
ережесін, нөмірлердің олардың категорияларға сәйкес бағасын, 
қосымша қызмет төлемдерін, брондалған кезде тұрғындардың 
төлемін жүргізу жүйесін білуі керек.

Есепші оператор бір шет тілін, халықаралық этикет ережелерін 
білуі қажет.

Қажет болған жағдайда ол кезекші экімшіні немесе портьені 
ауыстыра білуі керек. Есепші оператордың міндеттеріне 
тұрғындардың есеп-айырысу жөніндегі картотека жүргізу және 
барлық қызмет түріне уақытылы есеп- айырысқанын бақылау, 
кассалық есептеме бас есепшіге өткізу. Оның функционалды 
міндеттері шыққан туристердің тізімін жасау жэне босаған 
нөмірлерге бақылау, шет елдік туристердің тұрғын талондарын алу, 
оларды есеп алып, есепшіге өткізу, қосымша ақылы қызметке ақы 
алу. Есепші оператор жүргізілген есептің дүрыс болуына толық 
жауапкершілік тартады. Ол материалды және ақша қүндылықтарын 
алуға материалды жауапкершілікті тұлға болып табылады.

Жұмыс уақытында униформада жүруі керек. Туризммен 
қарым-қатынас кезінде мәдениетті жэне сыпайы болуы керек. Басқа 
қызметкерлер сияқты ол да техника қауіпсіздігін және өртке қарсы 
корғану ережелерін білуі керек.

Паспортшы кезекші әкімшіге бағынады. Өзінің қызметінде ол 
қонақүйдегі қолдану ережелерін және ішкі тәртіпті жэне қонақүйде 
тіркелу инструкциясына бағынады. Паспортшы міндеттеріне 
паспорттарды тексеру жэне тұлғаны тіркеу картасына дұрыс 
енгізілгендігін тексеру.

Анықтамалық стол қызметкері қонақүйдің кезекші экімшісіне 
бағынады. Оның міндеттері:

- қонақүй түрғындары жэне тұрғындардың қызықтырған 
сұрақтарына анықтама береді;

- картотека жүргізу жэне телефон байланысы бойынша 
анықтама беру;
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Өз міндетгерін орындау үшін анықтамалық столдың 
қызметкері келесілерде білуі керек:

- қонақүй разрядын;
- нөмірлер категориясын;
- олардың бағасын;
- тұрмыстық жэне сауда мекемелерінің жұмыс уақытын;
- мекемеде орналасуын;
- қызметтер тізімін;
- ішкі тәртіп ережелерін.
Анықтамалық стол қызметкерінде қаладағы қонақүйлер жэне 

ресторандар телефоны мен адресі, театр жайындағы, музей, ірі 
сауда мекемелерінің анықтамалық эдебиеті, қаладағы транспорт 
жұмысы жэне т.б. болуы керек, кем дегенде шет тілін меңгеруі 
жэне халықаралық этикет ережесін білуі керек. Оларды қызмет 
барысында қолдану керек. Жұмыс барысында формапық киімде 
болуы керек.

Қызмет көрсету бюросының меңгерушісі қонақүй директорына 
бағынады немесе орналастыру жөніндегі директордың 
орынбасарына бағынады, ал қабылдау жэне қызмет көрсету бөлімі 
бар қонақүйлерде бөлім бастығына бағынады.

Ол аудармашылар бюросының қызметін бақылайды және 
үйымдастырады. Әр қызметкердің міндетін анықтайды.

Қызмет көрсету бюросының меңгерушісінің міндеттеріне:
- тұрғындарға көрсетілетін қызметтің сапасын жэне көлемін 

арттыру;
- шет елдік делегацияларды қабылдауға және орналастыруға 

нөмірлердің дайындығын қадағалау;
- қызмет көрсету бюросының жылдық есептемесін жасау;
- бюро жұмысын жақсарту;
- қызметкерлердің квалификациясын көтеруді ұйымдастыру.
Паспорттық стол аудармашысы аға аудармашыға немесе

қызмет көрсету бюросының меңгерушісіне бағынады. Ол 
материалды жауапкершілікті тұлға болып табылады. Оның 
міндеттеріне шет елдік азаматтардың паспортымен тіркеу, 
мемлекетгік салымдарды алу, визаның үзақтығын және қонақүйде 
қалу ұзақтығын қадағалау, айлық есептемені жүргізу жэне т.б.

Кір жуу орны. Соңғы кездегі қонақүйлер компьютерлендірілген 
кір жуатын, кептіретін жэне үтіктейтін жекеменшік машиналармен
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жабдықталған. Оларда сондай-ақ химиялық тазалау бөлімі болады. 
Мүндай бөлім кір жуу орнының қүрамына енеді (прачешная). Кір 
жуу орнының меңгерушісі аға кастелянға бағынады.

Кейбір қонақүйлерде, әсіресе кіші, ескі болса, өзінің 
жекеменшік кір жуу қызметі болмайды. Олар шет жермен келісім 
шарт орнатады, өйткені мекеменің кір жуу орнымен қайта 
жабдықтау қымбатқа түседі. Алайда көп жағдайда ондай қызмет 
сапасыз жэне ескі төсек жабдықгарын өткізуге тырысады. 
Сондықтан аға кастелян қонақгардың төсек жабдықтарына қатаң 
бақылау жүргізу керек.

Чикаго Хилтон жэне Тауэре отельдері төсек жабдықтарына 
бақылауды жартылай автоматталған жүйемен жабдықталған. Бұл 
жылына 70 мың доллардан 100 мың долларға дейін үнемдейді. Бүл 
жүйе төсек жабдықтарын реттеу үшін еңбек ақыны төлеуді 
қысқартады.

Үлкен қонақүйлерде бұл өте қолайлы жэне мерзімінде 
ауыстырып тұруын бақылауға ыңғайлы болып табылады.

Әкімшілік-шаруашылық бөлімінде ауыр физикалық жүмыстың 
көп бөлігін тазалаушылар орындайды. Олар жалпы пайдаланатын 
орындарды, еденді жуу, коридорды, холлды және кілемді 
тазалайды. Олардың жұмысы ауыр төсек орындарын бөлмелерге 
жеткізумен, тазалықшыларға бөлмелерді жинауға көмек берумен 
шектеледі.

Консьерждік қызмет. Консьерждер бүл униформада қызмет 
көрсетуші персонал. Оларды қонақүй вестибюлінде арнайы столда 
көруге болады. Консьерждер бас экімші бөліміне бағынбайды. 
Консьерж 1936 жылға дейін отельдің қызметкерлерінің қатарында 
болған жоқ. Олар отельдің аумағында бұл қызметпен айналысуға 
құқық алатын жекеменшік кәсіпкерлер еді.

Қазіргі уақытта фешенебельді қонақүйлерде консьерждік 
қызметте болады. Мысалы, Plaza Нотел (Нью-Йорк) 800 нөмірге 10 
консьерж жұмыс жасайды. Олар қонақгарға мынадай қызметтер 
ұсынады:

• эйгілі спектакльдерге билеттерді алып беру;
• ресторандарда орынды үйымдастыру;
• жергілікті ресторандар, аттракцион, көңіл көтеру мекемелері 

жайында кеңестер беру;
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• авиарейстерге орынды брондау жэне қонақтарға ұшу 
жөніндегі мәліметті беру;

• ВИП қонақтарға эр түрлі қызметтер ұсынады;
• туған күнді жэне тойды үйымдастырады;
• елшілікте жэне консулдықта визаны жасау және т.б.
Жақсы консьерж болу үшін ең алдымен отель жайында жэне

көптеген қызметтердің қыр сырын жақсы білетін, бірнеше тілде 
сөйлей алатын, кез келген адаммен тіл табыса алатын көпшіл 
мінезді болу керек.

Өртті болдырмау жэне қауіпсіздік қызметі. Қонақүй 
жүмысында қонактардың және олардың мүлкінің қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету негізгі аспектілердің бірі болып табылады. 
Қонақүйдің бастығы және қызметкерлері заң бойынша барлық 
міндетті сақтық шараларын қолдану керек. Қонақтарды ұрлықтан, 
айлакерліктен, зорлаудан жэне басқа тұлғаға қарсы қылмыстан 
қорғау керек. Олар қонақүйде тұру барысында қонақтарға 
келтірілген зарар үшін жауапкершілікті өз мойындарына алады. 
Мұқдай жағдайлар отельге тек ақшалай шығын емес, атағына да 
зиянын келтіреді.

Отельдің қауіпсіздік қызметіне келесі проблемалармен жүмыс 
істеуге тура келеді:

1. төтенше жағдайда қолданылатын әдістерді өндіру;
2. нөмірлердің күнделікті қауіпсіздігі;
3. кілттерге бақылау жасау;
4. қүлыптарға бақылау;
5. үрлықты қысқарту;
6. отель мекемесіне кіруді бақылау;
7. сигнализация жүйесін бақылау;
8. отель аумағына бақылау жасау;
9. сыртқы жарық;
10. теледидар арқылы бақылау жүйесі;
11. сейфтер және өртке қарсы шкафтар;
12. ақпараттың сақталуы.
Байланыс жүйесі. Отельдің байланыс жүйесі қызметіне ішкі 

байланыс, қонақпен байланыс (пейджер жэне радионы қоса), 
автоответчиктер, факс, хабарларды жеткізу қызметі және 
авариялық орталық байланысы кіреді. Клиент пен отельдің
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арасында бірінші байланыс телефон арқылы жиі іске асады. 
Сондықтан телефон шалғанда ұқыпты жэне оперативті қарым- 
қатынас жүргізу керек. Ол қонаққа отель жайында ерекше эсер 
қалдырады.

Байланыс орталығы отель өміріндегі негізгі элемент. Сондай-ақ 
ол табыстың көзі, өйткені отель халықаралық байланысқа таза 
ақысына 50 пайыз қосады, жергілікті жерге телефон ашу 0,75 
центтен 1,25 долларға дейін ақы алынады.

Орталық байланыс тәулік бойы ага әкімшінің графигімен 
бірдей үш кезекте жүмыс жасайды. Бұл қызметтің жүмысшылары 
тыныштықты және әдептілікті сақтау керек.

Қызмет көрсетуші персонал. Клиенттің алғашқы әсері қызмет 
көрсетуші персоналдың қызметіне байланысты. Қызмет көрсетуші 
персоналды қызмет көрсету бөлімінің менеджері басқарады. Ол 
сонымен қатар аға коридоршы міндеттерін орындайды. Оған 
швейцарлар, коридоршылар жэне консьерждер бағынады. Алайда 
кейбір отельдерде консьерждер тікелей аға әкімшіге бағынады.

Алғаш қонақтарды швейцарлар қарсы алады. Олар униформа 
киіп есік алдында қонақтарды күтіп алады. Қонақтарды машинадан 
түсіріп алуға, такси шақыруға көмектеседі. Бұл отельдегі ең 
табысты қызмет деп танылады. Бұрынғы кездерде бұл қызмет 
атадан балаға өтіп отырған.

Коридоршылардың басты жұмысы қонақтарды нөмірге дейін 
шығарып салу және жүкті жеткізу. Олар отель, отель айналасын 
жэне қызметтерін жақсы білу керек. Қонақтармен жұмыс 
барысында олар әдепті жэне тартымды болу керек. Қонақтарға 
нөмірде жайласуына көмектесе отырып жарықты, телефон, 
теледидар, кондиционер, кір жуатын бөлім, мини бар, бассейн, 
емдік ванна жэне т.б. пайдалануын түсіндіру керек.

Кема қонақүйінің административтік қүрылымы. Өзімнің іс- 
тәжірибе барысында сол қонақүйде көргенімде салыстырмалы 
түрде келтіретін болсақ, Кема қонақүйінің административтік 
құрылымы келесідей:

• бас менеджер;
• бас менеджердің меңгерушісі;
• департаменттің менеджерлері (ресепшн, ресторан, асхана, 

хаускипинг)
• департамент бөлімінің бастығы.
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Жұмыс уақыт узақтығы тэулігіне 8-12 сағат, аптасына 6 күн 
жұмыс мәне бір күн демалыс. Аптасына бір рет департамент 
менеджерлері (ресепшн, ресторан, асхана, хаускипинг, техникалық 
және т.б.) апталық жұмыс графигін қүрады. Персонал жоспарға 
байланысты жұмысқа кіріседі (азаңғы 8.00-16.00, кешкі 16.00-24.00, 
түнгі 24.00-8.00).

Мекеменің сервисін көтері және қызметін жақсарту, 
кемшіліктерді есептеу маөсатында аптасына бір рет департамент 
бөлімінің бастығы жиналыс өткізіп тұрады.

Қонақүй администрациясы сервистің сапасына, оның 
қолданылуы және тұрақтылығына үлкен көңіл бөледі. Жыл сайын 
туристерге қызмет көрсету сапасын көтеру мақсатында бірқатар 
реформалар жүргізіп отырады:

• персоналдың квалификациясын көтеру;
• партнерлік қарым-қатынасты кеңейту;
• қызмет көлемін үлғайту;
• персоналдың төлемақысын көтеру.

Бақылау сүракгары
1. Қонақүйдің жұмысшымен қамтылуын анықтаушы факторлар
2. Қызметтік міндеттер мен инструкциялар
3. Қонақүй персоналының қызметтік инструкциясы

11 тақырып. Қонақүй этикетінің негізі

1. Өнеркәсіп мэдениеті
2. Қонақүй қызметкерлеріне сыртқы көрінісіне қойылатын 

талаптар
3. Ұсыныстар мен пікірлер кітапшасы

1* Өнеркәсіп мэдениеті.
Қонақүй шаруашылығының жақсы дамып келе жатқандығынан 

біздің елімізде және шетелдерде қонақүй шаруашылығы 
коммуналдық сектордың өзіндік бөлек бір бөліміне айналып отыр. 
Сондықтан қонақүйдегі қызмет көрсететін қызметкерлердің де 
кэсіби дәрежесі жоғары болғаны дұрыс. Қонақүй ісі ерекше 
біліктілік пен жан-жақты кәсіби дайындықты талап етеді. Қонақүй 
қызметкерлері өте мәдениетті, жан-жақты, сабырлы, шыдамды, 
тартымды жэне адал адам болуы керек. Бұдан басқада да қажетті 
мінез-қүлықтарға мыналар жатады: ол кез келген жағдайға оңай 
бейімделгіш, дұрыс шешім қабылдайтын, таза, көрікті және өзінің 
жүріс-тұрысына, сөйлеген сөзіне барлық уақытта назар аударып 
жүруі керек. Қонақтарды өте қонақ жайлықпен күтіп алып, қызмет 
көрсетуі керек. Мысалы, шаршаған адамға-шыдамды, 
жасқаншақтарға қамқор, ашушаңдарға -  сақтықпен, дөрекілерге -  
төзімділік танытқан жан. Себебі қонақтікі әрқашанда дүрыс. Егер 
қонақүй қызметкерлері бүл талаптарға сай келмесе, оған қонақүй 
қызметі саласында орын жоқ. Қонақүйдің бір ерекшелігі ол жерде 
күнделікті тынбайтын қызмет көрсету жұмысы жүріп тұрады. 
Қонақүйдегі басты үш қағида: күтіп алу, орналастыру және қызмет 
көрсетуден,бөлек қызметшілер тұрғындармен басқа да тікелей 
қарым-қатынаста болады. Сондықтан қызмет көрсету саласының 
ажырамас бөлігі ол, қызмет көрсету мәдениеті және өнеркәсіп 
мәдениеті, өнеркәсіп мәдениеті ең алдымен төмендегі жайттардан 
тұрады:

- еңбектің ғылыми ұйымдастырылуы, материалдық және 
еңбек ресурстарының аз шығынының нэтижесінде, жоғары 
дәрежелі өнеркәсіп көрсеткіштеріне қолжеткізу.

- қонақүй шаруашылығына механизмдерді енгізу. 
Автоматтандыру, жаңа технологиямен жабдықтау.
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- өнеркәсіп ғимараттарындағы жоғары мәдени деңгейді 
сақтау, тазалықты қадағалау, тәртіпті бақылау және ортақ 
қолоданудағы жерлерде (холл, коридор) тұрмыстық жэне қызметтік 
саланың жоғары сапалы болуы.

- экімшілік және техникалық қызметтің орталықтандырылуы 
және автоматтандырылуы.

- ауа тазартқыш пен жылу жүйесінің үздіксіз қызмет етуі, 
лифт, шаң сорғыш қоқыс тазалағыштың жақсы қызмет етуі т.б.

- бөлмелердегі жиһаз, түр-түстің, әртүрлі материалдармен 
жабдықталуы жалпы экзотикалық сән үлгісінің қалыптасуы, жағдай 
мен демалуға қажетті барлық қызметтің жасалуы.

Жалпы жоғары сапалы өнеркәсіп мәдениеті, жоғары сапалы 
өнеркәсіп ортасының көмегімен қалыптасады. Бүған қызмет орны, 
жарақтануы, тазалығы т.б. жатады. Сонымен қатар өнеркәсіп 
мәдениетінің қонақүй қызметінің барлық саласы мен жақсы демалу 
үшін қажетті қызмет түрлерінсіз қалыптасуы мүмкін емес. Оған: 
мейрамхана, кафе-бар, буфет, бассейн, сауна, шаштаразы, әртүрлі 
жөндеу шеберханалары, халықаралық телефон байланысы, 
теміржол, ауа қатынастары кассалары, театр, киоскілер, мэжіліс 
залы, такси шақыру, банк қызметтері, автокөлік түрақтары сияқты 
қызмет түрлері жатады. Міне, осылардың барлығы жақсы жағдай 
жасап, демалуға қолайлы мүмкіндіктер береді.

2. Қонақүй қызметкерлеріне сыртқы көрінісіне 
қойылатын талаптар.

Қонақүй қызметкері өз бойына адам баласына тэн ішкі және 
сыртқы мәдениеттің барлығына ие болуы керек. Атап айтар болсақ, 
адамға сөйлеу, қызмет көрсету, өз ойын мәдениетті дұрыс жеткізу, 
тәртіпті болу сияқты элементтерден тұрады. Егер қонақүйлерде ең 
алдымен шетелден келетіндердің қоныстанатынын ескерсек, 
қонақүй қызметкері халықаралық этикетті жақсы меңгеруі керек. 
Әрбір үлттың өзінің салт-дәстүрі, тәлім-тәрбиесі бар, қонақүй 
қызметкері соларды сыйлап, құрметтеуі керек. Қонақүйде шетел 
газеттері, журналдары сатылса, вестибюльде радио арқылы қала, 
демалыс орны туралы ақпарат таратылса, қонақүй қызметінің 
сапасын арттырады.

Қонақүй қызметкерінің мәдениеті ең алдымен олардың 
әрқайсына жэне қонақүй басшылығына тікелей байланысты. Бүл
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жерде қонақүй қызметкерінің ұйымшылдығы, үжымдағы 
бауырмалдылығы басты роль ойнайды.

Өнеркәсіп мәдениеті, қонақүй қызметкерінің сыртқы көрінісіне 
де тікелей байланысты. Сондықтан қонақүйлерде арнайы форма 
жүйесі қалыптасқан. Қонақүй қызметкерінің киімі өте әдемі, сәнді 
және ыңғайлы болуы керек. Форма қонақүй тарапынан беріледі 
немесе айлықтан ұсталады. Қонақүй басшылығы форманың 
сақталуын, дұрыс киілуін, тазалығын қамтамасыз етеді. Формалық 
киімнің өзіндік бір қалыптасқан үлгісі жоқ. Сондықган ол 
қонақүйдің түріне, дәрежесіне, аталуына байланысты өзгереді. 
Формалық киім соңғы үлгілер мен ұлттық нақышқа сәйкес болуы 
мүмкін. Ең бастысы ол жүмыс істеуге ыңғайлы болуы керек. 
Сонымен қатар формалық киімнің матасы, түр-түсі қызметкердің 
жұмыс орны мен атқаратын қызметіне байланысты өзгеруі мүмкін. 
Мысалы тазалаушының киімі кір көтеретін түстен, суға, шаңға 
төзімді мата болуы керек т.б.

