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Кіріспе 

Қазіргі менеджмент – кəсіби қызмет саласы, кəсіби білім беру пəндерінің 
бірі. Ол функцияны, сондай-ақ оны орындайтын адамдарды да білдіреді, 
əлеуметтік жəне лауазымдық жағдайын көрсетеді. Дəл осы менеджмент 
экономикалық жəне əлеуметтік дамуға ықпал етеді. "Қазақстан ‒ 2050" 
стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты" атты Қазақстан 
халқына Жолдауында Елбасы Н.А. Назарбаев: "Қазақстан 2050 жылға қарай 
əлемнің ең дамыған отыз елінің қатарында болуға тиіс", - деді. "Қазақстан - 
2050" стратегиясын іске асыру үшін бүгінде экономиканы басқарудың барлық 
жүйесін елеулі түрде реформалау қажет. Қазір көп нəрсе оң жаққа ауысады, 
бірақ өнімділік, еңбек сапасы жəне басқару жүйесі салаларындағы дамыған 
елдерден артта қалу бұрынғысынша қысқармайды, дегенмен бəрі дəл осы 
жерде Қазақстан экономикасының бəсекеге қабілеттілігінің негізі қалғанын 
түсінеді. 

Кез келген экономиканың дамуына əсер ететін басты ұғымдардың бірі – 
кəсіпкерлік. Бұл шағын жəне ірі бизнеске де қатысты. Ірі мейрамхананы 
немесе желіні басқару – қызметтіңең күрделі түрлерінің бірі. Кез келген 
ұйымның, компания мен кəсіпорынның жұмыс тиімділігі əр түрлі 
факторлардың жиынтығына байланысты. Мейрамхананың дамуы жобалаудан 
басталады жəне жұмыс істеуімен жəне бақылаумен аяқталады. Мейрамхана 
дамуды жəне өмір сүруді тоқтатпау үшін оларды сапалы басқару керек. Бұл 
міндет менеджерге жүктеледі.Мейрамхана бизнесіндегі менеджердің ең 
маңызды міндеті тұтынушылардың мүдделерін жəне кəсіпорынның қызмет 
көрсету нарығындағы тұрақты жағдайын қамтамасыз етуді ескере отырып, 
өндірісті ұйымдастыру жəне жоғары сапалы қызмет көрсету болып 
табылады.Мейрамхана бизнесінің менеджменті ерекше ғылым болып 
табылады. Ол экономика, жоспарлау, экономикалық талдау, қызметті 
ұйымдастыру, психология, əлеуметтану, педагогика, құқық, кибернетика жəне 
т. б. мəселелерін үйлестіреді. 

Мейрамхана саласының қазіргі заманғы менеджментін дамыту негізіне 
басқару бағытындағы барлық ғылыми мектептердің жетістіктері алынған. 
Ортаның тұрақты тұрақсыздығы жағдайында мейрамханалық бизнесті 
дамытудың ажырамас атрибуты ретінде менеджментті дамыту логикасын 
зерттеу кəсіпорындардың бəсекеге қабілеттілігін қолдау үшін қажетті шарт 
болып табылады. Бұл ретте табыстың анықтаушы алғышарттары сыртқы 
ортадағы кəсіпорыннан тыс құрылады, сондықтан қазіргі заманғы 
менеджмент ең алдымен экономикалық дербес шаруашылық жүргізуші 
субъектілер үшін, нарықтың, бəсекелестердің позицияларының тұрақты 
өзгергіштігіне жедел ден қою жəне сыртқы ортаның талаптарын ескере 
отырып, өз ұстанымдарын түзету үшін қажет. 

Осы "Мейрамхана бизнесіндегі менеджмент"оқу-əдістемелік құралы 
студенттерге басқарушылық құзыреттілікті дамыту, мейрамханаларда сапалы 
қызмет көрсетуді қамтамасыз ету үшін негіз болуы тиіс. Оқу құралының 
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міндеті менеджменттің қазіргі тұжырымдамаларын, функцияларын, əдістері 
мен модельдерін баяндау ғана емес, сонымен қатар студенттерді практикалық 
тапсырма құралдары бойынша практикалық дағдыларға үйрету. 
Экономикадағы заманауи инновациялар, еңбек нарығындағы өзгерістер 
студенттерге проблемаларды шешу үшін жағдай мен ақпаратты талдауға жəне 
бағалауға, жаңа жағдайларда бар қызмет тəжірибесін креативті пайдалануға 
мүмкіндік беретін дағдыларды меңгерудің қажеттілігін негіздейді. 

Оқу құралы студенттердің сабақ уақытында өзара əрекеттесуін ғана 
емес, сонымен қатар өзара оқытуды барынша қамтамасыз етуге арналған. Ол 
үшін əртүрлі құрамдағы топтарда жұмыс істеу үшін тапсырмалар 
қарастырылған. Қонақжайлылық индустриясы кəсіпорындарының нақты 
талаптарымен байланыстыру үшін, алынған білімді іс жүзінде қолдануға 
бағытталған стандартты емес практикалық тапсырмалар бар.  

"Мейрамхана бизнесіндегі менеджмент" оқу-əдістемелік құралы қазіргі 
заманғы білім беру бағыттары: жаңғырту, үздіксіздік, білім берудің 
практикалық бағыты, тұлғаның функционалдық сауаттылығын арттыру 
арқылы жүзеге асырылатын жаңа ұрпақтың оқу əдебиеті болып табылады. 
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1-бөлім.КƏСІПОРЫНДЫ БАСҚАРУ ҚҰРЫЛЫМЫН ƏЗІРЛЕУ. 
 
1.1-ТАҚЫРЫПЕҢБЕК БӨЛІНІСІНІҢ ОРЫНДЫЛЫҒЫ. 
 

Еңбек бөлінісі–бұл адамдар ұжымы 
үшін ортақ жұмысты жеке жұмыс 

түрлеріне бөлу 
Мамандану–бұл ұжым мүшелерінің осы ұжым 

үшін ортақ жұмыстың бөліктерін құрайтын жекелеген 
жұмыс түрлерін орындау. 

Кооперация–бұл барлығы үшін ортақ нəтижеге қол 1.1.1-сур. Адам Смит 
жеткізу мақсатында, белгілі жұмыс түрлерін орындауға маманданатын, 

ұжым мүшелерінің бірігуі.  
Адам Смит - шотландық экономист, философ-этик, қазіргі 

экономикалық теорияның негізін қалаушылардың бірі. 
 

Адам Смит көрнекті жаңалық ашты: өндіріс ең 
қарапайым жəне ең базалық операцияларға бөлінуі 

тиіс. Оның жаңалығының мақсаты – бұл еңбек бөлінісі өнімділігінің өсуіне 
əсер ететінін көрсетуге тырысу,өйткені бір міндетке шоғырланған 
қызметкерлер неғұрлым шебер бола алады жəне өз жұмысын жақсы 
орындайды. 

Бұл ретте ұйымда еңбек бөлінісінің көлденең жəне тік бөлінісі бар

 

1.1.1-сұлба. Еңбек бөлінісі 

Көлденең бөлу процесі бір басқару деңгейіне жататын жəне жалпы 
мақсатқа қол жеткізу бойынша бірлескен қызметті жүзеге асыратын 
қызметкерлер мен бір-біріне бағынышты емес бөлімшелер басшыларының іс-
қимылдарының келісімділігін болжайды. Бір басқару органының бөлім 
бастықтары немесе бір бөлімнің құрылымдық бөлімше бастықтары 
арасындағы қарым-қатынас мысал бола алады. 

Бұл бөлімшелердің қызметін үйлестіру тік еңбек бөлінісі арқылы жүзеге 
асырылады. Тік еңбек бөлінісі басқару деңгейлерін құрайды. Басшы 
қызметкерлердің үш деңгейін бөледі. Мейрамханадағы еңбек бөлінісі 

еңбек 
бөлінісі 

•ұйымның ішінде
•саланың ішінде
•салалар бойынша
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аспаздық өнімдерді өндіру бойынша еңбек қызметінің əртүрлі түрлерін 
жекелеуді, оны тұтынуды іске асыру мен ұйымдастыруды қамтиды. Еңбек 
кооперациясы осы жұмыстарды орындау кезінде қызметкерлер арасындағы 
өзара іс-қимылды ұйымдастыру болып табылады. Ас үй жұмысын ретке 
келтіру жəне қатаң ұйымдастыру тиімділігінің нақты түсінігі мейрамхана 
қызметкерлеріне тек тəжірибемен келеді. Шеф-аспазшы аспазшылардың 
арасындағы міндеттерді мейрамхана ас үйінің өндірістік процесінің қисыны 
бойынша бөледі. Ірі мейрамханада ас үй сағат сияқты жұмыс істеуі тиіс жəне 
конвейер ұсақ-түйекке дейін ойластырылуы тиіс: барлығы табысты түпкілікті 
нəтиже үшін жасалады. Ресторатор өндіріс меңгерушісінен тапсырыстарды 
тез орындауды талап етеді. Сонымен қатар, аспаздар орындармен ауыса алады 
жəне асүйдегі аспаздардың қозғалуы жəне өзара алмастыруы əмбебап команда 
жасауға мүмкіндік береді, бұл мейрамхана бизнесі үшін де маңызды. 

 

1- Мəтіннің ақпаратын зерделеп, кестеге 
сəйкес күрделіліктің əр түрлі деңгейіндегі 
4 сұрақты тұжырымдаңыз.  

Шағын топтарға бөлініп, ең жақсы сұрақтарды таңдап, оларды шағын 
топтың ішінде бір біріне қойыныздар. Басқа топтармен сұрақтармен 
алмасыңыз. Топтың ең қызықты сұрағын таңдап, оны оқытушыға қойыңыз.  

 

2-тапсырма. Талдау үшін жағдай 

 
Мейрамханаларда келушілерге қызмет көрсетудің ең көп таралған 

əдістері жеке жəне топтық (бригадалық) болып табылады. Қызмет көрсетудің 
жеке əдісі кезінде əрбір даяшы өзіне бөлінген сауда залының учаскесінде (2-3 
үстел) келушілерге қызмет көрсетумен байланысты барлық операцияларды 
орындайды. Бұл нысан жақсы емес, өйткені даяшы жеке жұмыс істей отырып, 
сауда залында тапсырыс қабылдау, үстелді қосымша жабдықтау, тағам беру 
жəне келушілермен есеп айырысу кезінде ғана болады. Осыған байланысты ол 

Сұрақтардың жіктелуі Сұрақтың мазмұны 

Қарапайым сұрақтар Не…? Қашан…? Қайда…? Қалай…? 

Түсіндіруші сұрақтар Неге…? 

Бағалау 
Неге… жақсы? 
Неге…жаман? 
Сіз қалай қарайсыз…? 

Практикалық 
Қайда/қалай қолдана аласыз…? 
Сіз қалай істер едіңіз…? 
Қайдан бақылауға болады…? 
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əрқашан үстелге дер кезінде келіп, қосымша тапсырыс алып, кеңес бере 
алмайды.  

Даяшылардың қызмет көрсету мен еңбекті ұйымдастырудың басқа 
нысаны топтық (бригадалық) əдісболып табылады. Оның мəні даяшылардың 
арасында міндеттерді айқын бөле отырып, олардың топтарын ұйымдастыру 
болып келеді. Əдетте, топ 3-4 адамнан тұрады. Ол мейрамхананың 
дирекциясымен (Метрдотельдің қатысуымен) кəсіби даярлығының əртүрлі 
деңгейі бар даяшылардан жасақталады. Топ мүшелерінің арасындағы 
міндеттерді бригадир (аға даяшы) олардың əрқайсысының біліктілігін ескере 
отырып бөледі. Міндеттерді бөлу əртүрлі болуы мүмкін.  

 
Жағдайға талдау жасай отырып, топқа (бригадаға) біріктірілген 

даяшылар арасында банкетке қызмет көрсету бойынша келесі 
міндеттерді бөліңіз: 

1. үнемі сауда залында болу 
2. келушілерді қарсы алады 
3. мəзірді ұсынады 
4. тағамдар мен сусындарды таңдауға көмектеседі 
5. тапсырысты қабылдайды 
6. қабылданған тапсырысқа сəйкес үстелдің жабдықтауын 

толықтырады 
7. тіскебасар мен тағамдарды береді 
8. сусындарды құяды 
9. шот жазады 
10.  келушілермен есептеседі 
11.  бардан жəне суық цехтен өнімдерді алады 
12.  пайдаланылған ыдысты ыдыс жуатын бөлмеге алып кетеді 
13.  таза ыдыс, аспаптар мен киім қорын толтырады 
14.  ыстық тағамдарды алады 
15.  ыдыс-аяқ пен аспаптарды ауыстырады 
16.  үстелді жинайды 
17.  чектерді теседі 

 
A. Бригадир (аға даяшы)_________________________________ 
B. Бірінші даяшы________________________________________ 
C. Екінші даяшы ________________________________________ 
D. Үшінші даяшы ________________________________________ 
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Директор

Офис секретарь

Заместитель директора
Главный бухгалтер 

Технолог
Кадрлар жөніндегі Жеткізу жөніндегі менеджер

Кадрлы
қ іс ж

үргізу м
ам

андары
 

Бухгалтера 

Кассирлер 

Экспедиторлар 

Шеф-повар Метрдотель
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Ш
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арГардеробш
ы
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ен 

Бригадир 

Таңдау ж
өніндегі м
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андар 

Аспаздар  
ндитерлер 

Техникалы
қ персонал  

лье 

Д
аяш

ы
лар  

Хостес 

Аспазды
ң 

3-тапсырма. Мейрамхананы басқару 
құрылымын зерттей отырып, көлденең 

жəне тік еңбек бөлінісінің мысалдарын келтіріңіз. 

Көлденең (сызықты) еңбек бөлінісі Тік 
еңбек бөлінісі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-тапсырма. Топтарда/ жұптарда жұмыс істей 
отырып, мейрамхананы басқару құрылымын 

қарастырыңыз жəне талданыңыз. Мейрамхана бизнесіндегі еңбек 
бөлінісінің орындылығы туралы қорытынды жасаңыз. Өз тəжірибеңізге 
сүйене отырып, осы құрылымды жақсартыңыз, тамақтану 
кəсіпорнының ұйымдық құрылымының жобасын жасаңыз. Өндірістегі 
еңбекті нақты бөле отырып, өз жобаңыздың тұсаукесерін дайындаңыз 
жəне оны қорғаңыз. 

5-тапсырма. Сізге бір немесе бірнеше 
дұрыс жауабы бар тест түрінде 

тапсырмалар ұсынылады. Барлық дұрыс жауаптарды таңдаңыз. 

1. Еңбекті айқын бөліп топпен жұмыс істейтін даяшылардың 
еңбектерін ұйымдастыру əдісі 

A. Бригадалық 
B. Топтық 
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C. Жеке  
D. Кенеттен  
E. Жекеше  

2. Еңбек өнімділігінің 
өсуіне ықпал етеді, өйткені бір 
міндетке бағытталған 
жұмысшылар неғұрлым шебер 
болады 

A. Еңбек бөлінісі 
B. Интеграция  
C. Мамандану 
3. Тікелей бастықтан 

бағынышты адамға жəне одан əрі 
басқа бағынышты адамдарға 
берілетін өкілеттіктер 

A. Сызықтық өкілеттіктер 
B. Аппараттық 

өкілеттіктер 
C. Қызметтік өкілеттіктер 
D. Функционалдық өкілеттіктер 
E. Құқықтық өкілеттіктер 
4. Мейрамханадағы еңбек бөлінісі аспаздық өнімдерді өндіру бойынша 

еңбек қызметінің əртүрлі түрлерін жекелеуді, оны тұтынуды іске асыру мен 
ұйымдастыруды қамтиды 

А. иə 
В. жоқ 
5. Адам Смит көрнекті ашу жасады: өндіріс ең қарапайым жəне ең 

базалық операцияларға бөлінуі керек.  
А. иə 
В. жоқ 
6. Желілік қызметкерлерді мейрамханадағы еңбек бөлінісі 

қағидаларына сəйкес бөліңіз 
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1.2 ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР АРАСЫНДА ӨКІЛЕТТІКТЕРДІ БӨЛУ 
 

 «Басты мақсат–керек адамды керек жеріне қою 
жəнеөз нұсқаларының орындалуына қол жеткізу» 

Сократ 
 

Басқару өнері (менеджмент) – бұл жұмысты өзі 
орындамай, басқа адамдар арқылы істей білу.  

Өкілеттілік - ұйымның ресурстарын пайдалануға жəне кейбір 
қызметкерлердің күш-жігерін белгілі бір міндеттерді орындауға бағыттауға (іс 
жүзінде адамдарға пəрмен беруге) шектеулі құқық. 

Табыстау– міндеттер мен өкілеттіктерді орындау үшін жауапкершілікті 
өзіне алатын тұлғаға сол міндеттер мен өкілеттіліктерді беру. Табыстау 
ұйымның мақсаттарына қол жеткізу үшін орындалуы тиіс міндеттерді 
қызметкерлердің арасында басшылық бөлетін құрал болып келеді. 

 
Басшының (менеджердің) мəндеті– ойлауды, 
ақпаратты талдауды, ұйымдастыруды, 

жоспарлауды, стратегиялық шешімдерді қабылдауды, өкілеттіліктерді бөлуді 
білу. 

Өкілеттіліктер екі түрлі болады: 
 Желілік өкілеттіктер - бұл бастықтан бағынышты адамға тікелей 

берілетін өкілеттіктер. Желілік өкілеттіктер басшыға бағыныштыларға 
заңдастырылған тəуелді ықпал ету билігін береді.  

 Штабтықөкілеттіліктер - бұл белгілі бір функцияны орындауға 
негізделген өкілеттіктер. 

 
Өкілеттіктер – бұлосы лауазымға тəн ұйымның ресурстарын 

пайдалануғатабысталған құқық. Осыған қарағанда, билік нақты əрекет ету 
қабілеті немесе жағдайға əсер ету мүмкіндігі болып табылады. 

Өкілеттіктер болмаса да, билік болуы мүмкін. 
 

Өкілеттіліктердітабыстау технологиясы келесі реттілікті білдіреді. 

 

1.2.1-сұлбаТабыстау технологиясының кезеңдері 

 

 

Дайындау жəне жоспарлау

Орындаушымен əнгімелесу

Бақылау

Кері байланыс
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1-тапсырма. «Сенім» жаттығуы. 

Басшылар жиі барлық жұмысты өздері орындауға тырысады, өйткені 
оларды басқа ешкім жақсы жасай алмайды деп санайды. Оларға 
бағыныштыларға сенуге қорқынышты, серіктес болуға да қорқынышты. 
Байланған көздер толық сенімді, сыртқы жағдайды бақылаудың жоқтығын 
білдіреді.  

Жаттығу барысы: барлық студенттер жұптарға бөлінеді. Жұптағы 
біреуінің көзін байлайды. Аудитория бойынша "кедергілер" қойылады (ерікті 
түрде қойылған орындықтар жəне т.б.). Көзі байланбаған қатысушының 
міндеті –серіктесті бөлмеде басқажұптар мен "кедергілерге" тигізбей жүргізу. 
2 минуттан кейін қатысушылар рөлдермен ауысады. 

Жаттығуны талдау үшін сұрақтар. 
1. Қай рөлде өзіңізді жайлы сезіндіңіз (көзі байланған немесе жетекші)? 
2. Сізді байлаулы көзбен жүргізген кезде қандай сезімде болдыңыз? 
3. Сіз көзі байлаулы серіктесті жүргізген кезде, қандай сезімде 

болдыңыз? 
4. Бұл жаттығу «Өкілеттіліктерді табыстау» тақырыбына қалайша 

байланыстырушы буын бола алады? 
 

2-тапсырма. «Өкілеттіліктерді табыстау» 
кейсі. 

Жағдайды сипаттау: 
Ұйымда ірі мейрамхана желісінің маркетинг бөлімінің басшысы бар, 

оның қарамағында бірнеше топ басшылары, əр топта – 5-тен 10 дейін желілік 
қызметкерлер бар. Жағдай бүгінгі күні осындай: бөлім басшысы кеңседе күнде 
10-11 сағат өткізеді, жылдың соңына қарай соңғы күшімен жұмыс істеді, жəне 
не өзінің нəтижелігіне, не өзінің эмоциялық-физикалық күйіне де 
қанағаттанбаған. Жетекші шаршап, цейтнот жағдайынан шығу жолдарын 
іздеуде. Топ жетекшілері де кеңседе күнде 10-11 сағат өткізеді жəне көп 
жұмыс істейді. Дегенмен, олардың жұмысының көрсеткішетрі қатты 
ерекшеленеді: топ басшыларының бір бөлігі жоспарды орындады жəне асыра 
орындады, басшылардың басқа бөлігі жоспарлы нəтижелерге қол жеткізе 
алмады. 

Апта сайын бөлім басшысына келесі мəселелерді шешуге тура келеді: 
1. бөлімнің жұмысын жоспарлау; 
2. жұмыс процесін ұйымдастыру; 
3. қойылған мақсаттарды орындау процесін бақылау; 
4. бөлім жұмысы бойынша жаңа идеяларды шығару; 
5. қызметкерлермен (аға жəне/немесе кіші) бейресми жағдайда, тəлімгер 

ретінде əрекет ете отырып жəне олардың өздерінің дамуына жəне олардың 
тəжірибесін дамытуға көмектесе отырып, кездесу; 

6. корпоративтік клиенттермен телефон арқылы тілдесу; 
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7. корпоративтік клиенттермен кездесуге жеке бару; 
8. клиенттерді топ басшыларының арасында үлестіру; 
9. топ басшыларымен кеңестерді өткізу; 
10. топ кеңестеріне қатысу; 
11. бөлім басшыларының кеңестеріне қатысу; 
12. басқа кеңестерге қатысу; 
13. желілік қызметкерлерді оқыту; 
14. желілік қызметкерлермен қарым-қатынас жасау, олардың 

мəселелерін шешуге көмектесу; 
15. өз бөлімінде лауазымға əлеуетті кандидаттардан сұхбат алу; 
16. жоғары тұрған басшыларға есеп дайындау жəне есептерде 

көрсетілген өз мүдделерін кеңестерде жəне т.с.с. қорғау (міндеттер тізімі 
толық емес). 

Талдауға арналған сұрақтар: бөлім басшысының жəне топ 
басшыларының жұмысын қалай тиімдендіруге болады? Бөлімнің жұмысы 
барынша тиімді болу үшін, тұрған мəселелерді олардың арасында қалайша 
үлестіруге болады? 

 
3-тапсырма. Басшылардың өкілеттіліктерді 
табыстауға, оларды өз бетінше анықтауға 

қаламаудың бірнеше себебі бар. 
1. _______________ 
2. ________________ 
3. ________________ 
4. ________________ 
5. _________________ 

4-тапсырма.Жоғары буын менеджерлердің 
құзыретіне ғана кіретіндіктен табысталуы 
мүмкін емес бір қатар өкілеттіктер бар, 

оларды кестеде белгілеп, шағын топтарда нəтижелерді талқылаңыз, өз 
таңдауынызды негіздеңіз. 

Өкілеттіктер Негіздемелер 
1. бюджетті талдау  
2. статистикалық деректерді жинау  
3. өткен кезеңнің есептерін дайындау  
4. қызметкерлердің жұмысын қадағалау  

5. серіктестермен қиын келіссөздер  

6. сізде ғана бар күрделі техникалық дағдыларды 
талап ететін жұмыс 

 

7. ақпаратты тарату  
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8. құжаттарды жинау  

9. дайындық жұмыс  

 

5-тапсырма. Тестті жеке өтіңіз. Нəтижелерді 
талдаңыз, шағын топтарда талқылаңыз. 

Алынған ақпараттың жəне тапсырманы талдау негізінде, 
«Өкілеттіктерді табыстау қағидаларын» əзірлеңіз, нəтижелерді топта 
көрсетіңіз. 

 
«Өкілеттіктерді табыстау қағидалары» тесті 
Екі баламаның бірін таңдап, сіздің шешіміңізге сəйкес келетін 

санды белгілеп қойыңыз:1 ‒бірінші баламамен толық келісемін; 2 ‒бірінші 
баламамен келісемін; 3 ‒таңдай алмай отырмын; 4 ‒екінші баламамен 
келісемін; 5 ‒екінші баламамен толық келісемін. 

1 балама Көрсеткіш 2 балама 

Жүктемені азайту үшін кейбір 
міндеттерді табыстаймын 

-1-2-3-4-5- Мен бəрін өз бетіммен жасауды 
қалаймын 

Қызметкерлер тапсырылған 
тапсырмаларды өздері орындай 
алатынына сенімдімін 

-1-2-3-4-5- Қызметкерлер істі аяғына дейін 
жеткізуге қабілетті екеніне сенімді 
емеспін 

Қызметкерлерге тапсырмаларды 
орындау тəсілдерін таңдауға 
мүмкіндік беремін 

-1-2-3-4-5- Бағыныштағы тұлғалар берілген 
тапсырмаларды қалай орындап 
жатқандарын қадағалауды қалаймын 

Барлық команда мүшелерінің 
күшті мен əлсіз жақтарын 
білемін 

-1-2-3-4-5- Бағыныштылардың барлығын жақсы 
білетініме сенімсізбін 

Тапсырма берген кезде əрдайым 
нақты нұсқаулар беремін 

-1-2-3-4-5- Қызметкерлер табысталған міндет 
жайлы сұрақтармен маған жиі келіп 
тұрады 

Табыстау –бұл бағыныштағы 
адамдарды дамыту мүмкіндігі 

-1-2-3-4-5- Табыстау –бұл міндетті орындау əдісі 

Егер қызметкерге табысталған 
тапсырманы орындау үшін 
тəжірибе жетіспесе, оны 
оқытуға тырысамын 

-1-2-3-4-5- Тəжірибесіз қызметкерлерге 
тапсырмаларды бермеуді қалаймын 
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Бағыныштылармен міндетті 
орындау мерзімін келісемін 
жəне қажет болған жағдайда 
оны түзетемін 

-1-2-3-4-5- Қызметкер тапсырманы мүмкіндігінше 
тезірек орындайды деп күтемін 

Тапсырманы табыстау кезінде 
тапсырма табысталған 
қызметкерлерге олардың 
жауапкершілік пен өкілеттілік 
деңгейін түсіндіремін  

-1-2-3-4-5- Бағыныштыларға олардың өкілеттігін 
түсіндіруге уақыт кетірмегенді жөн 
көремін 

Əрдайым табысталған тапсырма 
деңгейіне сəйкес келетін 
стандарттарды орнатамын 

-1-2-3-4-5- Менің стандарттарым, қызметкерге 
берілетін тапсырма деңгейіне 
қарамастан, əрдайым жоғары  

Қателерге төзімділікпен 
қараймын - олар адамдарға 
тəжірибе жинауға көмектеседі 

-1-2-3-4-5- Табысталған тапсырмалар қатесіз 
орындалады деп күтемін 

Бағыныштыларға барлығына тең 
міндеттер санын табыстаймын 

-1-2-3-4-5- Бір қызметкерге көп тапсырма беремін, 
басқаларына аз 

Қандай міндеттерді табыстау 
керектігін, ал қандай 
міндеттерді - жоқ екенін 
анықтаймын  

-1-2-3-4-5- Мүмкіндігінше көп міндеттерді 
табыстауды қалаймын 

Жағымсыз немесе 
қызықсызміндеттердітабыстамас 
бұрын, мен оған бағынышты 
адамдардың қалай əрекет 
ететінін елестетуге тырысамын 

-1-2-3-4-5- Маған орындауға жағымсыз 
міндеттердітабыстауға тырысамын 

Табыстамас бұрын, əрқашан 
қызметкердің жүктілігі мен 
кестесі қандай екенін 
анықтаймын 

-1-2-3-4-5- Орындалуын кейінге қалдыруға 
болмайтын міндеттерді табыстаймын 

Міндеттерді табыстаған кезде 
қызметкерлердің 
жүктелгендігіне сүйенемін 

-1-2-3-4-5- Өз жүктелгендігімді басшылыққа 
алып, міндеттерді табыстаймын 

Міндетті орындағаннан кейін 
қызметкерге бірден нəтижелері 
туралы пікірімді айтамын–
жаманын да, жақсысын да 

-1-2-3-4-5- Табысталған міндетті орындағаны 
туралы өз пікірімді айтпағанын жөн 
көремін 
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Ұпайларыңызды санаңыз. 
34 дейін: сіз міндеттерді жақсы табыстай аласыз жəне оны теңдестіре 

аласыз, табыстау–қарамағындағыларғажаңа нəрселерді үйрену мүмкіндігі 
екенін түсінесіз. 

35 жəне одан көп: сізге табыстау дағдыларын дамыту қажет. 
Қарамағындағылар, ең алдымен, сіз өзіңізге қызықсыз жұмысты оларға 
жүктейді деп есептейді. Табыстауды, тиімдірек болу əдісі ретінде қарастыруға 
тырысыңыз. 

 
6-тапсырма 1) Жеке тəжірибеге, сабақ 
ақпаратына жəне бағалау өлшемдеріне 

сүйене отырып, "Тамақтандыру кəсіпорнында өкілеттікті табыстау" 
тақырыбына ғылыми мақала жазыңыз 
 

Мақала келесі талаптарға сəйкес болуы тиіс:  
1. Өзіндік, жеке тезистерді (пікірлер, идеялар, көзқарастар) келтіру. 
2. Тезистерді ұтысты дəлелдермен дəлелдеу. 
3. Жұмыс анық айқындалған кіріспеден, негізгі бөліктен жəне 

қорытындыдан құрылуы тиіс. 
5. А4 форматтағы 1 парақтың, 14 TimesNewRoman баспа мəтіннің жұмыс 

көлемі. 
 

2) Сізге бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар тест түрінде 
тапсырмалар ұсынылады. Барлық дұрыс жауаптарды таңдаңыз, 
сəйкестігін тауып, жетіспейтін фразаларды толықтырыңыз. 

1. Желілік өкілеттіктер - бұл бастықтан бағынышты адамға тікелей 
берілетін өкілеттіктер. 

А. иə 
В. жоқ 
2. Міндеттер мен өкілеттіктерді, олардың орындалуы үшін 

жауапкершілікті өзіне алатын адамға беру 
A. Табыстау 
B. Уəждеме 
C. Миссия  
D. Міндет 
E. Мақсат 
3. Ұйымның ресурстарын пайдалану жəне оның кейбір 

қызметкерлерінің күш-жігерін белгілі бір міндеттерді орындауға бағыттаудың 
шектеулі құқығы 

A. Өкілеттіктер 
B. Табыстау 
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C. Міндет 
D. Жұмыс 
E. Жауапкершілік 
4. ______________ өкілеттіктер–белгілі бір функцияны орындауға 

негізделгенөкілеттіктер. 
5. Анықтамалар мен терминдерді салыстырыңыз 

Анықтама Термин  

бұл тікелей бастықтан бағынышты 
адамға берілетін өкілеттер 

Штабтықөкілеттіктер 

бұл белгілі бір функцияны 
орындауға негізделгенөкілеттіктер. 

Желілікөкілеттіктер 

ұйымның ресурстарын пайдалану 
жəне оның кейбір қызметкерлерінің 
күш-жігерін белгілі бір міндеттерді 
орындауға бағыттаудың шектеулі 
құқығы. 

Өкілеттіктер 

міндеттер мен өкілеттіктерді, 
олардың орындалуы үшін 
жауапкершілікті өзіне алатын 
адамға беру. 

Табыстау 

 
1.3-ТАҚЫРЫП. ТІК ЖƏНЕ КӨЛДЕНЕҢ ҚАТЫНАСТАРДЫ 

ҰЙЫМДАСТЫРУ. 
 

Қатынас –екі адам немесе топ арасында болатын 
ақпарат алмасу процесі. Кез келген ұйымда жұмыс 

тиімділігі көп жағдайда қызметкерлердің қандай да бір мəселеде қаншалықты 
хабардар болуына байланысты. Менеджментте маңызды орынды міндеттер 
мен өкілеттіктерді табыстау сəті алады, бұл ретте негізгі рөлді тілдесу де 
атқарады. 

Қозғалыс бағыты тұрғысынан қатынас тік (үстіге немесе астыға 
бағытталған) жəне көлденең болады. 

Жоғарыдан төменге қарай бағытталған тік қатынас, иерархиялық 
құрылымның жоғары деңгейлерінен төменге түседі: бастықтан 
бағыныштыларға. Төменнен жоғарыға қарай бағытталған тік 
қатынасқа бағыныштағылардың басшыға жұмысты орындау барысы, 
туындаған мəселелер, новаторлық идеялар, тиімді ұсыныстар туралы есептер, 
қызметтік жазбалар, əртүрлі хабарламалар, сондай-ақ сұранымдар 
жатады. Бұл менеджерлер үшін істердің жағдайы туралы, қызметкерлердің 
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жұмыс рухы жəне наразылықтың мүмкін себептері туралы ақпаратты 
қамтитын өте маңызды «кері байланыс». 

Көлденең қатынас – бұл ұйымда тең жағдайға ие қызметкерлер 
арасында іскерлік ақпарат алмасу. Коммуникацияның бұл түрі ұйым 
қызметкерлерінің арасында жақсы өзара қарым-қатынас жасау, олардың 
толыққанды қарым-қатынасы, демек, олардың бірлескен қызметінің оң 
нəтижелері үшін қажет. 

 

1.3.1-сұлба. Қатынас түрлері 

1-тапсырма. Сөздерді кестеге олардың 
тиесілігіне сəйкес қойыңыз.  

БҰЙРЫҚ, ЕСЕП, КЕҢЕС БЕРУ ТУРАЛЫ ӨТІНІШ, 
ҚЫЗМЕТТІК ЖАЗБА, ЕКІ ƏРІПТЕСТЕРДІҢ КƏСІБИ ƏҢГІМЕСІ, 

ЫСТЫҚ ЖЕЛІ, ҰСЫНЫСТАРҒА АРНАЛҒАН ЖƏШІК, 
ТҮСІНІКТЕМЕ, БАЯНДАУ ХАТ, ӨКІМ 

Тік қатынас Көлденең қатынас 

  

Мəселелерді қатынас түрлері бойынша 
қойыңыз 

 

Тік қатынас кезінде 
туындайтын мəселелер 

Көлденең қатынас кезінде 
туындайтын мəселелер 

ҚАТЫНАС

сыртқы қатынас

төмендеу 
бойынша 
қатынас

жоғарылау 
бойынша 
қатынас

ішкі қатынас

көлденең қатынас

бөлімшелерді
ң арасында

басшылар мен 
бағыныштар 
арасында

жетекші мен топтың 
арасында

орындаушылардың 
арасында
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A. əрбір бөлімге тəн жəне ақпарат алушылар рөлінде қатысатын басқа 
бөлімдердің өкілдеріне жиі түсініксіз өндірістік жаргон 

B. коммуникацияға қатысушылар өзінің жұмыс учаскесін ең маңызды 
деп санайды, бұл қызметкерлердің тиімді өзара іс-қимылына жиі кедергі 
келтіреді 

C. орындаушылар мен басшылар əртүрлі тілдерде жиі сөйлейді 
(тікелей жəне бейнелі мағынада). Қарым-қатынастың жұмыс тілі ағылшын, 
кəсіби дайындық деңгейі əр түрлі болса да, сұхбаттасушылардың бірі 
техникалық немесе кəсіби терминдерді теріс пайдаланса, түсініксіз қалу 
қаупі бар 

D. басшыларға кейде орындаушыларға қандай ақпаратты жіберу 
керектігін бағалау қиын: оның жетіспеушілігі қызметкерге артық 
тапсырманы дұрыс жəне тиімді орындауға мүмкіндік бермейді. Демек, 
ақпарат дұрыс мөлшерленуі керек 

E. орындаушылар жазаланудан немесе жұмыстан шығарылудан 
қорқып, «жоғарыға» жағымсыз ескертулерді көбінесе жибермейді 

F. кейде төменнен жіберілген сын өз адресатына жете алмайды, 
себебі оны тікелей бастық ұстап қалады 

G. қандай да бір проблемаларды түсіндіру үшін қарамағындағылар 
басшыларға емес, жағдайы бойынша тең қызметкерлерге жиі хабарласуды 
қалайды 

 

2-тапсырма. Жеке тəжірибеге сүйеніп, қатынас 
кезінде туындайтын мəселелерді шағын 

топтарда талқылаңыз, олардың тізімін жалғастырыңыз жəне оларды 
мейрамханада жеңу бойынша жобаны əзірлеңіз.Жобаны қорғауды 2-3 
минутқа дайындаңыз. 

3-тапсырма. Сабақ ақпаратын жəне жеке 
тəжірибелерді пайдалана отырып, 

проблемалық эссе жазыңыз, жобаны əзірлеу барысында анықталған 
коммуникацияларда туындайтын проблемаларды шешу жолдарын 
ұсыныңыз. 

Эссе келесі талаптарға сəйкес келуі тиіс: 

1. Проблеманы анықтау 
2. Проблеманы шешу шеңберінде өзіндік, жеке тезистерді келтіру. 
3. Тезистерді ұтысты дəлелдермен дəлелдеу. 
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4. Проблеманы шешу, қорытындылар. 
5. Жұмыс анық айқындалған кіріспеден, негізгі бөліктен жəне 

қорытындыдан тұруы тиіс. 
6. Жұмыс көлемі 150-200 сөз. 
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2-бөлім. ҰЖЫМДЫ ТИІМДІ БАСҚАРУ.  

2.1-ТАҚЫРЫП. ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ ҚЫЗМЕТКЕ 
ЫНТАЛАНДЫРУ, УƏЖДЕМЕНІҢ ЖЕКЕ ƏДІСТЕРІН ҚОЛДАНУ. 

Қанағаттандырылған тілек - тілек болуды қояды. Ағзада мінез-
құлықты анықтайтын қанағаттанғысыз қажеттіліктер басым болады. 

Маслоу Абрахам Харольд 

Маслоу Абрахам Харольд (AbrahamMaslow) (1908-1970) – 
америкалық психолог. Адамға тұтас көзқарас концепциясын жəне оның 

жоғары мəнділік көріністерін – махаббат, шығармашылық, рухани 
құндылықтар жəне т. б. талдауын ұсынды. 

 

2.1.1-сур. Сама Маслоудың 5 қажеттілік деңгейі 

 

Күн сайын адам түрлі қажеттіліктерді сезінеді. Сіздің 
қажеттіліктеріңізді анықтаңыз жəне оларды пирамиданың 
маңыздылығына сəйкес бөліңіз (негізден жоғарыға қарай). 

Уəждеме – бұлөзінді жəне басқа адамдарды жеке 
мақсаттарға жəне ұйымның мақсаттарына жетуге 

ынталандыру процесі. 
Мотив– бұлсананың феномені, бұл жеке тұлғаның саналы түрде 

қызметке шақыруы. 
Ынталандырғыш –бұлқызметке сыртқы түрткі болып табылатын 

компанияның УЧР негізгі элементі. Ынталандырғыштар қажеттіліктер мен 
мүдделерді мотивтерге, яғни іс-əрекеттердің тұлғалық мағыналық 
себептеріне, жеке мүдделілікке аударады. Ол өндірістің басты қозғалтқышы 
болып табылады. 

Глоссарий 
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2.1.1-сұлба. Еңбек қызметі кезінде белсенділіктің негізі 

Қажеттілік - бұл адамның бір нəрсе жетіспеушілігін сезінуі. Қазіргі 
уақытқа дейін белгілі бір қажеттіліктердің барлық қабылданған бірдейлендіруі 
жоқ. 

Алғашқы қажеттіліктер–бұл физиологиялық қажеттіліктер. Олар, 
əдетте, туа біткен (тағамға, суға қажеттілік, тыныс алу, ұйықтау жəне т. б.) 
болып табылады. 

Екінші қажеттіліктер -психологиялық болып табылады, мысалы 
табысқа, құрмет, билік қажеттілігі, біреуге немесе бір нəрсеге тиесілі болу 
қажеттілігі. 

Уəждеме контексінде "сыйақы" ұғымы жай 
ақшаға немесе рахатқа қарағанда, кең мағынаға ие. 

Сыйақы–бұладам өзі үшін құнды деп санайтын заттың барлығы. Ішкі 
сыйақыны жұмыс процесінің өзі əкеледі. 

Сыртқы сыйақыға келетін болсақ, бұл "көтермелеу" немесе 
"сыйлықақы беру" ұғымдарына тең сыйақының түрі, яғни бұл процестің өзінен 
немесе қызмет нəтижесінен туындамай, ұйымның өзі беретін сыйақысы.  

 
Уəждемелік механизм ұйымда жұмыс істейтін қызметкерлердің 

қажеттіліктерін, мүдделерін, орнату мен құндылықтық бағдарларын қамтитын 
персоналдың ерекшеліктеріне негізделуі тиіс. Уəждемемеханизмі 
компанияның қызметіне негізгі əсер ететін персоналды басқарудың 
қолданыстағы құрылымына, ішкі жəне сыртқы факторларға толық сəйкес 
келуі тиіс. Ынталандырулар мен қажеттіліктердің себеп-салдарлық 
байланысын дұрыс анықтау маңызды кезең болып табылады. Осыдан, ұйым 
мақсаттарына тығыз байланыстыра отырып, жұмысшылардың құндылық 
бағдарларына негізделген уəждеменің дұрыс құрылған жүйесі компанияны 
еңбек əлеуетін толық жəне тиімді пайдалануды жəне қойылған мақсатты 
көрсеткіштерге жедел қол жеткізуді қамтамасыз етуге көмектеседі.Осылайша, 
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қызметкерлерді ынталандыру жүйесі компанияның тыныс-тіршілігі негізінде 
жатқан ұзақ мерзімді жəне қысқа мерзімді мақсаттарға қол жеткізуді 
қамтамасыз ету үшін еңбек персоналына қолданылатын құралдар мен əсер ету 
тəсілдерінің кешенді жүйесін білдіреді. Уəждеме механизмнің тиімді жұмыс 
істеуінің қажетті шарты қызметкердің ынталары мен қажеттілігінің себеп-
салдарлық байланысын дұрыс белгілеу болып табылады. Бұл компанияға 
еңбек персоналының қызметін тиімді жандандыруға жəне бағыттауға ғана 
емес, сондай-ақ персоналдың ұйымға адалдығы мен бейілділігін арттыра 
отырып, қызметтің белгіленген көкжиегіне табысты жетуге көмектеседі. 

 
1-тапсырма. Сыйақыларды сыртқы жəне 
ішкі түрлері бойынша бөліп, кестені 
толтырыңыз 

 
Сыртқы сыйақы Ішкі сыйақы 

  
 

ҚЫЗМЕТТІК АВТОМОБИЛЬ, ЖОҒАРЫ НƏТИЖЕГЕ ЖЕТУ СЕЗІМІ, 
ОРЫНДАЛАТЫН ЖҰМЫСТЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ, ДОСТЫҚ, ҚАРЫМ-
ҚАТЫНАС, ЖАЛАҚЫ, ЖƏРДЕМАҚЫ ТӨЛЕУ, БОНУСТАР ТӨЛЕУ, 
ҚЫЗМЕТ БОЙЫНША ЖЫЛЖЫТУ, ЖЕКЕ КАБИНЕТ, ӨЗІН-ӨЗІ 
ҚҰРМЕТТЕУ, ҚОСЫМША ДЕМАЛЫС, САҚТАНДЫРУ ТӨЛЕМІ, 

СЫЙЛЫҚАҚЫ. 

2-тапсырма. Шағын топтарда жұмыс істей 
отырып, тамақтану кəсіпорынындағы 

қызметкерлерді басқаруда ынталандыру мен мотивінің өзара 
байланысын анықтай отырып, кестені толтырыңыз. Алынған нəтижені 
талқылап, қорытынды жасаңыз. Кестені толтыру қорытындысы 
бойынша кіші тобынан спикердің баяндамасын дайындаңыз. 

 
Мотив Ынталандыру (қажеттіліктерді 

қанағаттандыру əдістері ) 

Өмірлік маңызды материалдық жəне рухани 
игіліктерге қажеттілікті қанағаттандыру 
мотивтері: өнімділік. Жұмыс сапасы, 
жұмыспен қамтуды арттыру, біліктілік пен 
шеберліктің өсуі, жауапкершілікті арттыру, 
лауазымдарды қоса атқару, бір кəсіпорында 
жұмыс істеу 

Жалақының өсуі; жалақыға қосымша 
ақылар; жалақыға үстеме; материалдық 
көмек; біржолғы төлемдер; сыйақы 
жүйесі; əлеуметтік пакет; пайдаға қатысу 
жүйесі; сату көлемдерінен комиссиялық 
төлемдер 
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Əлеуметтік өзара əрекеттесу мотивтері: 
қарым-қатынас, еліктеу, қатысу, 
ынтымақтастық, қолдау, қауіпсіздік, достық, 
өзара көмек 

……………………………… 

………………………….. 

 

………………………………… 

Статустық өзін-өзі бекіту мотивтері: 
мақсатқа жету, бедел, мансапты дамыту, 
жоғары мəртебе, билік, табыс, өзін-өзі 
сенімділік, өзін-өзі таныту 

 

 

………………………………… 

 

………………………………… 

………………………………. 

 

…………………………………….. 

 
3-тапсырма."Уəждеме" тесті 
Өз қарамағындағыларды еңбекке 

ынталандырмас бұрын, өз мотивациялық үрдістерді бағалаңыз. Төменде 
берілген жаттығудың нəтижелері сізге осы күрделі феноменді түсінуге 
көмектеседі.Сіз алдында 17 фраза. Əр фразаны бір-бірімен салыстырыңыз. 
Мысалы, бірінші екінші, бірінші үшінші, бірінші төртінші жəне т.б. соңына 
дейі. Содан соң екінші үшінші, екінші төртінші, екінші бесінші жəне т.б. 
фразаларды салыстырыңыз. Бірнеше сөйлемдерді салыстыра отырып, əр жолы 
сіз үшін қандай пікір маңызды екенін бағалаңыз ( оған бір балл жазыңыз). 
Салыстыру операциясының соңында əрбір фраза қанша ұпай жинады. Ең көп 
балл алған үш сөзді таңдаңыз. Бұл басым тенденциялар болады. 

 
Салыстыруды бастар алдында: "Мен ... қалаймын" деп айтыңыз 

Фраза Ұпайлар 
1. Өмір сүруге ақша табуды.   
2. Болашағымды қамтамасыз етуді.   
3. Жақсы киімдер сатып алуды.   
4. Ықпал ету жағдайын қамтамасыз етуді.   
5. Өмірде лайықты орын алуды.   
6. Қызықты бір нəрсемен айналысуды.   
7. Жаңа білім мен дағдыларды үйренуді.   
8. Қабілеттерімді дамытуды.   
9. Өмірмен бірге жүруді.   
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10. Басқалардан жаман болмауды.   
11. Өз күшім мен қабілеттерімді пайдалануды.   
12. Тұрақты сұхбаттастардың болуын.   
13. Бедел мен құрметке ие болуды.   
14. Материалдық жайлылықты қамтамасыз 
етуді.  

 

15. Ортақ іске өз үлесімді қосуды.   
16. Істің болуын.   
17. Келеңсіздіктерден қашуды  

4-тапсырма. «Уəждеменің он тегін əдісі» 
жаттығуы 

Шағын топтарға бөліңіз. Əрқайсысы стикерлер блогын немесе шағын 
қағаз парақтарын алады. Шағын топтардың міндеті — мейрамхана 
қызметкерлерін материалдық емес ынталандырудың мүмкін əдістерін жазу. 
Сіз материалдық емес мотивацияның мүмкіндігінше көп жолдарын ойлап 
жəне жазу үшін 4 минут уақытыңыз бар.4 минуттан кейін шағын топтар 
арасында жарыс ұйымдастырылады. Қатысушылар кезекпен қайталанбауды 
қадағалай отырып, амалдарды оқиды. Ең көп нұсқалар санын ойлап тапқан 
кіші топ ұтады. Соңында əркім жұмыс дəптеріне ұнаған он жолды жазады. 
Материалдық емес уəждеменің пайдасы туралы қорытынды жасаңыз. 