3. Ұсыныстармен пікірлер кітапшасы.
Әрбір қонақүйде ішкі тәртіпке байланысты шағым-арыздар 

кітабы болады. Ол кітап қонақүй әкімшілігінде болады. Ол жерде 
түрғындардың арыз-шағымдар, ұсыныстары немесе мақгаулары 
жазылады. Бұл кітап жалпы қонақүй ұжымының жұмысын 
қадағалап, бақылауға мүмкіндік береді. Арыз-шағым кітабы эр 
кезекшілік ауысқан кезде тексеріліп, ол жердегі жазылғандар 
ескеріледі. Егер арыз-шағымдар дұрыс болса, дәлелденсе, сол 
жүмысшыдан бастап әкімшіге дейін жүмыстан босатылуы мүмкін.

Негізгі мамандандырылған қызметкерлер үшін қызметгік 
міндеттемелер қарастырылған.

Кезекші әкімші аға экімшіге бағынуы керек. Ол орта білімді 
болуы талап етіледі. Қонақ үйлерде шет елдерден келген 
қонақтарға қызмет көрсетушілер міндетті түрде шетел тілдерін 
меңгеруі тиіс.

Кезекші экімші барлық қонақүй орындарының бағаларымен 
бөлімдерін жатқа білуге міндетті. Шет елден келген қонақгарға 
қызмет көрсету: қызмет түрлерімен таныстыру, халықаралық этика 
мен эстетика ережелерін түсіндіру, паспорттық режиммен 
таныстыру, тұрғынға қажетті қүжатгардың толтырылуын айту, 
түрмыстық бөлімдардің жұмыс уақыттарымен таныстыру, орталық
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асханалар мен сауда орталықтарын корсету, медициналық көмек 
корсету, милиция, өрт сөндіру бөлімдерінің телефон нөмірлерін 
беру.

Кезекші әкімші қонақүйге келген қоныстанушыға оның 
орнын белгілеп, тұрақтаганы үшін төленетін төлем ақысын алу, 
құжаттарын қоныстанушының жеке куәлігімен салыстыра отырып 
толтырып, жазбаша тұрғыда анкета толтырып толық тұрғады 
қызмет етуі керек. Ол қонақүй экімшілігінің алдында атқарылған 
барлық жұмыстары жөнінде есеп береді. Түннен таңға дейінгі 
аралықтағы барлық қонақүйдегі болған жетіспеушіліктер мен 
экономикалық ресурстарға байланысты сұрақтарға жауап береді.

Кезекші әкімшіде пікір мен өтініштер жазылатын кітап 
сақталуы керек.

Оған кезекшілік мерзімі кезінде вестибюль тобының барлық 
жүмысшылары, швейцарлар, гардеробшылар, сақтау қоймасы 
жүмысшылары, анықтама бөлімі, паспортшы, операторлар, ал 
түнгі мезгілде бүкіл қонақүй мекемесі бағынады.

Кезекші әкімші кезекшілікті қабылдау немесе өткізу 
жүмыстарын белгілі журналға белгілеу арқылы жүргізуі керек.

Портье-орта білімді, мамандандырылған дайындықтан өткен 
болуы қажет. Ол кезекші әкімшіге бағынады. Көптеген 
қонақүйлерде шет ел азаматтарына қызмет көрсетуші портьелер 
бірінші немесе екінші категориялы болып бөлінеді.

Бірінші категориялы портье жоғарғы немесе орта білімді 
болуы міндетті, сонымен қатар екі шетел тілін білуі қажет. Ал, 
екінші категориялы портье орта білімді, бір ғана шетел тілін білсе 
жеткілікті.

Портье қүжаттар толтыру ережелерін, нөмірлердің бағасы мен 
қызметтік тарифтерді, тұрмыстық қызмет көрсететін орындардың 
жұмыс уақытын, сауда орталықтары мен олардың орналасқан 
орындарын білуге міндетті. Қоныстанушыға берілетін карточка 
арқылы портье тұрғынға оның нөмірінің кілтін береді. Ол қосымша 
қоныстанушыға қажетті заттардың тізімін алып ақылы жүйеде 
қызмет көрсетеді.

Портье қонақүйдегі қоныстанушыға келген хаттар мен 
телеграммалармен дер кезінде хабардар етіп отыруы керек.
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Портье қаладағы мейрамханалар мен басқа да қонақүйлердің 
орналасуы, қаланың картасын, қала транспорттарының 
маршруттарын жақсы білуі тиіс.

Оператор - бұл қызметке орта білімі бар, арнайы 
мамандандырылған курстар бітірген адамдар қабылданады. 
Оператор бас есепшіге бағынады, ал әкімшілік қызметтерде 
кезекші экімшіге бағынады. Оператор барлық азаматтар мен шетел 
азаматтарына қызмет корсету түрлерін жақсы білуі қажет. Ол 
барлық толтырылған карточкаларын қашан қоныстанушы нөмірін 
толық өткізер күніне дейін сақтап, қорытынды суммасын 
шығарғанға дейін ұстауы керек. Оның міндеттемесіне егер 
қоныстанушы қонақүйге зиян келтірген болса, онда акт жасау 
арқылы шығынды өтету міндеті жүктелген. Ол нөмір қорына 
түскен қаражаттарды бухгалтерияға өткізіп отырады, егерде 
қоныстанушы белгіленген уақытынан нөмірді ерте босататын 
болса, онда оған төлеген ақшасының қалған бөлігі қайтарылып 
беріледі.

Оператор қоныстанушылардан қабылданып алынған барлық 
ақшалай және материалдық бағалы заттарына жауап береді, 
сонымен қатар орналасқан азаматтардың көрсетілген қызметке 
дүрыс және толық толем ақы төлеуін қамтамасыз етеді. Кейбір 
жағдайларда оператор кезекші экімші мен портьенің орнына 
қызметке бара алады.

Анықтама берупіі кезекші - кезекші әкімшіге бағынады. Оның 
негізгі міндеттері смена ауыстыру кезінде нөмір қорларын кезекші 
әкімшімен бірлесіп тексеру жасап отыру, кез келген уақытта 
қонақүйге орналасу немесе шығу туралы анықтама береді.

Кезекші әрбір қоныстанушыға картотека ашуы керек, эрдайым 
бір нөмірден келесі нөмірге ауыстырылған тұрғындарды тексеріп 
отыруы керек. Ол қонақүйдің барлық қызмет корсету орындарын 
жақсы білуі сонымен қатар сауда және тұрмыстық тұтынуға 
қажетті бөлімдердің жүмыс уақытысын, таңертеңгілік, түскі, кешкі 
тамақтану уақыттарын жатқа білуі тиіс. Оның міндеттемесіне тағы 
да қалалық транспорт маршруттарын, аэропорт пен вокзалга бару 
жолдарды, көпшілік орындар мен спорттық жарыстар өткізілетін 
орындарды білу жүктелген.

Кезекшіде қалааралық телефон анықтамалары, ішкі жэне 
сыртқы байланыс түрлерінің нөмірлері, медициналық көмек
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көрсету орталығының, милиция мен өрт сөндіру орталықтарының 
телефон нөмірлері болуы қажет.

Кезекші паспорттық режим жүйесіндегі жұмысты жақсы білуі 
керек, себебі кейбір жағдайларда ол паспортшы қызметін атқаруы 
ықтимал.

Паспортшы - орта білімді, паспорггық режим жүйесіндегі 
сүрақтарға байланысты жеке мәлімдемелерді қабылдап алушы. Ол 
азаматтардың тіркеуге түру немесе шығу ережелерінің
инструкциясын жақсы білуі керек. Ол белгіленген формада
анықтамалар дайындайды, азаматтардың жеке куэлігі мен 
паспорттарын тексереді, регистрациялық карточкалар толтырады. 
Кейбір жағдайларда ол анықтама орнының кезекшілерінің 
қызметін атқарады.

Аға тазалықшы этаж, секция немесе корпус меңгерушілеріне 
бағынады. Ол барлық Қазақстан азаматтары мен шетел 
азаматтарын қабылдау мен орналастыру ережесін білуі тиіс, 
сонымен қатар барлық нөмірлер мен олардың бағаларын, төсек 
жабдықтарын ауыстыру графигін білуге тиіс. Оның 
жауапкершілігіне барлық орналасушы қонақтарды жайғастырып, 
оларға берілген картотекалары бойынша нөмірлерінің кілтін беру, 
этаждағы тұрғындардың тізімін алу, жаңадан орналасқандардың 
тізімін жасау, өзіне белгіленіп берілген аумақтың санитарлық 
тазалығына жауап беру кіреді. Уақыты бітіп нөмірін өткізуші 
азаматтан кілтті алып, нөмірдің тазалануын және ондағы 
ауыстырылатын заттарды, тағы сол сияқты жұмыстардың 
атқарылуын қадағалайды. Ол орналасқан қонақтардың артық 
заттарымен сыртқы киімдері, чемодан, т.с.с. заттарды бөлмеде 
ұстамауын қадағалайды. Этаж тазапығы мен тыныштығына да 
жауапты. Ол түрмыстық қажетті заттармен қамтамасыз ету 
барысында заказдар қабылдауы қажет, жэне де сақтауға өткізілген 
барлық бағалы заттар мен ақшаларына жауапты, өткізілген 
нөмірлерді қабылдау барысынан кейін тұрғындардың үмытылып 
қалып кеткен заттарын арнайы құжаттар толтыру арқылы сақтау 
камерасына өткізеді, оған өткізілгені жөнінде пропуск жазылады.

Аға тазалықшы барлық сантехникалық приборлармен жұмыс 
жасауға қабілеті болуы қажет, егерде келеңсіз жағдайлар болған 
кезде оларды алмастыру немесе қосу ажырату секілді жүмыстарды 
атқара алуы қажет. Қонақжайдағы шаңсорғыш, сол сияқты басқа да
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техникалық приборлармен жүмыс жасауга қабілетті болуы 
керек.

Қонақүйдегі нөмірлерді босатушы тұргындардан кілтті алып, 
олардың пайдаланған уақыттарына төлем ақыларының төленген 
төленбегені туралы квитанцияларын тексеріп, нөмірдегі барлық 
заттар тексерілгеннен кейін нөмірді кезекші әкімшіге өткізеді. 
Оған белгіленген жүйедегі барлық материалдық және әкімшілік 
жауапкершіліктер жүктелген.

Тазалықшы -  аға тазалықшыға тікелей бағынады. Ол 
қонақүйдегі барлық нөмірлердің нормативтік жүйедегі қүрал 
жабдықтарын білуі керек. Сонымен қатар барлық ақылы 
қызметтердің бағаларын білу, төсек жабдығы мен сүлгілердің 
ауыстырылуын қадағалау, нөмірлердің тазалығын қамтамасыз ету 
міндеттері жүктеледі. Олар тұрғындардың шақыруымен олардың 
барлық қажетті заттарына заказ алып оны жеткізіп, өтініштерін 
орындау керек.

Қонақүйдің бүлінген мүлігі үшін тұрғын кінәлі болған 
жағдайда одан акт жазу арқылы шығынды өтетуге болады. Әрбір 
қабылданушыға келген кезде барлық жағдаймен таныстырып, 
нөмірді өткізер кезінде кілтті де өткізу қажеттігін айту керек. 
Нөмірді қабылдап алғаннан кейін ондағы заттарды орнына 
жайғастырып, тұрғыннан қалып кеткен заттар болса оны аға 
тазалықшыға өткізуі керек.

Тазалықшы ванна мен душтардағы винтельдердің орналасуы, 
жуынатын орындардың кем кетістерін тексеріп егерде дұрыс 
жұмыс атқармай тұрған жағдайда оны аға тазалықшыға немесе 
этаж кезекшісіне айтып, сантехник шақыртуы керек.

Тазалықшы этаждағы барлық электр құрылдарымен жұмыс 
жасай алуы қажет. Оған белгіленген дәрежеде материалдық 
жауапкершілік артылады.

Тазалықшы аға тазалықшыға бағынады. Ол барлық 
санитарлық белгілермен душ ванна жабдықтарды қалай қолдану 
қажеттігін айту керек. Коридор, баспалдақтар, душ, ванна, 
вестибюль мен өзіне бөлініп берілген жерлердің тазалығын сақтау 
қажет. Өз кезекшілік кезінде ол стена, еден, плинтустар есіктер мен 
терезелер, жиһаздарды жуу мен кілемдер мен төсеніштерді 
тазарту, мусорларды шығару секілді жұмыстармен айналысады.
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Ванна мен душтарды тазалау кезінде тұрғындардың қалып 
кеткен заттарын ол аға тазалықшыға немесе кезекші әкімшіге 
өткізеді. Тазалықшы шаңсорғышпен жэне басқа электр құралдарын 
қолдануға мүмкіндігі болуы тиіс.

Төсек-орын жабдығының меңгерушісі орта білімді, жеке 
дайындықтан өткен адам болуы керек. Ол тікелей директордың 
орынбасарына бағынады, эксплуатация жөнінен материалдық 
жағынан жауапты. Ол төсек жабдықтарын ауыстыру ережелері мен 
тэртібін жақсы білуі керек. Әрбір түскен төсек орындарға есеп 
жасап отыруы керек, сонымен қатар өткізілген кір төсек 
жабдыкгарының таза жуылуын қадағалау, төсек орындардың 
сапасын жиі тексеріп олардың ескіргендерін жарамсыз деп есептеп 
списать ету керек. Ол санэпидстанция талабы бойынша мекеменің 
қабырғаларының дұрыс ақталуын да қамтамасыз етуі керек. Оның 
міндеткерлігіне кір жуу бөлімдеріне кір тапсырып, таза киімдерді 
алып келу негізделген. Егерде тазартуға берілген заттар дұрыс 
жуылмаса немесе бүлінсе онда сол заттың құнын өтетуге құқы 
бар.

Кастелянша -  төсек жабдығының меңгерушісіне бағынады. 
Оның жүмысы күнделікті кір төсек жабдықтарын тазарту 
орындарына дайындау, әрбір жууга берілген төсек жабдықтары мен 
тазаланып алынған төсек жабдықтары саналып өткізіліп, қайта 
саналып алынуы керек, сонымен бірге оларға карточкалар 
толтырылады, төсек орындардың сапасын үнемі тексеріп отыру 
қажет, егерде ескірген жағдайда оларды жарамсыз деп есептеп, 
жаңа төсек орындарына сұраныс жасау керек. Костелянша төсек 
жабдықтарын сақтау мен оларды кірге апару және әкелу кезінде 
үлкен жауапкершілікпен қарауы қажет.

Щвейцар - кезекші әкімшіге тікелей бағынышты болады. Ол 
вестибюльдегі тәртіпке жауапты, өзінің кезекшілігі кезінде барлық 
келушілерді визиттік карточкалары арқылы тексереді. Ол қонақүй 
қонақтары жасы егде адамдар мен жас балалы аналарға ерекше 
көңіл бөліп, олардың келіп орналасу немесе кетіп жапқан 
уақыттарында олардың пропусктерін әткізіп, заттарын сақтау 
камерасынан алып шығарысып, жәрдем беруі керек. Ол 
қонақүйге кіре берістегі орталық кіру есігі, баспалдақтар, 
вестибюльдердің тазалығын қадағалап отыру жұмысы жүктелген.
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Қонақүй швейцары қаланың картасын жақсы білуі керек, 
транспорт маршруттарын, жақын маңдағы басқа да қонақүйлердің 
мекен-жайларын, асханалар мен мейрамхана мекен жайларын білуі 
тиіс.

Өндірістік жетіспеушілік кезінде ол гардеробшы мен қойма 
қызметкерінің қызметін атқаруға дайын болуы керек. Осындай 
жағдайларда оған материалдық жауапкершіліктер жүктеледі.

Гардеробшы кезекші экімшіге бағынады. Оның негізгі міндеті 
смена ауыстырар кезінде арнайы кітапқа тіркеу арқылы барлық 
киімдерді қабылдап алу. Ол қонақүйге келіп орналасқан 
тұрғындардың артық заттары мен киімдерін қабылдап, олардың 
дүрыс сақталуына мумкіндік жасауы қажет. Гардеробтың тазалығы 
мен оны жинақы ұстау қызметі де гардеробшыға жүктеледі. Сақтау 
қоймасына өткізілетін заттар тек нөмірдің белгісі арқылы ғана 
тіркелуі керек, осы белгіленген белгі арқылы егер заттар 
жоғалған жағдайда оның қүнын төлетуге мүмкіндіктері бар. 
Гардеробщик жоғалған заттар мен сақтау камерасына өткізілген 
заттарға материалдық тұрғыда жауап береді.

Сақтау қоймасының қойма қызметкері кезекші әкімшіге 
бағынады. Ол уақытша сақтауға қол багажды, чемодандарды, 
жақсы жабылған, бекітілген сумкаларды камера храненияға 
қабылдай алады. Сақтау қоймасына сұйық заттар мен тез арада 
бұзылатын заттар, тағамдар мен басқа да заттар қабылданбайды. 
Сақтау қоймасына қабылданған эрбір затқа қойма қызметкері 
өткізуші азаматтың қолына квитанция жазып беруі керек. Онда 
қабылданған күні, стеллаждың нөмірі немесе орны, зат тапсырушы 
азаматтың аты-жөні жазылады. Егер де белгілі бір азамат бірнеше 
уақытқа қонақүйде тұрмайтын болса онда ондай жағдайда оның 
заттары сақтау қоймасына толық төлем ақысы төленген жағдайда 
ғана қабылданады. Мұндай жағдайда квитанцияда қосымша нөмір 
көрсетіліп, ақша төленгендігі туралы белгі қойылады. 
Қоныстанушылардың заттарын алар алдында осы берілген 
квитанцияларды көрсету арқылы өз заттарын ала алады, егер де 
квитанцияларын жоғалтып алған жағдайда онда өздерінің жеке 
куәліктері немесе паспортгарын корсету арқылы өз заттарын ала 
алады. Өз заттарын алғаннан кейін квитанцияларга қол қойып 
өткізеді. Әрбір затты егесіне өткізер алдында олардың 
упаковкаларын, ауыздарын тексеріп беруі керек.



Қойма қызметкерітің қосымша міндеттеріне ғимараттың ішінің 
тазалығы мен жинақылығы, оған тазалық жүргізу, ауасын тазарту 
секілді жұмыстар жүктелген. Кладовкадағы эрбір заттар мен 
киімдер полкаларға рет-ретімен жиналуы керек, эр қатардың 
реттік саны мен эр затқа нөмірлер қойылуы керек, бұл олардың 
дүрыс сақталуы мен тез табуға мүмкіндік береді.

Камерада сонымен қатар қонақүйде ұмыт қалып кеткен 
тұрғындардың заттары немесе киімдері де сақталуы керек, оларға 
белгілеп нөмір қойып, арнайы регистрация жасалады.

Қойма қызметкері міндетті түрде осы акт жасалған заттарды 
білуі керек, смена ауыстырар алдында міндетті түрде барлық 
заттар мен киімдер саналып өткізіліп, саналып тапсырылады, 
олардың әрқайсысы толтырылған документ арқылы тексерілуі 
керек. Әрбір кезекшілік ауыстырылар алдында белгіленеген 
журналды толтырып, қойма қызметкері квитанция жазып өткізуі 
қажет.

Қойма қызметкері тұрғындардың заттары мен киімдеріне 
мүқият болуға өзіне толық жауапкершілік алады. Кей жағдайларда 
оған швейцарлар мен гардеробшылардың орнына жұмысқа 
тұрғанда үлкен материалдық жауапкершілік жүктеледі.

Қонақүйдегі әрбір қызметкер мен әрбір жұмысшының талапқа 
сай өз қызметтерін орындауы олардың жоғарғы дәрежедегі 
еңбектерінің жемісін көрсетеді.

Бақылау сүрақтары
1. Өнеркәсіп мәдениеті
2. Қонақүй қызметкерлеріне сыртқы көрінісіне қойылатын 

талаптар
3 . Ұсыныстармен пікірлер кітапшасы
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12 тақырып. Қонақүй қызметінің еңбектік қүқығы

1 .Еңбек қүқығы. Қызметке орналастыру мен шығару тэртібі
2. Қонақүй еңбегінің спецификасы, жұмыс кестесі, демалу 

уақыты
3. Қонақүй қызметкерлерінің жүмысына жауаптылығы жэне 

оларға сыйақы-даярлау

1. Еңбек құқығы. Қызметке орналастыру мен шығару 
тәртібі.

Еңбек құқығы дегеніміз - жұмысшылар мен қызметкерлердің 
қоғамдық-еңбек қатынастарын жэне олармен тығыз байланыстағы 
басқа да қоғамдық қатынастарды реттеп отыратын құқықтық 
нормалардың жиынтығы.

Еңбек қүқығы - жұмысқа қабылдау, ауыстыру жэне жұмыстан 
шығару тэртібін, міндетті жүмыс көлемін (жұмыс уақытының 
ұзақтығы), еңбекке ақы төлеудің түрлері мен көлемін, еңбектегі 
жетістігі үшін ынталаландыруды жэне еңбек тэртібін бұзғаны үшін 
шара қолдануды, еңбекті қорғаудың міндетті ережелерін, еңбек 
дауларын қараудың тэртібін анықтайды.

Еңбек құқығының негізгі принциптері Қазақстан 
Республикасының Ата Заңына негізделеді.

Демалу жэне жыл сайынғы ақылы еңбек демалысына шығу, 
денсаулықты және қауіпсіз еңбек жағдайын сақтау құқықтары мен 
еңбек тәртібін сақтау жэне халық ізгілігіне үқыпты қарау 
міндеттері - еңбек құқығының негізгі принциптеріне жатады.

Соңғы жылдары облыс көлеміндегі еңбек етушілердің 
құқықтары едэуір көлемде ұлғайды, белгілі жеңілдіктер алу, еңбек 
ақысын ұлғайту, демалыстар беру жэне де сол сияқты өмірдегі 
маңызды сұрақтардың шешілуі.

Еңбек заңдарын дұрыс қабылдау, жүмысшылар мен 
тұрғындардың еңбек құқығын қорғау жұмыстарында маңызды 
орын алады. Ол жұмыстағы ұйымдастырушылық қабілет пен 
жұмыс деңгейінің көтерілуіне экеледі.

Облыстағы барлық халықгық шаруашылықтар секілді 
қонақүй орталыгында да тұрғындар мен жұмысшыларды жүмысқа 
қабылдау жэне жұмыстан босату міндетті түрде еңбек заңымен 
байланысты шешіледі. Жұмысқа қабылдау еңбек келісім
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шартының шешімімен орындалады. Қонақүй мекемесі жұмысқа 
қабылданған қызметкерлерді белгілі көлемдегі жалақымен 
қамтамасыз ету, жұмыс тэртібімен таныстыруы қажет.

Келісім-шарт парағы бойынша байланыстырылып алынған 
жұмысқа қабылданушы қонақүй басшысының бүйрығымен 
жарияланады.

Еңбек келісім-шартгары әртүрлі уақыт көлеміне байланысты 
бекітіледі. Мысалы: белгіленген уақыт аралығы және
белгіленбеген уақыт аралығы, ал белгіленген уақыт үш жылдан 
аспауы керек, ол уақытша немесе маусымдық жұмыстармен 
байланысты болады. Көбінесе қонақүй мекемелерінде еңбек 
келісім-шарттары белгіленбеген уақытпен бекітіледі. Бүл 
қызметкердің тұрақты жұмысқа орналасқандығын көрсетеді, яғни 
жұмыс жасау уақытына ешқандай шектеу қойылмайды деген сөз.

Қонақүйлерде негізінен эйел азаматтар жүмыс атқарады. 
Қонақүйлерде іс-тәжірибеден өту де белгіленбеген уақыт 
көлемінде еңбек келісімшартының шешімімен өткізіледі. Көбінесе 
эйелдердің балалы болып, декреттік демалыстарға шыққан 
уақыттарына немесе кезекті демалыстарға шыққан уақыттарында 
оларды яғни іс-тәжірибеден өтушілерді қызметкер ретінде 
жүмысқа алу жұмысы жүргізіледі.

Қызметке орналасушының жұмысқа қабілеттілігін тексере 
келе еңбек келісім-шартын құру барысында оған бақылау жұмыс 
уақытысы қойылады. Бақылау уақыты: кішігірім қызмет
көрсетуші буында -  бір апта, жауапты емес қызметкерлерде -  екі 
апта, ал жауапты қызметкерлеарде бір айға дейін қойылады. Заң 
бойынша жүмысқа орналасушылар арасында да бақылау 
уақытысынан өтіп қабылданатын тұлғалар да бар. Оларға 
қарапайым жұмысшылар, жас мамандар, жоғары және орта 
маманданған оқу орындарын бітірген жолдамамен келушілер, 
кәсіптік -техникалық училищелерді бітірген жас жұмысшылар, 
сонымен қатар жастары он сегізге толмағандар мен ¥лы Отан 
соғысының мүгедектері, уақытша жұмысқа қабылданған 
қызметкерлер.

Әрбір жүмысқа қабылданушы мекеме әкімшілігіне жеке 
куәлігімен еңбек кітапшасын өткізу қажет, егер ол алғаш рет 
жүмысқа орналасушы болса, онда тұрғылықты жерінен 
анықтамасы болу керек. Жұмысқа қабылдау барысында мекеме

әкімшілігі оның мамандығына сәйкес бітірген оқу орнының 
құжатын немесе кәсіптік дайындықтан өткені туралы анықтаманы 
талап етуі ықтимал.

Мекеме экімшілігі әрбір жұмысқа орналасушыны барлық 
еңбек тәртібімен таныстыруы қажет. Әрбір қызметкерлердің 
жүмысқа орналасқаннан кейінгі төрт-бес күн ішінде оның еңбек 
кітапшасы толтырылуы керек. Еңбек кітапшасында жүмысшының 
еңбекке араласқан уақытынан бастап жүмыс мерзімі белгіленеді. 
Осы арқылы әрбір жүмысшының еңбек стажы есептелінеді.

Қонақүй жүмысының іс-тәжірибесінде көбінесе жұмысшының 
орын алмасуы болып отырады. Орын алмасу дегеніміз 
жұмысшының жұмыс орнының ауысуын, жұмысшының басқы 
жұмысқа жолдама алуы, мекеменің бір бөлімінен екінші бөліміне 
ауысуын айтамыз. Бүл жағдай жұмысшының жұмыс түрінің 
ауысуы, оның мамандығына қайшы келу, жалақысының өзгеруі 
секілді жағдайлардың орын алуына апармайды, мысалы: 
қонақүйдегі жұмысшының орын ауыстыруы цехтан цехқа, 
корпустан корпусқа, этаждан этажға ауысу болып табылады:

2. Қонақүй еңбегінің спецификасы, жұмыс кестесі, демалу 
уақыты.

Қазақстан Республикасының Конституциясы, Жоғарғы 
Кеңестің шешімі бойынша сегіз сағаттық жүмыс уақыты 
белгіленген. Елімізде бес күндік жұмыс күні, екі демалыс күні, 
сенбі жэне жексенбі күндері белгіленген. Заңға сәйкес эрбір 
қызметкерлер мен жұмысшыларға тамақтану мен тыныс алуға бір 
сағаттық үзіліс беріледі. Ол уақыт жұмыс сағатына есетелмейді. 
Ереже бойынша эрбір жұмыс уақытының төрт сағатынан кейін 
тамақтану мен тыныс алуға үзіліс берілу қажет. Үзіліс уақытының 
басталуы мен аяқталуы ішкі еңбек тәртібінің ережесімен 
сәйкестендіріліп жасалады.

Ережеге сәйкес қонақүй жұмысы екі сменада жүргізіледі. 
Бірініші смена жұмысының басталу уақыты таңғы тоғыз бен кешкі 
тоғызға дейінгі аралық болса, екінші смена жүмыс уақыты кешкі 
тоғыз бен азанғы тоғыз аралығы болып есептеледі. Түнгі сменадан 
шыққан жүмысшы екі күн демалыс алады. Көбінесе қонақүйлерде 
жұмысшылар таңғы тоғыздан кешкі алтыға дейін күнделікті 
жұмыс атқарады. График бойынша аптасына екі күн демалысқа
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шығады. Түскі тамақтану уақыты кәсіподақ комитетінің келісімі 
бойынша қырық бес минутқа ғана белгіленген.

Уборщицалар мен кастеляншалар белгіленген график бойынша 
таңғы тоғыздан кешкі тоғызға дейін он бір сағаттық жұмыс уақыты 
бойынша жұмыс атқарады. Бірақ бұл жұмыс түрі бір күн жұмыс 
істеп, бір күн демалумен алмастырылып отырады.

Щвейцарлар мен қойма қызметкерітер, сақтау қоймасы, 
гардеробщиктер смена бойынша жұмыс атқарады. Бірінші смена 
таңғы сегіз жарым мен кешкі сегіз жарым болса, ал екінші смена 
кешкі сегіз жарым мен таңғы сегіз жарым аралығы яғни он бір 
сағаттық жүмыс уақыты белгіленеген. Бүл жұмыс түрін 
атқарушылар график бойынша екі смена жүмыс істеп екі күн 
демалыс алады.

Операторлардың жұмыс уақыты бір смена таңғы тоғыз 
жарымнан кешкі тоғыз жарымға дейін, екінші смена кешкі 
тоғыз жарымнан таңғы тоғыз жарымға дейін, түскі үзіліс бір сағат 
белгіленеген.

Аудармашы бюро қызметкөрсетушілері екі күнде бір он бір 
сағаттан жұмыс істейді. Оларда белгіленген демалыс күні 
болмайды. Жұмыс уақыты таңғы тоғыз бен кешкі тоғыздың 
аралығы.

Этаж басшылары, кезекші әкімшілерге, аудармашыларға 
кезекті демалыс уақыты жиырма төрт жүмыс күні, операторларға 
анықтама беретін кезекшілерге, қойма қызметкерітерге - он сегіз 
сағаттық жүмыс күні, кастелянша, щвейцарларға, 
гардеробщиктерге, уборщицаларға, лифтерлерге он бес жұмыс 
күні беріледі.

Егер қонақүйде жұмысшы немесе қызметкер бірІнші жыл 
жүмыс атқарып жүрген болса, онда мұндай жағдайда кезекті 
демалыс он бір айдан соң беріледі, ал егер жүмысшы екінші жыл 
немесе бірнеше жыл жүмыс атқарып жүрген болса және ешқандай 
ескерту алмаған жағдайда оған жылдың кез келген маусымында 
кезекті демалысын алуға мүмкіндігі бар. Бір мезгілде 
жұмысшылардың басым көпшілігіне кезекті демалыстарын беруге 
болмайды. Сондықтан мекеме әкімшілігі профсоюз комитеті мен 
келісе отырып кезекті демалыстардың кестесін түзеді.
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3. Қонақүй қызметкерлерінің жүмысына жауаптылығы 
жэне оларға сыйақы даярлау.

Қонақүйдегі қоныстанушылар мен қонақтарды қабылдау 
барысында қызмет көрсетушілердің еңбектік
ұйымдастырушылығымен технологиялық жүйедегі қызметтері 
олардың өз міндеттемелерінің қарқындылығын көрсетеді.

Мемлекет тарапынан «Еңбек және жалақы алу» төңірегінде 
«Мекемелер мен өндіріс орындарындагы жұмысшылар мен 
қызметкерлердің ішкі еңбек бөлінісінің типтік ережесі» 
белгіленген. Бүл ережеде жұмысшылар мен қызметкерлердің 
мекеме әкімшілігімен тікелей қарым қатынастары жөніндегі негізгі 
сұрақтар, күнделікті жұмыс кестесі, жұмысшының өндіріс 
кезіндегі жұмыс мерзімі жэне оған жүктелетін міндеттемелер 
қарастырылған. Қонақүйлерге профсоюз комитеттерімен келісе 
отырып өздерінің «Жұмысшылар мен қызметкерлер үшін ішкі 
еңбек бөлінісінің ережесін» бекітуге мүмкіндік берілген, ол барлық 
маманданған қызмет атқарушылардың барлығына ортақ болып 
есептеледі.

Типтік қызметтік инструкцияда әрбір жұмысшының жүмыс 
уақыты кезіндегі белгіленген талап етілген еңбектер нэтижесінің 
болуы, ол өзі атқаратын қызметін толық тұрғыда білуі қажет, 
оған әрбір қонақүйге келген қонақтар мен тұрақтанушылар 
алдында үлкен міндеттеме жүктеледі, ол қызмет бабы кезінде 
кімге бағынуы керек секілді бөлімдер қарастырылған. Сонымен 
қатар барлық ереже бойынша жүктемелерді дер кезінде орындап 
отыруы қажет. Жұмыс уақытысы кезінде әрбір жұмысшы жұмыс 
формасында болуы керек, барлық жағдайда кешірімді жэне 
кішіпейіл болуы, қызметтік этика мен эстетиканы ұстау, еңбек 
қауіпсіздік ережесін сақтау, өртке қарсы ережені мұқият орындау 
және қонақүйдің ішкі тэртібін мүқият орындауы керек.

Негізгі мамандандырылған қызметкерлер үшін қызметтік 
міндеттемелер қарастырылған.

Кезекші әкімші аға экімшіге бағынуы керек. Ол орта білімді 
болуы талап етіледі. Қонақ үйлерде шет елдерден келген 
қонақтарға қызмет көрсетушілер міндетті түрде шетел тілдерін 
меңгеруі тиіс.

Кезекші экімші барлық қонақүй орындарының бағаларымен 
бөлімдерін жатқа білуге міндетті. Шет елден келген қонақтарға
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қызмет көрсету: қызмет түрлерімен таныстыру, халықаралық этика 
мен эстетика ережелерін түсіндіру, паспортгық режиммен 
таныстыру, тұрғынға қажетті қүжаттардың толтырылуын айту, 
тұрмыстық бөлімдардің жұмыс уақыттарымен таныстыру, орталық 
асханалар мен сауда орталықтарын көрсету, медициналық көмек 
көрсету, милиция, өрт сөндіру бөлімдерінің телефон нөмірлерін 
беру.

Кезекші экімші қонақүйге келген қоныстанушыга оның орнын 
белгілеп, түрақтағаны үшін төленетін төлем ақысын алу, 
құжаттарын қоныстанушының жеке куәлігімен салыстыра отырып 
толтырып, жазбаша тұрғыда анкета толтырып толық тұрғады 
қызмет етуі керек. Ол қонақүй экімшілігінің алдында атқарылған 
барлық жұмыстары жөнінде есеп береді. Түннен таңға дейінгі 
аралықтағы барлық қонақүйдегі болған жетіспеушіліктер мен 
экономикалық ресурстарға байланысты сүрақтарға жауап береді. 
Еңбекке қабілеттілІк эрбІр жұмысшының өзіне міндеттелген 
қызметті жоғары дәрежеде орындауына мүмкіндік туғызады.

Еңбек дисциплинасын сақтау ол коллективтегі әрбір 
қызметкер мен жұмысшыға байланысты. Еңбек жетістігі ол 
түрлі тәрбиелік эдістемелердің жемісі мен жоғарғы дәрежедегі 
еңбектену болып табылады. Еңбек заңдылығының тұрақтануы ол 
моральдық және материалдық, әртүрлі дәрежелегі еңбектің етек 
жаюы.

Кез келген өндіріс орындары мен мекемелерде барлық 
еңбеккерлердің еңбек жетістіктері үшін, өндірістік еңбек күшін 
көтергендігі үшін, сапаның жақсаруына үлес қосқаны үшін ондағы 
эрбір жүмысшы мен еңбек етушілер үшін алғыстар, мақтау 
қағаздары, сыйлықтар, премиялар, бағалы немесе ақшалай 
сыйлықтар, Еңбек мақтау грамоталары, Қүрмет кітабына енгізу 
немесе Қүрмет тақтасына ілу, т.с.с. қошеметтер көрсетіледі. Сол 
сияқты мұндай^ мадақтау түрлері қонақүй мекемелерінде де 
болады. Қонақүй мекемелерінде бұған қосымша мамандықтарына 
сәйкес -  «Ең үздік тазалықшы», «Ең үздік әкімші», «Жоғары және 
сапалы тұрғыда қызмет көрсететін бригада» секілді мақтау, 
мадақтау үлгілері бар. Сонымен қатар алғыс білдірудің тағы бір 
жаңа түрі белгіленеген көлемде жеңілдіктер жасау. Ол 
қызметкерлер мен жұмысшыларға өз жұмыстарын тиянақты,
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жетістікпен, жоғары дэрежеде орындағаны үшін оларға демалыс 
орындарына, санаторилерге жолдамалар беріледі.

Ерекше еңбек көрсеткені үшін қызметкерлер немесе 
жұмысшылар ордендер мен медальдармен наградталады.

Ал профсоюз комитетінің шешімімен қызметкерлер мен 
жұмысшыларға құттықтаулар барысында бағалы заттар мен 
ақшалай сыйлықтар, айлық көлеміндегі премиялар, мақтау жэне 
мадақтау грамоталарымен марапатталып жатады. Ал «Құрмет 
кітабына», «Қүрмет тақтасына» ілу экімшілік пен профсоюз 
комитетінің бірлесе шешуімен жүзеге асырылады.

Ұйғарым немесе бүйрық бойынша марапатталған мекеме 
мүшесін барлық коллектив алдында құттықтау қажет, сонымен 
қатар бүл жетістік әрбір жүмысшының ебек кітапшасына тіркелуі 
керек.

Әрбір өндіріс орындары мен мекемелерде мақтау мадақтау мен 
қатар керісінше еңбек тәртібін бұзғаны үшін жұмыстан босату, 
немесе өз еркімен түрлі жағдайларға байланысты жүмыстан кету 
секілді жайттар болады. Жұмыс уақыты кезінде еңбек тәртібін 
бұзғаны үшін, жүмыс уақытын дұрыс пайдаланбағаны үшін, 
берілген немесе міндеттемесінде жүктелген жұмыстарды 
уақытылы немесе дұрыс орындамағаны үшін ескертулер, сөгіс 
жариялау, қатаң сөгіс жариялау, үш ай мерзіміне жалақысы төмен 
қызметке ауыстыру немесе шенін төмендету секілді шаралар 
қолданылады. Ал егерде қызметкер немесе жұмысшы еңбек 
тәртібінің жүйесіне зиян келтірсе, белгісіз себептермен жүмысқа 
келмеген жағдайда, немесе жұмысқа мае күйінде келген болса 
онда қызметкер мен жүмысшыға өз шенінен төменгі 
дәрежедегі жүмысқа жіберу, жалақысы төмен орындардағы 
жүмысшылармен орнын алмастыру, сонымен қатар үш ай
жұмыстан уақытша босату шаралары қолданылады.

Бақылау сұрақгары
1. Өнеркәсіп мәдениеті
2. Қонақүй қызметкерлеріне сыртқы көрінісіне қойылатын 

талаптар
3. Ұсыныстармен пікірлер кітапшасы
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13 тақырып. Қонақүй шаруашылығы қызметінің еңбек ақысы

1. Еңбекке ынталандыру механизмі жэне оның жетілдірілуі
2. Еңбек ақы төлеудің формалары мен жүйелері
3. Жалақы қорының пайдалану тиімділігі.