5-тапсырма. Презентация сапасын 
бағалау критерийлеріне сүйене 

отырып, сабақ ақпаратын презентация түрінде ұсыныңыз. Аудитория 
алдында сөз сөйлеңіз (5 мин) 

 

Презентация сапасының критерийлері 

Мазмұны:презентация сабақтың тақырыбы бойынша толық, түсінікті ақпаратты қамтиды 
Құрылымы: 
 слайдтар саны сөз сөйлеудің мазмұны мен ұзақтығына сəйкес келеді; 
 сөз сөйлеу айқын жəне түсінікті (5 минуттық сөз сөйлеу үшін 7 слайдтан артық емес 
пайдалану ұсынылады); 
 титулдық слайдтың жəне қорытынды бар слайдтың болуы. 
Сөйлеу нормаларын сақтау (мəтінде жəне сөз сөйлегенде) 
Көрнекілігі: 
 мəтін оңай оқылады; 
 ақпараттық көрнекілік құралдары қолданылады (кестелер, схемалар, графиктержəне 
т.б.) 
Дизайн:  
 слайдтарды рəсімдеу тақырыпқа сəйкес келеді, мазмұнды қабылдауға кедергі 
болмайды; 
 үштен көп түс пайдаланылды. 
Презентацияға бөлінген уақыт шегін сақтау (сөз сөйлеу регламенті 5 минут)  

Сөз сөйлеудің қисындылығы, нақтылығы, бірегейлігі 
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Аудиториямен байланыс, шешендік өнер дағдыларын меңгеру 
Сыртқы түрі, ұқыптылығы 

 

2.2-ТАҚЫРЫП. ШЕШІМДЕРДІ ӨЗ ҚҰЗЫРЕТІ ШЕГІНДЕ 
ҚАБЫЛДАУ 

Шешім қабылдау - бұл белгілі бір ережелерді пайдалана 
отырып, екі жəне одан да көп мүмкін ең жақсы нұсқаны таңдау 

Бағдарламаланған шешімдер-стандартты рəсімдер мен ережелердің 
көмегімен қабылданады. 

Бағдарламаланбаған шешімдер - жаңа рəсімдерді əзірлеуді талап 
етеді. 

Түйсіктік шешімдер-адамның сезімдері мен сезімдеріне негізделеді. 
Логикалық шешімдер-тəжірибе мен логикалық пайымдауларды есепке 

алу кезінде білім негізінде қабылданады. 
Тиімді шешімдер – ғылыми білімді жəне компьютерлік 

технологияларды пайдалана отырып жағдайды талдау негізінде қабылданады. 
Рұқсат етілген шешімдер-барлық объективті шектеулер үшін 

қанағаттанарлық жəне практикада іске асырылуы мүмкін. 
Жарамсыз шешімдер - белгіленген шектеулерді қанағаттандырмайтын 

аз шынайы шешімдер. 
Ақылға қонымсыз шешімдер-бұл басқару мақсатына жетуге 

əкелмейтін шешімдер.  
Қанағаттанарлық шешімдер-қойылған мақсатқа жетуге əкелетін 

шешімдер.  
Оңтайлы шешімдер-мақсатқа барынша қол жеткізуді толық 

қамтамасыз ететін шешімдер. 
Басқарушылық шешімдер келесі белгілер бойынша 
жіктеледі: 

- функциялардың бағыты бойынша: жоспарлайтын, 
ақпараттандыратын, үйлестіретін, белсендіретін; 

- ұйым бойынша: жеке, алқалы, сондай-ақ корпоративтік; 
- себептер бойынша: ситуациялық; 
- олардың əсер ету ауқымы бойынша: жеке жəне жалпы; 
- əсер ету тереңдігі бойынша: көп деңгейлі жəне бір деңгейлі; 
- пайда болу көзі: бастамашылық (басшының шығармашылық үлесі), 

ұйғарым бойынша (функционалдық міндеттері) 
- шешімдерді жеткізу тəсілі: ауызша, жазбаша, виртуалды 
Шешім қабылдау субъектісі: жеке, топтық. 
Орындаудың қайталануы бойынша: рутиндік (дəстүрлі), жаңашыл 

(шығармашылық). 
Іс-қимыл уақыты бойынша: стратегиялық, тактикалық, жедел. 

Глоссарий 
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Болжанатын нəтижелер бойынша: белгілі бір нəтижемен, ықтималдық 
немесе белгісіз нəтижемен. 

Əзірлеу жəне іске асыру сипаты бойынша: теңдестірілген, импульсивті, 
инертті, қауіпті, абайлап шешімдер. 

Ақпаратты өңдеу əдістері бойынша басқарушылық шешімдер: 
алгоритмдік (математикалық жəне статистикалық əдістер), эвристикалық 
(логика, интуиция) болады. 

Басқарушылық шешімдердің мазмұны: экономикалық, техникалық, 
əлеуметтік, ұйымдастырушылық. 

Мəселе түрі бойынша: жақсы құрылымдалған, əлсіз құрылымдалған, 
құрылымдалмаған. 

 
1-тапсырма. Мысалдармен шешім қабылдау 
процесі мен мəселені анықтау арқылы 
кестені толтырыңыз 

 

Шешім қабылдау процесі Мысалдар 

Мəселені тану, тұжырымдау  

Проблеманы шешу критерийлерін 
анықтау, мақсаттарды, міндеттерді 
тұжырымдау 

 

Қалаған шешімді тұжырымдау  

Шарттар мен шектеулерді анықтау Мейрамхана залындағы қызметкерлердің 
бірнеше тілді білуі бүгінде біздің 
мейрамхананың артықшылығын көрсетеді.  

Сатып алулар-бəсекелестік артықшылығы, тіл 
тасымалдаушылармен қарым-қатынас жасау 
мүмкіндігі, мейрамханада шетелдік 
қонақтарды тарту жəне қызмет көрсету. 
Шығындар-қызметкерлерді оқытуға немесе 
неғұрлым жоғары жалақысы бар жаңа 
қызметкерлерді қабылдауға арналған 
қаржылық шығындар. 

Шешімді əзірлеу  

Шешімді орындау  

Бақылау жəне түзету  
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2-тапсырма. Мысалы, мейрамхана үшін 
көкөніс жеткізушіні таңдау керек. Өнім 

берушіні таңдауға шешім қабылдайтын критерийлерді көрсетіңіз: 

1. _______________________ 
2. _______________________ 
3. _______________________ 
4. ______________________ 
5. ______________________ 
 
Шағын топтарда нəтижелерді талқылаңыз, ұсынылған 

критерийлерді жалпылаңыз жəне жіктеңіз. Топтан жұмыс 
нəтижелерінің презентациясын дайындаңыз. 

 
3-тапсырма. Жеке жəне кəсіби тəжірибелерді 
пайдалана отырып, сабақта алынған 

ақпарат негізінде сіздің мейрамхана үшін көкөніс жеткізушіні таңдау 
кезінде тəуекелдерді басқару жобасын жасаңыз: 

 
№ Тəуекелдер Тəуекелдерді басқару үшін 

қажетті ақпарат 
Тəуекелдерді басқару 

əдістері 

1.     

2.     

3.     

4. ….    

4-тапсырма. Жетекшінің өнері проблемаларды уақытында 
бағалау жəне оларды шешу жолдарын белгілеу болып 

табылады. "Кім мəселелерді болжамайды, ол басқармайды"деп бекер 
айтылмаған. Өз практикалық қызметінде сіз үнемі ұйымдастырушылық-
басқару қызметінің мəселелерін шешесіз. Қазір сіз проблемаларды шешу 
кезінде іс жүзінде не істеп жатырсыз, алгоритм түрінде, яғни мəселелерді 
шешуге əкелетін ақыл-ой əрекеттерінің белгілі бір біріздігінде елестету 
ұсынылады. Сіздің міндетіңіз ойын қатысушысының бланкісінде ұсынылған 
іс-əрекеттерді жетекшінің орындау ретін анықтау болып табылады. 
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Ойы қатысушысының бланкісі 

рет
№ 

Іс-əрекеттердің (кезеңдердің) 
атауы басқарушылық 

шешім қабылдау 
Жеке баға 

Топтық 
баға 

Жеке 
қате 

Топтық 
қате 

1 Мəселені құру         
2 Тапсырмаларды құжаттық 

ресімдеу 
        

3 Мəселені шешу мүмкіндігін 
анықтау 

        

4 Жүйенің нақты жай-күйінің 
қалайтыннан ауытқуын 
анықтау 

        

 5 Мəселе туралы ақпараттың 
толықтығы мен дұрыстығы 
дəрежесін бағалау 

        

6 Шешімді ресімдеу         
7 Мəселені шешу нұсқаларын 

əзірлеу 
        

8 Мəселенің болуын анықтау         
9 Мəселе жаңалығын бағалау         
10 Шешімнің орындалуына 

бақылау жасау 
        

11 Шешімді таңдау         
12 Шешім нұсқаларын бағалау         
13 Шешімнің орындалуын 

ұйымдастыру 
        

14 Орындаушының міндетін қою         
15 Шешім нұсқаларын бағалау 

критерийлерін таңдау 
        

16 Басқа проблемалармен өзара 
байланыс орнату 

        

17 Мəселені тұжырымдау         
18 Мəселенің пайда болу 

себептерін анықтау 
        

  Қателер жиынтығы         
 

Ойын ережелері мен рəсімі 
• Ойыншының бланкісінде белгіленген 18 іс-əрекеттің ішінен басқару 

мəселелерін шешу алгоритмін дəйекті жасау керек, ол үшін 1-ден 18-ге 
дейін реттік нөмірлермен іс-қимылдарды нөмірлеу қажет. 

• Алдымен əрбір ойыншы басқа ойыншылармен кез келген кеңессіз 
дербес шешім қабылдайды. Барлық түсініксіз сұрақтарға тек ойын 
жетекшісі жауап береді.  

• Содан кейін барлық ойыншылар ойыншылардың жалпы санына 
қарамастан 5-7 адамнан тұратын командаға бөлінеді жəне еркін пікір 
алмасуда жалпы ұжымдық пікір қалыптасады. Командалар өзара пікір 
алмаспайды.  
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• Команда өкілі топтық шешімді баяндай отырып, оны логикалық 
дəлелдермен қорғауға құқылы. 

• Ойын жетекшісі жеке жəне топтық шешімдер қабылдау уақытын 
белгілейді. 

5-тапсырма. Анықтамаларды ұғымдармен 
салыстырыңыз: 

1. Бағдарламаланған 
шешімдер 

а. стандартты рəсімдер мен ережелердің көмегімен 
қабылданады. 

2. Бағдарламаланбаған 
шешімдер 

б. адамның сезімдері мен сезімдеріне негізделеді. 

3. Түйсіктік шешімдер в. жаңа рəсімдерді əзірлеуді талап етеді. 

4. Логикалық шешімдер г. ғылыми білім мен компьютерлік 
технологияларды қолдана отырып, жағдайды талдау 
негізінде қабылданады 

5. Тиімді шешімдер д. тəжірибе мен логикалық пайымдауларды есепке 
алу кезінде білім негізінде қабылданады. 

6. Рұқсат етілген шешімдер е. белгіленген шектеулерді қанағаттандырмайтын аз 
шынайы шешімдер. 

7. Жарамсыз шешімдер ж. барлық объективті шектеулер үшін 
қанағаттанарлық жəне практикада іске асырылуы 
мүмкін. 

8. Ақылға қонымсыз 
шешімдер 

з. басқару мақсатына жетуге əкелмейтін шешімдер. 

9. Қанағаттанарлық 
шешімдер 

и. мақсатқа барынша қол жеткізуді толық 
қамтамасыз ететін шешімдер. 

10. Оңтайлы шешімдер к. қойылған мақсатқа жетуге əкелетін шешімдер. 

 
2.3-ТАҚЫРЫП. ТАРТЫСТЫ ЖАҒДАЙДЫҢ АЛҒЫШАРТТАРЫН 

ЖОЮ. 
Жанжал — өнер кепілі. 

Доктор Хаус (House M.D.) 
 

Келіссөздер қақтығысы– ресурстарды бөлу (қаржыландыру, 
менеджмент) үшін қарсыласатын тараптар үшін тəн болып 

табылады. 
Бюрократиялық жанжал– басшылық пен бағыныштылар арасындағы 

қарым-қатынаста (менеджер мен бағыныштылар арасындағы бақылау мен 
автономияға қатысты позициялардың алшақтығы). 

Глоссарий 
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Жүйелік жанжал– бір иерархиялық сатыда тұрған функционалдық 
өзара байланысты топтар немесе тұлғалар арасында туындайтын 
қайшылықтарға тəн. 

Ішкі - жанжал үйлеспейтін мақсаттар, екі жақты мотивтер, қызметтің 
бірін-бірі жоққа шығаратын тəсілдер деңгейінде өтеді. 

Тұлғааралық - бұл деңгей коммуникациялардың өзгеруін, рөлдердің 
таралуын, ортаның жағдайын құрайды. 

Əлеуметтік - топтардың өзара қарым-қатынас деңгейі, мүдделердің 
əлеуметтік қайшылықтары. 

Топтық қақтығыстар- əлеуметтік өзара іс - қимыл жүйелерінде 
туындайтын жанжалдар: «тұлға - топ» немесе «топ-топ». 

Мəміле - белгілі бір өзара көнуге бағытталған қақтығыстағы 
субъектілердің мінез-құлқының стратегиясы. 

Жанжалды шешу - жанжалды аяқтаумен байланысты басқару 
субъектісі қызметінің түрі. 

Ынтымақтастық - туындаған проблеманы бірлесе отырып шешуге 
қарсы күресуші тараптардың ұмтылысымен сипатталатын қақтығыстағы 
мінез-құлық стратегиясы. 

Конфликтоген – жанжалға əкелетін немесе əкелуі мүмкін сөздер 
(белгілер), əрекеттер (немесе əрекетсіздік). 

 
"Жанжал" ұғымының латын тамыры бар, 
"қақтығыс"дегенді білдіреді. Жанжал-бірлескен 

еңбек қызметі процесінде (барысында) ұжымда туындаған қиын шешілетін 
қарама-қайшылық. Бұл екі жəне одан да көп тараптар арасындағы нақты 
тұлғалар мен топтар арасындағы келісімнің болмауы. 

 
Жанжалдардың типологиясы 
2.3.1-сур. Жанжалдардың 

типологиясы 
 
Өзара қарым-қатынастың 

құрылым типі бойынша: 
 – көлденең қақтығыстар – тең 

дəрежелі қызметкерлер арасында; 
 – тік - бағыныштылық қарым-

қатынастағы қызметкерлердің 
арасында. 

Мазмұны бойынша: 
 - іскерлік жанжал; 
 - эмоциялық жанжал. 
Пайда болу көзі бойынша: 
 -субъективті көріністердің соқтығысуы нəтижесінде пайда болған; 

Теориялық материал 

 

2.3.1-сұлба Жанжал процесінің 
моделі 
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 объективті жағдайларға байланысты (орта тенденциясы, жалпы 
қоғам); 

Эмоциялық көздер: 
 адамдарды бақылау, оларға əсер ету, қалаған мəртебеге жету 

қажеттілігімен байланысты эмоциялар; 
 басқа адамдардың тарапынан мақұлдау алу қажеттілігімен 

байланысты эмоциялар; 
 əділдік қажеттілігімен, теңдікке, өзара қарым-қатынастағы адалдыққа 

ұмтылумен байланысты эмоциялар; 
 дербестік, өзін –өзі жүзеге асыру, позитивті "МЕН-түріндегі» 

қажеттілігімен өзін-өзі сəйкестендірумен байланысты эмоциялар 
Маңыздылық дəрежесі бойынша: 
 – жеке тұлғалар үшін; 
 – жалпы қоғам үшін. 
Көрсету түрі бойынша: 
 – жасырын; 
 – ашық. 
 – вербалды; 
 – вербалды емес; 
 – əрекетшіл. 
Əлеуметтік формализация бойыша: 
 – ресми; 
 – бейресми; 
Психологиялық əсері бойынша: 
 – бекіту (жанжалдың барлық қатысушыларын белсендіретін); 
 – өзін-өзі бекіту (қақтығыстың бір жағын белсендіретін). 
Қарама-қайшылықтар деңгейі бойынша: 
 – əлеуметтік (тұлғааралық қақтығыстар) 
 – ішкі. 
Жанжалдардың негізгі концептуалдық үлгілері (Л.Понди) 
1.Келіссөздер қақтығысы – ресурстарды бөлу (қаржыландыру, 

менеджмент) үшін қарсыласатын тараптар үшін тəн болып табылады. 
2.Бюрократиялық жанжал– басшылық пен бағыныштылар 

арасындағы қарым-қатынаста (менеджер мен бағыныштылар арасындағы 
бақылау мен автономияға қатысты позициялардың алшақтығы). 

3.Жүйелік жанжал - бір иерархиялық сатыда тұрған функционалдық 
өзара байланысты топтар немесе тұлғалар арасында туындайтын 
қайшылықтарға тəн. 

Жанжал табиғаты оның келесі даму деңгейін анықтауға мүмкіндік 
береді. 

Жүйке-психикалық. Жанжал көбінесе физиологиялық деңгейде 
дамиды. Бұл деңгейге психикалық кернеу, тұрақсыздық жатады. 

Ішкі.Канжал үйлеспейтін мақсаттар, екі жақты мотивтер, қызметтің 
бірін-бірі жоққа шығаратын тəсілдер деңгейінде өтеді. 
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Тұлғааралық.Бұл деңгей коммуникациялардың өзгеруін, рөлдердің 
таралуын, ортаның жағдайын құрайды. 

Əлеуметтік.Топтардың өзара қарым-қатынас деңгейі, мүдделердің 
əлеуметтік қайшылықтары. 

 
Жанжал процесінің моделін келесі сұлбамен ұсынуға болады: 
 
 
  

 

 

 

 

 

Жанжалдар себептері: 
 - жанжалдардың объективтік себептері; 
 - жанжалдардың ұйымдастырушылық-басқарушылық себептері; 
 - жанжалдардың əлеуметтік-психологиялық себептері; 
 - жанжалдардың жеке себептері болып бөлінеді 
 
Жанжалды жағдайды басқару 
Жанжалдарды тиімді басқарудың екі санаты бар: 
- құрылымдық 
- тұлғааралық.  
 
Құрылымдық əдістер жанжалды шешудің төрт əдісін ажыратады: 
 

Əдіс  Əдістің мазмұны 

1.Жұмысқа қойылатын талаптарды 
түсіндіру (үздік əдіс) 

Əрбір қызметкер мен бөлімше қандай 
нəтижелер күтетінін түсіндіру.  

2.Үйлестіру жəне интеграциялық тетіктер 
(ең көп таралған механизм-командалар 
тізбегі) 

Өкілеттілік иерархиясын белгілеу, 
адамдардың өзара іс-қимылын реттеу, 
шешімдер қабылдау жəне ұйым ішіндегі 
ақпараттық ағындарды нақтылау.  

3.Жалпы ұйымдастыру кешенді 
мақсаттары. (Əрбір қызметкер үшін 

Жалпы мақсатқа жету үшін барлық 
қатысушылардың күш-жігерін бағыттау.  

Жанжал болып тұр 

Жанжалды 
басқару 

Басқарушылық 
жағдай 

Жанжалдың 
функционалдық жəне 
дисфункционалдық 
салдары 

Жанжалдың өсу 
ықтималдығы 

Жанжал көзі Жағдайға жауап 
беру 

Жанжал болып 
тұр 
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кешенді мақсаттарды қалыптастыру 
қажет). 

4. Сыйақы жүйесінің құрылымы (сыйақы 
даулы жағдайды басқару əдісі ретінде, 
адамдардың мінез-құлқына əсер етеді). 

Алғыс, сыйлықтар, мойындау, қызметте 
жоғарылату. 

 

Жанжалдарды шешудің тұлғааралық стильдері.Жанжалдарды 
шешудің келесі бес тұлғааралық стильдерін ажыратады: 

Стиль Жанжалды шешу жолдары 

1. Жалтару  Адам жанжалдан кетуге 
тырысады:қарама-қайшылықтардың 
туындауына əкеп соғатын жағдайларға 
түспеу; келіспеушіліктер туындаған 
мəселелерді талқылауға түспеу 

2. Жуып-шаю Ең прогрессивті жол емес.  

Барлығын тыныштынрады:маңызды 
емес; ашуланудың қажеті жоқ; біз-бір 
команда. 

3. Мəжбүрлеу Өз көзқарасынды кез келген бағамен 
қабылдауға мəжбүр ету. Жоғары билігін 
көрсетеді.  

4. Мəміле (белгілі бір дəрежеге дейін 
оппоненттің көзқарасын қабылдау) 

Ең тиімді жол. Жанжалды тез шешеді, 

Екі тарап та қанағаттандырылған.  

5. Мəселені шешу (басқалардың есебінен 
емес, даулы жағдайды шешудің ең жақсы 
нұсқасы іздейді). 

Пікірдегі айырмашылықтарды мойындау 
жəне қақтығыстың себептерін түсіну үшін 
өзге көзқарастарды зерделеуге, барлық 
тараптар үшін қолайлы іс-қимыл бағытын 
табуға дайындық. 

 
Жанжалды шешу үшін келесі параметрлерді бағалау қажет: 
- жанжалдасатын тараптардың шынайы мақсаттары; 
- қақтығыстың басы болған ресми себеп; 
- жанжалға эмоциялық қосылу дəрежесі; 
- қақтығыстың ұғыну дəрежесі (туындаған қарама-қайшылық қауіп 

ретінде қабылданғанда, қақтығыс саналы болады); 
- процесс динамикасы (мəселе қалай болды); 
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- қақтығысқа қатысушылардың жеке ерекшеліктері. 
Жанжал жағдайындағы негізгі іс-əрекеттер. 
Егер оппоненттердің бірі күштерді тең емес деп бағаласа жəне өз 

позициясын өзгерту мүмкін емес деп санамаса, жанжалды жағдайдан 
кетудің мағынасы бар. Қызметкерді жұмыстан шығаруға немесе басқа 
бөлімшеге ауысуға əкеп соғады. 

Өзара жол беру, егер екі тараптың ресурстары шамамен тең деп 
бағаланса, жəне жанжал шұғыл эмоциялық бояуға ие болмаса. 

Ашық қарсы күрес, е гер əрбір қарсыластар өз ресурстарын Елеулі деп 
бағаласа, резервтік мүмкіндіктерді көріп, өз ұстанымын күшейе түседі деп 
есептесе. 
 

1-тапсырма. Бұл филвордте осы тақырыпқа 
қатысты түйінді сөздер көрсетілген: 

 
Р Т С К О М П Р О М И С С М Р 
К Н Т С Р Е О К Т В И Н Я А К 
И У Ф И Е Ж И Л Т И П С Т Е И 
А К О Н Ф Л И К  Т Й О И П Р А 
К О Н Ф Л И К Т О Г Е Н О К Т 
К О Н С Т С О Ц И А Л Ь Н Ы Й 
И Н О Н А Т О Ж Ц Т Н И Т О Н 
З Е К С Н Н П Т У Б Г З З К С 
Ы Н А Т С О Ц И А Л Ь Н Ы Й Т 
В И Я И У С Т Р У К Т У Р А В 
Т Е А Р К Т Й М Щ О Н Р Ь Б Т 
О Б И Е З Н С З И Л Ы И Л О О 
Н Г Е В Т Ы Й И А Ы Н И К А Н 
Р А И Т Ч Й К О М П Р О М И С 

 
2-тапсырма.Шағын топтарда жұмыс істей 
отырып, негізгі сөздер арқылы өз 
ойларыңызбен бөлісіңіз. 

Алынған нəтижені талқылап, қорытынды жасаңыз. 
Сіз немен келісесіз: «Жанжалды жағдайда адамдардың 

көбісі…......................» 
Жанжалды жағдайда адамдардың көбісі: 

Түйінді сөздер:Дауласады, бір-бірін түсінуге тырысады, бір-біріне 
көмектеседі, бір-біріне айқайлайды, ынтымақтасады, бір-бірін алдайды, 
бір-бірін мұқият тыңдайды, бір-біріне күдікті қарайды, жеңуге тырысады, 
бір-бірін кешіреді, бір-бірін жеңуге көмектесуге тырысады, шайқасады, 
бір-біріне сенеді, бір-бірін үркітуге тырысады, жымиды, бір-бірімен 
жұдырықтасады, бір-бірімен жұдырықтасады, жанжалды шешуге бірге 
жұмыс істейді, бір-бірінің сезімдерін түсінуге тырысады, бір-бірін 
айыптайды, сөйлесуді аяқтауға тырысады, бір біріне ашуланады. 