1- Еңбекке ынталандыру механизмі және оның жетілдірілуі.
Нарықтық байланыстардың дамуы жағдайында кәсіпорынның 

функционалдау механизмінің басты элементтерінің бірі еңбекке 
ынталандырылуы болып табылады. Еңбекке ынталандыру 
механизмі материалдық жэне моральдік стимулдардан тұрады. 
Материалдық стимулға еңбек ақы, сыйақылар, табыстар, пайыздар, 
акция және құнды қағаздар бойынша дивидендтер, еңбек және 
әлеуметтік льготалары, мадақтаулар кіреді. Моральдік стимулға 
моральдік түрдегі қолдаулардың түрлі формаларын, кәсіптің 
беделін, еңбек ұжымындағы ахуалды жатқызамыз.

Экономиканың реформалануының қазіргі кезеңінде ұйымды эрі 
қарай жетілдіру және еңбек ақыны ретгеу қажет.

Қазіргі кезецде ецбек ақы төлеу реформаларыныц негізгі 
мақсаттары болып табылады:

•жоғары нәтижелерде және еңбек сапасында жұмысшылардың 
материалдық қызығушылығының көтерілуі;

•жұмыс күшінің ұдайы өндірісін қамтамасыз ету бойынша 
және еңбек ақы төлеу деңгейінің еңбек нарығындағы жұмыс 
күшінің реалды бағасына жақындауы бойынша еңбек ақы төлеу 
функциясының қайта қалпына келуі;

•тарифтік сетка негізінде жұмысшыларға тарифтік ставкалар 
мен еңбек ақы мөлшерін орнату сұрақтарына бір методикалық 
тәсілдің болуы жэне еңбек ақы төлем жүйелері мен формаларының 
қолданылуы;

•кәсіпорындардағы жалақы деңгейін реттеуді тарифтік 
келісімдер жэне үжымдық келісім шартгар негізінде жүзеге асыру;

•кәсіпорындар мен ұйымдарға еңбек ақы сұрақтарын өзінше 
шешуге жағдай жасау және жүмысшыларға еңбек ақы төлемі 
аясында кепілдіктерді қамтамасыз ету.

Еңбек ақы төлеу реформасы мыналардың жетілдірілуін 
көздейді:

•жұмыс күшін бағалау критериін;
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•түрлі профессионалды-квалификациялық топтардағы 
жұмысшылардың еңбегінің қиындылығын бағалау механизмін 
және эдістерін;

•еңбек ақы төлеу эдістерінің реттелуін.
Түрлі профессионалды-квалификациялық топтардың 

жүмысшыларының еңбегінің қиындығын бағалау үшін бірыңғай 
тарифтік сетка жасалынған. Ол тарификация шкаласы түрінде 
қүрылған.

Ол 28 топтан жэне сәйкес тарифтік коэффициенттерден тұрады.
Еңбек ақы төлеу реформасының күрделі сұракгарының бірі -  

оның реттелуі болып табылады. Еңбек ақы төлеуді реттеудің 4 
деңгейін бөліп көрсетуге болады:

•ұлттық;
•салалық;
•жергілікті;
•кәсіпорын деңгейі.
Ұлттық деңгейдегі еңбек ақы төлеудің реттелуі басты келісім 

шарттың жасалуы негізінде жүзеге асырылады жэне келесілерді 
қамтиды:

• жалақы бойынша нормативті және қүқықтық актілердің 
жетілдірілуі;

• бірінші топтың тарифтік ставкасының минималды көлемі;
• еңбек ақы төлеудегі тарифтік бөлігінің жұмысшылардың 

бірыңғай тарифтік сеткасы негізінде реттелуі;
• минималды жалақы көлемінің минималды түтынушылық 

бюджетке жақындауы;
• көлемі мемлекеттік деңгейде орнатылатын компенсациялық 

төлемдердің тізімі;
• өмір деңгейін сипаттайтын негізгі критерилер жэне 

әлеуметтік стандарттар;
• жалақының индексациясы жэне т.б.
Салалық деңгейдегі еңбек ақы төлеудің реттелуі салалық 

тарифтік келісімдердің жасалуы процесінде жүзеге асады жэне 
келесілерді қамтиды:

• саладағы бірінші топтың тарифтік ставкасының минималды 
көлемі анықталады;

• еңбек ақы төлеудің минималды гарантиялары орнатылады;
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• басшылардың, мамандардың және қызметкерлердің орташа 
жалақылары анықталады;

• сала жұмысшыларының материалды ынталандыруларының 
негізгі ережелері анықталады.

Жергілікті деңгейдегі еңбек ақы төлеудің ретгелуі жергілікті 
бюджет есебінен гарантиялардың, еңбек ақы төлеудегі 
льготалардың, компенсациялық төлемдердің орнатылуында.

Кәсіпорын деңгейінде еңбек ақы төлеуді реттеу сұрақтары 
ұжымдық келісім шарттарға қосылады. Оларға келесілер кіреді:

• бірінші топтың тарифтік ставкасының көлемінің анықталуы;
• тарифтік коэффициенттердің нақтылануы;
• кэсіпорынның қаржылық мүмкіндіктеріне байланысты 

жалақы мөлшері және тарифтік ставкалардың қайта қаралу 
мерзімдері;

• бір жыл ішіндегі жұмыстарды қорытындылай келе қосымша 
ақы төлеуді реттеу жэне көлемі;

• үстемелер мен қосымша төлемдердің көлемі;
• сыйақы төлемдерінің суммасы;
• еңбек ақы төлеу жүйелері мен формаларының анықталуы.
Сонымен, қонақүй және мейрамхана шаруашылықтарында

еңбек ақы төлеудің ұйымдастырылуы келесілерді болжайды:
• жұмысшылардың тарифтік ставкаларының және қызметтік 

жалақы мөлшерлерінің жүйесінің өңделуін;
• кәсіпорын жұмысшыларының еңбек ақы төлеу жүйесінің 

және формаларының анықталуын;
• қосымша төлемдердің, үстемелердің анықталуын;
• жүмысшыларға сыйақыларды беру жүйелерінің және 

көрсеткіштерінің негізделуі.
Тарифтік жүйе -  бүл жүмысшылардың түрлі топтары мен 

категорияларының олардың квалификациясына, жағдайларына, 
күрделілігіне, атқарылатын жүмыстардың интенсивтілігіне
байланысты жалақы деңгейінің дифференциациясы жэне реттелуі 
жүзеге асатын нормативті актілердің қосындысы.

Республикалық тарифтік жүйе жұмысшылардың Бірыңғай 
тарифтік сеткасынан (БТС), тарифтік-квалификациялық 
анықтамаларынан, тарифтік ставкалардан және жалақы
мөлшерлерінен түрады.
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БТС -  бұл квалификациялық дэрежелер мен оларға сәйкес 
тарифтік коэффициенттердің қосындысы. Олардың көмегімен 
тарифтік ставкалардың және жалақы мөлшерлерінің көлемдері 
анықталады, яғни еңбек ақы жұмысшылардың квалификациясына 
байланысты.

Тарифтік топ жұмысшының квалификациясының деңгейін 
сипаттайды, яғни онымен орындалатын жұмыстың күрделілігіне 
жэне жауапкершілігіне байланысты. Төменгі деңгей 
квалификациясындағы жұмысшылар бірінші топ болып 
тарификацияланады, жоғарғы -  берілген кэсіп үшін соңғы.

Жұмысшылардың БТС-да олардың категориялары мен 
қызметтері қарастырылған:

• қалыпты еңбек жағдайында жүмыс істейтін жұмысшылар;
• қызметкерлер (қүжаттарды дайындайтын, есептейтін жэне 

бақылайтын техникалық орындаушылар);
• орта және жоғарғы мамандандырылған білімі бар мамандар;
• функционалды қызметтердің басшылары;
• сызықтық басшылар, сонымен қатар кәсіпорын ұйым 

басшылары, бірлестіктер басшылары.
Қай топ екенін анықтауда жүмысшының білімінің деңгейі емес, 

оның атқаратын жұмысының қиындылығы ескеріледі.
Әр түрлі топтардың квалификациялық деңгейлерінің 

байланыстары туралы нақты көріністі тарифтік коэффициенттер 
береді.

Тарифтік ставкалар және қызметтік жалақы мөлшерлері 
ақшалай түрдегі жұмысшылардың әр түрлі топтарының жэне 
категорияларының уақыт бірлігіндегі еңбек ақы көлемін көрсетеді 
(сағаттық, бір күндік, айлық). Сағаттық, бір күндік, айлық тарифтік 
ставкалар бар. Олар әр квалификациялық топ бойынша 
орнатылады.

Айлық тарифтік ставкані анықтау үшін БТС қаралған, 
кәсіпорында қолданылатын сәйкес топтың тарифтік коэффициентін 
бірінші топтың тарифтік ставка көлеміне немесе керісінше көбейту 
керек.

Сағаттық тарифтік ставкалар жұмысшының айлық тарифтік 
ставкаларын жүмыс сағаттарының орташа айлық санына бөлу 
арқылы анықталады.
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2. Еңбек ақы төлеудің формалары мен жүйелері.
Еңбек ақы төлеудің формалары мен жүйелерінің көмегімен эр 

жұмысшыға жалақы есептеледі.
Еңбек ақы төлеу формалары жұмысшылардың жалақы 

мөлшерін орнату амалдарын көрсетеді.
Еңбек ақы төлеу жүйелері ретінде жалақы мөлшерінің есептеп 

шығарылу эдісі түсіндіріледі.
Қонақүй және мейрамхана бизнесі саласындағы коммерциялық 

кәсіпорындар еңбек ақы төлеу формаларын және жүйелерін өздері 
таңдайды. Еңбек ақы төлеудің мерзімді және кесімді формалары 
бар. Осы формалардың әрқайсысы бірнеше жүйелерге бөлінеді. 
Еңбекке мерзімді ақы төлеу қарапайым мерзімді және мерзімді- 
сыйлық болуы мүмкін.

Еңбекке мерзімді ақы төлеу формасы еңбекпен өтеген уақытын 
есепке ала отырып, орнатылған қызметтік жалақы мөлшерлеріне 
немесе тарифтік ставкаға байланысты еңбек ақы төлеуді 
қарастырады. Еңбекке мерзімді ақы төлеуде жүмысшы еңбекпен 
өтеген уақыт көлеміне байланысты ақшалай сыйлық алады.

Еңбекке мерзімді-сыйлық ақы төлеу формасында 
жұмысшыларға жақсы нәтижелері үшін және жақсы жүмысы үшін 
қолдау сыйлықтары төленеді.

Еңбекке кесімді ақы төлеу формасы анықталған жұмыс көлемін 
атқарганы үшін еңбек ақы төлеуді қарастырады, мысалы өткізілетін 
тауарлардың фактілік көлеміне немесе тамақтандыру кэсіпорнында 
шығарылған өнімге.

Еңбекке кесімді ақы төлеу формасында еңбек ақы кесімді баға 
бойынша төленеді.

Еңбекке кесімді ақы төлеу формасы келесі еңбек ақы төлеу 
жүйелеріне бөлінеді:

• жеке;
• үжымдық;
• туракесімді;
• кесімді-сыйлық;
• кесімді-дамушы жэне т.б.
Қонақүйлер мен мейрамханаларда жұмысшыларды жұмысқа 

алу жэне еңбек ақы төлеудің контрактілік формасы қолданылады.
Контракт -  бұл еңбек келісім шартының ерекше түрі. Онда 

мерзімі, құқықтары, міндеттемелері және жақтардың
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жауапкершілігі, еңбек ақы төлемінің талаптары жэне еңбектің 
үйымдастырылуы және т.б. келісімге келуші жақтардың өзара 
келісімімен орнатылады.

Жұмысқа контракт бойынша алудың 3 факторы бар:
- квалификацияланған жэне шығармашылық белсенді еңбек 

үжымының мүшелерін ұстап қалу мақсатында;
- персонал құрамының және санының реттелу мүмкіндігі, 

квалификацияланған жүмысшыларды қызықтыру үшін;
- нақты шарттар бойынша жұмысқа алынып жатқан 

персоналдың жүмысқа деген шығармашылық қарым-қатынасының 
жэне жауапкершілігінің жоғарылауы.

Контракттің ерекшелігі оның шүғыл сипатында (бір жылдан 
бес жылға дейін). Мерзімнің бітуімен контракт күшін жоюы мүмкін 
немесе сол шарттар бойынша созылуы мүмкін, немесе жаңа 
шарттармен қайта жасалуы мүмкін.

Контракттің мысал ретіндегі қүрылымы келесілерден тұрады:
• жалпы ережелер (кім кіммен контракт жасайды, оның 

мерзімі, т.б.);
• еңбек функцияларын тиімді орындау үшін жағдайлардың 

жасалуы бойынша кәсіпорынның міндеттемелері;
• жүмысшының міндеттемелері (бұл контракт пэні болып 

табылады: кәсіп, мамандық, квалификация, жэне т.б.);
• еңбек ақы төлеу;
• жұмыс уақытының тәртібі;
• демалу уақыты;
• әлеуметтік қызмет көрсету;
• контракттің жойылуының, созылуының жэне қайта 

жасалуының реті;
• контракт бойынша міндеттемелердің орындалуына 

жақтардың жауапкершілігі.
Контракт текстіне заңмен шектелмейтін басқа да шарттар кіруі 

мүмкін.
Негізгі жалақыдан басқа -  қызметтік жалақы мөлшерінен басқа 

-  еңбек ақыны көтеру туралы, сыйақылар, үстемелер беру турлы 
шарттар контрактге қарастырылуы мүмкін.

Контракттің бұзылуы оның мерзімі өткен жағдайда немесе 
нақты бір жағдайларға байланысты мерзімінен бұрын мүмкін.

Мұндай жағдайларға жатады:
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• жақтардың келісімі;
• жұмысшының тәртібі;
• контракт бойынша жұмысшы жұмыс істеген бөлімнІң немесе 

кәсіпорынның ликвидациясы;
• администрация өз мойнына алған міндеттемелерді 

орындамаған жағдайда;
• сырқат немесе мүгедектік;
• басқа себептер.
Жақтардың келісімі бойынша контракт кез келген кезде 

бұзылуы мүмкін. Инициатива жұмысшыдан да, кэсіпорыннан да 
болуы мүмкін.

Жұмысқа қабылдаудың контрактілік формасы көбінесе қонақүй 
жэне мейрамхана шаруашылығының басшыларына арналған. 
Кәсіпорын басшысы үшін контрактте мынадай міндетті талаптар 
қарастырылуы мүмкін:

• түсетін ақшаның өсімін, тауар айналымын, табысты 
қамтамасыз ету;

• рентабельділік деңгейінің көтерілуі;
• жаңа технологияларды қолданылуы;
• кэсіпорын құралдарын тиімді пайдалану;
• үжымдық келісім шарттың талаптарын орындау;
• жұмысшылардың шағымдарын сол уақытта қарастыру жэне 

т.б.

3. Жалақы қорының пайдалану тиімділігі.
Жалаңы цорыныц цүрамына келесі төлемдер кіреді:
• атқарылған жұмыс үшін және өтелген уақыт үшін жалақы;
• мадақтау төлемдері;
• компенсациялық сипаттағы төлемдер;
• өтелмеген уақытқа төлем ақы;
• әлеуметтік сипаттағы жеке төлемдер.
Атцарылган жүмыс үшін және өтелген уацыт үгиін жалацы 

келесі төлем түрлерінен түрады:
• өтелген уақыты үшін тарифтік ставкалар жэне жалақы 

мөлшері бойынша жұмысшыларға есептелген жалақы;
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• кесімді баға бойынша немесе қызметті орындағаннан түскен 
ақшаның пайызы бойынша жұмысшылардың атқарған жүмысына 
есептелген жалақы;

• тауарлар мен қызметтерге бағаның көтерілуімен байланысты 
жалақының индексация суммалары;

• жалақыны уақытында төлемегені үшін жалақы 
индексациясы;

• еңбек ақы ретінде беретін өнім құны;
• оқу орындарында оқитындарға және студенттерге жалақы, 

егер олар кэсіпорында өндірістік тәжірибе өткен болса;
• жұмысшы өндірістік жарақатына немесе кәсіптік сырқатына 

байланысты ақша аз төленетін жұмысқа ауысқан кезіндегі алдыңғы 
жалақысы мен жаңа жұмысындағы жалақысы арасындағы 
айырманың төленуі;

• бірнеше қызметтерді қатарынан атқарғаны үшін, қызмет 
көрсету зонасының кеңейтілуі, атқарылған жұмыс көлемінің 
өскеніне, келмеген жұмысшының орнына оның міндеттемелерін 
атқарғаны үшін, бригаданы басқарғаны үшін қосымша төлемдер;

• төмен жалақы алатын жұмысшыларға қосымша төлемдер;
• басқа кәсіпорындардан алынған жұмысшыларға жалақы;
• тізімге кірмейтін жүмысшыларға лекция оқығаны, 

консультация, радио жэне телекөрсетілімде сөйлегені, баспасөзде 
басылғаны үшін гонорар.

Мадацтау төлемдері екі түрде болуы мүмкін: жүйелі және бір 
жолгы.