Ақпаратпен жұмыс істеу 

Практикалық тапсырма 
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3-тапсырма. Қазір көптеген адамдар белгілі 
бір мекеме туралы өз пікірін айту үшін 

профильді форумдарға шығады — бұл да мəселе. Теріс пікір оқып, сіздің 
əлеуетті қонақтар басқа орынды таңдауға шешім қабылдайды жəне сіз оларды 
жоғалтасыз.  

Қонақ тапсырыс берген кезде, тағамды ащы етпесін деп ескертті. 
Бірақ, оны жей бастаған кезде, тағам өте ащы екенін түсінеді. 

Қонақ: Бұл тағам ащы, ал мен оны ащы емес қылып əзірлеуді сұрадым. 
Даяшы: сіз сұрағыңыз келген шығар, бірақ сұрамағансыз. Мен 

тапсырысты қайталадым. 
Гость: Мен ащыны жей алмаймын, маған болмайды жеуге. Мен үнемі 

сіздерде осы тағамға тапсырыс беремін жəне оны ащы емес қылып жасауды 
сұраймын. 

Даяшы: сіз оны жемесеңіз де болады, бірақ мен оны шотқа қосуға 
мəжбүрмін, өйткені сіз оған тапсырыс бердіңіз. 

 
Бұл жағдайда қайсынікі дұрыс деп ойлайсыз? 
Оқиға əрі қарай қалай дамуы мүмкін? 

 
4-тапсырма. «Шағым менеджердің құралы ретінде» 
№1 іскерлік ойын 

Мақсат: Студенттердің жанжалдарды талдай білуін дамыту; 
жанжалдарды зерттеу мен бағалаудың қарапайым əдістерін қолдану дағдысын 
қалыптастыру; туындаған жанжалдардың түрлерін талқылау.  

1 кезең: топ төрт кіші топқа бөлінеді. Əр адамға тапсырма: нақты бір 
тұтынушының атынан əр түрлі төрт бағыттың бірі бойынша шағым мəтінін 
жазу, атап айтқанда: - "Мирас" мейрамханасы; - "Тағам" асханасы; -Қазақстан 
қонақ үйінің мейрамханасы; - "МЕГА"сауда орталығының əкімшілігі. Жұмыс 
уақыты-15 минут. 2 кезең: кіші топтар тапсырма-шағымдармен алмасады. 15 
минут ішінде əр команда сұрақтарға жауап беруі тиіс (төменде қараңыз). 
Жауаптар жеке параққа жазылуы тиіс. 

 
Жағдай №… 

«………………………………………………………………..»  
 

№ Сұрақ  Қысқаша жауап 
 

1 Шағымның мəні (шағымның себебі не жəне кім 
екенін көрсету)) 

 

2 Жанжалға қатысушылардың жасын көрсетіңіз  
3 Жанжалға қатысушылардың лауазымын 

(мəртебесін) көрсетіңіз 
 

4 Өзара іс-қимыл тараптары бойынша жанжал түрін 
көрсетіңіз 

 

5 Бағыттылығы бойынша жанжал түрін көрсетіңіз  

Ситуациялық тапсырма 

Іскерлік ойын 
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6 Əлеуетті дəрежесі бойынша жанжал түрін 
көрсетіңіз 

 

7 Шиеленіс туындаған қажеттіліктердің сипаты 
бойынша жанжал түрін көрсетіңіз 

 

8 Ықтимал əлеуметтік салдар бойынша жанжал түрін 
көрсетіңіз 

 

9 Жанжалды жағдайды қалай жақсы шешуге болады?  
10 Осы жанжалды кім шеше алады?  
11 Шағым осы жанжалдың барлық қатысушыларына 

қалай əсер етуі мүмкін (неғұрлым толық жауап 
беру) 

 

 
3 кезең: Тапсырмаларды толтырғаннан кейін жағдайға талдау жүргізген 

топтар кезек бойынша өз жауаптарын оқиды. Қалған үш топ осылайша 
бөлінеді: - шағым авторлары жəбірленушінің жағында болады; - кіші 
топтардың бірі кəсіпорын əкімшілігінің атынан шығады; – үшінші команда-
сарапшылар. Шағым авторлары өз талаптарын ұсынады жəне дəлелдейді. 
Кəсіпорын əкімшілігі шағым бойынша шешім қабылдау жөнінде ұсыныстар 
дайындайды. Сарапшылар талдаушылар командасының, шағым авторлары 
командасының, кəсіпорын əкімшілігі командасының жұмысын бағалайды. 

 
5-тапсырма. Дұрыс жауаптарды 
таңдаңыз: 

1 Жанжалдардың туындауының, олардың даму мен аяқталуының 
юалпы заңдылықтары – бұл 

а) конфликтология объектісі; 
б) конфликтология пəні. 
в) конфликтология ғылымы 
г) конфликтология құрылымы 
 
2 Қақтығысты зерттей отырып, жанжалдың басқа құбылыстармен жəне 

оның кіші құрылымдарымен байланыстарының барынша көп санын 
зерттеуге ұмтылу қажет-бұл: 

а) даму принципі; 
б) жалпы байланыс принципі; 
в) жүйелік тəсіл принципі; 
г) бірізділік принципі. 
 
3 Оқылатын пəннің құрамдас бөліктерге бөлінуінен тұратын топаралық 

жанжалдарды сапалы зерттеу əдісі – бұл: 
а) талдау; 
б) синтез; 
в) жалпылау. 
г) мəміле 

Жеке бағалау тапсырмасы 
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4 Жанжалдың нағыз себебін қамтитын жиналған қарама-
қайшылықтарбұл: 

а) оқиға; 
б) жанжалды жағдай; 
в) конфликтоген. 
 
5 "Басшы-бағынышты" буынындағы қақтығыстардың субъективті 

себептерінің арасында: қарым-қатынас мəдениетінің төмендігі, өз 
міндеттерін адал орындамау, басшының өзінің беделін кез келген бағамен 
бекітуге ұмтылуы жəне басқалары-бұл: 

а) басқару себептері; 
б) жеке бас себептері. 
 
6 Ішкіжанжал жаман əдет ретінде түсіндіріледі, қате тəрбиенің 

нəтижесі -: 
а) гуманистік психология; 
б) когнитивті психология; 
в) бихевиоризм шеңберінде. 
 
7 Екінші тараптың көзқарасын, бірақ белгілі бір деңгейге дейін 

қабылдауды білдіретін жанжалды жағдайлардағы мінез-құлық стратегиясы: 
а) бейімделу; 
б) мəміле; 
в) ынтымақтастық. 
 
8 Жанжалдағы мінез-құлықтың ең тиімді стратегиясы: 
а) жалтару; 
б) бейімделу; 
в) мəміле; 
г) ынтымақтастық. 
 
9 «…өзінің жеке дамуы нəтижесінде өзгеруі мүмкін, сонымен қатар 

оның шекаралары зерттелетін құбылыстардың мəніне ғылымның терең 
енуіне байланысты нақтылануы мүмкін» - бұл: 

а) конфликтология нысаны; 
б) конфликтология пəні; 
в) жанжал. 
10Шынайы себеп жасырылған кезде, жалған негізде туындайтын 

жанжал - бұл: 
а) конструктивтік; 
б) кездейсоқ; 
в) жылжытылған. 
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3-бөлім. КЕЛІССӨЗДЕР ЖҮРГІЗУ 
3.1-ТАҚЫРЫП. «МƏМІЛЕ» СТРАТЕГИЯСЫН ҚОЛДАНА 

ОТЫРЫП КЕЛІССӨЗДЕР ЖҮРГІЗУ 
 
Мəміле (лат.compromissum) — əдеп пен құқықта қандай да бір 
даулы жағдайды өзара жол беру арқылы шешу; қандай да бір 

мақсатқа жету үшін жол беру. 
Келіссөздер —өз мақсаттарына қол жеткізу үшін тараптардың 

арасындағы коммуникация, бұл ретте тараптардың əрқайсысында жағдайды 
бақылауда жəне шешім қабылдауда тең мүмкіндіктері бар. Тар мағынада 
дауларды баламалы реттеу əдістерінің бірі ретінде қарастырылады. 

Консенсус – даулы мəселе бойынша ортақ келісім;  
өзара жол берулер негізінде екі қақтығыс тараптарды да 

қанағаттандыратын келісім. 
Конформизм – бейімделушілік, бөтен көзқарасты пассивті қабылдау, 

жанжалда ақталмаған жол беру. 
Медиатор – жанжалды шешу жөніндегі келіссөздердегі кəсіби делдал. 
 

Дұрыс ойлау – бұлмəміле. Стратегия сөзінің 
ежелгі грек тамыры бар жəне "қолбасшы 
өнері"дегенді білдіреді. Қазіргі əлемде сөздің 

мағынасы əлдеқайда кең, бірақ негізгі мағынасы қысқа, бұл іс-əрекеттің негізгі 
жоспары немесе моделі.  

Win-win жіктемесімен жанжалда мінез-құлықтың концепциясына 
негізделген Томас—Килмен торының ортағы көп, бұл тор жанжалда мінез-
өқлықтың 5 негізгі стилін анықтайды:  

 Ынтымақтастық 
 Бəсекелестік 
 Мəміле 
 Бейімделу 
 Жалтару. 
 
Win-win — келіссөз стратегияларының ең көп таралған жіктелуі. 

Гарвард келіссөздер жобасының мамандары Роджер Фишермен, Уильям 
Юримен жəне Брюс Паттонмен "Келісімге жол, немесе жеңіліссіз келіссөздер» 
кітабында ұсынылған. 

 
Жəне біз қарастыратын бірінші стратегия-бұл бəсекелестік. 

Глоссарий 

Теориялық материал 
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Бəсекелестікті ұнататын адам оған қол жетімді барлық жолмен"өз 
желісін икемдейтін" болады. Қарама-қарсы позицияға ол назар аудармайтын 
болады. 

«Бəсекелестік»стратегиясы кезіндегі адамның негізгі іс-əрекеттері. 
 

 
 
Бейімделу - бейімделуқақтығыстағы мінез-құлық тəсілі ретінде субъект 

конфронтацияға жол бермеу үшін өзінің қажеттіліктерін, тілегі мен 
мүдделерін артқа тастауға жəне оппонентке жол беруге баруға дайын 
болуымен сипатталады. Мұндай стратегияны жиі өзін-өзі бағалауы 
төмендетілген, өзіне сенімсіз жəне олардың позициясы мен пікірлері таралып 
кетпеуі тиіс деп санайтын адамдар таңдайды. 

 
«Бейімделу» стратегиясы кезіндегі адамның негізгі іс-əрекеттері 
 

 
 

•Оппоненттің іс-əрекетін қатаң бақылау
•Кез келген тəсілдермен оппонентке тұрақты жəне əдейі қысым жасау

1

•Өз жағына асуды жасау үшін алдау, қулықты қолдану
•Оппоненттің ойластырылмаған қадамдарды жасауға арандату

2

•Өзіне өзі сенімді болғандықтан конструктивтік диалогқа кіруді қаламау

3

Оппоненттің талаптарымен оның пайдасына үнемі 
келісу

Пассивті позицияны белсенді көрсету

Жеңуге жəне қарсыласуға наразылықтың болмауы

Оппонентке жанымпаздану, қостау
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Жылыстау -жағымсыз əсер ету көздерінен жəне жағдайлардан 
жалтарудан (бас тартудан, күтуден) тұратын психиканың қорғаныш 
механизмі. 

 
«Жылыстау»стратегиясы кезіндегі адамның негізгі іс-əрекеттері 
 Оппонентпен өзара əрекеттестіктен бас тарту 
 Демонстративті кету тактикасы 
 Күштік əдістерді қолданудан бас тарту 
 Оппоненттен кез келген ақпаратты елемеу, фактілерді жинаудан бас 

тарту 
 Жанжалдың маңыздылығы мен күрделілігін жоққа шығару 
 Шешімдерді қабылдауды əдейі баялату 
 Жауапты қадам жасауға қорқыныш 
 
Мəмілебарлық даулы өзара іс-қимыл субъектілерінің мүдделерін 

ішінара қанағаттандыру болып табылады. 
«Мəміле»стратегиясы кезіндегі адамның негізгі іс-əрекеттері 

 
 
Мəмеле даулы өзара іс-қимылдың барлық субъектілерінің мүдделерін 

қанағаттандыруды білдіретінін білдірсе де, шын мəнінде, əділ болып 
табылатынына қарамастан, көптеген жағдайларда бұл стратегия жанжал 
тараптарын толығымен қанағаттандыратын неғұрлым оңтайлы шешім 
іздеудің алдындағы жағдайды шешудің аралық кезеңі ретінде ғана қаралуға 
тиіс екенін ескеру қажет. 

 
Əр түрлі стратегиялардың артықшылықтары мен кемшіліктері: 

Позициялардың теңдігіне бағдарлану

Оппонент нұсқаларының ұсынысына жауап ретінде өз 
нұсқаларын ұсыну

Кейде оппонентте мейірімділікті шақыру мақсатында 
қулықты немесе жанымпаздықты пайдалану

Өзара тиімді шешімді іздеуге ұмтылу
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№ Стильдің атауы Стратегияның 
мəні 

Тиімді пайдалану 
шарттары 

Кемшіліктері  

1 Жарысу Сен өз мүдделерін 
соңына дейін 
қорғап қаласың, 
кейде-басқасына 
зиян келтіресің 

Сенің жағында 
шындық болғанда, 
саған міндетті 
түрде жеңу керек 

Бұл стратегия 
сені қолайсыз 
етуі мүмкін. Сен 
кінəнді сезіну 
жəне жасағанына 
өкінуі мүмкінсін.

2 Жылыстау Сен шиеленісті 
шешуді кейінге 
қалдырасын 

Уақытты ұтып 
алған келген кезде, 
мүмкін, жанжал өзі 
шешіледі 

Мəселе 
шешілмеген 
болып қалды 

3 Мəміле Сіз өзара жол 
беруге барасыз 

Басқа стратегиялар 
тиімсіз болған 
кезде 

Сен 
ойластырғанның 
жартысын ғана 
аласын 

4 Бейімделу Сен өз 
мүдделерінді 
елемейсің, басқаға 
бейімделесің 

Сен үшін жақсы 
қарым-қатынас 
сенің 
қызығушылығынан 
маңызды болған 
кезде; шындық 
басқаның жағында 
болған кезде 

Сенің 
мүдделерін 
назарсыз қалды, 
сен жол бердін 

5 Ынтымақтастық Сіз екеуіңіз де 
екеуінді 
қанағаттандыратын 
өзара қолайлы 
нұсқаны табуға 
тырысасыз 

Жанжалды 
барлығына 
ыңғайлы əдіспен 
шешетін уақыт пен 
қалау болған кезде 

Көп уақыт пен 
күшті қажет 
етелі, ал 
жетістікке кепіл 
жоқ 

 
1-тапсырма. Мəтіннің ақпаратын оқып, əр 
түрлі деңгейдегі 4 сұрақты тұжырымдаңыз 

 
Сұрақтардың жіктелуі Сұрақтың мазмұны 
Қарапайым сұрақтар Не.....?, Қашан....?, Қайда....?, Қалай......? 
Түсіндіруші сұрақтар Неге....? 
Бағалау Неге....жақсы? 

Неге .....жаман? 
Сіз қалай қарайсыз к......? 

Практикалық Қайда/қалай қолдана аласыз....? 
Сіз қалай істер едіңіз....? 
Қайдан бақылауға болады.....? 

 
2-тапсырма. Нұсқаулық: Сізге Сіздің мінез-
құлқыңыздың кейбір ерекшеліктерін 

анықтауға көмектесетін 18 жұп пікірлер ұсынылады. Сіз өзіңіз туралы 
Сіздің көзқарасыңыз бен пікіріңізге сəйкес келетін біреуін таңдауыңыз керек. 

Практикалық тапсырма 

Ақпаратпен жұмыс істеу 
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Сұрақтарға ойланбай тез жауап беріңіз. Сіз даулы жағдайларда 
өзіңізді қалай ұстайсыз. Мұнда дұрыс немесе қате жауап болмауы мүмкін: 
адамдар жеке, əркім өз пікірін айтады. 

Рет.
№ 

Пікірлер 

«А» нұсқасы «Б» нұсқасы 

1 
Кейде мен басқаларға даулы 
мəселені шешу үшін өзіне 
жауапкершілік алуға мүмкіндік 
беремін 

Мен екеуіміздің де келісетінімізге назар 
аударуға тырысамын, ал біздің 
келіспейтінімізді талқыламаймыз 

2 Мен ымыралы шешімді табуға 
тырысамын 

Мен өз мүдделерімді жəне басқасының 
мүдделерін ескеріп, істі ретке келтіруге 
тырысамын 

3 Əдетте мен өз дегеніме қол жеткізуге 
тырысамын 

Мен басқасын тыныштандыруға жəне 
қарым-қатынасымызды сақтап қалуға 
тырысамын 

4 Мен ымыралы шешімді табуға 
тырысамын 

Кейде мен басқа адамның мүдделері 
үшін өз мүдделерімді құрбан етемін 

5 
Даулы жағдайды реттей отырып, мен 
əрқашан басқасынан қолдау табуға 
тырысамын 

Мен шиеленісті болдырмау үшін бəрін 
жасауға тырысамын 

6 Мен өзім үшін қиындықтарды 
болдырмауға тырысамын 

Мен өз дегеніме қол жеткізуге 
тырысамын 

7 
Мен уақыт өте келе оны түпкілікті 
шешу үшін даулы мəселені шешуді 
кейінге қалдыруға тырысамын 

Мен өз дегеніне қол жеткізу үшін, жол 
беруге болады деп есептеймін 

8 Əдетте мен өз мақсатыма қол 
жеткізуге тырысамын 

Мен ең алдымен барлық қозғалған 
мүдделер мен мəселелердің неден 
тұрғанын айқын анықтауға тырысамын 

9 
Уақыт өте келе туындаған 
келіспеушіліктер салдарынан 
əрдайым алаңдаудың қажеті жоқ деп 
ойлаймын 

Мен өз дегеніме қол жеткізу үшін бар 
күшімді саламын 

10 Мен өзімдікіме қатал түрде қол 
жеткізуге тырысамын 

Мен ымыралы шешімді табуға тырысып 
жатырмын 

11 Ең алдымен, мен барлық 
қатысушылардың мүдделері неден 

Мен басқаны тыныштандыруға жəне, 
негізінен, біздің қарым-қатынасымызды 
сақтауғатырысамын 
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тұратынын айқын анықтауға 
тырысамын 

12 Жиі мен дау тудыруы мүмкін 
позицияны ұстаудан қашамын 

Мен басқасына өз пікірінде қалуға 
мүмкіндік беремін, егер ол маған түсіне 
қараса 

13 Мен ымыралы щещімді ұсынамын Мен айтқандай жасауды талап етемін 

14 
Мен өз көзқарасымды басқаға 
айтамын жəне оның пікірін 
сұраймын 

Мен басқасына менің көзқарасымның 
қисындысы мен артықшылықтарын 
көрсетуге тырысамын 

15 
Мен басқаны тыныштандыруға жəне, 
негізінен, біздің қарым-
қатынасымызды сақтауғатырысамын 

Мен шиеленісті болдырмау үшін 
қажеттінің бəрін жасауға тырысамын 

16 Мен басқаның сезімдеріне тимеуге 
тырысамын 

Мен басқасын менің позициямның 
артықшылықтарына сендіруге 
тырысамын 

17 Əдетте мен өз мақсатыма қол 
жеткізуге тапжылмай тырысамын 

Мен пайдасыз шиеленісті болдырмау 
үшін бəрін жасауға тырысамын 

18 
Егер бұл басқаны бақытты етсе, мен 
оған өзінің айтқанын істеуге 
мүмкіндік беремін 

Мен басқамен мəмілеге отырамын, егер 
ол менің де мүдделерімді ескерсе 

 

1 А – 4 1В – 2 7А – 3 7В – 2 13А – 1 13В – 2 

2А -3 2А – 2 8А – 4 8В – 3 14А – 3 14В – 4 

3А-4 3В -5 9А – 5 9В – 1 15А – 5 15В – 2 

4А – 2 4В – 2 10А – 3 10В – 2 16А – 3 16В – 2 

5А – 3 5В – 1 11А – 4 11В – 3 17А – 4 17В – 2 

6 А -3 6В – 3 12А – 4 12В – 1 18А – 2 18В – 1 

 

 

 

 



45 
 

Тесттің кілті 

Рет.№ Бəсекелестік Ынтымақтастық Мəміле Жылыстау Бейімделу 

1 10-20  20-30  30-60  60-70 70-80 

 
3-тапсырма. Шағын топтарда жұмыс істей 
отырып, жағдайды талқылап, сұрақтарға 
жауап беріңіз 

 
Бұл жанжал мейрамханалар желісін азық-түлікпен жабдықтаумен 

айналысатын А ұйымында орын алған.Бұл ұйымның "FastFood" 
мейрамханаларын жабдықтайтын негізгі өнімі - "FrenchFries" картобы. Бұл 
өнім Германиядан В жеткізіледі, онымен төлем мерзімін кейінге қалдыру 
шартымен жеткізуге ұзақ мерзімді келісім-шартқа қол қойылған. Мамыр 
айындағы мерекелерге дейін бір апта бұрын Досжан ауырып қалды жəне өз 
міндеттерінің бір бөлігін өзінің орынбасары Айнураға тапсырды.Жұмыс 
аптасының соңында, жұма күні, көліктік компанияның жəне А ұйымының 
кедендік тобының кінəсінен Германиядан жеткізу үзіліп жатқаны анықталды, 
яғни, дүйсенбі күні қоймада картоп тапшылығы пайда болуы мүмкін, оны 
мереке кезінде мейрамханалар тұтынуды артуы тиіс. Досжан үйден В 
ұйымның жеткізілімімен жағдайды реттеуге тырысты, алайда ол болмады, 
жəне ол Айнурға дүйсенбі күні жұмыс күнінің аяқталуынан кешіктірмей 
белгілі бір үлгідегі картопты 3 т-дан кем емес көлемде жеткізе алатын кез 
келген жергілікті өнім берушіден жедел сатып алуды ұйымдастыруды 
тапсырды.Бұл шұғыл жағдайда Айнурада С ұйымдарына қойылған шарттарға 
баруға тура келді, ол А ұйымы үшін мүлдем тиімсіз болды: 2018 ж. соңына 
дейін əрекет ету мерзімімен шартқа қол қою жəне осы жеткізілімге 100% 
алдын ала төлем жасау. Айнурдың шарты жедел жеткізу болды. 

Дүйсенбі күні таңертең Айнура С ұйымына алдын ала төлемді жүргізді 
жəне Досжанға бұл мəселенің шешілгенін жəне жеткізілім жұмыс күннің 
соғына дейін болуы тиіс деп хабарлады.Сейсенбі күні Досжан жұмысқа 
шығып, картоптың əлі əкелмегенін біліп, Айнураны анықтауды сұрады. Ол С 
ұйымына қоңырау шалып, оған төлем тапсырмасының жеткіліксіз екенін 
хабарлады жəне жөнелту олардың шотына ақша түскен кезде ғана, яғни 
сəрсенбіден ерте емес жүргізілетінін айтты, өйткені Қазақстанда банктен 
банкке ақша бір күннен аса аударылады.Досжан Айнураны сəтсіз мəміле 
жасағанына айыптай бастады. Досжанның кəсіпқой емес деген айыптауына ол 
өзіне аса үлкен жауапкершілік жүктегенін жəне оған тез арада жеткізу туралы 
С ұйыммен келіскені жақсы деп жауап берді. Досжан С ұйымына қоңырау 
шалып, олар ақша түскенше жеткізуден бас тартты.Сəрсенбі күні Германиядан 
картоп салынған машина келді,ал С ұйымынан машина əлі де келген жоқ. 

Ситуациялық тапсырма 
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Нəтижесінде, А ұйымы керек емес картобы үшін алдн ала төлем жасаған 
мөлшеріндешығынға ұшырады. Сонымен қатар, шартқа қол қойып, ол 2018 
жылдың соңына дейін В ұйымындағы сияқты, бірақ С ұйымының тауарлық 
үстеме бағамен картопты сатып алуды өзіне жүктеді. 

ЖАҒДАЙҒА ҚОЙЫЛАТЫН СҰРАҚ  
1. Досжанға фирманы іздеуге қатысу керек пе еді немесе ол Айнураға 

бұл істі басынан аяғына дейін жүргізуге тапсырма беруі керек пе еді? 
2. Досжан жағдайды жақсы бақыламады деп айтуға бола ма? Ол 

мүлдем сау болмаған кезде мұны істеу керек пе еді? 
3. Айнураның С ұйымымен жағдайды өзгерту мүмкін болмаған соң, оған 

Досжан тым үлкен жауапкершілік жүктегені туралы сөзі əділ болды ма? 
4. Досжанның болашақта Айнураның кəсібилігіне сенім білдірмеуге 

негізі бар ма? 
5. Шығын үшін жауапкершілік кімге жатады? 
6. Бұл жағдай Айнура мен Досжан арасындағы түсініспеушіліктің 

салдары болды ма? Сіз оларға алдағы уақытта өзін қалай ұстауға кеңес берер 
едіңіз? 

 
4-тапсырма. Шағын топтарда жұмыс істей 
отырып, əлемдік тəжірибе мысалында келіссөздер 
жүргізудің үздік тактикасы жобасын əзірлеңіз. 

Кестені толтыра отырып, 2-3 минут жобаны қорғауды дайындаңыз: 
 

рет 
№ 

Келіссөздер 
жүргізудің 
тактикалық тəсілдер 

Мəні 

1. «Талейрана» 
тактикасы 
 

Бұл тактикалық тəсіл белгілі француз дипломатының атын 
алды. Оның мəні келесіде–алдыменкеліссөздердің 
қаруларын (дəлелдер, принциптер) табу жəне оларды 
қолдану тактикасын меңгеру (дайындық арқылы); 
одақтастардың бөліну мен қорқыныштарын пайдаланып, 
оларды бөлу; мүдделер ортақтығын көрсете отырып, қарсы 
одақтастарды жеңу. 

2. «Абзал дос» 
тактикасы 

Мəні – өз қалауынды нақты тұжырымдау; қарсыласты 
бірден жауап бермеуді сұрау. 

3.   

4.   

5   

6.   

 

Жобалау жұмысы 
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5-тапсырма. Сабақ ақпаратын, жеке жəне 
кəсіби тəжірибені пайдаланып, эссе 

жазыңыз, жобаны əзірлеу барысында айқындалған келіссөздер жүргізу 
кезіндегі туындайтын мəселелерді шешу жолдарын ұсыныңыз. 

1. Проблеманы анықтау. 
2. Мəселелерді шешу шеңберінде бірегейлі, өзіндік тезистерді келтіру. 
3. Тезистерді ұтысты дəлелдермен дəлелдеу. 
4. Проблеманы шешу, қорытындылар. 
5. Жұмыс анық айқындалған кіріспеден, негізгі бөліктен жəне 

қорытындыдан тұруы тиіс. 
6. Жұмыс көлемі 150-200 сөз.  
 
3.2. ТИІМДІ КОММУНИКАЦИЯНЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ. 
 

Коммуникация (лат. communicatio, хабарлама) – ақпарат 
алмасудың ерекше актісі, эмоциялық жəне зияткерлік 
мазмұнды беру процесі. 

Іскерлік коммуникация – бұл пəндік қызметтің қандай да бір түрін 
оңтайландыруға бағытталған өзара іс-қимыл процесі: өндірістік, ғылыми жəне 
т. б. Іскерлік коммуникацияда қарым-қатынас бойынша серіктес əрқашан 
басқа адамдар үшін маңызды тұлға ретінде əрекет етеді. 

Реципиент - коммуникация жүйесінде хабарламаны қабылдайтын жəне 
оған жауап беретін тарап. 

Коммуникация теориясы, theoria– белгілі бір заңдылықтар немесе 
маңызды өзара байланыстар туралы тұтас түсінік беретін 
коммуникативистикадағы негізгі идеялар жүйесі 

 
Коммуникация (лат. communicatio) - бұл 
коммуникация субъектілері қатысатын өзара 

түсіністікке əкелетін ақпарат алмасу процесі. Ақпаратты жіберуші мен 
алушы субъектілер ретінде əрекет етеді. Коммуникация сондай-ақ 
коммуникация тəсілі мен нысанын, яғни берілетін ақпаратты қамтиды. 

Тиімділік-жақсы нəтиже беру қабілеті. Осыған жақынұғымдар:  
 өндірімділік,  
 өнімділік,  
 əрекеттілік,  
 нəтижелілік. 
Осы тəсілдерді қолдана отырып, Ф.И. Шарков келесі анықтама береді 

Коммуникацияның тиімділігі– бұл коммуникативтік қызметті 
ұйымдастырудан алынған нəтиженің жəне оны алуға жұмсалған 
шығындардың қатынасы. 
 
 

Глоссарий 

Теориялық материал 

Жеке-бағалау тапсырмасы 
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Бұл ұғым коммуникацияны жүзеге асыруға 
арналған шығындардың жəне коммуникация 
мақсаттарына қол жеткізу кезінде алынатын 
нəтижелердің өзара шарттылығын көрсетеді. 
Коммуникацияның тиімділігін анықтаудың əртүрлі 
тəсілдері, шын мəнінде, бір негізгі ойды білдіреді: 
тиімділік бастапқыда қойылған мақсаттың 
коммуникация актісінің түпкілікті нəтижесіне 
арақатынасының дəрежесі ретінде айқындаған жөн. 

Коммуникацияның əсері деп аталатын коммуникацияның соңғы 
нəтижесі не? 

В. Б. Кашкин əсерлер қатарына мыналарды 
жатқызады: ақпарат алушының білімдеріндегі 
өзгерістер, қондырғылардың өзгеруі (индивидтің 
тұрақты ұсыныстары), хабарлама алушының мінез-
құлқының өзгеруі (сайлауға дауыс беру, тауар немесе 
қызмет сатып алу, жоғары тұрған бастықтың жұмыста 
ұсынымдарын орындау немесе жұмысқа уақытында 
келу). 

 
 
М.А. Василиктің пікірінше, коммуникация 

əсерлерінің қатарына жатады:  
- утилитарлық,  
- эмоциялық,  
- танымдық қызығушылықты 

қанағаттандыру, индивидтің позициясын күшейту, 
эстетикалық əсер. 

 
 

Тұлғааралық коммуникациялар–қандайда бір ақпаратты (фактілерді, 
пікірлерді жəне т.б.) вербалды (ауызша немесе жазбаша түрде) немесе 
бейвербалды (қаңылтыр, қалыптар, интонация жəне т. б.) түрде қажетті 
реакцияға жауап ретінде алу мақсатымен беру. Тиімді тұлғааралық 
коммуникация басқаруда өте маңызды, себебі менеджменттегі көптеген 
міндеттерді шешу адамдардың бір-бірімен өзара іс-қимылында құрылады 
(бастық-бағынышты, бір-біріне бағынышты). 

Ұйымдастыру коммуникациялары–ақпараттоптардың немесе 
ұйымдардың контекстінде беріледі (презентациялар, бұйрықтар, 
нұсқаулықтар, өкімдер жəне т.б.). 

Ұйымдастыру коммуникациясының басты міндеті–коммуникациялық 
желі шеңберінде ақпараттық ағындарды қалыптастыру жəне жетілдіру. 

Ұйымның коммуникациялық желісі көлденең, тік жəне диагональды 
байланыстарды қамтиды. 

 
3.2.3-сур. М.А. 
Василик 

 

3.2.2-сур. В.Б.Кашкин 

3.2.1-сур.. Ф.И.Шарков 
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Тік байланыстар басшы мен орындаушылар арасында орнатылады. 
Мұндай байланыстардың мысалы-есептік ақпаратты ұсыну (төменнен 
жоғары). 

Көлденең коммуникациялар ұйымдық құрылымның бір деңгейіне 
тиесілі ұйымның бөлімшелері немесе оның мүшелері арасында болады. 

Диагональды коммуникациялар–бұлтік байланыстарға қатысы жоқ 
ұйымның басқа деңгейлерінің бөлімшелерімен байланыс. 

Ақпаратпен алмасу барысында төрт негізгі элемент бөлінеді: 
 жіберуші — идеяны генерациялайтын немесе ақпаратты жинайтын 

жəне оны тарататын тұлға; 
 хабарлама — символдармен кодталған ақпараттың өзі; 
 арна — ақпаратты жіберу құралы; 
 алушы — ақпарат арналған жəне оны түсіндіретін тұлға. 
Егер ақпарат алушы оның мазмұнын жөнелтуші салған мағынаға 

барабар түсінсе, коммуникация табысты болып саналады. 
Алайда, ішкі ұйымдастыру коммуникацияларын жиі елемейді. Бұл 

бірнеше себептер бойынша болады, олардың арасында – басшыларда 
уақыттың жетіспеуі (маңызды жобалар, қысатын мерзімдер, кездесулер жəне 
т.б.), іскерлік ақпараттың жалпы шамадан тыс жүктелуі, сондай-ақ көп 
ғасырлық болмаса да, көпжылдық, жоғарыдан төмен қарай бір бағытты 
байланыстардың дəстүрі. 

Коммуникацияның тиімділігін төмендететін факторлар 
коммуникациялық кедергілер деп аталады. Объективті себептерден басқа 
коммуникацияларды жəне субъективті факторларды қиындатады. Мысалы, 
жаңалығына байланысты, алғашқы көргенде күмəнді болып көрінетін немесе 
стереотиптерге байланысты жаңа идеяларды жоққа шығаратынадамдардың 
алдын ала ойлары. Нəтижесінде хабарламаны қабылдау бұрмаланады жəне 
оның нəтижелілігі төмендейді, кері байланыс процесі баяулайды. 

Коммуникацияның тиімділігі əртүрлі болуы мүмкін. Шетелдік 
зерттеулердің мəліметтері бойынша көлденең байланыстардың нəтижелілігі 
90% – ға, тік байланыстардың-20-25% - ға жетеді (басшылардан шығатын 
ақпарат саны қызметкерлерге жетеді жəне оларды дұрыс түсінеді). Басқаша 
айтқанда, орындаушылар өздеріне арналған ақпараттың бесінші бөлігіне ғана 
ие бола отырып, өз функцияларын жүзеге асыруға қабілетті. 

Тік (көтерілетін де, төмен түсетін де) коммуникациялардың жеткіліксіз 
тиімділігі кəсіпорынның бірінші басшысының кабинетінен шығып, жақын 
маңдағы жұмысшылар бастығы (бригадир) ақпараттың тек 30%–ын ғана, ал 
цех бастығы-шамамен 40%-ын ғана шығарады деген деректерді растайды. 
Төменнен жоғарыға коммуникация одан да тиімсіз, өйткені бастыққа 10%-дан 
аспайтын ақпарат келеді. Бұл коммуникацияны ұйымдастырудағы барлық 
мүмкіндіктердің пайдаланылмайтынын көрсетеді. 

Коммуникациялық процестердің табысы алушы тарапынан да, ақпарат 
жіберуші тарапынан да этикалық нормаларды сақтаумен органикалық 
байланысты екенін есте сақтау маңызды. Коммуникациялардың тиімділігі 
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хабарламаның құрылғанына байланысты. Оны құру кезінде мынадай 
реттілікті сақтау қажет: мүддеге назар аударудан, негізгі ережелерге деген 
қызығушылықтан, бөлшектерді қарсылықтар мен мəселелерге нақтылаудан, 
бұдан əрі – қорытынды мен əрекетке шақырудан. 

Коммуникацияларды жетілдіру үшін ұсынылады: 
 ұйымда ақпараттық ағындарды басқаруды қамтамасыз ету, яғни 

басқарудың барлық деңгейлеріндегі ақпаратқа қажеттілікті нақты ұсыну жəне 
осы қажеттіліктерге сəйкес ақпарат ағындарын ұйымдастыру; 

 хабарламаларды жіберу кезінде бірнеше байланыс арналарын 
(мысалы, жазбаша жəне ауызша сөйлеу) қатар пайдалану; 

 ақпарат алмасу процестеріне тұрақты назар аудару (қол 
астындағылармен кездесулер, алдағы өзгерістерді талқылау, бақылау 
нəтижелері бойынша есептер); 

 кері байланыс жүйесін ұйымдастыру (қызметкерлерге сұрау салу, 
қызметкерлерден ұсыныстар жинау жүйесі, кадрларды ротациялау); 

 практиковать выпуск информационных бюллетеней; 
 ақпараттық бюллетеньдер шығаруды тəжірибеге енгізу; 
  басқарма қызметкерлерінің біліктілігін арттыруды қамтамасыз ету; 
  заманауи ақпараттық технологияларды қолдану (видеоконференция 

жəне т. б.). 
Коммуникацияны табысты жүзеге асыру үшін менеджерлер келесі 

ережелерді басшылыққа алуы тиіс: 
Коммуникацияның алдында жолдаудағы идеяларды нақты анықтау. 

Жолдау жіберілген жəне оған қатысты адамдардың мақсаттары мен 
міндеттерін ескеру қажет. 

Əрбір коммуникацияның шынайы мақсатын талдау. Ең маңызды 
мақсаттарды анықтау, содан кейін тілді, интонацияны жəне жалпы көзқарасты 
олардың барлығын қойылған мақсатқа қол жеткізуге ықпал ету үшін бейімдеу 
қажет. Бір коммуникациямен көпке қол жеткізбеген жөн. 

Кез-келген коммуникацияда барлық физикалық жəне адами ортаны 
талдау. Коммуникацияның уақытын таңдаудың, жеке немесе басқа да 
коммуникация нысанының, ұйымдағы, бөлімшедегі жəне т. б. əлеуметтік 
климаттың үлкен маңызы бар. Коммуникация ортаның өзгеріп тұратын 
жағдайларына үнемі бейімделуі тиіс. 

Коммуникацияны жоспарлау кезінде басқа қызметкерлермен кеңесу 
қажет; басқа қызметкерлердің қатысуына қол жеткізу өте маңызды. Бұл 
хабарламаға қосымша сенім мен объективтілік беруі мүмкін. Жиі 
коммуникацияны жоспарлауға көмек көрсеткендер оған белсенді қолдау 
көрсетеді. 

Хабарламаның интонациясы мен негізгі мазмұнына ең мұқият назар 
аудару керек. Бұл хабарлама жіберілген адамдардың позициясына əсер етеді. 

Мүмкіндіктер ұсынылған кезде оларды пайдалану керек, хабарламаға 
оның алушы үшін пайдалы жəне бағалы нəрселерді қосу керек. Бағынушылар 
мұндай хабарламаларға үлкен дайындықпен жауап береді. 
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Коммуникацияны бүгінгі күні ғана 
емес, болашаққа да орнату қажет. 
Коммуникация бірінші кезекте тікелей 
міндеттерді шешуге бағытталса да, ол 
өткен тəжірибені ескере отырып 
ұйымдастырылуы жəне ұйымның ұзақ 
мерзімді мүдделері мен мақсаттарына 
сəйкес келуі тиіс. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.1-сұлба. Тамақтандыру кəсіпорынның құрылымы 

 
1-тапсырма. Оқу материалы негізінде 
кластерлерді толтырыңыз: 

 

 
 

Ақпаратпен жұмыс істеу 

Бас директор 

Директордың 
жалпы мəселелер 
жөніндегі 
орынбасары

Диреткордың 
жабдықтау 
жөніндегі 

Аға аспаз Директордың 
қаражат 
жөніндегі

Əкімші 

Даяшылар 

Бармен 

Жинаушылар 

Жабдықтау 
жөніндегі 

Жүргізуші 

Аспаздар  

Ыдыс жуушы 

Бас бухгалтер 

Бухгалтер 

Кассир 
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2-тапсырма. Кестенің ақпаратын 
зерделеп, шағын топтарда талқылаңыз 
жəне кім кіммен қатынасатынын 
жазыңыз? 

 
Қызметкер  Действие при организации банкета С кем? 
Мейрамхананы 
басқарушы 

Мейрамханадағы жалпы үрдістерді 
бақылайды 
Пайда мен шығындардың арақатынасын 
қадағалайды  
Қызметкерлерді жалдайды жəне басқарады 
Маркетингтік бастамалармен жұмыс 
істейді 

 

Бас аспаз Ас үй жұмысын үйлестіреді 
Азық-түлік пен мүкəммалға жұмсалатын 
шығыстарды бақылайды жəне 
монтаждайды 
Ірі банкеттер немесе ерекше іс-шаралар 
үшін өзі дайындайды 
Ас үй операцияларына, процестерге жауап 
береді 
Тапсырмаларды бөледі жəне аспаздарды 
басқарады 
Азық-түлікке тапсырыс беру жəне 
мүкəммалды басқару кезінде көмектеседі 

 

Аспаз Тағамдарды көркемдік элементтермен 
дайындауға жəне безендіруге көмектеседі 
Ас үйде азық-түліктерді дайындайды  
Тамақ əзірлеу үшін өнімдерді тазалайды, 
тұрайды, жинайды жəне дайындау 
бойынша өзге де операцияларды 
орындайды 
Ас үйде тамақ дайындайды 
Гриль, қуыру немесе бұқтыруды қоса 
алғанда, бір немесе бірнеше ас үй 
станцияларында жұмыс істейді 

 

Близкие 
понятие 

эффективн
ости

Практикалық тапсырма 
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Бастығынан немесе бас аспаздан нұсқаулар 
алады 

Су-шеф (бас 
аспаздың 
көмекшісі) 

Бас аспаздан кейін екінші адам 
Ас үйді басқарады 

 

Аспаз-кондитер Қамырды, пісірілген өнімдерді дайындауға 
немесе десерт пісіруге жауап береді 

 

Ыдыс жуушы Ыдыс жуғыш жабдығын пайдалану мен 
күтім жасағаны үшін жауап береді 
Ыдыс жуғыш машиналарға арналған 
құралдарды араластырады 
Жуылған ыдысты жəне ас үй құрал-
жабдықтарын, басқа да заттарды басқарады 
Ас үйде кептелістің пайда болуын алдын 
алады 

 

Метрдотель Банкетті қабылдау жəне жоспарлаумен 
айналысу  
Асүй мен банкет залының арасындағы 
нақты коммуникацияны қадағалайды 
Кіргенде клиенттерді қарсы алады 
Қонақтарды шығарып салады жəне 
орналастырады 
Даяшыларды жібереді, банкет залындағы 
жағдайды бақылайды 
Элиталық қызмет көрсету жағдайын 
қолдайды 

 

Даяшы Банкетке залды дайындайды 
Үстелдерді əзірлейді 
Жедел береді 
Қонақтарға назар аударады 
Дайын тамақ береді 
Сусын береді 
Үстелдерді жинайды 

 

Бармен Аралас сусындар дайындайды, шарап 
немесе сыра құяды, бөтелкеленген жəне 
алкогольсіз сусындар береді 

 

 
3-тапсырма. Өткен тақырыпқа сəйкес сұрақтар 
құрып, пайымдау жасаңыз. 

 
№  Сұрақтар Жауаптар 
1 Атап бер   

 
2 Неге   
3 Түсіндір   
4 Ұсыныс жаса   
5 Бөліс   

 

Жобалық қызмет 
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 Атап бер. Білімді жаңғыртуды болжайды. Бұл ең қарапайым сұрақтар. 
Студентке тек пəнді, құбылысты, терминді жəне т. б. атау ұсынылады. 

 Неге. Бұл сұрақтар блогы себеп-салдарлық байланыстарды 
қалыптастыруға, яғни көрсетілген затпен, құбылыспен болатын процестерді 
сипаттауға мүмкіндік береді.  

 Түсіндір. Бұл нақытлау сұрақтары. Олар мəселені түрлі аспектілерде 
көруге жəне берілген мəселенің барлық жақтарына назар аударуға 
көмектеседі. 

 Ұсыныс жаса. Оқушы қандай да бір ережені қолдануға мүмкіндік 
беретін өз міндетін ұсынуы тиіс. Немесе өз проблемасын, өз идеяларын ұсыну. 
Яғни, оқушы нақты жағдайларды шешу үшін қандай да бір білімді тəжірибеде 
қалай пайдалану керектігін түсіндіруі тиіс. 

 Ойлап тап - бұл болжам, ой элементі бар шығармашылық сұрақтар. 
 Бөліс - бұл блоктың сұрақтары оқушылардың ойлау қызметін 

белсендіруге, оларды талдауға, фактілер мен тергеулерді бөлуге, алынған 
мəліметтердің маңыздылығын бағалауға, олардың бағалауына назар аударуға 
үйретуге арналған. 

 
4-тапсырма. Презентация сапасын 
бағалау критерийлеріне сүйене отырып, 

сабақ ақпаратын презентация түрінде ұсыныңыз. Аудитория алдында 
сөз сөйлеңіз (5 мин). 

 
№ Критерийлер Баға Ұпайлар 

саны 
1 Құрылым – слайдтар саны сөз сөйлеудің мазмұны 

мен ұзақтығына сəйкес келеді (5 
минуттық сөз сөйлеу үшін 10 слайдтан 
артық емес пайдалануға ұсынылады) – 
титулдық слайд жəне қорытынды бар 
слайд болу керек 

5 ұпайға дейін 

2 Көрнекілік жақсы сапалы иллюстрациялар, анық 
бейнемен, мəтін оңай оқылады – 
ақпараттың көрнекілік құралдары 
(кестелер, схемалар, графиктер жəне т. б.) 
қолданылады 

5 ұпайға дейін 

3 Дизайн 
жəнебаптау 

– слайдтарды рəсімдеу тақырыпқа сəйкес 
келеді, мазмұнды қабылдауға кедергі 
болмайды, презентацияның барлық 
слайдтары үшін безендірудің бір үлгісі 
қолданылады 

3 ұпайға дейін 

4 Мазмұны презентация зерттеудің негізгі кезеңдерін 
көрсетеді (мəселе, мақсат, гипотеза, 
жұмыс барысы, қорытындылар, 
ресурстар) – жұмыс тақырыбы бойынша 
толық, түсінікті ақпаратты қамтиды – 

3 ұпайға дейін 

Жеке бағалау тапсырмасы 
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орфографиялық жəне пунктуациялық 
сауаттылық 

5 Сөз сөйлеуге 
қойылатын 
талаптар 

сөйлеуші мазмұнды еркін меңгерген, 
материалды анық жəне сауатты 
баяндайды – сөйлеуші аудиторияның 
сұрақтары мен ескертулеріне еркін жəне 
дұрыс жауап береді – сөйлеуші регламент 
шеңберінде дəл үлгіреді (5 минут) 

4ұпайға 
дейін 

 Ең жоғары ұпай 20ұпай 
 

3.3-ТАҚЫРЫП. ТЕЛЕФОН ҚОНЫРАУЛАРЫН ҚАБЫЛДАУДЫ 
ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ, «ТЕЛЕФОН ЭТИКЕТІН» САҚТАУ. 

 

тикет–ол жоқтар үшін сана болып келеді. Вольтер  
(Мари Франсуа Аруэ) 

 
Этикет(фр.Etiquette - жапсырма, этикетка) – адамдарға деген 
қарым-қатынастың сыртқы көріністеріне қатысты ережелер 

жиынтығы (айналасындағылармен араласу, қарым-қатынас жəне сəлемдесу 
нысандары, қоғамдық орындардағы мінез-құлық, мəнерлер мен киім жəне т. 
б.).  

Телефон этикеті – бұл техникалық құралдардың көмегімен тілдесу. 
Этикалық оқу - ұйым немесе мекеме қызметкерлерінің этикалық 

деңгейін арттыру тəсілдері мен əдістерінің жиынтығы. 
 

Қазіргі өмірді телефонсыз елестету мүмкін 
емес. Ол іскерлік жəне жеке өмірге берік 

кірді, жəне интернет арқылы қарым-қатынастың дамуына қарамастан, өз 
позицияларын тапсырғысы келмейді. Телефон байланысы əр түрлі бағыттағы 

компаниялардың, фирмалардың жəне 
ұйымдардың қызметінде үлкен маңызға ие, 
өйткені қашықтыққа қарамастан үздіксіз ақпарат 
алмасуды қамтамасыз етеді. Көптеген 
мəселелердің телефон арқылы тез жəне 
ешқандай қосымша шығындарсыз (пошта, көлік 
жəне т. б.) шешілетіні туралы айтпай-ақ қояйық. 
Орта есеппен іскерлік сөйлесулерге жұмыс 

уақытының 4-тен 25 пайызына дейін жəне телефон тұрақты жұмыс «құралы» 
болып табылған жағдайда 90 пайызға дейін кететіні есептелген. 