Жүйелі мадщтау төлемдеріне жатады:
• кәсіптік шеберлігі үшін, беделі, атағы үшін, ғылыми деңгейі 

үшін, шетел тілдерін біліп қолданғаны үшін үстемелер;
• жұмысының үзіліссіздігі үшін жалақылық үстемелер;
• басқа да мадақтау төлемдері, мысалы жүмысшылардың 

тамақтануына, жолына және т.б. төлемдер.
Бір жолгы мадақтау төлемдеріне жатады:
• бір жолғы сыйақылар жэне мадақтаулар;
• бір жылдық жұмыстың қорытындысы бойынша сыйлықгар;
• материалдық жәрдемнің кейбір түрлері;
• юбилейлердегі, мерекелердегі, салтанатты оқиғалардағы 

сыйлықтар;
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• кәсіпорын жұмысшыларына төленетін таза табыс суммалары;
• басқа да бір жолғы мадақтаулар.
Тамацтандыру кэсіпорнының жалацы цорының цүрамына, 

сонымен цатар, компенсациялыц сипаттагы төлемдер кіреді. 
Оларга ецбек жагдайына жэне жүмыс тэртібіне байланысты 
цосымша төлемдер жатады:

• қолайсыз еңбек жағдайларындағы жұмысқа төлемдер;
• радиоактивті ластанған зоналарда жұмыс атқарғаны үшін 

төлемдер;
• түнгі уақытта жұмыс істегені үшін төлемдер;
• демалыс күндері және мерекелерде жүмыс істегені үшін 

төлемдер;
• іскерлік демалысты қолданбағаны үшін ақшалай 

компенсация;
• компенсациялық сипаттағы басқа да төлемдер.
Жалацы цорының цүрамына өтелмеген уақыты угиін төлемдер 

кіреді. Олардыц түрлері:
• негізгі жэне қосымша іскерлік демалыстарының төлемдері;
• мемлекеттік немесе қоғамдық міндеттерді орындағаны үшін 

жүмысшыларға жүмыс уақытының төлемі;
• ауылшаруашылығында жұмыс істейтін жүмысшылардың 

жалақысы;
• оқу мақсатындағы демалыстарға төлемдер;
• басқа да төлем түрлері.
Жалацы цоры, сонымен қатар, әлеуметтік сипаттагы жеке 

төлемдерден түрады. Оларга жатады:
• кәсіпорын жұмысшыларының тамақтану қүнының толық 

немесе жарым жартылай төленуі;
• жұмысшылардың коммуналды қызметтерге, квартиралық 

төлеміне төлейтін шығындарын жабатын қаржылай көмектер;
• жұмысшыларға және олардың жанүя мүшелеріне емделуге, 

демауға, экскурсияға, саяхатына берілетін жолдамаларда төлеуі;
• әлеуметтік сипаттағы басқа да шығындар.
Жалақы қорының құрамына кірмейтін басқа да төлемдер мен 

шығындар:
• штаттың қысқартылуына, кәсіпорынның ликвидациясына 

жэне басқа да жағдайларға байланысты жүмыстан шыққандарға 
төленетін қызметтен босар алдында төленетін жэрдемдер;
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• зейнетақыларға үстемелер;
• балаға қарап отырған әйелдерге төленетін жәрдем ақылар;
• отбасылық жағдайларына байланысты материалдық жәрдем;
• мемлекеттік әлеуметтік сақгандыру бойынша жәрдемақылар; 

және т.б.
Жалақыны төлеу құралдарының көздері болып табылады:
• еңбек ақы төлеу құралдары;
• салықтар мен міндетті төлемдерді төлегеннен кейін қалатын 

пайда;
• арнайы құралдар мақсаттық кірістер.
Шыгындарга кіретін еңбек ацы төлеуге деген шыгындар:
• атқарылған жұмыс үшін және өтелген уақыт үшін жалақы;
• кәсіптік шеберлігі үшін, беделі, атағы үшін, ғылыми деңгейі 

үшін, шетел тілдерін біліп қолданғаны үшін үстемелер;
• іскерлік демалысты қолданбағаны үшін ақшалай 

компенсация;
• бірнеше қызметтерді қатарынан атқарғаны үшін, қызмет 

көрсету зонасының кеңейтілуі, атқарылған жүмыс көлемінің 
өскеніне, келмеген жүмысшының орнына оның міндеттемелерін 
атқарғаны үшін, бригаданы басқарғаны үшін қосымша төлемдер;

• оқу орындарында оқитындарға жэне студенттерге жалақы, 
егер олар кәсіпорында өндірістік тәжірибе өткен болса;

• басқа кәсіпорындардан алынған жұмысшыларға жалақы;
Компенсациялыц төлемдер:
• қолайсыз еңбек жағдайларындағы жұмысқа төлемдер;
• радиоактивті ластанған зоналарда жұмыс атқарғаны үшін 

төлемдер;
• түнгі уақытта жұмыс істегені үшін төлемдер;
• демалыс күндері жэне мерекелерде жұмыс істегені үшін 

төлемдер;
• іскерлік демалысты қолданбағаны үшін ақшалай 

компенсация;
Мадацтау төлемдері:
• кәсіптік шеберлігі үшін, беделі, атағы үшін, ғылыми деңгейі 

үшін, шетел тілдерін біліп қолданғаны үшін үстемелер;
• шаруашылық іс-эрекетінің негізгі нәтижелеріне сыйақылар.
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Бақылау сүрақтары
1. Қонақүй және мейрамхана шаруашылығының 

қызметкерлерінің еңбек ақысы
2. Еңбекке ынталандыру механизмі және оның жетілдірілуі
3. Қонақүй шаруашылығының еңбек ақысы
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14 тақырып. Туристік қонақүй кешендерін ұйымдастырудың
тиімділігі

1. ҚТК үйымдастыру тиімділігіні мэні мен мазмұнын 
анықтауға теориялық қадам жасау

2. ТҚК үйымын стратегиясын жасау және іске асыру процесі

1. ҚТК ұйымдастыру тиімділігіні мәні мен мазмұнын 
анықтауға теориялық қадам жасау.

Кез келген қызметтің адам әрқашан бағалауға ұмтылған 
нәтижесі болады. Отандық ғылымда тиІмділІгін ұғымның дамуын 
басқару тарихи жағынан мекеме өндірісінің тиімділігін өндірісті 
басқару тиімділігінен басталады.

Біздің елімізде тиімділік мәселелері ғылыми әдебиетте кеңінен 
жандандырылды және сәйкес басқару органдарынгың нормативті 
әдістемелі және нүсқау материалдарында жеке-жеке қарастырылды. 
Алайда мемлекеттік меншік жэне ресурстар, өнімдер, капитал 
нарығы болжағын жағдайда барлық шешімді орталықтандырылған 
басқару органдары қабылдады. Экономикалық шешім қабылдаудың 
күрделі динамикалық үдерісі орталықтандырылған экономикалық 
жоспарлау формасын қабылдады. Мекемелер қызметі негізгі 
өндіріспен шектелді. Сәйкесінше барлық күш мекеме өндірісінің 
ағымдық нэтижесін сараптауға, бақылауға жэне жоспарлауға 
шағырландырылды.

Екі ғасыр шеңберінде, жаңа XXI мыңжылдықтың 
табалдырылғанда басқаруды дамыту проблемаларының
экономикалық жэне басқару шешімнің жаңа нарықтық қатынастар 
жүйесіне өтудің ірі масштабы жеке өзекті үдерістері өтіп жатқан 
Ресей үшін өте маңызды. Ресей Федерациясын дағы
шаруашылықтың жағдайын есепке ала отырып өз қызметінің 
барлық саласына жауап беретін жэне бақылайтын алық жүйе 
болатын өндірістік емес сала ұйымдастырудың жаңа ролі туралы. 
Айтуға болады. (өзгеріс болған даму кезеңі кестеде (13.1 берілген.)

Туристік қызметтер индустриясының масштабтық сипатының 
ҚТК ұйымдастыру тиімділігі тұжырымдамасының пайда болуына 
жағдай туғызды.

Қазіргі кезде нәтиженің белгілі мақсатпен ара-қатынасын 
өздігінше сипаттайтын алуан түрлі өндірістік емес сала мекемесі
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(ұйымы) қызметінің жағдайының өзгеру себептері термендер 
қолданылады.

Қонақүй — туристік кешеннен (ҚТК) ұйымдастыру тиімділігін 
жалпы түрде оның қызметінің оларды сапалау жетістІкке 
жұмсалған шағын нэтижелелеріне қатынасы түрінде анықтайды. 
Тиімділік мақсатқа жету сипатын бейнелейтін басқару 
сипатындагы үдерістер мен ықпалдардың сипатталып, сондықтан 
бейімділік белгілі мақсатқа бағыттлады.

Тиімділік негізінде мыналар үғынылады:
- белгілі нақты нәтиже (бір нәрсе әрекетінің тиімділігі);
- нәтиженің немесе үдерістің ең жоғары, мүмкінніне 

жоспарлық дәрежеге сэйкестігі,
- жүйелердің функционалдық түрлері;
- қызмет көрсетуді қанағаттандырудың салдық сипаттамасы;
- шынайы тиімділіктің қажетті (нормативті) тиімділікке 

қатынасы;
- мақсат пен қызметті орындау сенімділігі.
Отандық ғылым мен тәжірибеде өндіріс тиімділігіне 

бағытталған үш түрлі материалды көрсетсе болады:
- нормативтік актілерді қарастырылатын апробазалан ған;
- арнайы әдебиеттерде берілген пікірталасу мәселелерін 

жандандыратын;
- сондай-ақ соңға дейін шешілмеген мәселелерге қатысты.
Экономиканың реформаларды басталғанға дейін орындалған,

бірақ қазіргі кезде де белсенді түрде қолданылып келе жатқан 
ұйымдастыру тиімділігі проблемаларын теориялық жасаудың екі 
нәтижесін көрсетуге болады:

• тиімділіктің негізгі түрлерінің мәні мен мазмұнын анықтау:
• экономикалық, әлеуметтік және әлеуметтік экономикалық;
• халық шаруашылығы және шаруашылық есебі;
• жылжымаушы (бүкіл шаруашылық), дербес ( жекеленген 

аймақтар мен шаруашылық звенолар), жеке (өндірістің жеке 
факторлары) жэне дербес фазалар;

• тиімділік шарттары мен көрсеткіштерін негіздеу. Шарттар 
тиімділік мәнін бейнелейді, көрсеткіштер тиімділікті оның 
шарттарына сәйкес өлшеу жэне салыстыру құралы ретінде қызмет 
етеді.
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1 3 .1  - к е с т е

Факто
рлар

Шаруашылық басқару ж\гйесінің даму кезеңдері
1(1965 11(70-80 111(1987- 

ж.) жж) 1989жж)
IV (1990-1992 

жж)
V (1992 ж. 

бері)
Сырт
қы
орта
факто
рлары

Оны дамытудың 
тұрақсыздығының өскелең 
деңгейіне экономикамен 
басқарудың экімшілік 
жүйесін пайдалану. 
Жоспарлау жэне басқару 
саласына орта, атап айтқанда 
оның тұлғас тартылмаған 
жағдайда жоғарыдан 
реформасын іске асыру. 
Жоспарлау мен басқау 
саласында мекемеге толық 
еркіндік бермеу

Қоғамдағы мекеме 
қызметінің мәне мен 
ролінің өзгеруі 
өндірістегі
моноедениясыздандыру, 
меншікті мемлекеттендіру, 
кезеңден жекешелендіру. 
Жаңа өзгерістер базасында 
экономиканы дамыту 
қажеттілігі

Ішкі
орта
факто
рлары

Кешенді
көрсеткіш
тер негізінде
өндіріс
тиімділігін
бағалау,
жоспарлау,
бағдарлау.
Мекеме
деңгейінде
жедел
шешім
қабылдау

Шешім
қабылдауда
орталықтанды
руда орталық
сыздандару
мен үйлестіру
қажеттілігһ
Өндіріс
дамуына
қызығушы
лықты
бағдарлау

Қызметтің жоспарлауға 
ерекше қадамды қажет 
ететін жаңа түрлеріне өту
Даму 
стратегия 
сын қалыптас 
тыру қажетті 
лігі.
Экономикалы 
қ норматив 
терден 
мемлекет 
тік салық 
жүйесіне өту

Мекемені
тиімділікті
Ң
нарықтылы
Қ
шарттарын 
а қарай 
бағалау, 
жоспар 
дербестігі

Менеджменттің ғылым мен тэжірибе ретінде даму үдерісінде 
қағамдағы үйымның жаңа ролін бейнелейтін тиімділік 
шарттарының мазмұны өзгерді. (13.2 -  кесте)

Ұйымды жедел басқару негізінен мекеменің өндірістік 
аспектілеріне шоғырланды. Стратегиялық менеджментті дамыту 
шамалы кейінірек жүрді және өзгермелі жағдаймен сәйкес тұтыну
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топтарына, тауар мен қызмет түрлеріне қатысты шешім қабылдау 
жолымен мекеменің негізгі мақсатын нақтыландыруға бағытталды. 
Саясат басқару қызметі ретінде қызығушы тұлғалардың сыртқы 
жэне ішкі топтарымен өнімді өзара әрекет етуді қамтамасыз етуге 
бағытталған қызмет ретінде қарастырылады.

Қазіргі кезеңде тиімділік шартын анықтауға барлық төрт қадам 
қолданылады.

13.2-кесте
Мектеп

концепцияларыме 
н қадамдар

Аспектідегі ұйымдастыру үлгісі
Мекемені
дамыту

Менеджмента 
ң басым 
қызметі

Тиімділік
шарттары

1. Ғылыми 
менеджмент 
1885-1920жж. 
ғылыми басқару 
мектебі

Механисти
каның
құрылымы

Өндірісті 
жедел басқару

Экономика
лық
тиімділігіне
ресурстарды
үнемді
пайдалану

2. Адам
қатынастары мен 
мінез-құлық 
ғылымының 
мектебі (1930- 
1950жж.)

Еңбек 
бөлімшесі 
нен қүралған 
адамдар 
ұжымы

Тұлғаны 
басқару не 
үйымдас 
тыру

Психологиял 
ық факторлар 
дың ықпалын 
есепке алатын 
экономика 
лық тиімділік

3. Жүйелік қадам 
(50жж. соңынан 
қазіргі кезеңге 
дейін)

Күрделі
мерархиялық
жүйе

Стратегиялық
менеджмент

Жүйелік
тұтастық

4. Оқиғалық 
қадам (бОжж. 
соңынан қазіргі 
кезеңге дейін)

Өзіндік және 
жеке
топтардың 
мүддесі бар 
қоғамдық 
ұйым

Саясат Әлеуметтік 
экономика 
лық тұтастық

Реформаға дейінгі кезеңде ұйым тиімділігі макроэкономикалық 
категория (саяси экономикада) жэне есептік' бірлік (көптеген 
көрсеткіштерден тұратын) екі аспектіде қарастырылды. (13.1 -  
сурет)
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Қазіргі кезеңде ҚТК ұйымдық басқару департаменттер мен 
бөлімшелерге бөлінген командалық бақылау ұйымынан 
ақпараттық-қорландарушыға ұйымға, терең білімді мамандар 
үйымына өту фазасына түседі. Бүгінде біз бұл ұйымның қандай 
болатынын, оның құндылығы, құрамы мен эрекеті қандай 
болатынын болжай аламыз. Мұндай ұйым қазіргіге қарағанда екі 
есе томен бола алатынын болжап айта аламыз. Менеджерлердің 
саны бүгінгі деңгеймен салыстырғанда қысқаруы тиіс. ҚТК мұндай 
ұйымын құрастыру мен басқару жолы болашақтың міндетті болып 
табылады. (басқаруға жасалған заманауі қадамдардың бірі 13.3 -  
кестеде берілген). ҚТК қүрамы үйымдар ұғымына сүйене отырып, 
оны белгілі мақсатқа жетуді көздейтін адамдар әрекетінің 
жүйеленген, танымдық бірлестігі ретінде анықтауға болады. 
Мүндай үйымды құрайтын түлға өзінің жеке бағдарын 
қанағаттандыруға ұмтылады, ал менеджердің мақсаты олардың 
біріккен қызметінің тиімділігін арттыру, Бұл кезде ұйымы оның 
мүшелерінің алынған ресурстарды қажетті турөнімге түрлендіруіне 
қарай өзара әрект түрінде болады.

Тиімділік кең мағынада қоғамды дамытудың сапалық жағын 
сипаттайды. Оның ерекшелігі-ол қандай ресурстардың 
жиынтығының көлігімен соңгы нэтиже алынғанын көрсетеді.

Кез келген ұйымның шаруашылық тиімділігін өлшеу 
мэселесіне сэйкес оны құрастырушы бағаларына қарай пайдалы 
қарастырады:

1. шаруашылық тиімділігінің шарты;
2. тиімділікті бағалауды шешілуінің қағидасы;
3. тиімділік көрсеткішіне (көрсеткіштер жүйесіне) қарай;
4. шаруашылық тиімділігін есептеу әдістемесіне қарай;
5. практикаға бағалаудың жаңа жүйесін енгізудің ұйымдық- 

экономикалық шараларына қарай.
Шағындар (Ш) мен нәтижелері (Р) өзара түрлі тәсілдер арқылы 

салыстырылуы мүмкін, бұл жерде алынған көрсеткіштердің мэні эр 
түрлі болады:

•Н/Ш түріндегі көрсеткіш шығын бірлігінен алынган нэтижені 
сипаттайды;

•Ш/Н қатынасы алынған нәтиже бірлігіне келетін шығынның 
тиесілі шамасын білдіреді;

•Н-Ш айырмашылығы шығынан нәтижені арттырудың 
абсолютті шамасын сипаттайды;

•Н-Ш/ПІ түріндегі көрсеткіш тиімділігін шамасын береді;
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•Н-ПІ/Н көрсеткіші алынған нэтиже бірлігіне келетін 
тиімділікке тиімті шаманы бейнелейді.

Жалпы түрде тиімділік мекеме қызметінің үдерісінде алынған 
нэтижелер мен осы нәтижеге жетумен байланысты еңбек шығыны 
арасындаға арақатынас арқылы беріледі, ол шаруашылық 
қызметінің материалдық-ресурстың, функционалдық және жүйелік 
сипаттамаларын қалыптастыруда қабылданған шешімнің 
құндылығының сандық шарттарын жасау негізі болып табылады.

Қазіргі кезде кешендік экономикалық сараптау теориясында 
ҚТК шаруашылық қызметінің экономикалық тиімділігіне өте толық 
және жүйелі зерттеу жүргізіледі, мұнда тиімділікке ағымдық жэне 
жедел, келешекте сараптау тараулары арналған, оның базасында 
шаруашылық қызметінің қол жеткізілген тиімділігі бағаланады, 
оньщ өзгеру фактрлары, артырудың қолданылмаған мүмкіндіктері 
мен резервтері айқындалады. Туристік (жэне қонақүйлік) 
мекеменің шаруашылық қызметінің жалпы тиімділігін сараптау 
қызмет көрсету (турөнім) бағасын, қызмет масштабы мен бағытын, 
жабдықтау ауыстырылуын не жаңа ақпараттың технология 
пайдалануды анықтаумен байланысты басқару шешімін 
қабылдаудың прерогративті жоғары бөлімі болып табылады. Басқа 
шешімдер де фирманың жалпы табысы, оның экономикалық өсу 
сипаты мен тиімділігі түрғысынан бағалаудан өтуі тиіс.

Тиімділікті сараптаудың негізгі міндеттері мыналар:
- шаруашылық жағдайды бағалау
- қол жеткізілген факторлар мен себептерді айқындау;
- қабылданған басқару шешімін дайындау жэне негіздеу;
- шаруашылық қызметінің тиімділігін арттыру резервтерін 

айқындау жэне бағдарлау;
Экономикалық тиімділікті есептеуді шығымды экономикалық 

тшмдшкпен салыстыру жолымен жүргізген жөн. Өз экономикалық 
тиімділік бүл үшін, кері-шығын. Экономикалық тиімділік 
түрлерінің бірі болып (үсынылған қызмет сапасы мен сенімділігін 
арттырғанда) қақпайланған шығын табылады.

ҚТК тиімділігі түрлі қырынан зерттелуі мүмкін: шығын 
қалыптастыру, қызмет, кіріс көлемін жоспарлау, инвестициялық 
жобаларды іске асыру және т.б. тұрғысынан. Сонымен бірге, 
шығындары, оларды бөлу әдістерін сараптау, сметалар есептеуді 
құрастыру мен бақылау, түрдің немесе қонақүй шығынын өзіндік 
құнын шығару, туристік және қонақүй өнімінің сатылу және 
рентабельділігін анықтау мұның барлығы туристік қызметтер
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нарығында қызмет көрсетуші мекеме қызметінің жалпы тиімділігін 
сараптаудың бастапқы кезеңіне ғана қажет мәселелер.

Сараптау нэтежелері қонақүй немесе туристік мекеме 
экімшілігіне жэне басқа қолданушыларға сараптама субъектілеріне 
сарапталған объектінің жағдайын туралы қажетті ақпаратты береді. 
Сараптама субъектілерінің мақсаты эр түрлі болу, бірақ олардың 
барлығы бір нәрседе ұқсасады -  объектінің ағымдық жағдайы 
секілді, оның даму келешегінен күтілетін нәрселерді дэл бағалауға 
мүмкіндік беретін шешу өлшемдер алуда. Егер мекеме мүддесі 
бұрын тек қонақүйді жүктеу мәселелері менғана анықталса, онда 
шаруашылықтың жаңа жағдайында ҚТК ұйымдастыру жұмысына 
қызыққан сараптама субъектілерінің мақсаты мен мүддесін есепке 
алу қажет. (13.4-кесте)

13.3-сурет. Реформаға дейінгі кезеңде ұйымдастыру тиімділігін 
бағалау аспектілері
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Әдетте қолданушы (әрекеттегі, қадаммен салыстырғанда 
басқаруға нәтижелі қадам

1 3 .4  — к е с т е

Нәтижелі қадам Әдеттегі қадам
Тиімді әрекет етуші басқарма 
үшін мыналарға ұмтылялы:

Дәстүрлі басқарма мыналарға 
үмтылады:

- қажет тэсіл арқылы қажетті 
жұмысты жасауға жэне 
осылайша тиімді болүға

- бұл жұмыс қажет болмаса да 
талап етілген тәсілмен жұмыс 
істеуге

- проблема тудырудан 
қосуға, мысалы, кездейсоқ 
тиімділігін азайту үшін 
қүрылымдық балаларды 
іріктеу жолымен

- мәселені шешІлісті жағдайда 
басқару арқылы олардың пайда 
болу көлеміне қарай шешуше

- өте сапалы ақпарат 
негізінде энергетикалау және 
шекізаттың материалдарда 
ауыстыру арқылы

- ресурстарды сақтауға

ресурстарды тиімді 
пайдалануға
- кірісті арттыруға - өзіңдік құнды төмендетуге
- жақсы нәтижеге қол 
жеткізуге

нұсқаумен сәйкес міндетін 
орындауға

- соңғы нәтижені бағалауға - шығынды бақылауға
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1 3 .5 - к е с т е

Тобы Мекемеге
салым

Мүдде түрі Сараптама өлшемі

Жеке
меншіктер

Жеке капитал Дивидендтер Қаржылық
нәтижелер,
жағдай
тұрақтылығы

Қарыз 
беруш ілер

Несие
капитал

Пайыздар Даралық

Әкімшілік Білім,
жинақтылық

Еңбек ақы 
Қызмет өсілі

Фирма қызметінің
барлық
аспектілері

Тұлға Еңбек
(жұмыс)

Еңбек ақы мен 
әлеуметтік 
қажеттілікке 
шығындар

Шаруашылық 
қызмет тиімділігі

Әріптестер Қызмет (өнім) 
көрсету

Қызмет (тауар 
бағасы)

Қаржылық жағдай

Сатып алу 
мен
клиенттер

Қызметті 
(тауарды 
сатып алу)

Қызмет (тауар 
бағасы)

Қаржылық жағдай 
(компания 
сенімділігін 
қызмет (тауар) 
сипаты

Салық
органдары

Мекеменің
инфрақұрылы
мы

Салыкгар Қаржының
нәтижелері

ҚТК шынайы басқару практикасында басқару жүйесінің 
элементтерінің түрлі жиылы мен олардың іштей өзара 
байлансытары нәтижесінде сондай-ақ басқару тиімділігіне ықпал 
ететін сыртқы орта ықпалының нәтижесінде пайда болатын 
көптеген факторлар, құбылыстар мен оқиғалар бар. Әдебиеттерде 
аталған факторларды мынадай топтарға белуге болады: саяси, 
құқықтық, ұйымдық, экономикалық, техникалық, элеуметтік жэне 
психологиялық. Негізінде бұл факторлар бір-бірімен тығыз 
байланыста әрекет етеді.
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ӨзгеРмелі факторлардың тұтас қатарына тәуелді ҚТК басқару 
тиімділігінің деректі тұрақты емессосыған байланысты осы 
мэселені шешуде әдетте мекемені дамытудың негізгі
тенденциялары мен оның экономикалық көрсеткіштерінІң өзара 
байланысын зерттейді.

Ресейдің нарықтық экономикаға өтуіне байланысты
экономикалық тиімділікті бағалаудың бұрынғы әдістемелері күшін 
жойды, жуық араға дейін жоспардан нарыққа өту кезеңінің 
тиімділік мэселелерінің әдістемесі мүлдем балалар. Жасалған 
әдістемелік вакуумды сарапшылар дайындаған кеңестермен жэне 
көмекші құралдармен толықтыра бастады. Мысалы, 1994ж. 
Ресейдің мемқұрылымы, экономика, қаржы министрліктері жэне 
Мемкомпөнеркәсіп ұсынған инвестициялық жоба тиімділігі бағалау 
және оларды қаржыландыру үшін іріктеу бойынша әдістемелік 
нұсқаулар жарияланды.

Қонақүй-туристік саласындағы мекеме қызметінің тиІмдІлігн 
бағалау мәселелері тұтас қоғам тиімдІлігі бағалау мәселелеріне 
ұқсас. Осы сүрақ мынау: ұсынылған қызмет тиімділігін арттыру 
ісінде ықпал етпейтінін көрсетеді.

Нарықтық қатынастарға тән белгілердің бірі 
қатысушылардың прагматизмі материалдық және материалды емес 
сипаты кез келген қүндылық осы шешілу қандай да бір мақсатқа 
жетуге ықпал еткен жағдайда ғана қызығушылық тудырады. Алға 
қойылған мақсатқа жету табысты басқару белгісі деп есептеледі. 
ҚТК кез келген мекеме қызметіміндетті компоненттер ретІнде 
әрекетке жетелеуші мотивтен, қызметтің болашақ нэтижесі туралы 
түснік-мақсаттан жэне мақсатқа жету қүралынан түрады. ҚТК 
мекеме мақсаты оқу басқа барлық өлшемдері анықтайды, оған 
мысал ретінде тиімділік түрлерінің ірілендірілген топтамасын 
келтіруге болады (13.6 -  кесте)

ҚТК мекеме мақсатына тәуелді тиімділік түрлерін топтастыру.
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1 3 . 6 - к е с т е

Мақсат топтамасының Тиімділік түрлері
белгілері

1. Мазмұны экономикалық
техникалық
әлеуметтік
ғылыми
ұйымдық
экологиялық

2. Мүдде сипаты сыртқы
ішкі

3. Масштабы жалпы фирмалық 
ішкі фирмалық
жеке

Мекеме мақгасы шешулі ресурстардың бағалық жүйесіне 
сәйкес олардың жарлықтыларымен қалыптасады. Жоғары 
басшылық шешімі ресурстардың бірі болып табылады, сондықтан 
жоғары басшылықтың қүндылық жүйесі мақсат құрылымына 
ықпал етеді. Ғылыми эдебиеттерде ҚТК үйымының мақсаттарының 
келесі жалпыланған түрлерін көрсетеді:

-бәсекелестік күрес жағдайында тірілу;
-банкроттық пен ірі қаржы сәтсіздіктерінен қашу; 
-бәсекелестермен күрестегі көшбасшылық;
-«бағаны» жоғарылату не имидж жасау;
-экономикалық потенциалдың өсуі;
-өндіру мен тарату көлемінің өсіу;
-кірісті жоғарылату;
-шығынды азайту;
-рентабельділік және т.б.
Қол жеткізілген нәтижелердің қойылған мақсатқа қатынасы 

(мақсаттың тиімділігі) мен ресурстардың осы нэтижелерге 
қатынасы (шығындырудың ресурстық тиімділігі) басқару 
үдерістерінің кез келген тиімділігін тауысады деген пікір жиі 
айтылады. Оның үстіне тиімділікті нәтижелілік жэне экономикалық 
деп бөлу аз. ҚТК мекемелері қызметінің мақсаттық негізділігін 
сараптау да қажет.
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Бір сөзбен айтқанда, соңғы көзқарас тұрғысынан тиімділікті 
оның мақсаттарын нормативті идеалдар мен бағалы нормаларға 
сәйкес сараптау қажет.

Осы негізде тиімділіктің келесі үш түрін көрсетеді:
- тұтанушылық (мақсаттың қажетті лікке, идеалдар мен 

нормаларға қатынасы);
-нәтижелік (қол жеткізілген нәтиженің мақсатқа қатынасы); 
-шығындық (шығынның қол жеткізілген нәтижеге қатынасы) 
Тиімділіктің бұл түрлері бүтін желіні құрайды тұтынушылық 

тиімділік нэтижеліктің мазмұны ал ол болса шығындықты 
анықтайды. (13.7-сурет)

Жалпы айтқанда, мұқтаждық-мақсат міндетресурстар желісі 
кез келген стратегиялық жоспар жасау мазмүнын аяқтайды. 
Сондықтан тиімділіктің аталған түрлері баолжам мазмүны 
толығымен сәйкес келеді жэне жоспарлау мен тиімділікті сараптау 
сияқты басқару қызметтері мен жоспарлардың жэне олардың 
орындалу нәтижелерінің сәйкестігін қамтамасыз етеді.

13.8-сурет. Тиімділік түрлерінің өзара байланысы

Егер тұтынушылық (Т), нәтижелік (Н) жэне шығындық (Ш) 
тиімділікті, Ц/Т, Н/Ц жэне Н/Ш қатынастарымен берсең, онда 
тиімділіктің кешендік үғымына 

Т = Ц/Т*Н/Ц*Н/Ш 
өрнегі сәйкес келеді.
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Мекемені басқару тиімділігі, яғни жүйеде алынған нәтижені 
осы нәтиженің жетістігімен байланысты шығындармен салыстыру 
жолымен аныкталу мыналарға жинақталады:

-басқару тиімділігінің шарттарына;
-басқарудағы шығын тиімділігінің көрсеткіштері;
-басқару тиімділігінің жалпылаушы көрсеткіштері;
- басқару тиімділігінің жеке көрсеткіштеріне;
-басқару және өндірістік ресурстардың арақатынастық 

көрсеткіштеріне.
Қонақүй -  туристік бизнесінің мекемесін басқару тиімділігін 

ерекше көрсету керек. ҚТК мекемесін басқару тиімділігі - күрделі 
және көп қырлы категория. Басқару тиімділігінің көп қырлылығы 
бірқатар ұғымдық сызбаларды қамтамасыз етеді. Мұндай 
сызбалардың ішінде.

- басқарма жұмысшысының еңбегінің тиімілігі;
-басқару аппаратының еңбегін, оның жекелеген органдары мен 

бөлімшелерінің тиімділігі;
- басқару үдерісінің тиімділігі;
-басқару жүйесінің тиімділігі бар.
Қазіргі кезде басқару тиімділігін анықтау келесі негізгі 

бағыттар бойынша жүргізіледі:
-басқаларды жетілдірудің ұйымдық-техникалық шараларын 

сараптау мен бағалау;
- ортақ тиімділікті анықтау;
- ҚТК мекемесінің жалпы эффектісіндегі басқару жүйесі 

эффектісінің үлесіне анықтау;
- функционалды бөлімшелер қызметінің нәтижесін анықтау.
Басқару тиімділігін анықтау өзара байланысты кезендерден

түратын үдеріс ретінде қарастыруды ұсынады. Бағалаудың әрбір 
келесі кезеңді алдыңғы кезеңді толықтыра отырып, оны 
нақтылайды.

Бірінші кезеңде басқару тиімділігі шарттарының сапалық жэне 
сандық анықтылығы айқындалады. Мақсатқа жету ҚТК мекемесін 
басқару тиімділігінің шамасы - сандық сипаттамасы болады.

Екінші кезеңде басқару шығынының тиімділігі анықталады.
Үшінші кезеңде қолда бар потенциалды басқару тиімділігі 

анықталады. Көрсеткіштер өндірістік және басқару ресурстарын
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пайдаланудың тиімділігінің жалпылаушы көрсеткіштерінің 
базасында қалыптасады.

Басқару үдерістері мен қатынастарының көп деңгейлі жэне көп 
аспектілі сипатына сэйкес басқару тиімділігінің шарттары мен 
көрсеткіштерін құрастыру ерекше маңызды.

Қонақүй туристік саласы мекемелерінің ішкі тиімділігі 
(өнімділігі) ресурстардың (шығындардың) турлар таратудың 
көлемімен, сатылған нөмірлердің санымен арақатынасы негізінде 
анықталады, сыртқы тиімділік оны ҚТК мекемелерімен 
қанағаттандыру қажеттілігі мен деңгейін есепке алады. Фирма 
тиімділігін басқаруда нарықты қанағаттандыру шарасы бойынша 
негізгі міндеттердің бірі ресурстарды қолдану тиімділігі мен 
турөнімдер ерекшелігін белгілеу болады.

Сонымен, тиімділіктің топомнемді нұсқасын жасау оны былай 
көрсетеді.

• қоғам қажеттілігін қанағаттандыру деңгейіндегі жоғары 
жүйенің шектеулі бөлігі ретінде;

• жеке тұтас жүйе ретінде;
• осы жүйеге кіретін компоненттердің шоғыры ретінде;
Басқару өнімі аталған нұсқамен сэйкес үнемденеді. Біріншіден,

ол басқару объектілері мен басқару жүйесінің қызм,ет көрсету 
нэтижесі ретінде көрінеді. Екіншіден, аралық-басқару жүйесі 
қызметінің сапасы түрленеді. Үшіншіден, ол қызмет пен 
басқарумен операцияларды атқарудың бастапқы сапасы, басқару 
күштері мен қүралдарын пайдалану сипаты.

Қонақүй секілді, туристік қызметтердің өндірістік және басқару 
факторларын таңдау жэне топтастыру үшін статистикалық 
эдістерді, заманауыл кибернетика басқару тиімділігін анықтау үшін 
өндірістік қызметтер аппаратын пайдаланған жөн. Сондай-ақ, 
кластерін сараптама - оның таңдау үшін де, факторларды 
топтастыру үшін де қолданылу мүмкін жетістігі. Бұл жерде 
факторларды сандық бір атаулы бағаларда беру міндетті емес, оның 
үстіне бір мезгілде сандық жэне сапалық сипаттамаларды 
пайдалануға болады. Алынған топтама түрі зерттеуші берген 
топтаманың тиімділігін шартына, немесе мақсатты қызметіне 
тәуелді. Мұндай шарт ретінде ауытқы шаршыларының ішкі топтық 
қосындысын төмендетуді атауға болады.
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Тиімділіктің заманауи стратегиялары ресурстармен басқаруды 
қызмет масштабын кеңейтуге ұмтылумен ұштастырады. Ресурс пен 
нәтиже арасында күрделі өзара әрекет тиімділік қүрылымында 
статистикалық жэне динамикалық аспектілердің бөлініпшығуын 
талап етеді. Тиімділіктің мұндай топтамасын алғаш рет 
американдық экономист Йозеф Шумпетер кәсіпкерлік қызметін 
зерттегенде қолданды. Егер статистикалық тиімділік қалыптасқан 
экономикалық жағдайға қосымша өсуге есептелмеген 
компанияларды қолдану үдерісін сипаттаса, онда динамикалық 
тиімділік дамуға тенденцияны сипаттайды. Динамикалық тиімділік 
үғымы стратегиялық басқаруға қажет. Кейінірек топтастырудың 
бұл идеясын көптеген экономисттер мен басқарушылар ұстанды.

Статистикалық тиімділік пен оны бақылау тәсілдері қысқа 
уақыт ішінде ҚТК мекемелерінің қызметін ағымдық үдерістерінен 
басқаруда негізгі болып табылады. Ол кезде тиімділіктің 
динамикалық аспектілерін зерттемей стратегиялық басқару мүмкін 
емес. Динамикалық тиімділік - бұл үзақ уақыт кезеңінде ҚТК 
мекемелерінің жоғары бәсекелестікке қабілеттілігін қолдаудың 
негізгі тәсілі. Тиімділіктің бұл екі аспектісінің мекемелер үшін 
бірдей құндылығын айту қажет. Тек статистикалық тиімділікті 
басқару тәсілдерінғана пайдалану ҚТК мекемелерінің болашақта 
дамуына кері әсерін тигізуі мүмкін. Ол кезеңде үлкен тэуекелмен 
байланысты тиімділіктің динамикалық аспектілерін арттыру 
ақталмаған шығынға, оның тиімділіктің жаза сапасына өту 
қорқынын жоғалтуына әкелуі мүмкін.

Отандық ғылым мен практикадағы тиімділік көрсеткіштерінің 
жүйесін сараптай отырып, келесі топтарды белуге болады: 
(толығырақ 13.9-кестені қараңыз)

- Тиімділіктің жалпылауыш көрсеткіштері;
-Тірі еңбек (еңбек ресурстары) тиімділігінің көрсеткіштері;
- Негізгі қорларды, айналым қүралдары мен капитал 

салымдарын пайдалану тиімділігінің көрсеткіштері;
- Материалдық ресурстарды пайдалану тиімділігінің 

көрсеткіштері;
-Жаңа техниканың экономикалық тиімділігін көрсеткіштері 

(жаңа техниканың экономикалық тиімділігінің жоспарлық жэне 
есептік көрсеткіштерімен берілген көрінісі)
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Өндіріс пен басқарудың отандық тәжірібесінде қолданылатын 
тиімділік көрсеткіштерінің жүйесі.

1 3 .9 - к е с т е

1. Тиімділіктің
жалпылауыш
көрсеткіштері

өзіндік мәнде өнім өндірудің өсуі 
1 тенге шығынға өнім өндіру 
салыстырмалы үнемі: 
негізгі өндірістік қорлардың; 
қалыпты айналым құралдарының; 
материалдық шығындардың 
(амортизациясының) 
еңбек ақы қорын 
Негізгі өндірістік қорлар мен 
қалыпты айналым құралдарының 
орташа жылдық құнына кіріс ретінде.
1 тенге тауарлық өнім шығындар 
(толық өзіндік құн жұмыстары)

2. Еңбек ресурстары
тиімділігінің
көрсеткіштері

Еңбек өнімділігі
Еңбек өнімділігі есебінен алынған 
өнімнің (қызметтің) өсу үлесі 
Тірі еңбек үнемі
Орташа жалақы өсілі қарқынының 
еңбек өнімділігінің өсу қарқынына 
қатынасы

3. Негізгі қорларды, 
айналым қүралдары мен 
капитал салымдарын 
пайдалану тиімділігінің 
көрсеткіштері

Негізгі өндірістік қорларды 1 тг. 
орташа жылдық құнына өнім өндіру 
Қалыпты айналым құралдарының Ітг 
орташа жылдық құнына өнім өндіру- 
таза өнім;
Айналым құралдарының тауарлық 
өнім өсіміне өсуі;
Таза өнім өсімінің осы өсімді 
тудырған капитал салымына қарым- 
қатынасы;
Тиесілі капитал салымдары: 
енгізілген өндірістің қуат бірлігіне 
(өнімнің маңызды түрі бойынша; 
өнімнің 1 тг өсіміне
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Капитал салымдары капитал 
салымдарының осы капитал 
салымдарының есебінен алынған 
кіріс өсімінің қосындысына қатынасы 
ретінде өткізу мерзімі.

4. Материалдық 
ресурстарды пайдалану 
тиімділігінің 
көрсеткіштері

1 тенге тауарлық өнімге 
амортизациясының материалдық 
шығын
1 тенге тауарлық өнімге табиғи мәнде 
маңызды материалдық ресурстардың 
шығыны

5. Жаңа техниканың 
экономикалық тиімділік 
көрсеткіштері

Еңбек өнімділігінің өсуі: 
жүмысшылар санының 
салыстырмалы түрде босауы; 
еңбек ақы қорының үнемі; 
кіріс өсімі (өнімнің өзіндік құнын 
төмендетуден үнемі) 
материалдық ресурстардың 
салыстырмалы үнемі

Тиімділік көрсеткіштері жүйесінің қарастырылған 
нұсқаларының барлығы жабық емемс, олардың мазмүны бірдей.

Тиімділік көрсеткіштерінің жүйесі сараптау мақсатына, 
бөлектеу деңгейі мен тереңдігіне байланысты басқа да сипаттармен 
толығады. Акционерлік қоғамдарда акциялардың кірістілігі 
қосымша бақыланады, бұл акционерлер мен болашақ инвесторлар 
мүддесін көрсетеді. Ағымдық және стратегиялық тиімділікті 
сараптағанда ресурстардың ішкі құрылымын бейнелейтін және 
мекеме тиімділігі туралы қосымша ақпарат беретін көрсеткіштер 
қолданылады. ҚТК ұйымы жоғары кірісті қамтамасыз етуі тиіс 
деген теңес кең таралған. Мұндай қадамның бастапқы шарты: кез 
келген фирма кірісті арттыру үшін әрекет етеді, бірақ практикада 
мұндай максимумға жету мүмкін болғандықтан қалыпты кіріс 
ұғымы қолданылады. Түрлі қызмет түрлерінің кірістігі тікелей 
ерекшелігіне алады, бұл барлық бизнесмендердің бір мезгілде өз 
бізнесін одан да пайдалыға ауыстыруга ұмталдырмайды. Мұндай 
қадамның негізінде өндірілген өнімге баға түзу жүйесі - өзіндік қүн 
қосу үстеме жүйесі жатыр.
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Фирма мен басшылық қызметінің келесі бағытына өндіріс 
көлемі мен қызмет тұтынысын дамытуға ұмтылу жатады. Бұл үлкен 
деңгейдегі фирма көлемі менеджердің лауазымы мен жағдайын 
анықтайтынына негізделеді. Аталған теорема шеңберлерінде басқа 
да формальда шарттар қолданылады, атап айтқанда, тұтас фирма 
тиімділігін бағалау үшін акцияға кіріс көрсеткіштері таралған, 
инвестиция тиімділігін бағалау үшін инвестицияланған капитал 
рентабельділігін көрсеткіші қолданыла алады.