Телефон байланысы кез келген қашықтықта үздіксіз екі жақты ақпарат 
алмасуды қамтамасыз етеді. Телефон арқылы келіссөздер жүргізіледі, өкімдер 
беріледі, өтініштер баяндалады, консультациялар беріледі, анықтамалар 
беріледі жəне жиі шарт жасаудың алғашқы қадамы телефон арқылы сөйлесу 
болып табылады. 

Глоссарий  

Зерттеу үшін материалдар 
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Əр ұйым қызметкерінің телефон этикетін сақтау норма болып 
табылады, ол: 

 
3.3.1-сұлба. Қызметкердің телефонмен сөйлескен кездегі іс-əрекеттері 

 
Іскерлік телефондық қарым-қатынастың жазылмаған ережелері бар. 

Олар əдеттегі телефон этикетін де, іскерлік қарым-қатынас ерекшеліктерін де 
қамтиды. Бұл ережелерді екі жағдайға қатысты қарастырайық: біріншіден, 
сізге қоңырау шалғанда (кіріс қоңыраулар), екіншіден, сіз қоңырау шалғанда 
(шығыс қоңыраулар). 

 
Кіріс қоңырау кезінде телефонмен іскерлік əнгімені жүргізу 

Əр телефон қоңырауы кезінде телефон тұтқасын алу ұсынылады, себебі 
олай болмаған жағдайда қайта қоңырау шалуға мəжбүр болатын қызмет 
көрсетілмеген абоненттер саны үнемі жинақталатын болады. Сонымен қатар, 
Сізге қандай қоңыраудың пайдалы келісім-шарт немесе құнды ақпарат 
əкелетінін алдын ала білуге болмайды. 

Іскерлік телефон байланысында "иə", "алло", "тыңдаймын" жəне т.б. 
сияқты телефон қоңырауына бейтарап сəлемдесулерден бас тарту керек.Бұл 
сөздер түтікті кім жəне қандай ұйымда немесе фирмада алғаны туралы ақпарат 
бермейді.  

Сондықтан, əдетте салемдеседі, фирманың немесе оның бөлімшесінің 
атауы аталады, сондай-ақ өзін таныстырады. "Минимум" жəне "максимум" 
деп аталатын екі тəсіл қолданылады»: 

 
3.3.2-сұлба. Телефонмен сөйлесу кезіндегі «минимум» жəне «максимум» тəсілдері 

Кіріс қоңырауларға 
жауап береді

Компания атынан 
телефон қоңырауларын 

жасайды

Клиенттің қоңырауы 
кімге қайта жіберілуі 

мүмкін

«Минимум» тəсілі: Сəлемдесу+ ұйымның атауы. 

Мысалы: «Қайырлы күн, «Мирас» мейрамханасы!

«Максимум» тəсілі: «минимум» + тұтқаны алған адамның аты.      
Мысалы, «Қайырлы күн, «Мирас» мейрамханасы, 

Сізді Айна тыңдап тұр!»



57 
 

Мейрамхана үшін сəлемдесудің бірыңғай формасын қолданған дұрыс: 
біріншіден – бұлөте көрнекті, екіншіден-мейрамхана келбетін, өз стилін 
алады. Кез келген жағдайда абонент кіммен сөйлейтінін немесе ең болмағанда 
қайда түскенін білуі тиіс. Егер нөмір теру кезінде қате болса, түсінбеушілік 
бірден түсіндіріледі жəне оны анықтауға уақыт жоғалтпайды. 

Телефонмен əңгіме тез емес, тым баяу емес, мейірімді, тыныш түрде 
жүргізілуі керек. Сұхбаттасушының кəсіби деңгейін ескеру, өз пікірлерінің 
логикасын қадағалау, өз сөздерін дəлелдей отырып, бірақ наразылықсыз жəне 
агрессиясыз. 

 
Шығыс қоңырау кезінде телефонмен іскерлік əнгімені жүргізу 

Артық уақыттың жұмсалуынболдырмау үшін іскерлік телефон 
қоңырауына алдын ала дайындалу керек. Сөйлесу кезінде қажет болуы мүмкін 
барлық нəрсені қол астында ұстау керек (қажетті құжаттар, жазу құралдары 
жəне т.б.). Сондай-ақ, маңызды нəрсе жіберіп алмау жəне қажетсіз үзіліс 
жасамау үшін сұрақтар тізімін жасау қажет. 

Телефон қоңырауының оңтайлы уақыты бірге алынған үш белгі 
бойынша таңдалады: 

 болжам бойынша, қоңырау абонент үшін ыңғайлы болған кезде; 
 абонентке қоңырау шалу оңайырақ болғанда; 
 қоңырау шалу ыңғайлы болған кезде. 
Телефонмен сөйлесу кезінде дауыс интонациясын қадағалау керек. 

Дауыс көңіл-күй береді, мұны əңгімелесуші жақсы қабылдайды. Сондықтан 
эмоцияларды бақылау керек. Өз ашуларыңызды, шаршағандықтарыңызды 
немесе жаманды сұхбаттасушыға көңіл-күйіңізді қоюға болмайды. 
Интонацияға тіпті адам сөйлесетін поза əсер етеді. Егер сіз журналды еркін 
қолмен жанастыра отырып, креслода жатсаңыз, əңгімелесуші оны сезінеді деп 
сенімді бола аласыз. Адам жатып немесе жартылай отырғанда, диафрагма 
бұрышы өзгереді жəне оның дауысының тембрі өзгереді. Сондықтан 
əңгімелесуші сізді көрместен, сіздің жатқаныңызды "естиді". Ал бұл мүмкін 
емес, өйткені адамның дауысы қызықты жəне толық немқұрайлы 
көрінеді.Қажет болған жағдайда телефонмен сөйлесуді диктофонға тіркеуге 
болады, бірақ ол үшін міндетті түрде əңгімелесушінің келісімін сұрау керек, 
жекелеген жағдайларда тіпті оның жазбаша растауы қажет болуы 
мүмкін.Сөйлесуді бастау үшін сəтсіз фразаға "сізді мазалап жатқан 
...."айналымын жатқызуға болады. Осы фразадан кейін адам сымның басқа 
соңында алаңдай бастайды. Ақсақ маймыл туралы ойламауға тырысыңыз. Бұл 
мүмкін бе? «Болмайды» бөлшегі өшіріліп, фразаның екінші бөлігі 
қабылданады. Сіз осы «алаңдаушылыққа» кінəлі боласыз. 
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Қызмет көрсету ұйымдарына арналған телефон 
этикетінің ережелері 

 Түтікті 3-ші сигналға алыңыз. 10 секунд ішінде телефон қоңырауына 
сыпайы жауап беру. 

 Телефон арқылы сөйлескенде, міндетті түрде күлімдеңіз.Есіңізде 
болсын, сіз күлімдеген кезде, Сіздің дауысыңыз жағымды болады. Сондықтан, 
жиі күлімдеңіз. Кейбір телефон кəсіпқойлар, олар сөйлеп тұрған кезде, өз 
беттерін көру үшін, қарама-қарсы айна қояды. Мұның бəрі күлімдеуді 
бақылауға мүмкіндік береді. 

 "Қайырлы таң / күн / кеш...Мирас мейрамханасы, Менің атым ... ." 
нысаны бойынша өзіңізді таныстырыңыз. Сұхбаттасушымен барынша 
мейірімді жəне жігерлі сəлемдесіңіз. Клиентпен сөйлесуді "Қайырлы күн (таң, 
кеш)" сөзінен бастаған жөн. Бұл сөздер жай "сəлемнен" тірілеу жəне өзіне 
тартады. Естеріңізде болсын, сымның басқа ұшында біреу оны құрметтегенін, 
түсінгенін жəне, мүмкін, осы сəтте оған көмектескенін қалайды. Өз атыңызды 
атаңыз. Аты-жөніңізді жəне тегіңізді нақты атаңыз. ("Мирас мейрамханасы, 
Менің атым ... .»).  

 Уақытында жауап бермегенде ұзақ күткені үшін кешірім сұраймыз (10 
секундтан астам). 

 Сіздің дауысыңыз – сіздің визит карточкаңыз. Бірінші сөздердің 
мазмұны бойынша жəне дауыстың дыбысы бойынша клиент сіздің 
кəсібилігіңізді анықтайды, сізбен қарым-қатынас жасау стилін таңдайды. 
Есіңізде болсын, телефонмен сөйлескен кезде сіз сөздерді мимика жəне 
қимылмен қоса алмайсыз. Бұл жерде ең алдымен сіздің дауысыңыздың 
дыбысталуы, өз ойыңызды сауатты жеткізе білу жəне, əрине, міндетті шарт 
ретінде, сұхбаттасушыға құрмет көрсеткен маңызды. 

 Қонақтан бронь бойынша деректерді: күні мен уақыты, адам саны, 
отырғызу аймағы, қонақтың аты мен телефон нөмірін сыпайы біліңіз. Өтіну 
нұсқалары: "Рақым етіңіз...", "Сізден сұраймын...". 

 Қонақ өз қоңырауының мақсатын білдіргеннен кейін, қонақтың атын 
бірден анықтауға тырысыңыз: " Мен Сізді қалай атасам болады? ". Бірақ 
клиенттің атын тануға асығудың қажеті жоқ. Мұны сатып алушы ортаға 
бейімделгеннен кейін істеген жақсы. Одан əрі сөйлескен кезде клиентті 
атымен атаңыз. Атын айту – адамғақұрмет көрсеткенін білдіреді. Оны тез 
айтудың қажеті жоқ, əңгіме болып жатқан қарқынмен жəне сезіммен айтқан 
жөн. Егер клиенттің аты ерекше немесе қызықты болса, оны жақсы жаққа 
бұрып айтыңыз (адамға оны аты қызықты екен деп айтыңыз, көпшілікке бұл 
ұнайды) 

 Дыбыс сəйкестігін жасаңыз.Алғашқы фразаларды баяу, тыныш жəне 
түсінікті айтыңыз, сұхбаттасушыға өте көп ақпаратты құймаңыз – оған 
сөйлесуге уақыт беріңіз. Дауыспен ерекше маңызды сөздерді бөліп, 
интонацияны өзгертіңіз. Қысқа хабарламаларды қолданыңыз: яғни бір сөйлем 
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- бір ой. Сіздің дауысыңыз мүмкіндігінше терең жəне "барқыт" болуы керек, 
алайда мөлшерді сақтап, тым ойнап кетпеңіз. Сіз, сондай-ақ клиенттің 
дыбысына, ритміне, жəне клиенттің сөйлеу қарқынына икемделе аласыз. 
Сұхбаттасушыға бұл сəйкестік ұнайтын болады. Əрине, сөйлесу кезінде 
ауызда темекі, сағыз, мұзкəмпит, кофе, бөлмеде шу, музыка болса, бұл 
телефон келіссөздерінің раппортын бұзады. 

 Қонақға бронь бойынша барлық деректерді қайталаңыз жəне одан 
растау алыңыз. 

 "Емес", "жоқ", "болмайды" жəне "мүмкін емес"деген сөздерді 
қолданудан бас тарту. 

 Егер қонақ нақты үстелге қызығушылық білдірсе, оған үстел 
мүмкіндігінше ұсынылады деп хабарлаңыз. 

 Белсенді тыңдау техникасын пайдаланыңыз. Олар сіздің 
қызығушылығыңызды жəне тартылушылығыңызды көрсетеді. "Осылай..."," 
түсінікті... " жəне т.б. Сөйлесу уақытын бақылаңыз. Клиентке шетке кетуге 
жол бермеңіз. 

 Мейрамханада өткізілетін іс-шаралар туралы, егер олар брондау күні 
мен уақытымен сəйкес келсе, қонаққа міндетті түрде ескертіңіз. 

 Егер сізде бос үстел бар болса, қонаққа телефон арқылы брондаудан 
бас тартпаңыз. 

 Сұхбат берушіге қоңырау шалғаны үшін алғыс айтыңыз. Клиенттер 
əңгіме басында болған нəрселерді эмоциялық есте сақтауға жəне соңында 
болған əрекеттерді іс-қимыл жасауға нұсқау ретінде қабылдауға бейім. Əңгіме 
соңында əңгімелесушімен барынша тілектес болып қоштасыңыз. "Егер сізде 
қандай да бір сұрақтар туындаса, қоңырау шалыңыз, сізге көмектесуге 
қуаныштымыз", "Сау болыңыз. Сіздің мейрамханаңызға көңіл бөлгені, 
қызығушылық танытқаны үшін алғыс айтыңыз, қалған күнді немесе алдағы 
демалыс күндерін жақсы өткізуді тілеңіз. Сөйлесуді қоңырау шалған адам 
аяқтайтынын ұмытпаңыз.  

 Брондау нəтижелерін жазып отырыңыз. 

 

15-ереже. ƏР ТЕЛЕФОН АРҚЫЛЫ СӨЙЛЕСУДЕН САБАҚ 
АЛЫҢЫЗ 

1-тапсырма. Төменде көрсетілген 
ұсыныстарда, оқу материалының негізінде, 

көп нүктенің орнына сəйкес түйінді сөздерді таңдап алыңыз: этикет, 
тиіс, қадағалау, аты, қоңырау. 

Ақпаратпен жұмыс істеу 
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2-тапсырма. Шағын топтарда жұмыс істей 
отырып, мейрамхана бизнесіндегі телефон 

келіссөздерін кестеге жазыңыз. 
 

Жағдай Мейрамхана 
қызметкерлері 

Кіммен? 

Тапсырыс алу Метрдотель Қонақ 
   
   
   

 
3-тапсырма. Сіз мейрамхананың 
метрдотелі болып табыласыз жəне жұмысқа 

жаңа қызметкерді қабылдайсыз. Келесі күні жаңа қызметкер телефон арқылы 
тапсырыс алады. Қоңырау шалған клиент адекватты емес болды. Клиент 
тапсырыс берілген тағамның құрамы туралы сұрады, ал ол білмеді жəне 
жағымсыз жауап берді. Клиент соған долданып, тұтқаға əкімшіні шақырды. 
Сіз əкімші ретінде осы жағдайдан шығу үшін клиентке не ұсына аласыз? 
Жағдайды талқылаңыз жəне шағын топтан сөз дайындаңыз. 

1. Сіз қалай ойлайсыз, мұндай жағдайда даяшыға қандай шаралар 
қабылданады? 

2. Сіз өз тұтынушыңызға ол сіздің кəсіпорныңыз туралы өз пікірін 
өзгертпеуі үшін не ұсына аласыз? 

3. «Егер дөрекі сөйлессе, оны елемеу жəне тек келеңсіз жауап беру 
керек» деген пікір дұрыс па? 

 
4-тапсырма. Теориялық ақпаратты мұқият 
зерттеп, оны шағын топтарда талқылаңыз. 

"Сыртқы жəне ішкі телефон байланысы" мейрамханасының барлық 
қызметкерлері үшін телефон сөйлесулерін жүргізудің жалпы ережелерін 
жасаңыз.  

 

•Телефонмен ........корпоративтік мəдениеттің бөлігі жəне имидждің маңызды 
компоненттерінің бірі болып табылады.

•Сөйлесу уақытында мұқият дикцияны .......... керек.

•Қонақтың ................... атау

•Телефонмен əңгілемесуді ......... мейрімде, сабырлы, тез емес, бірақ тым баяу да емес 
жүргізу.

•Іскерлік телефон қатынасында, телефон .........., "иə", "алло", "тыңдап тұрмын" сияқты 
бейтарап сəлемдесулерден бас тартқан жөн

Практикалық тапсырма 

Ситуациялық тапсырма 

Практикалық тапсырма 
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Сізге бір немесе бірнеше дұрыс жауабы 
бар тест түрінде тапсырмалар 

ұсынылады. Барлық дұрыс жауаптарды таңдаңыз. 
 
1. Егер сізге қоғырау шалса, тұтқаны қай сигналда алу ұсынылады 
А. 3-ші сигналда 
В. 5-ші сигналда 
С. 1-ші сигналда 
Д. 10-шы сигналда 
2. Телефонмен сөйлесу кезінде міндетті түрде 
А. Күлімсіреңіз 
В. Күліңіз 
С. Бұртиыңыз 
Д. Орындыққа отырыңыз 
3. Клиентпен сөйлесуді қай сөзден бастау керек 
А. Қайырлы күн (таң, кеш) 
В. Қалыңыз қалай? 
С. Сіздің атыңыз кім? 
Д. Сізді қалай атайын? 
4. Егер сіз тұтқаны ұзақ алмасаңыз, бұл нені көрсетеді 
А. компанияның төмен корпоративтік мəдениетін 
В. компанияның жоғары корпоративтік мəдениетін 
С. сіздің бос емес екендігіңізді 
Д. қонақтар туралы қамқорлығыңызды 
5. Атын айту – нені білдіреді 
А. адамға деген құрметті 
В. адамға деген құрметсіздікті 
С. адам туралы қамқорлықты 
Д. алаңдауды 
6. Əңгіменің соңында 
А. əңгімелесушімен барынша тілектес болыңыз 
В. əңгімелесушінің атын сұраңыз 
С. əңгімелесушінің тілектерін біліңіз 
Д. əңгімелесушімен барынша тез қоштасыңыз 
7. Сөйлесу нəтижелерін 
А. жазып алыңыз 
В. ұмытыңыз 
С. есте сақтаңыз 
D. барлық қонақтарға беріңіз 
9. Сұхбаттасушыны кеңсеге шақыра отырып, айтыңыз 
А. нақты мекен-жайды 
В. болжалды мекен-жайды 
С. үлгілі жолды 
D. қонақ үйдің ерекшеліктерін 

Жеке-бағалау тапсырмасы 
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10 Телефонмен сөйлесу кезіндегі - бөлмедегі шу, əуен 
А. келіссөздерге кедергі келтіреді 
В. зейін қоюға көмектеседі 
С. сөйлеуді жақсартады 
Д. дикцияны жақсартады 
11. Сөйлесу кезінде – телефонмен сөйлесу кезінде сағыз, мұз кəмпит, 

кофе 
А. келіссөздерге кедергі келтіреді 
В. зейін қоюға көмектеседі 
С. сөйлеуді жақсартады 
Д. дикцияны жақсартады 
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4-ТАРАУ. САПА МЕНЕДЖМЕНТІ ЖҮЙЕСІН ЖОСПАРЛАУ 
ЖƏНЕ ПАЙДАЛАНУ. 

4.1. Сапа менеджменті жүйесінің мəнін түсіну 
 

Сапа – бұл ешкім қарамаған жағдайда да бəрін дұрыс істеп жатқан кез. 
Генри Форд 

 
Сапаны басқару мəселесі адамдардың бұл туралы аз білуінде емес, 

мəселе олар бəрін біледі деп ойлауында 
Питер Друкер 

 
Өз ойыңды өзгерт, сонда сен өз əлеміңді өзгертесің 

Стюарт Б. Джонсон 
 

Глоссарий (ҚР МЕМСТ ИСО 9000-2015 "Сапа менеджменті жүйесі. 
Негізгі ережелер жəне сөздік") 

1. ұйым (organization)- Жауапкершілігі, өкілдіктері бар жəне өз 
функцияларын олардың мақсаттарына қол жеткізу үшін орындайтын, 
белгілі бір қатынастармен байланысты тұлға немесе адамдар тобы 

2. менеджмент (management): Ұйымды басқару жəне жетекшілік ету 
бойынша үйлестірілген қызмет 

3. сапа менеджменті 
(qualitymanagement): Менеджмент (management) сапаға қолданылады 

4. жақсарту (improvement): Қызмет нəтижелерін жақсарту бойынша 
əрекеттер 

5. сапаны жоспарлау (quality 
planning): Сапасаласындағымақсаттарды белгілеуге бағытталған жəне 
сапа саласындағы мақсаттарға қол жеткізу үшін қажетті операциялық 
процестер мен тиісті ресурстарды айқындайтын 
сапаменеджментінің бөлігі. 

6. сапаны қамтамасыз ету (quality 
assurance): Сапағақойылатынталаптар 
орындалатынына сенімділікке бағытталған 
сапаменеджментінің бөлігі. 

7. сапаны басқару (quality 
control): Сапағақойылатынталаптарды 
орындауға бағытталған сапаменеджментінің 
бөлігі. 

8. сапаны жақсарту (quality improvement): Сапа талаптарын 
орындау қабілетін арттыруға бағытталған сапа менеджментінің бөлігі 

9. процесс (process): Белгіленген нəтижені алу үшін кіруді 
пайдаланатын өзара байланысты жəне(немесе) өзара іс-қимыл жасайтын 
қызмет түрлерінің жиынтығы. 
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10. жүйе (system): Өзара байланысты жəне (немесе) өзара іс-қимыл 
жасайтын элементтердің жиынтығы. 

11. менеджмент жүйесі (management system):Осы мақсаттарға жету 
үшін саясаттарды, мақсаттар мен процестерді əзірлеу үшін ұйымның 
өзара байланысты немесе өзара іс-қимыл жасайтын элементтерінің 
жиынтығы. 

12. СМЖ сапа менеджменті жүйесін құру (quality management 
system realization): Сапа менеджменті жүйесін əзірлеу, құжаттау, енгізу, 
жұмыс істеуін қамтамасыз ету жəне тұрақты жақсарту процесі  

 

ISO-Стандарттау жөніндегі халықаралық ұйым (1946 ж.), оған 160 
елдің серіктестері кіреді. Ол əлемдік қоғамдастықтың ғылыми, 
технологиялық жəне экономикалық салалардағы тауарлар мен 

қызметтер мен кооперацияның халықаралық алмасуын оңайлату 
мақсатымен консенсусқа қол жеткізуі үшін құрылған. 

ISO стандарттары 

ISO халықаралық стандарттарында 
қойылатын талаптар бекітілген менеджмент 
жүйелерінің ең танымал өкілдері сапа менеджменті 
жүйесі болып табылады. ISO халықаралық 
стандарттарының ішінде сапа менеджменті 
жүйесіне қойылатын талаптарды анықтайтын 9000 
сериялы ISO стандарттары ерекше орын алады.Ұлттық сертификаттау 
жүйесінде (ҚР СТ) 9000 сериясына кіретін стандарттар ҚР СТ ИСО 9000-2007, 
ҚР СТ ИСО 9001-2016, ҚР СТ ИСО 9004-2010 деп аталады.  

ISO 9001-2015 - Сапа менеджменті жүйесініңХАЛЫҚАРАЛЫҚ ISO 
9001 СТАНДАРТЫ - 

Талаптар. 
 Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты ҚР СТ ISO 9001-2016 

— "Сапа менеджменті жүйесі. Талаптар" Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар жəне даму министрлігі Техникалық реттеу жəне метрология 
комитеті Төрағасының 2016 жылғы 14 қарашадағы № 285-НҚ бұйрығымен 
бекітілді жəне қолданысқа енгізілді. 

 ҚР СТ ИСО 22000-2006 "Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігінің 
менеджмент жүйелері. Тамақ өнімдерін өндіру жəне тұтыну саласындағы 
барлық ұйымдарға қойылатын талаптар " Қазақстан Республикасы Индустрия 
жəне сауда министрлігі Техникалық реттеу жəне метрология комитетінің 2006 
жылғы 28 шілдедегі № 324 бұйрығымен бекітілді жəне қолданысқа енгізілді. 
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Бұйрыққа сəйкес ҚР СТ ИСО 22000-2006 ұлттық стандарты ISO 22000: 2005 
халықаралық стандартына ұқсас. 

 
Теориялық материал 
ҚР СТ ИСО 9001-2016 "Сапа менеджменті жүйесі. Талаптар" 2017 

жылдың 1 қаңтарынан күшіне енді. ISO 9001: 2015 стандартының жаңа 
нұсқасында стандарт құрылымы өзгертілді, бөлімдер мен бөлімшелердің 
тақырыптары, сондай-ақ мақалалар мен параграфтардың тəртібі толығымен 
қайта қаралды. 