Соңғы жылдары қосымша қүнды арттыру теориясы қарқынды 
түрде жасалуда.

Кез келген деңгейдегі фирмаға иелену қызметі мен басқару 
және бақылау қызметі арасындағы үзіліс тэн, бұл бірқатар жаңа 
басқару теорияларының пайда болуына әкеледі. Негізінде фирма 
иелері мен басқарушы тұлға мүддесінің қайшылығы жататын 
өкіметіліктің беру теориясы өте танымал. Мұнда фирмаға тікелей 
қатысы бар жеке тұлғалардың екі үлкен тобының-иеленушілер 
(акционерлер, қатысушылар) мен басқару түлғасының оңамалануы 
жүреді. Олардың мүдцесі барлық уақытта сәйкес келе бермеуі 
мүмкін бұл әсіресе болашақтық шешімдерді сараптаумен 
байланысты, олардың кейбірі ағымдық кірісті қамтамасыз етеді, ал 
келесілері - келешекке есептелген.

Қызығушы топтар теориясы аталған теорияның бір түрі болып 
табылады. Кез келген фирманың қызмет көрсетудегі мақсаты 
фирмаға тікелей не жанама қатысы бар заңды жэне жеке 
тұлғаларды шиеленісті мақсатын үйлестіру. Сондықтан турфирма 
кірісті арттыруға үмтылып қана қоймай, өз жұмысшыларының 
элеуметтік жағдаймен, қоршаған ортаны қорғаумен жэне т.б. 
айналасуы керек. Ұйымды өте тиімді ету үшін көптеген 
қатысушылардың бір-біріне қайшы мүдделерін есепке алу керек. 
Сондықтан үйымдастыру тиімділігінің шарттары қатысушылар 
құрамы мен олардың мүдделеріндегі өзгерісті бейнелей отырып, 
үнемі өзгереді. Сонымен, жеке мешіктер салынған кірісті 
бағалайды жэне көбейтуге ұмтылады. Несие берушілерді 
оқшаулық, сапым келешегі, қаржы тэуекелі қызықтырады. 
Кэсіподақтар еңбек келісімінің шарттарын анықтау үшін фирма 
қызметінің тиімділігін бағалайды. Бизнеске қатысушылармен қатар, 
мекеме қызметінің тиімділігіне сыртқы үйымдар мен тұлғалар 
(«аутсайдерлер») тікелей жэне жанама бақылау жүргізеді. Олай
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болса, нарықтық экономика жағдайында тиімділікке бизнеске 
қатысушылар, аутсайдерлер, мемлекет жасаған көпқырлы бақалау 
ғана мекеме үшін экономикалық орта жасайды, мүндағы тиімді 
қызмет-мекеменің өмір сүруі мен қызмет көрсетуіне қажетті 
жағдай, менеджерлердің міндеті-акционерлердің, жүмысшылардың, 
несие берушілер мүддесінің арасында, статистикалық және 
динамикалық, ішкі жэне сыртқы тиімділік арасындағы теңдікті 
қамтамасыз ету. Олай болса, менеджерлер ұйым тиімділігіне 
динамикалық категория ретінде қарау керек және үнемі 
өзгерістерге дайын болуы тиіс ҚТК мекемесінің тиімділігіне 
қадамдардың бірі жалпы жүйелі модельге негізделген. Оның 
шеңберінде ұйымдасқан эрекет жүйесіне түсетін негізгі құрамдас 
элементтер сыртқы ортамен байланысты: шектеу, талап пен 
мүмкіндіктер; ұйым ресурстары; оның тарихы. Басты кіріспе 
элемент болып мекеме стратегиясы табылады. Жүйенің шығысында 
мекеменің стретегиялық міндетімен үйлескен қызмет тиімділігі бар. 
Негізгі сызбамен сэйкес мекеме кіріспе элементтерді алатын және 
оларды шығушы элементтерге таситын механизм ретінде 
қарастырылады. Мекеме сараптамасындағы негізгі объекті болып 
түрлену үдерісі табылады. Бұл модельде мекеме төрт компоненттің 
құрамында қарастырылады:

- орындау қажет міндет не жұмыс және олардың негізгі 
сипаттамалары;

- тапсырманы орындау міндетімен жұмысшылар;
- мотивация жасайтын және тапсырманың орындалуына 

ықпал ететін формалды ұйымдастыруды қамтамасыз ету;
- мекеме қызметінің шынайы жағдайынан көрініс беретін 

формалды емес ұйымдық құрылымдар.
Тиімділік проблемасы нашар сәйкестік туралы растайтын 

үйымдастыру факторларымен және басқарумен байланысты пайда 
болады. ҚТК мекемелеріне жасалған бүл қадамның құрамында 
кездейсоқтық элементтері болады. Ең жақсы мекеме жобасы 
басшылық стилі не жүмыс әдісі болмайды. Түрлі жағдайларда 
мекеменің түрлі моделі мен оларды басқару тура келетін болады.

Ашық жүйелер моделімен сәйкес мекемелер гомостатикалық 
болады, яғни стационарлық жағдайы (тұракгылықты) қолдауда 
үздіксіз қызметке ұмтылады. Тұрақтылық -  бүл жүйелердің 
өзгеріссіз қалуға, заттар ретін қайталауға үнемі жаңғыруға

167



ұмтылуы. Даму, керісінше - өзгеруге ұмтылу. Тұрақтылық пен даму 
бір-біріне қарама-қарсы, бірақ олар шектеулі, компоненті қозғаушы 
күштер болғандықтан бір жүйеде тіршілік етуге мэжбур.

Тұрақтылықты қолдау керек, арттыруға жэне төмендетуге 
болады. Егер қолдау негізінен ағымдық шығынды талап етсе, онда 
арттыру көбіне ірі шығынды қажет етеді.

Даму -  бұл қонақүй-туристік бизнесі мекемелерінің мүлдем 
басқа мақсаты, жэне оған жасалатын қадам басқа болуы тиіс. 
Дамуды да, тұрақтылықты да қамтамасыз ету үшін бірдей 
құрамдастар: адамдар, түрлі қорлар қажет болғанымен, олар 
жүйеде түрліше жасалады. Даму аталған жүйенің ішімен жэне 
сыртымен бағытталуы мүмкін, оған эволюциялық және 
революциялық белгілер тэн болуы мүмкін, ал деңгей бойынша ол 
элементтен жүйеге дейін дами алады. Оның объективті көзі-ішкі 
жэне сыртқы факторлар.

Іштей бағытталған турфирманы дамыту тур жасау 
технологиясымен берілген. Оны жетілдіру фирма қызметінің 
тиімділігін арттыруда және ұсынылған турларға шығынды 
азайтуды қажет етеді. Сырттай бағытталған дамыту бүл бэрінен 
бұрын ұсынылған маршруттарды жетілдіру. Оның нәтижесі клиент 
сұранысын қанағаттандыру деңгейін арттыру болуы тиіс.

Көрсеткіштер сапасы екі негізгі фактормен анықталады. 
Біріншісі -  көрсеткіштердің теориялық негізіне, екіншісі -  фактілік 
базаға жатады. Бірінші фактор көрсеткіштер тереңнен сараптау 
негізінде, екіншісі -  фактілік базаға жатады. Бірінші фактор 
көрсеткіштер тереңнен сараптау негізінде түзілуіне сүйенеді. Ол 
көрсеткіштердің мәнімен, сапалық ерекшеліктерімен байланысты. 
Екінші фактор олар толық, сенімді, салыстырмалы жэне заманауи 
ақпарат базасында түзілуін қамтамасыз етеді.

Бақылау сүрақтары
1. ҚТК үйымдастыру тиімділігіні мэні мен мазмүнын 

анықтауға теориялық қадам жасау.
2. ТҚК үйымын стратегиясын жасау және іске асыру процесі.
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Тест тапсырмалары

1. 1940 ж. СССР де қанша қонақүй болды
A) 793
B) 650
C) 299
D) 35 -
E) 215

2. II -  дүниежүзілік соғысқа дейін СССР-ң қанша қаласында 
қонақүйлер болды
A) 669
B) 793
C) 326
D) 900
E) 721

3. Қонақүйдің қай түрі кең тараған
A) Топтық туризмге арналған эконом, класстағы қонақүй
B) Фешенебельді «люкс» класстағы қонақүй
C) Ротель
D) Барлық жауап дұрыс
E) Барлық жауап дүрыс емес

4. Фешенебельді қонақүй дегеніміз
A) «Люкс» разрядты қонақүй жэне конгрессті
B) Эконом, класстағы қонақүй
C) Флайтель
D) 2 жауабы дүрыс
E) Барлық жауап дұрыс емес

5. Жол отельдерінің жаңа түрі
A) Мотель
B) «Люкс» разрядты қонақүй
C) Ротель
D) Ботель
E) Флотель
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6. Мотель дегеніміз бұл:
A) Жолдағы отель машина қоятын орнымен бірге;
B) Аэро қонақүй
C) Судағы қонақүй
D) Судағы курорт
E) Ротель

7. Ротель дегеніміз -  бұл:
A) Жататын орны мен бірге жылжымалы қонақүй; асхана мен 
дэретхана орындары бар
B) «¥шатын» отель
C) Жолдағы отель
D) Судағы курорт
E) Барлық жауап дұрыс

8. Асхана, дэретхана, демалу бөлмесі бар жылжымалы қонақүй
A) Ротель
B) Аэро қонақүй
C) Судағы қонақүй
D) Судағы курорт
E) Флотель

9. Кемпинг дегеніміз бұл:
A) Туристер лагері
B) Жылжымалы қонақүй
C) «¥шатын» отель
D) «Люкс» кластағы отель
E) 2 жауабы дұрыс

10. Көрікті жерлерде немесе үлкен орталық жанында орналасқан, 
туристерге арналған лагерлер қалай аталады
A) Кемпинг
B) Отель
C) Ротель
D) Флайтель
E) Флотель
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11. Судағы кішігірім жаңа қонақүйлер түрі
A) Ботель
B) Ротель
C) Флайтель
D) Флотель
E) Интерконтиненталь

12. Ботель дегеніміз бұл:
A) Судағы кішігірім жаңа қонақүй
B) «Ұшатын» отель
C) «Люкс» кластагы отель
D) Судағы курорт
E) 2 жауабы дұрыс

13. Флотель-бұл:
A) Судағы курорт
B) «¥шатын» отель
C) «Люкс» кластагы отель
D) Ротель
E) Ботель

14. Қандай отельде демалушыларга су шаңғысы, қайықтар, балық 
аулайтын құралдар жэне дайвинг ұсынылады
A) Флотель
B) Кемпинг
C) Отель
D) Ротель
E) Флайтель

15. Флайтель бұл:
A) Аэроқонақүй
B) Судагы курорт
C) Ротель
D) Ботель
E) Барлық жауап дұрыс
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16. ¥шақ қонатын алаңы және сымтетік байланысы 
метеостанциясы бар қонақүй
A) Флайтель
B) Ротель
C) Ботель
D) Флотель
E) Мотель

17. АҚШ ғы ең ірі қонақүй корпорациясы
A) Интерконтиненталь
B) Сотер
C) Эр Франс
D) Интурист
E) Дүрыс жауабы дұрыс жоқ

18. Қандай әуекомпаниясы Интерконтиненталь қонақүй 
корпорациясының иесі болып табылады
A) Пан Американ
B) ТВА
C) Эр Франс
D) Узбекстан Хаво Йулари
E) Пулково

19. Қандай АҚШ әуекомпаниясы шетелде «Хилтон» 
корпорациясының 53 қонақүйін алды
A) ТВА
B) Эр Франс
C) Узбекстан Хаво Йулари
D) Пулково
E) Аюфтганза

20^ «Хилтон» корпорациясын ТВА әуекомпаниясы сатып алғаннан 
кейін қалай аталды
A) «Хилтон интернейшнл»
B) «Хилтон корпорейтид»
C) «Хилтон интеркорпорейтид»
D) «Хилтон интерконтиненталь»
E) «ХТВА»
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21. Англиядағы басты орын алатын компания
A) «Траст Хаузес Лимитед»
B) «Интерконтиненталь»
C) «Холидей Инз Интеркорпорейтид»
D) «Хилтон Интернейшнл»
E) 2 жауабы дұрыс

22. «Сотер» қонақүйі мен туристік корпорациясын Францияның 
қандай әуекомпаниясы негіздеді
A) Эр Франс
B) Пан Американ
C) Люфтганза
D) ТВА
E) Дұрыс жауабы жоқ

23. Эр Франс компаниясы қандай қонақүй туристік корпорацияны 
негіздеді
A) «Сотер»
B) «Меридиен»
C) «Хилтон»
D) Пан Американ
E) Дұрыс жауабы жоқ

24. Француздық қонақүй корпорациясын ата
A) «Меридиен»
B) «Хилтон интернейшнл»
C) «Супранасьонал»
D) «Интерконтиненталь»
E) Дұрыс жауабы жоқ

25. Испанияда 22 отелі 13 мың орны бар қонақүй тобы қайсы
A) «Румаса»
B) «Шале»
C) «Меридиен»
D) 3 жауабы дұрыс
E) Дұрыс жауабы жоқ
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26. Европадағы туризімі дамыған ең ескі мемлекеттердің бірін 
көрсет
A) Швейцария
B) Венгрия
C) Великобритания
D) Норвегия
E) Финляндия

27. Швейцариядағы қонақүйдің қандай түрлері үлкен дәрежеде 
қолданылады
A) Бунгало
B) Ротели
C) Флайтели
D) Флотели
E) Ботели

28. Батыс Берлилдегі бірінші жүзетін отельді ата
A) «Шпрее Берлин»
B) «Сюнер»
C) «Берлин Меридиен»
D) 2 жауабы дұрыс
E) 3 жауабы дұрыс

29. Батыс Берлиндегі бірінші жүзетін «Шпрее Берлин» отелінде 
қанша орын бар
A) 262
B) 260
C) 312
D) 159
E) 362

30. 320 орынды Батыс Берлиндегі отельді ата
A) «Берлин Экссельсиор»
B) «Берлин Меридиен»
C) «Шпрее Берлин»
D) Нет верного ответа
E) «Сюнер»
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31. Жерорта теңізінің жағалауында бірқатар отельдер ашқан 
Белгиялық туроператорды көрсет
A) «Сюнер»
B) «Эр Франс»
C) «Сотер»
D) «Холидей Инн»
E) «Хилтон»

32. Қандай теңіздің жағалауында Белгиялық туроператор «Сюнер» 
бірқатар отельдер ашқан
A) Жерорта
B) Қара
C) Қызыл
D) Солтүстік
E) Ақ

33. Жазғы уақытта 55 мың орналастыруға орны бар Европалық 
мемлекетті ата
A) Финляндия
B) Испания
C) Греция
D) Египет
E) Россия

34. Азияның коне экзотикалық мемлекетін, туристерді тартатын 
орталық болып келген елді ата
A) Үндістан
B) Бангладеш
C) Непал
D) Пакистан
E) Лаос

35. Азияның қай мемлекеті туристерді өзінің өзіндік көне 
мәдениеті, табиғаты жэне сәулетті қалаларымен қызықтырады
A) Жапония
B) Индия
C) Непал
D) Бирма
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Е) Вьетнам

36. Өзгеше кішкене Азияның аралдық мемлекеті топтық туристер 
барады ол:
A) Шри Ланка
B) Тайланд
C) Жапония
D) Оңтүстік Корея
E) Дұрыс жауабы жоқ

37. Карловы Варыдағы (Чехия) интуристік ұйымының қонақүйлері 
қалай аталады
A) «Интеротель»
B) «Интерконтиненталь»
C) «Интеринкорпорейтид»
D) «Карловы Вары Лимитед»
E) Дұрыс жауабы жоқ

38. Чехияда қандай ұйым қонақүй мекемелерін біріктіреді
A) «Чедок»
B) «Интеротель»
C) «Карловы Вары Лимитед»
D) «Интерконтиненталь»
E) Дұрыс жауабы жоқ

39. Элемге танымал «Карловы вары» курорты қай жерде
A) Чехия
B) Словения
C) Венгрия
D) Еденьша
E) Болгария

40. 456 орны бар, эр нөмірде ванна телефон, радио түсті теледидар, 
будильдик, мини бар жабдықталған Болгариядагы отель қандай 
корпорациямен ашылган
A) «Интерконтиненталь»
B) «Сюнер»
C) «Сотер»
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D) «Хилтон»
E) «Меридиен»

41. Люкс нөмірінің бір орындық бөлменің ауданы қандай
A) 14 кв.м
B) 30 кв.м
C) 25 кв.м
D) 10 кв.м
E) 12 кв.м

42. Люкс нөмірінің екі орындық екі бөлменің ауданы қандай
A) 30 кв. м
B) 35 кв. м
C) 20 кв. м
D) 25 кв. м
E) 10 кв. м

43. Люкс нөмірінің екі орынды үш бөлменің ауданы қандай
A) 55 кв. м
B) 60 кв. м
C) 40 кв. м
D) 45 кв. м
E) Барлық жауабы дұрыс

44. Люкс нөмірінің екі орынды бір бөлменің ауданы қандай
A) 16 20кв.м
B) 20 30 кв. м
C) 10 15 кв. м
D) Барлық жауабы дұрыс
E) Барлық жауабы дұрыс емес

45. «Жогары А» разрядты 1 2 орынды нөмірлер қонақүймен 
мотелдерде қанша %  қүрау керек
А ) 90%
В ) 10%
С ) 25%
D ) 36%
Е ) 100%

177



46. «Жоғары А» разрядты көпбөлмелі нөмірлер қонақүймен 
мотельдерде қанша % қүрау керек
A) 5%
B) 10%
C) 35%
D) 55%
E) 20%

47. «Жоғары А» разрядты көпбөлмелі нөмІрлер қонақүймен 
мотельдерде қанша %  қүрау керек
A) 5%
B) 90%
C) 20%
D) 50%
E) 30%

48. Жоғары «А» разрдты бір орынды бөлмелі нөмірлер 
қонақүйлерде ауданы қандай болуы керек
A) 10 12 кв. м
B) 5 6 кв. м
C) 25 кв. м
D) 15 20 кв.м
E) 18 22 кв.м

49. Жоғары «А» разядты бір бөлмелі 2 орынды нөмірлер ауданы 
қандай?
A) 14 16 кв.м
B) 20 25 кв.м
C) 20 22 кв.м
D) 18 22км.в
E) 16 22 км.в

50. Жоғары « А разрядты 2 бөлмелІ қонақүйде ауданы қанша?
A) 22 кв.м аз емес
B) 20 кв.м аз емес
C) 30 кв.м аз емес
D) 25 кв.м аз емес
E) Барлық жауабы дұрыс
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5 1. Жоғары «А» разрядты 3 бөлмелі нөмірлер қонақүйлерде ауданы 
қаидай
A) 40 кв.м аз емес
B) 50 кв.м аз емес
C) 30 кв.м аз емес 
Ю) 60 кв.м аз емес 
К) 3 жауабы дұрыс

52. «Люкс» кластағы қонақүйлерде:
A) 3 жауабы дұрыс
B) жоғары дәрежедегі сәулеттік шешіммен орналасқан қонақүи
C) жеке жобамен соғылған
D) арнайы эмблемасы және түсті жарнама атымен
E) 1 жауабы дүрыс

53. «Люкс» кластағы қонақүйлерде болу керек
A) 3 жауабы дұрыс
B) кіру жолы
C) қонақүй кіреберісі
D) жайлы көкжиек және жақын территориясы
E) 2 жауабы дұрыс

54. Тұратын бөлмелерде және қонақүй холлдарында болу керек
A) 3 жауабы дұрыс
B) интерьері көркем безендірілген
C) жоғары сапалы жиһаз
D) өсетін гүлдер
E) компьютерлер

55. Қонақүйдің иненерлік -  техникада әлемдік жетістіктер 
дәрежесінде не орындалуы керек
A) барлық жауабы дұрыс
B) тәулік бойы ыстық су жүйесі
C) орталық кондиционер
D) орталықжылу
E) тәулік бойы жарықтандыру

179



56. Қандай көпшілік орындар жоғары дыбыс изоляциялауды қажет 
етеді
A) 3 жауабы дұрыс
B) қабылдайтын вестибюль
C) қабатаралық холлдар
D) дәретхана
E) 2 жауабы дұрыс

57. Қонақүй мекемелерінде лифттердің жұмыс істеу уақыты
A) тэулік бойы
B) жыл бойы
C) сағат сайын
D) дұрыс жауабы жоқ
E) секунд сайын

58. «Люкс» кластағы қонақүйлерде қызмет көрсету үшін не болу 
керек
A) барлық жауабы дұрыс
B) байланыс бөлімі, халықаралық жэне қалааралық телефондық 
байланыс
C) барлық нөмірлерде қызмет көрсету бөлімімен қоса телефондық 
байланыстың болуы
D) нөмірлерде ішкі дабыл жүйесі
E) туристік қызмет көрсету бюросы

59. «Люкс» кластағы қонақүйлерде сауда және тұрмыстық қызмет 
көрсету үшін не болу керек
A) Барлық жауабы дұрыс
B) Сақтау камерасы жэне тағамды нөмірлерге жеткізу
C) Порфюмерияны сувенирлер жэне т.б. тауарлар сататын 
дүкендер
D) Әсемдік салоны
E) Тұрмыстық қызметтер бөлімі, тазалау, үтіктеу, аяқ киімді 
жөндеу және т.б.