Сапа менеджменті жүйесінің қажеттілігін мойындау ұйымның жалпы 
қызметін жақсартуға жəне орнықты даму жөніндегі бастамалар үшін берік 
негізді қамтамасыз етуге көмектесетін стратегиялық шешімі болып табылады.  

Сапа менеджменті жүйесін сертификаттау ерікті болып табылады, 
сондықтан ұйымның өзі осындай сертификаттаудың қажеттілігі туралы, 
сондай-ақ сəйкестікті растау жөніндегі органды таңдау туралы шешім 
қабылдауға құқылы. Сапа менеджменті жүйелерін сертификаттауды 
Техникалық реттеу жəне метрология комитетінің сарапшы-аудиторлар 
тізілімінде тіркелген сапа менеджменті жүйелерінің сəйкестігін растау 
жөніндегі сарапшы-аудиторлардың қатысуымен менеджмент жүйелерінің 
сəйкестігін растау жөніндегі органдар жүргізеді. 

Сапа менеджменті жүйесін енгізуден ұйымның мүмкін 
артықшылықтары:  

a) тұтынушының талаптарына, заңнамалық жəне өзге де нормативтік 
талаптарға сəйкес келетін өнімдер мен қызметтерді үнемі жеткізу қабілеті; 

b) тұтынушылардың қанағаттанушылығын арттыру мүмкіндіктерін іске 
асыруды жеңілдету;  

c) ұйымның мəнмəтінімен жəне оның міндеттерімен байланысты 
тəуекелдерді өңдеу жəне мүмкіндіктерді іске асыру;  

d) сапа менеджменті жүйесіне қойылатын белгіленген талаптарға 
сəйкестігін көрсету мүмкіндігі; 

ИСО стандарты Plan-Do-Check-Act (PDCA) кезеңі мен тəуекелдерді 
бағалауға негізделген ойлауды қамтитын үдерістік тəсілін қолданады. 
Үдерістік тəсіл ұйымға оның үдерістері мен өзара əрекеттесуін жоспарлауға 
мүмкіндік береді. PDCA кезеңі ұйымға оның үдерістері ресурстармен 
қамтамасыз етілгеніне жəне тиісті түрде басқарылатынына, сондай-ақ 
жақсарту мүмкіндіктері анықталатынына жəне іске асырылатындығына 
кепілдік береді. 

PDCA кезеңі келесідей қысқаша сипатталуы мүмкін: 
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Plan: жүйенің мақсаттарын 
жəне оның үдерістерін 
құраушыларды орнату, 
тұтынушылар талаптарына жəне 
ұйымның саясатына сəйкес 
нəтижелерді өндіру үшін, сондай-ақ 
іздестіру мен мүмкіндіктерді 
анықтау жəне шешімдер қабылдау 
үшін қажетті ресурстарды анықтау;  

Do: жоспарланғанды 
орындау. 

Check: бақылау жəне (мүмкін болған жерде) үдерістерді өлшеу, Сур. 
4.1.1. PDCA кезеңдері 

соңғы өнім мен қызметтерді саясаттармен, мақсаттармен, талаптармен 
жəне жоспарланған əрекеттермен салыстырғанда нəтижелер туралы есептерді 
қалыптастыру. 

Act: қажет болған жағдайда үдерісті орындау көрсеткіштерін жақсарту 
бойынша іс-қимыл жасау. 

Сапа менеджменті қағидалары:  
- тұтынушыға бағдарлану; 
- көшбасшылық; 
- қызметкерлерді тарту; 
- процестік тəсіл; 
- жақсарту; 
- фактілерге негізделген шешімдер; 
- қарым-қатынасты басқару. 
 
Сапа менеджментін енгізу кезеңдері бұл: 
 Сапаны басқару жүйесінің ағымдағы жағдайын талдау. 
 Жүргізілген талдау негізінде іс-шаралар жоспарын жасау. Жұмыс 

тобын жəне оның басшылығын орнатуға, қалыптастыруға жауапты адамдарды 
тағайындау. 

 Қызметкерлерді СМЖ қағидаларына оқыту. Мүмкіндігінше, бірақ 
барлығын міндетті түрде оқыту қажет емес. Жаңа жүйе қалыптасуының 
басында негізгі қызметкерлерді жəне басқаларды оқыта алатындарды оқыту 
маңызды. Барлығына, олар қашан жəне не үшін істеп жатқаны түсінікті болуы 
керек. Қызметкерлердің уəждемесі туралы да ұмытпау керек. 

 Басшылық құжаттаманы əзірлеу. Ең алдымен, əңгіме "Сапа 
саласындағы мақсаттар" жəне "Сапа саласындағы саясат"туралы болып отыр. 
Сондай-ақ бөлімшелер туралы жаңа ережелер, лауазымдық нұсқаулықтар, 
сапа жөніндегі басшылық жəне ұйым стандарттары қажет болады. Сонымен 
бірге бөлімшелер арасында құжат айналымын жəне өзге де ақпараттық 
ағындарды ұйымдастыруға қатаң талаптар қойылады. 
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 СМЖ-нің толыққанды жұмыс істеуіне дайындығын бағалау үшін 
мерзімді ішкі аудит өткізу. Ішкі аудитті бекітілген кестеге сəйкес компания 
қызметкерлері əр түрлі бөлімшелерде жүргізеді. Нəтижелері бойынша 
анықталған сəйкессіздіктерді түзету жүргізіледі. 

 СТ РК ИСО 9001-2016 бойынша сапа менеджменті жүйесін 
сертификаттау. Сертификат арнайы құрылыммен беріледі жəне мерзімді 
растауды талап етеді. 

 
1-тапсырма. Кестені зерттеңіз, тамақтандыру 
кəсіпорнындағы СМЖ қағидаттарын мүмкін 

іске асыру мысалдарын келтіріп, жеке тəжірибе жəне зерттелген 
ақпараттың негізінде кестені толтырыңыз. 

 
р/б 
№ 

СМЖ 
қағидаттары 

Қысқаша сипатталуы Тамақтандыру 
кəсіпорнында іске 
асыру мысалы 

1. тұтынушыға 
бағдарлануы 

Ұйымдар өздерінің клиенттерінен тəуелді 
жəне сондықтан, клиенттің ағымдағы 
жəне əлеуетті мұқтаждықтарын түсінуі, 
клиенттің талаптарын орындауы жəне 
оның болжалдарынан асып түсуге 
ұмтылуы керек 

 

2. көшбасшылық Басшылар ұйым мақсаттарының жəне 
қызмет бағытының бірлігін белгілейді. 
Олар персоналдың ұйым мақсаттарына 
қол жеткізуі үшін бүтіндей 
жұмылдырыла алатын ішкі ортасын 
құрады жəне қолдайды 

 

3. персоналды 
жұмылдыру 

Ұйымның əрбір жұмысшысы сапа 
менеджменті жүйесінің жұмысына 
жұмылдырылуы жəне оны жетілдіруге 
белсенді қатысуы керек 

 

4. процестік 
тəсіл 

Қағидат, компанияның барлық 
қызметінің жеке процестерге бөлінуін 
талап етеді, олардың əрбірі кірістік 
деректер мен ресурстардан, жұмыстарды 
орындауға арналған əдістемелер жəне 
жабдықтардан, өнімді немесе қызметті 
дайындау бойынша əрекеттердің бірізді 
тізбегінен жəне кірістік деректерден 
құралады 

 

5. жақсартулар Ұйым қызметі жүйесінің 
сəйкессіздіктерін тұрақты іздеу жəне осы 
сəйкессіздіктерді жою жолымен жүйені 
жақсарту 

 

6. фактілерге 
негізделген 
шешімдер 

Деректер мен ақпараттарды талдау жəне 
бағалау нəтижелеріне негізделген 
шешімдер, қалаулы нəтижелерге үлкен 

 

Тəжірибелік тапсырма 
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ықтималдылықпен қол жеткізуге 
мүмкіндік береді.  

7. өзара 
қатынастарды 
бағалау 

Тұрақты сəттілікті қамтамасыз ету үшін 
ұйымдар мысалы жеткізушілер сияқты 
мүдделі тараптармен бірге өздерінің 
өзара қатынастарын басқарады. 

 

 
Топтарда сабақтардың ақпаратын 
талқылаңыз. Мейрамханадағы қызмет 

көрсету сапасына əсер ететін факторлардың жіктемесін жасаңыз жəне 
оларды СМЖ қағидаттарымен салыстырыңз. 

 
Фактордың атауы СМЖ қағидаттары 

  
  
  
  

 
 

Жекелей-бағалау тапсырмасы  3-тапсырма. Сізге бір немесе бірнеше 
дұрыс жауаптарымен мəтіндік нысанындағы тапсырмалар ұсынылады. 
Барлық дұрыс жауаптарын таңдаңыз, сəйкестілігін табыңыз жəне 
жеткіліксіз сөйлемдерін толықтырыңыз 

 
1. Белгілі бір қатынастарымен байланысқан, жауапкершілігіне, 

өкілеттіктеріне ие жəне олардың мақсаттарына қол жеткізу үшін өзінің 
функцияларын орындайтын тұлға немесе адамдардың тобы 

а. Ұйым 
б. Процесс 
в. Жүйе 
г. Жақсарту 
 
2. Белгіленген нəтижесін алу үшін кірістерін пайдаланатын, қызметтің 

өзара байланысқан жəне (немесе) өзара əрекет етуші түрлерінің жиынтығы. 
а. Менеджмент 
б. Процесс  
в. Жүйе 
г. Ұйым 
3. Анықтамалар мен терминдерді салыстырыңыз 

Анықтама Терминдер 
1. Сапаға қойылатын талаптардың 
орындалатынына сенімділігін құруға 
бағытталған сапа менеджментінің бөлігі. 

а. Жақсарту 

Тəжірибелік тапсырма 
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2. Қызмет нəтижелерін жақсарту бойынша іс-
əрекеттер 

б. Сапаны 
қамтамасыз ету 

3. Сапаға қойылатын талапты орындау 
қабілеттілігін арттыруға бағытталған сапа 
менеджментінің бөлігі 

в. Сапаны 
жоспарлау  

4. Сапа саласындағы мақсаттарды белгілеуге 
бағытталған жəне қажетті операциялық 
процестерді жəне сапа саласындағы мақсаттарға 
қол жеткізу үшін тиісті ресурстарды 
анықтайтын сапа менеджментінің бөлігі. 

г. Сапаны 
жақсарту 

 
5. СМЖ сапа менеджменті жүйесін құру– бұл_____________сапа 

менеджменті жүйесін əзірлеу, құжаттандыру, енгізу, жұмысын қамтамасыз 
ету жəне тұрақты жақсарту. 

6.  PDCA кезеңін іске асырудың дұрыс бірізділігін анықтаңыз 
 

а. Do 1. __________ 
б. Plan 2. __________ 
в. Check 3. __________ 
г. Act 4. __________ 

 
4.2. МЕЙРАМХАНА БИЗНЕСІНДЕГІ САПА МЕНЕДЖМЕНТІ 

ЖҮЙЕСІ 
 

«Сіз өзгермеуіңіз мүмкін. Тіршілік ету – ерікті іс» 
Эдвард Деминг 

 
«Біз өзгерістерді, оларды өткен шақта жек көргеніміздей соншалықты 

қатты жақсы көруге үйренуге міндеттіміз» 
Том Питерс 

Теориялық материал 
 

Қазақстан Республикасының ҚР СТ ИСО 22000-2006 «Тағам 
өнімдерінің қауіпсіздік менеджменті жүйесі. Тағам өнімдерін өндіру жəне 
тұтыну тізбегіндегі барлық ұйымдарға қойылатын талаптар» ұлттық 

стандарты. 
Қазіргі əлемде тағам өнімдерінің сапасына жоғары 

талаптар қойылады. Бірақ, нақты тұтынушылардың 
талаптарына байланысты өзгере алатын сапаға қойылатын 
талаптардан ерекше, тағам өнімінің қауіпсіздігіне 
қойылатын талаптар тұрақты болып табылады. 

ХАССП – бұл, тағам кəсіпорнындағы сапаны 
бақылау, ХАССП жүйесінің негізгі қағидаттары, ХАССП 
(ИСО 22000) сертификатын рəсімдеу, халықаралық 
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стандарт бойынша сертификаттауды жүргізу тəртібі. Бүкіл əлемде тағам 
өнімдерінің өндірісіне жұртшылық жəне бақылаушы органдардың тарапынан 
ерекше назар аударылады. Бизнестің жəне экономиканың дəл осы саласы 
азаматтардың денсаулығына жағымсыз əсер етуге қабілетті сапасыз өнімнің 
жеткізілуін болдырмау мақсатында тұрақты қадағалауда болуы керек. 
Сəйкесінше осы саладағы əртүрлі іс-шараларды жүргізуді регламенттейтін 
ресми құжаттар мен қағидалар болуы керек.  

HACCP (ХАССП) қысқармасы ағылшын тілінен алынды, мұнда бұл 
қысқарту «Hazard Analysis and Critical Control Point» (HACCP)–«Тəуекелдерді 
жəне сыни бақылау пункттерін талдау» ретінде түсіндіріледі. Нарықтың осы 
техникалық реттеуішінің тарихы америкалық Pillsbury компаниясының 
ғарышқа ұшуға арналған тағам қауіпсіздігінің қағидалар жинағын əзірлеуді 
бастаған 60-шы жылдары басталды. Соңғы түрінде ХАССП жүйесі, 2007 
жылы МЕМСТ Р ИСО 22000-2007 стандарты түрінде ресей нарығына таралып, 
1996 жылы қалыптастырылды. 

Кəсіпорынға НАССР (ХАССП) жүйесін енгізу – бұл, 7 қағидатты 
іске асыру бойынша қызмет: 

1 - шикізатты алудан бастап (өсіру жəне жетілдіру) соңғы тұтынуға 
дейін, қайта өңдеу, сақтау жəне өткізу кезеңдерін қоса алғанда өнімнің 
өміршеңдік кезеңінің барлық сатыларында тəуекелді талдау (əлеуетті қауіпті 
факторларды сəйкестендіру жəне тəуекелді бағалау). 

2 - тəуекелді немесе оның пайда болу ықтималдылығын жою 
(минимумдау) үшін өндірістегі сыни бақылау нүктелерін (СБН) анықтау. Бұл 
орайда тағам өнімдері өндірісінің қарастырылып отырған операциялары 
шикізатты жеткізу, ингредиенттерді іріктеу, қайта өңдеу, сақтау, тасымалдау, 
қоймалау жəне өткізуді қамтуы мүмкін.  

3 - СБН-нің бақылауда екендігін растау үшін сыни шектерін 
(параметрлердің шекті мəндерін) белгілеу. 

4 - жоспарланып отырған шаралар немесе қадағалау негізінде СБН 
бақылауын қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін мониторингтеу жүйесін 
əзірлеу. 

5 - түзетуші іс-əрекеттерді əзірлеу жəне оларды мониторингтеудің кері 
нəтижелері жағдайында қолдану. 

6 - ХАССП жүйесінің тиімді жұмысын қамтамасыз ету үшін тұрақты 
жүргізілетін тексеріс рəсімдерін əзірлеу. 

7 - жүйенің барлық рəсімдерін, ХАССП жүйесіне жатқызылатын 
деректерді тіркеу түрлері мен тəсілдерін құжаттандыру. 

Əлеуетті қауіпті факторларды сəйкестендіру. 
Биологиялық фактор. 
Тағам өнімдеріне биологиялық түрдегі қауіпті факторлар қауіп төндіруі 

мүмкін. Биологиялық қауіпті факторлар тағам өнімдері дайындалатын 
шикізат материалдарымен, сонымен қоса жануарлар жəне құстармен жиі 
байланысқан.  

Биологиялық қауіпті факторлардың көздері: 
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- адамдар; 
- орынжайлар; 
- жабдықтар; 
- зиянкестер; 
- дұрыс сақтамау жəне осының салдарынан микроағзалардың өсуі жəне 

көбеюі;  
- ауа; 
- су; 
- жер; 
- өсімдіктер болуы мүмкін. 
Алдын алу іс-əрекеттері: 
1. Температуралық режимді жəне уақытты бақылау. 
2. Қыздыру жəне қайнату процестері (мысалы, термалды өңдеу). 
3. Салқындату жəне мұздату (мысалы, салқындату жəне мұздату 

патогенді бактериялардың өсуін азайтады). 
4. рН ферменттеу жəне бақылау (мысалы, сүт қышқылын шығаратын 

бактериялар, йогурттарда қышқылды ортада нашар өсетін кейбір патогендік 
бактериялардың өсімін азайтады). 

Химиялық фактор. 
Химиялық қауіпті факторларға лездік немесе созылмалы əсер ету 

арқылы ауруға немесе жарақаттануға əкеп соқтыруы мүмкін заттар 
жатқызылады. 

Тағам өніміне кездейсоқ түскен химиялық заттар: 
 а/ш химикаттары (пестицидтер, гербицидтер, жануарларға арналған 

дəрілік препараттар, гормондар\өсуді ынталандырғыштар, антибиотиктер, 
тыңайтқыштар) 

 кəсіпорындарда пайдаланылатын химикаттар (жуу жəне тазартуға 
арналған заттар, зарарсыздандыруға арналған заттар, майлау материалдары, 
бояулар...) 

 қоршаған ортадан ластаушылар (ауыр металлдардың тұздары 
(қорғасын, кадмий, сынап, күшəла). 

Табиғи түрдегі химиялық заттар: 
 (өсімдік, жануарлар немесе микробиологиялық метаболизм өнімдері, 

мысалы (микотоксиндер), балықтардың токсиндері (скомбротоксиндер) 
Тағам өніміне əдейілеп қосылатын химиялық заттар: 
 (консерванттар, қышқылдар, сульфиттер, өңдеуді жеңілдетуге 

жəрдемдесетін заттар (тағамдық қоспалар). 
Алдын алу іс-əрекеттері: 
1. Жеткізу көздерін бақылау (мысалы, жеткізушіде сертификаттың 

болуы жəне шикізатты тексеру). 
2. Өндірістік процесті бақылау. 
3. Таңбалауды бақылау (мысалы, дайын өнімнің затбелгісінде 

ингредиенттер мен танымал аллергендерді көрсету). 
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Физикалық фактор. 
Физикалық қауіпті факторларға, əдетте тағам өнімінде бола алмайтын 

жəне осы өнімді тұтынған адамның ауыруын немесе жарақаттануын туғызуы 
мүмкін қандайда бір физикалық материал жатқызылады (шыны, пластик, 
металл сынықтары). 

Физикалық қауіпті факторы тағам өніміне кездейсоқ түскен жəне 
ауруды туғыза алатын немесе осы өнімді тұтынған адамды зақымдауға 
қабілетті физикалық зат немесе басқа бөтен зат болып табылады. Шыны, 
металл немесе пластик сияқты бөтен материалдар, ет жəне құс өнімдеріндегі 
анағұрлым танымал физикалық қауіпті факторлар болып табылады жəне 
əдетте, оларға технологиялық процестің бұзылуы кесірінен немесе 
технологиялық процесс уақытында жабдықты қате пайдалану кесірінен түседі. 
Физикалық қауіпті факторлардың тағам өніміне түсе алатын көптеген 
жағдайлары бар: ластанған шикізат материалдары; ескірген немесе қате 
пайдаланылатын өндірістік орынжайлар мен жабдықтар; ластанған қаптау 
материалдары; жұмысшылардың зейінсіздігі.  

Физикалық қауіпті факторлардың жəне олардың көздерінің мысалдары: 
 шыны сынықтары (бөтелкелер, банкалар, ыдыстар) 
 ағаш (жəшіктер, құрылыс материалдары) 
 өсімдік қоспалар (сабан, арам өсімдіктер) 
 тастар (құрылыс материалдары) 
 металл қоспалар (жабдық, сымдар) 
 оқшаулау (құрылыс материалдар) 
 сүйектер (қате өңдеу) 
 пластик 
 қағаз (қаптама, жабдық) 
 персоналдың жеке мүлкінің заттары 
 ластанған шикізат материалдары; 
 ескірген немесе қате пайдаланылатын өндірістік орынжайлар жəне 

жабдықтар; 
 ластанған қаптау материалдары; 
 жұмысшылардың зейінсіздігі. 
Алдын алу іс-əрекеттері: 
1. Жеткізу көздерін бақылау (мысалы, жеткізушіде сертификаттың 

болуы жəне шикізатты тексеру). 
2. Өндірістік процесті бақылау (металл детекторларын пайдалану, 

електен өткізу, визуалдық бақылау жəне т.б.). 
Тамақтандыру кəсіпорнында НАССР (ХАССП) енгізудің ішкі жəне 
сыртқы артықшылықтары 

ХАССП енгізудің ішкі артықшылықтары: 
 ақауды түзету жəне өнімді қайтарып алу бойынша кешіктірілген іс-

əрекеттерді емес, алдын алу шараларын пайдалану; 
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 ХАССП негізі – тіршілік кезеңінің барлық кезеңдерінде – шикізатты 
алудан бастап өнімнің ақырғы тұтынушымен пайдаланылуына дейін, тағам 
өнімдерінің қауіпсіздік параметрлерін қамтитын жүйелік тəсіл; 

 тағам өнімдерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жауапкершілікті 
бір мəнді анықтау; 

 өндірістің жалпы көлемінде ақау үлесін төмендету есебінен елеулі 
үнемдеу; 

 менеджменттің басқа жүйелерімен біріктіру үшін қосымша 
мүмкіндіктері; 

 сыни процестерді қатесіз анықтау жəне оларға кəсіпорынның негізгі 
ресурстары мен күштерін шоғырландыру; 

 өндірілетін өнімдердің қауіпсіздігіне қатысты құжаттай расталған 
сенімділігі, бұл наразылықтарды талдау жəне соттық іс-қарау кезінде əсіресе 
маңызды. 

ХАССП жүйесін енгізудің сыртқы артықшылықтары: 
 сапалы жəне қауіпсіз тағам өнімінің өндірушісін абыройын құру; 
 өндірілетін өнімдерге тұтынушының сенімділігін арттыру; 
 инвестициялық тартымдылықты арттыру; 
 жаңа, сонымен қоса халықаралық нарықтарға шығу мүмкіндіктері, 

бұрыннан бар өткізу нарықтарын кеңейту; 
 маңызды тендерлерге қатысу кезінде қосымша артықшылықтары; 
 өнімнің тұрақты сапасын қамтамасыз ету есебінен наразылық санын 

төмендету; 
 кəсіпорын өнімінің бəсекеге қабілеттілігін арттыру. 
 

1-тапсырма. Кəсіпорында ХАССП жүйесін 
енгізу – бұл, ХАССП 7 қағидатын іске асыру 

бойынша қызметі, бұл қағидаттарды мысалдармен сипаттап кестені 
толтырыңыз. 