60. «Люкс» кластағы қонақүйлерде:
A) 3 жауабы дұрыс
B) банктік қызметпен қамтамасыз ету
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С) валюта айырбастау бөлімі 
І))компьютерлік қызмет 
Е) 2 жауабы дұрыс

61. «Люкс» кластағы қонақүйлерде спорттық сауықтыру қызмет 
корсету комплексінде:
А)Барлық жауабы дұрыс
13) 4 тілде синхронды аударылатын киноконцертгі зал
С) Аттракцион залы
□)Теннис корты, кегельбан, бильярд, жабық спортзалдар, сауна 
жэне бар
Е) Пляж, жүзу бассейні, қайықтар станциясы

62. Қанша қабатты ғимараттарда лифт болу керек
A) 2 жэне оданда коп
B) Бірқабатты
C) Бес жэне оданда коп 
0)Жиырма бес жэне одан да аз 
Е) Дұрыс жауабы жоқ

63. Жоғары «А» кластағы қонақүйлер мен мотельдерде міндетті 
түрде не болу керек
A) Екі жаубы дұрыс
B) Медбике
C) Дәріхана
D) Дұрыс жауабы жоқ
E) Үш жаубы жоқ

64. Жоғары «А» кластағы қонақүйлерде міндетті қызметтер.
A) 2 жауабы дұрыс
B) Нөмірлерге таңертеңгі, түскі және жеткізу
C) Театр жэне киноға билетгер сату
0)Қонақүй жэне мотельдерде экскурсиялық бағдарлама 
Е) 3 жауабы дүрыс

65. Жоғары «А» разрядты қонақүйлерден люкстік қонақүйлердін 
айырмашылығы неде
А)2 жауабы дұрыс
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B) Жабық автотұрақ
C) Бар горилі
D) 3 жауабы дұрыс
E) Бір бөлмелі нөмір

66. Туристік қонақүйлер мен мотельдерде міндетті түрде не болу 
керек
A) 3 жауабы дұрыс
B) Туркабинет
C) Оқырман залы бар кітапхана
D) Аттракцион зал
E) Компьтерлік зал

67. Қанша қабатты бірінші разрядты қонақүйлерде лифтер тэулік 
бойы жұмыс істеу керек
A) 3 этаждан жоғары
B) 5 қабаттан оғары
C) 10 қабатты
D) 2 және жоғары
E) Дұрыс жауабы жоқ

68. 2 ші разрядты қонақүй комуналды жабдықтарын ата
A) 3 жауабы дұрыс
B) Суқүбыры
C) Канализация 
0)0рталық жылу 
Е) Компьютер

69. 2 -ш і разрядты қонақүйлер мен мотельдерде қанша нөмірлер 
санузелмен қамтылған болу керек
A) 10 кем ем ее
B) 5 аз емес
C) 20
D) 90
E) 15
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70. 3 ші разрядты қонақүйлер мен мотельдерде телефон қайда 
орііаласу керек
A) 2 жауабы дұрыс
B) Барлық нөмірде
C) 1 телефон 2 нөмірге 
1)) Бас әкімшіде
Е) Барменде

71. 4 -  ші разрядты қонақүйлер 3-ші разрядты қонақүйлерден 
айырмашылығы неде
A) 2 жауабы дұрыс
B) суқұбырының болмауы
C) канализациянң жоқтығы 
І))нөмірлерде краваттьщ болмауы
В) дұрыс жауабы жоқ

72. Жабдықтармен жабдықталуына жэне инвентарьға байланысты 
нөмірлер қанша категорияға бөлінеді
A) 5
B) 10
C) 6
D) 4
E) 2

73. 2 адамға арналған 2 немесе одан да көп тұратын бөлмелері бар 
нөмірлер қандай категорияға жатады
A) Жоғары
B) Үшінші
C) Бірінші
В)Екінші
Е) Оныншы

74. Жоғары категориялы нөмірлер қанша бөлмелері болу керек
A) 2 жэне одан да көп
B) 1 жэне одан да көп
C) 1,5 жэне одан да көп
D) 5 жэне одан да көп
E) Барлық жауап дүрыс
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75. 1 ші категорияға қандай нөмірлер жатады
A) Бір бөлмелі 1,2 жэне 3 адамға
B) 3 бөлмелі бір адамға
C) 2,5 бөлмелі 5 адамға
D) 2 жауабы дұрыс
E) 3 жауабы дұрыс

76. «Толық емес санузел» II -  ші категориялы қонақүйлерде нені 
білдіреді
A) Унитаз + қол жуғыш
B) Унитаз-биде
C) Қолжуғыш -  биде 
Э)Биде + душ бөлмесі
Е) Қолжуғыш + биде + ванна

77. Ill -  ші категориялы нөмірлерде қандай санузел бірлігі бар
A) Қолжуғыш
B) Унитаз
C) Биде
D) Душ бөлмесі
E) Ванна
78. IV категориялы қонақүй нөмері немен сипатталады
A) Нөмірде санузелдің жоқтығы
B) Столдың жоқтығы
C) 3 бағдарламаның жоқтығы
D) 2 жауабы дұрыс
E) 3 жауабы дұрыс
79. Бір бөлмелі нөмірлер 4 немесе оданда көп адамға арналған 
разрядқа қатыссыз тұрғын бөлмелер қандай типке жатады
A) Жатахана
B) «Люкс»
C) Аз жанүялық
D) Коммуналды
E) Дұрыс жауабы жоқ

80. Соғылган қонақүй аттестациядан қашан өтеді
A) Эксплуатациядан өткізгенге дейін
B) Эксплуатациядан өткеннен кейін
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С) Құрылыс басында 
I)) 3 жауабы дұрыс 
Н) Дүрыс жауабы жоқ

81. Қонақүйлер мен бөлмелер аттестациясы кезінде толтыратын 
шікеталар кімнің жауапкершілігіне жатады
A) 2 жауабы дүрыс
B) Директор
C) Бас бухалтер
D) Қонақүй менеджері
В) Ресторанның бас аспазшысы

82. Мотор орналасқан бөлмелерге жақын нөмірлер бағасы қанша 
%-ға төмендейді
А ) 5%
В) 10%
С) 50%
D) 20%
Е) 35%

83. Жартылай подвалды, қараңғы мекемелерде немесе санузелге 
жақын орналасқан нөмірлер багасы қанша % төмендейді
А ) 10%
В) 5%
С ) 20%
D ) 30%
Е) 50%

84. Лифті жоқ 3 қабаттан асатын қонақүйлер нөмірі бағасы қанша 
% төмендейді
A) 5%
B) 15%
C) 10%
D) 25%
E) 20%

85. Франциядағы бір жұлдызды қонақүйде қанша нөмірі болу керек
А) 7 аз емес
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B) Ю аземес
C) 2 жауабы дұрыс емес
D) 20 аз емес
E) 3 жауабы дұрыс

86. 2 жұлдызды категориялы қонақүй қызметкерлері қанша шетел 
тілін меңгеруі керек
A) 1
B) 3
C) 2
D) 4
E) 5

87. Дамушы мемлекеттерде кең тараған классификациялық жүйе
A) Үнділік
B) Қытайлық
C) Туркиялық
D) Австралиялық
E) Въетнамдық

88. Қонақүй мекемесінің Уставына қандай пункт кірмейді
A) Қонақүй мекемесінің нөмірлер саны
B) Мекеменің аты жэне адресі
C) Мекеменің қызмет түрі жэне аты
D) Қүқықтық дэрежесі
E) Мекемеге бағынышты ұйым

89. Қонақүй табысы экономикалық стимулдау фонды қонақүй 
табысы неге қатысты ?
A) 3 жауап дүрыс
B) материялыдық бағалау
C) әлеументік мәдени шаралар
D) өндірісті дамыту үшін
E) 2 жауап дұрыс

90. Әрқашан қозғалыста болатын ақша суммасы жэне материалдық 
бағалы заттар?
А) Айналымдағы заттар
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H) Псгізгіфонд 
Г) ІІарматив
11) Қонақүй мекемесінің балансы 
I >,) ) І,ұрыс жауап жоқ

9 1. Қонақүйдің айналым заттары дегеніміз не?
A) 2 жауап дұрыс
H) ақша суммасы
С) материалдық бағалы заттар
I) ) 3 жауап дұрыс
Е) негізгіфонд

92. Қонақүй мекемесінің негізгі сумма жэне айналымындағы заттар
іісиі құрайды?
A) Жарғылыққор
B) Материалды заттар
C) Ақша суммасы
D) Қонақүй рентабелдігі
E) Негізгі қор

93. Қонақүй мекемесінің финанстық жоспары нені қүрайды?
A) Кіріс және шығыс балансы
B) Уставты қор
C) Рентабельдік
D) Айналым заттары
E) Дұрыс жауап жоқ

94. Қонақүй мекемесінің табысын кім бөледі.
A) Финанстық жоспар
B) Оң сальдо байланыс
C) Айналым заттар
D) Устав қоры
E) Барлық жауап дұрыс

95. Қонақүй мекемесінің суммасы материалдық бағалы заттарды 
сатудан аклынған неге тең бағытталады.
A) Айналым заттары
B) Устав қоры
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C) Негізгіқоы
D) 3 жауап дұрыс
E) 2 жауап дұрыс

96. Қонақүйдің инженерлік -  теникалық құралдар қандай топтардан
тұрады. к
A) Барлық жауап дұрыс
B) Санитарлы техникалық
C) Энергоснабжение
D) Лифт шаруашылығы
E) Автоматика

97. Қонақүй жайлылығы немен анықталады.
A) 3 жауап дүрыс
B) Санитарық техникалық құралдар
C) Жеке санузелдің болуы
D) Су жэне ыстық су әр нөмірде жүргізілуі
E) 2 жауап дұрыс

98. Толық санузел нені қарайды?
A) 3 жауап дүрыс
B) ванна душ бөлмесінен
C) қолжуғыш
D) унитаз
E) 2 жауап дұрыс

99. Толық емес санузел - бұл
A) 3 жауап дұрыс
B) қолжуғыш
C) унитаз
D) душ поддонмен
E) 2 жауап дұрыс

100. Кіші санузел бұл:
A) 2 жауап дүрыс
B) қолжуғыш
C) унитаз
D) ванна
E) 3 жауап дұрыс

188

Қолданылған әдебиетгер тізімі

1. Волков Ю.Ф. Интерьер и оборудование гостиниц и ресторанов. 
Уч. пособие. Ростов н/д.: Феникс, 2003г.-352с.

2. Волков Ю.Ф. Введение в гостиничный и туристский бизнес: 
Учебное пособие. -  Ростов на Дону. Феникс, 2004.-352с.

3. Бургонова Г.Н., Коморджанова Н.А. Гостиничный и 
туристский бизнес. -  Учебное посовие. -  М : Финансы и 
статистика, 2000.-3 52с.

4. Агафонова Л.Г., Агафонова О.Е. Туризм, гостиничный и
ресторанный бизнес: ценообразование, конкуренция,
государственное регулирование:. Учеб пособие для студ высш 
учеб. Закл. /. Киевский ун-т туризма, экономики и права -. М.:. 
Знание Украины, 2002 - 3602002. - 360 с.

5. Александрова А.Ю. Международный туризм /. Учебное 
пособие для студентов вузов -. М:. Аспект. Пресс, 2001

6. Анисимов В.М. Кадровая служба и управление персоналом 
организации:. Практическое пособие кадровика -.М:. 
Экономика,-2003 - 703 с

7. Апонин В.В., Алексин П., Шутовська Н.О. Футало Т.В. 
Организация и технология предоставления услуг. Учеб пособие 
под редакцией профессора. ВВ. Апонина М.:. Издательский 
центр «Академия», 2006 -311 с

8. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Организация, управление, 
обслуживание:. Учеб пособие - 2-е изд, перераб и доп -. М.:. 
Дакор, 2006 - 288 с

9. Балашова Е.А. Гостиничный бизнес. Как достичь безупречно 
сервиса-М: 000 «Вершина», 2005

10. Банько В.Г. Здания, сооружения, оборудование туристических 
комплексов и их эксплуатация /. Учебное пособие -. М.:. Центр 
информационных технологий - 2006 - 292 с

11. Биржаков М.Б. Введение в туризм -. СПб:. Издательский. 
Торговый. Дом «Герда», 2000

12. Бойко М.Г. Гопкало. ПМ. Организация гостиничного 
хозяйства:. Учебник -. М.:. Киев нац торг-экон ун-т, 2006 ~ 448 
с

13. Бойцова М., Пироженко О. Все об учете и организации 
гостиничного бизнеса - Харьков: Фактор, 2005 - 232 с

189



14. Бородина В.В. Ресторанно-гостиничный бизнес: учет, налоги, 
маркетинг, менеджмент М:. Книжный мир, 2001 - 165 с

15. Веснин В.Р. Менеджмент персонала:. Учеб пособие для уч-ся 
сред-спец учеб заведений - 3 изд, испр, доп -. М- Элит-2000 
2003-300 с

16. Волков Ю.Ф. Введение в гостиничный и туристический бизнес- 
Ростов-на-Дону:. Феникс, 2003 - 348 с

17. Волков Ю.Ф. Технология гостиничного обслуживания - 
Ростов-на-Дону:. Феникс, 2003 - 384 с

18. Волков Ю.Ф. Интерьер и оборудованние гостиниц и 
ресторанов (2-е изд) /. Серия «Высшее профессиональное 
образование»-. Ростов-на-Дону:. Феникс, 2004

19. Дядюшка Л.П. Экономика туристического бизнеса:. Учеб 
пособие-К:. Центр учебной литературы, 2007 - 224 с

20. Ефимова. ОП,. Ефимова НА. Экономика гостиниц и ресторанов 
-. М:. Новое знание, 2006 - 392 с

21. Кабушкин Н.И., Бондаренко Г.А. Менеджмент гостиниц и 
ресторанов -. Минск:. Новое знание, 2003 - 215 с

22. Лукьянова Л.Г., Дорошенко Т.Т., Мунич И.М. 
Унифицированные технологии гостиничных услуг /. Под ред 
проф ВК. Федорченко -. М.:. Высшая школа, 2001 - 237 с

23. Лукьянова Л.Г. Интерьер гостиниц -. М.:. Высшая школа, 1991
24. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного 

обслуживания:. Учебник для начального профессионального 
образования-М:. Академия, 2002 - 208 с

25. Мальская М.П., Худо. ВВ. Туристический бизнес: теория и 
практика. Навчпос -. М.:. Центр учебной литературы, 2007

26. Мальская М.П., Антонюк Н.В., Ганич Н.М. Международный 
туризм и сфера услуг:. Учебник -. М.:. Знание, 2008

27. Мунин Г.Б., Зимийов А.О., Самарцев Е.О., Гаца О.О., 
Максимец К.П., Роглев Х.И. Управление современным 
гостиничным комплексом:

28. Нечаюк Л.И., Нечаюк Н.Н. Гостинично-ресторанный бизнес: 
менеджмент. Учебное пособие -. М.:. Финансы и статистика! 
2006 - 346 с

29. Роглев Х.И. Основы гостиничного менеджмента:. Навчпосиб - 
М.:. Финансы и статистика, 2005-408 с

190

И). Роглев Х.Й., Маркелов В.М. Организация обслуживания в 
гостиничных комплексах М.:. КУТЭП, 2004 - 174 с

] I. Саак А.Э., Якименко М.В. Менеджмент в индустрии 
гостеприимства (гостиницы и рестораны) /. Учебн пособие 
СПб:. Питер, 2007

32. Скараманга О.П. Фирменный стиль в гостеприимстве:. 
Учебпособие М:. Финансы и статистика, 2005

33. Сорокина А.В. Организация обслуживания в гостиницах и 
туристских комплексах:. Учеб.пособие М:. Альфа-М;. 
ИНФРА-М, 2006-304 с

34. Ткаченко Т.И., Гаврилюк СП. Экономика гостиничного 
хозяйства и туризма /. Учеб пособие -. М.:. КНТЭУ, 2005 - 179 
с

35. Травин В.В., Дятлов В.А. Менеджмент персонала гостиничного 
комплекса - 2-е изд М:. Финпресс, 2000 - 203 с

36. Туризм и гостиничное хозяйство / под ред. Л.П. Шматько -. М:. 
Ростов-на-Дону:. МарТ, 2004 - 346 с

37. Туризм и гостиничное хозяйство /  под ред. Чудновского А.Д. -. 
М:. Тандем, 2003 - 447 с

38. Унифицированные технологии гостиничных услуг:. Учеб 
пособие /. Под ред. ВКФедорченко - М: Высшая школа, 2001 - 
327с.

39. Уокер. Дж. Введение в гостеприимство:. Учебн пособие /. Пер с 
англ-2-е изд -. М:. ЮНИТИ-ДАНА, 2002 - 463 с

40. Устименко П.М., Афанасьев И.Ю. История туризма /. Учебное 
пособие -. М.:. Альтер-пресс, 2005

41. Яковлев Г.А. Экономика гостиничного хозяйства:. Учеб 
пособие-2-е изд, перераб и доп -. М:. РДЛ, 2006 - 328 с

191



Еркебалаева В.З., Қожабеков Е.А., Бакиров Е.А.

ҚОНАҚҮЙ
ШАРУАШЫЛЫҒЫ

ОҚУ ҚҮРАЛЫ

асуга 25.12.2018 жьшы қол койылды. Қаріп түрі «Times New Roman» 
Көлемі 12 шартты баспатабақ. Таралымы 500 дана. 

Тапсырыс №2512.

«Әлем» баспаханасында басылды.
Шымкент қаласы, Ғ.Іляев көшесі, 7.

+ 7 702 331 44 37, +7 776 331 44 37