 
р/б № ХАССП қағидаттары Тамақтандыру кəсіпорнында іске асыру 

мысалы 
1.   
2…..   
…   
…   

 
2-тапсырма. Əлеуетті қауіпті факторларды 
зерттеу. «Қауіпті факторлар мен алдын алу іс-

əрекеттерінің тізімі» 

Мейрамханадағы 
операциялардың атауы 

Ескерілетін қауіпті 
фактор 

Алдын алу іс-əрекеттері 

1. Картопты бастапқы 
өңдеу 

  

Тəжірибелік тапсырма 

Тəжірибелік тапсырма 
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Жекелей – бағалау тапсырмасы 
3-тапсырма. Ұсынылған тақырыпқа мақаласын жазып, «ХАССП 

жүйесін мейрамханада енгізу артықшылықтары» ғылыми-тəжірибелік 
конференциясына қатысуға дайындалыңыз. Мақаланы бағалау критерийлері: 

Мақаланың «өте жақсы» бағасын алуы үшін, ол келесі талаптарға 
сəйкес келуі керек: 

1. Ерекше, өзіндік тезистерді келтіру (пікірлер, идеялар, көзқарастар). 
2. Ұтымды дəлелдермен тезистерді дəлелдеу. 
3. Жұмыс нақты анықталған кіріспеден, негізгі бөлімінен жəне 

қорытындыдан құралуы керек. 
5. Жұмыс көлемі А4 пішіміндегі, Times New Roman14 басылым мəтініндегі 

2 парақ. 
Мақаланың «жақсы» деген бағасын алуы үшін, ол келесі талаптарға 

сəйкес келуі керек: 
1. Өзіндік тезистерді келтіру. 
2. Дəлелді дəлелдермен тезистерді дəлелдеу (мұнда дəлелдер «өте жақсы» 

деп бағаланатын жұмысқа қарағанда аз болуы мүмкін). 
3. Жұмыс нақты анықталған кіріспеден, негізгі бөлімнен жəне 

қорытындыдан құралуы керек. 
4. Жұмыс көлемі А4 пішіміндегі, Times New Roman14 басылым мəтініндегі 

2 парақ. 
Мақаланың «қанағаттанарлық» бағалануы үшін, ол келесі талаптарға 

сəйкес келуі керек: 
1. Нақты тезистерден құралуы. 
2. Тезистер дəлелденген болуы керек. 
3. Жұмыс жеткілікті нақты анықталған кіріспеден, негізгі бөлімнен жəне 

қорытындыдан құралуы керек. 
4. Ұқыпты жазылған, 5 қатеден артық емес рұқсат етіледі. 
5. Жұмыс көлемі А4 пішіміндегі, Times New Roman14 басылым мəтініндегі 

1-2 парақ. 
Мақала, егер ол келесідей жазылған болса «қанағаттанарлықсыз» 

бағаланатын болады: 
1. Тезистік пайымдаулары жоқ. 
2. Өзінің көзқарастарының дұрыстығын дəлелдейтін дəлелдері 

келтірілмейді. 
3. Жұмыста кіріспе, негізгі бөлім жəне қорытындыға бөлінуі байқалмайды. 
4. Ұқыпсыз жазылған, көп қателіктер жіберілген. 
5. Парақтардың аз көлемінен құралады. 
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5-БӨЛІМ. СЕРВИС ЖӨНІНДЕГІ МЕНЕДЖЕРДІҢ 
ФУНКЦИЯЛАРЫ. 

5.1-ТАҚЫРЫП. ӨНДІРІСТІ СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖƏНЕ ЖЕДЕЛ 
ЖОСПАРЛАУ. 

 
Күрес – мықтылардың ісі, ал стратегия – ұлылардың ісі 

Стратегиялық жоспарлау - бұл, ұйымның борышын, оның 
өндірістік профильдері мен мақсаттарын қалыптастыру 

(түзету), қажетті ресурстарды анықтау жəне алу жəне оларды болашақта 
ұйымның тиімді жұмысын қамтамасыз ету мақсатында бөліп таратуға 
арналған стратегиясын таңдау процесі. 

Борыш(ағылшын.mission) - ұйымның негізгі мақсаты, оның тіршілік ету 
мəні. Борыш – стратегиялық басқарудың негізін қалаушы түсініктерінің бірі. 

Ұйымның көрінісі - бұл, ұйым қызметі мен перспективалары 
(болашағы) мəнінің бейнелі көрінісі. Ол барлық қызметкерлер мен 
жұртшылыққа ұйымның не болып табылатынын, оның қандай болу керектігін 
жəне оның не нəрсеге ұмтылатынын түсіндіреді жəне бейнелейді. 

Мақсаттар – бұл, ұйымның қол жеткізуді қалайтын нақты ақырғы күйі 
немесе ізделіп отырған нəтижелері. 

Тактикалық жоспарлау -бұл, техникалық желі аясындағы мəселелерді 
егжей-тегжейлі жоспарлау, анықтау жəне əзірлеу. Тактиканы жоғарыға – 
жалпы мақсатқа қарай бағыты бойынша белгілі бір қадамдар, сатылар ретінде 
қарастыруға болады. 

 
Экономикалық ұйымдағы жоспарлау 
түрлерін екі негізгі сатыға бөлуге болады: 
фирма қызметінің стратегиясын əзірлеу 

(стратегиялық жоспарлау) жəне əзірленген стратегияны іске асыру тактикасын 
анықтау (жедел, немесе сол сияқты тактикалық жоспарлау). 

Стратегиялық жоспарлау 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Басқа сөздермен айтқанда, ұйым қызметінің стратегиясын əзірлеу – 

оның қызметінің жалпы бағыттарын анықтау. Стратегия ретінде қалаулы 
мақсаттар мен оларды жүзеге асырудың ыңғайлы тəсілдерінің қарапайым 

Глоссарий  

Зерттеуге арналған 
материалдар 

«Стратегия» түсінігі – грек тілінен алынған. Бастапқыда 
ол əскери мағынасына ие болды жəне «генералдың» жеңіске жету 
үшін дұрыс жолдарын табу өнерін білдірді. Экономикалық 
ұйымның стратегиясы – бұл, оның басты мақсаттары мен бұл 
мақсаттарға қол жеткізудің негізгі тəсілдерінің жиынтығы. 
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анықталуы бола алмайды. Қалаулыны шындық ретінде қабылдау – бұл 
стратегияны əзірлеуді білдірмейді. 

Стратегия қабылданған армандардан емес, мейрамхананы дамытудың 
шынайы мүмкіндіктерінен туындауы керек. Сондықтан стратегия – бұл ең 
алдымен ұйымның оның қызметінің объективті сыртқы жəне ішкі 
жағдайларына реакциясы. Əдетте стратегиялық жоспарлау ұзақ кезеңге 
есептеледі, десекте көптеген ұйымдарда стратегия орташа мерзімдік 
жоспарлауға негізделеді (екінші тəсілі шекті жоғары анықсыздық 
жағдайларында жұмыс істейтін ресей ұйымдары үшін əлдеқайда қолайлы). 
Бұнымен қоса стратегиялық жəне ұзақ мерзімдік жоспарлау бұдан бұрын 
аталғандай бір мағыналы емес процестер.  

Стратегия – бұл уақыт функциясы емес, бірінші кезекте бағыт 
функциясы. Ол уақыттың бұл кезеңіне жəй ғана жұмылдырылып қана қоймай, 
фирманы дамытудың жаһандық идеяларының жиынтығын қамтиды.  

Стратегияны əзірлеу үшін жауапкершілігіне ең алдымен экономикалық 
ұйымның басшылығы ие болады, өйткені стратегиялық жоспарлау жоғары 
жауапкершілікті, менеджермен іс-əрекеттердің ауқымды қамтылуын талап 
етіледі. Жоспарлық командасы фирманың болашағы туралы шешімдерді 
қабылдауға талдамалық тəсілмен стратегиялық жоспарлауды қамтамасыз 
етеді.  

Жедел (қысқа мерзімдік) жоспарлау жалпылай компания үшін жəне 
оның жеке бөлімшелері үшін жедел жоспарларын егжей-тегжейлі əзірлеу 
(əдетте бір жылға) жолымен іске асырылады. Ағымдағы жоспардың негізгі 
буындары перспективалы жəне орташа мерзімдік жоспарларымен қойылған 
мақсаттар мен міндеттердің егжей-гжейлі нақтылануы болып табылатын 
күнтізбелік жоспарлар (айлық, тоқсандық, жарты жылдық) болып табылады. 

 
Жедел жоспарлау келесі міндеттерден құралады 

 

5.1.1-сызба. Жедел жоспарлау міндеттері 
 

Борыштың тұжырымдамасы: 
 ұйым бизнесінің мəнін; 
 таңдап алынған бизнестің айрықша ерекшеліктерін; 
 бизнестің қандай тұтынушыларға бағдарланғанын; 

Жаңа өндірістік қуаттылықтарды құру

Маркетингте арнайы дайындау жəне персоналды 
оқыту

Жаңа сауда нүктелерімен байланысты бөліп тарату, 
реттеудің анағұрлым ұтқыр жүйесін құру
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 ұйымның ұстанатын құндылықтарды бейнелеуі керек. 
Мақсаттарды тұжырымдау бойынша ұсынымдары бар: 
 мақсаттар нақты жəне өлшемді болуы керек (мысалы, бір жылға 

арналған еңбек өнімділігін 1%-ға арттыру); 
 мақсаттар уақытта бағдарлануы керек: 
– ұзақ мерзімдік: 5 жəне одан да көп жылға; 
– орташа мерзімдік: 1 жылдан 5 жылға дейін; 
– қысқа мерзімдік: 1 жылға. 
 ұзақ мерзімдік мақсаттар бірінші кезекте қалыптасады, ал орташа 

мерзімдік жəне қысқа мерзімдік мақсаттар оларды қамтамасыз ету үшін 
қызмет етеді; 

 мақсаттар қолжетімді болуы керек. Осы жағдайда олар мінез-құлықты 
ынталандыру көзі болып табылады; 

 мақсаттар өзара қолдауланатын болуы керек. 
Ұйымның стратегияларын таңдау кезінде мейрамхананың анағұрлым 

елеулі сипаттамалары, оның дамуының сыртқы жəне ішкі жағдайлары жəне 
т.б. талданады. 

Ұйымдағы жоспарлау процесі 

Жоспарлаумен байланысқан қызметті бірнеше негізгі кезеңге бөлуге 
болады: 

 

 

 

  

Талдау 

 4 жəне 5 арасында 

  

5.1.2-сызба. Жоспарлау кезеңдері 

Кері байланыс (түзетуші ақпарат) 

1. Жоспарларды жасау процесі немесе тікелей жоспарлау процесі, яғни 
ұйымның болашақ мақсаттары жəне оларға қол жеткізу тəсілдері туралы 
шешімдерді қабылдау. Жоспарлау процесінің нəтижесі жоспарлар жүйесі 
болып табылады. 

Жоспарлау 
процесі 

Жоспарлар 
жүйесі 

Жоспарларды 
орындау

Нəтижелерді 
бақылау

Орындау 
қорытындылары
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2. Жоспарлық шешімдерді іске асыру бойынша қызмет. Осы қызметтің 
нəтижелері ұйым қызметінің шынайы көрсеткіштері болып табылады.  

3. Нəтижелерді бақылау. Бұл кезеңде шынайы нəтижелерді жоспарлық 
көрсеткіштермен салыстыру, сонымен қатар ұйым қызметін қажетті бағытта 
түзету үшін алғышарттарын құру орын алады. Бақылаудың жоспарлық 
қызметтің соңғы кезеңі болып табылатынына қарамастан, оның мəні өте 
үлкен, өйткені дəл осы бақылау ұйымдағы жоспарлық процестің тиімділігін 
белгілейді. 

Осылайша, жоспарлау процесі ұйымның жалпы қызметінің бірінші 
кезеңі болып табылады. 

 
 
 
 

 

 

 

 

Бизнес-жоспарлау процесі бірінің ізімен 
бірі еретін бірқатар кезеңдерден 
құралады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3-сызба. Бизнес-жоспарлау кезеңдері 

Зерттеуге арналған 
материалдар 

Жоспарлау процесі – бұл, жоспарларды жасау 
бойынша операциялардың кəдімгі бірізділігі емес жəне 
мағынасы бір оқиғаның екіншісінің ізімен міндетті орын 
алатын рəсім емес. Процесс үлкен икемділікті жəне басқару 
өнерін талап етеді. Егер процестің белгілі бір сəттері 
ұйыммен қойылған мақсаттарға сəйкес келмейтін болса, 
олар айналып өтілуі мүмкін, бұл, рəсімде мүмкін емес. 

1) Ұйымның ішкі 
жəне сыртқы 
ортасын талдау 
жəне бағалау 

2) Мақсаттарды 
белгілеу 

3)Стратегиялық 
талдау 

4)Стратегияны 
таңдау жəне 
оны пысықтау 

5)Соңғы 
стратегиялық 
талдауды 
дайындау 

9) 
Нəтижелерді 
бақылау  

8)Жоспарларды 
іске асыру 7)Қысқа мерзімдік 

жоспарлау 

6)Орташа 
мерзімдік 
жоспарлау 
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 Бірінші кезең.Мейрамхана ұйымның сыртқы жəне ішкі ортасын 
зерттеуді жүргізеді. Ұйымдық ортаның басты құрамдастарын анықтайды, 
олардың арасынан ұйым үшін маңыздылығына ие құрамдастарын бөліп 
көрсетеді, осы құрамдастар туралы ақпаратты жинау жəне қадағалауды 
жүргізеді, ортаның болашақ күйінің болжамын жасайды, фирманың шынайы 
жағдайының бағалауын жүргізеді. 

 Екінші кезең.Мейрамхана өзінің қызметінің бағдарларын белгілейді: 
көрініс, борышын, мақсаттардың кешенін. Кейде мақсаттарды белгілеу кезеңі 
ортаны талдаудың алдында болады.  

 Үшінші кезең. Стратегиялық талдау. Ұйым мақсаттарды (қалаулы 
көрсеткіштерді) жəне сыртқы жəне ішкі орта (қалаулы көрсеткіштерге қол 
жеткізуді шектейтін) факторларды зерттеу нəтижелерін салыстырады, 
олардың арасындағы айырмасын анықтайды. Стратегиялық талдау əдістерінің 
көмегімен стратегияның əртүрлі нұсқалары қалыптастырылады. 

 Төртінші кезең. Баламалы стратегиялардың бірін таңдау жəне оны 
пысықтау жүргізіледі. 

 Бесінші кезең. Фирма қызметінің ақтық стратегиялық жоспары 
дайындалады. 

 Алтыншы кезең. Орташа мерзімдік жоспарлау. Орташа мерзімдік 
жоспарлар мен бағдарламалар дайындалады. 

 Жетінші кезең. Стратегиялық жоспар жəне орташа мерзімдік 
жоспарлау нəтижелерінің негізінде фирма жылдық жедел жоспарлары мен 
жобаларын əзірлейді. 

 Сегізінші жəне тоғызыншы кезеңдер, тікелей жоспарлау процесінің 
сатылары болмаса да, дегенмен келесілерді ескеретін жаңа жоспарларды құру 
үшін алғышарттарын анықтайды: 

 
1-тапсырма. Оқу материалының негізінде 
кластерлерді толтырыңыз: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ақпаратпен жұмысы 

Жоспарл
ау 

процесі

?

?

?

?

?

?
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2-тапсырма. Кроссвордты шешіңіз 

 

1 4

5

2

3 6

7

 

Көлденеңінен: Тігінен: 

2. ұйым қызметі мен 
перспективалары (болашағы) 
мəнінің бейнелі көрінісі  

3. 1 жылға арналған мақсаттарды 
тұжырымдау бойынша ұсынымдар 

7. Ұйымның негізгі мақсаты, оның 
əрекет ету мəні. 

1. Техникалық желі аясындағы 
мəселелерді егжей-тегжейлі 
жоспарлау, анықтау жəне əзірлеу. 

4. 5 немесе одан да көп жылға 
мақсаттарды тұжырымдау бойынша 
ұсынымдар 

5. ұйымның қол жеткізуді қалайтын 
нақты ақырғы күйі немесе ізделіп 
отырған нəтижелері. 
6. Бағыт функциясы. 

 

3-тапсырма. Кіші топтарда жұмыс істей отырып, 
борыш жобасын жəне мейрамхана мақсаттарын 

əзірлеңіз. Жұмыс жоспары: 
1. Таңдап алынған бизнестің айрықша ерекшеліктерін анықтаңыз; 
2. Құндылықтары ұйыммен қолдауланатын бизнес қандай 

тұтынушыларға бағдарланған. 
3. Мақсаттарды анықтаңыз. Олар нақты жəне өлшенетін болуы керек 

(мысалы, бір жылға арналған еңбек өнімділігін 1%-ға арттыру); 
4. Мақсаттар уақытта бағдарлануы керек: 
– ұзақ мерзімдік:5 жəне одан да көп жылға; 

Тəжірибелік тапсырма 

Жобалық қызметі
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– орташа мерзімдік: 1 жылдан 5 жылға дейін; 
– қысқа мерзімдік: 1 жылға. 
5. Мақсаттар қолжетімді болуы жəне өзара қолдауланатын болуы керек. 
 

4-тапсырма. Сабақтың ақпаратын, жеке жəне 
кəсіптік тəжірибені пайдалана отырып, 
«Мейрамхананы стратегиялық жəне жедел 

жоспарлау» тақырыбына эссе жазыңыз 

Эссе критерийлері 
Эссенің «өте жақсы» бағалануы үшінол келесі талаптарға сəйкес келуі 

керек: 
1. Сабақтың ақпаратын қайталамайтые ерекше, креативті, дербес 

идеяларын келтіру. 
2. Идеяның дəлелділігін үштен кем болмайтын ұтымды дəлелдермен 

дəлелдеу. 
3. Жұмыс нақты анықталған кіріспеден, негізгі бөлімнен жəне 

қорытындыдан құралуы керек. 
4. Ұқыпты жазылған. 
5. 200-250 сөзден құралуы керек. 
Эссенің «жақсы» бағалануы үшін, ол келесі талаптарға сəйкес келуі 

керек: 
1. Сабақтың ақпаратын қайталамайтые дербес идеяларды келтіру.. 
2. Идеяның дəлелділігін екіден кем болмайтын дəлелдермен дəлелдеу. 
3. Жұмыс нақты анықталған кіріспеден, негізгі бөлімнен жəне 

қорытындыдан құралуы керек. 
4. Ұқыпты жазылуы. 
5. 200-250 сөзден құралуы керек. 
 
Эссенің «қанағаттанарлық» бағаланыы үшін, ол келесі талаптарға 

сəйкес келуі керек: 
1. Нақты идеялардан құралуы. 
2. Дəлелдермен идеяның дəлелділігін дəлелдеу. 
3. Жұмыс нақты анықталған кіріспеден, негізгі бөлімнен жəне 

қорытындыдан құралуы керек. 
4. Ұқыпты жазылуы. 
5. 150-200 сөзден құралуы керек. 
 
 
 
 
 
 

Жекелей-бағалау 
тапсырмасы 
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5.2-ТАҚЫРЫП.КОРПОРАТИВТІК МƏДЕНИЕТТІ 
ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖƏНЕ ҚОЛДАУ. 

 
 Корпоративтік мəдениет — бұл, саналы немесе санасыз 
қабылданған жəне ұйым қызметкерлерінің көпшілігімен 

сақталатын нанымдардың, көзқарастардың, мінез-құлық модельдерінің, 
қағидалардың, жұмыстағы тəсілдердің, тілдесу тəсілдерінің жиынтығы. 

Корпоративтік құндылықтар – бұл, қызметкерлермен ерікті 
қабылданатын жəне бөлінетін, ұйым жұмысы кезінде қағидаларда, нормаларда, 
тілдесу тілінде іске асырылатын нанымдар жəне өзара қатынас қағидаттары. 

Əдеп кодексі немесе моральдік кодекс —əдеп қағидаттарына, 
қоғамдастықтың мораліне сəйкес лайықты мінез түсінігін бейнелейтін, белгілі 
бір қоғамдастық мүшелерінің мінез-құлқын (əлеуметтік, кəсіптік немесе 
этникалық топтар) басқаратын қағидалар немесе əдеп қағидаттар жүйесі. 
 

Мейрамхананың корпоративтік мəдениеті – 
келушілерге, іскерлік əріптестерге, өзінің 

қызметкерлеріне қатынасы бойынша нақты мейрамхана жұмысшыларының 
мінез-құлық ерекшеліктерін қамтитын күрделі көп қырлы құбылыс. 

 
5.2.1-сызбаКорпоративтік мəдениет құрамдастары 

 
Бұл мəдениет, ақырғы мақсаттарға қол жеткізуде персоналдың күшін 

біріктіре отырып еңбекті инновациялық басқаруға көмектеседі. Корпоративтік 
мəдениеттің – бұл, олардың мінез-құлық нормаларын жəне олардың қызмет 
көрсетететін қызметінің ерекшеліктерін алдын ала анықтайтын мейрамхана 
жұмысшыларының құндылықтары мен нанымдарының жиынтығы. 
Мейрамхананың корпоративтік мəдениетінде бұл ресторанға тəн материалдық 
жəне рухани құндылықтары жұмылдырылған. Ол, жұмысшылардың мінез-
құлқында, қоршаған ортамен өзара қатынаста көрінетін мейрамхананың 
даралығын бейнелейді. 

Корпорати
втік 

мəдениет 
құрамдаста

ры

Коммуникац
ияның 
түсінікті 
жүйесі

Қақтығыст
арды шешу 
стильдері

Ұйымдағы 
жеке тұлға 
жағдайы

Коммуникац
ияның 

əрекет етуші 
жүйесі

Глоссарий  

Теориялық материал 
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5.2.2-сызба. Корпоративтік мəдениетті қалыптастыруға қатысатын өкілетті 
тұлға 

Корпоративтік мəдениеттің анағұрлым маңызды көрсеткіші болып 
мейрамхана басшылығының келушілерге, акционерлерге жəне өздерінің 
қызметкерлеріне қатынасы қызмет етеді. 

 

5.2.3-сызба. Мейрамхана басшылығының қатынасы 

Мейрамхана құндылықтарының корпоративтік жүйесі элементтерінің 
мысалы келесідей: 

 пайданы алу жəне мейрамхана мен келушілердің өзара пайдасын 
сақтаумен мейрамхананы дамыту; 

 адал бəсекелестік күрес; 
 жұмысшылардың мейрамхананы басқаруға қатысуы; 

Мейрамхана 
басшылығын
ың қатынасы

Мейрамхана 
мақсаттарын 
анықтау 
жəне 

борышын 
тұжырымдау ISO 

халықарал
ық 

стандартта
р бойынша 

сапа 
сертификат

ының 
болуы

Əлеуметтік 
жауапкерші

ліктің 
көрінісі

Мейрамхан
а рейтингі 

жəне 
имиджі

Басшы 

Корпоративтік мəдениетті 
құру билік өкілеттіктеріне ие 

тұлғалардан тəуелді: 

Желілік жəне 
функционалдық 
менеджмент 

Мейрамхана иесі 
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 қызметкерлердің жоғарғы жекелей жетістіктері мен командадағы 
жұмысы барлық мейрамхана сəттілігінің маңызды құрамдас бөлігі ретінде 
қарастырылады; 

 мейрамханадағы жоғары өнімділік жəне технология прогрестілігі, 
жұмысшылардың белсенділігі жəне жасампаздығы; 

 мейрамханадағы жұмыспен жалпы қанағаттанарлық атмосферасын 
жəне оған қолжетімділікке қатыстылығын құру. 

Корпоративтік кодекстер – бұл, ұйымның барлық мүшелері үшін əрекет 
ететін қағидалар жəне команданың барлық мүшелерімен бөлінетін нанымдар. 
Осындай қағидаларды шығару мақсаты анық: кодекстермен белгіленген 
шектер, бизнес-процестерді реттейді, олардың тиімділігін арттырады, 
стандарттан тыс жағдайлардың дамуын болдырмайды, бірыңғай эмоциялық 
жəне рухани кеңістігін туғызады, корпоративтік мəдениеттің шоғырланған 
көрінісі жəне ұйым идеологиясының көрінісі болып табылады. 

Корпоративтік мəдениет корпоративтік басқарудың маңызды элементі 
болып табылады. Оның негізгі ерекшеліктері тəрбиелеу модельдері, 
сыйластық түрлері, ұйым тарапынан қолдау, негізгі құндылықтар жəне мінез-
құлықтың нормалары, қызметшілерге қатысты ұйымдағы саясатты 
анықтайтын философия, ұйымда əрекет ететін ойын қағидалары, ұйымның 
жаңа қызметкеріне қолданылатын əдістер мен дағдылар болып табылады. 

Мысал. Мейрамханада «Корпоративтік мəдениетті» қалыптастыру 
жəне қолдау үшін, бұның күрделі тағам екен деп елестетейік, оның құрамына 
5 маңызды ингредиенті кіреді жəне біз үшін,бірлесіп оны дайындау қажет 
болмақ. Сонымен, дайынсызба? Онда кеттік! 

 

5.2.4-сызба. Корпоративтік мəдениетті қалыптастыратын корпоративтік 
құндылықтар 

 

1 
ингредие
нт: Бір 
тілде 

сөйлеймі
з

2 
ингредие
нт: Əрбір 
ұжымға 
кретив!

3 
ингредие
нт: О 
спорт-
сен 

əлемсің!

4 
ингредие
нт: Ел 
өзінің 

батырлар
ын білуі 
керек

5 
ингредие

нт: 
Жалпы 
корпорат
ивтік 

дəстүрле
р

Корпоративтік 
мəдениет
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1-тапсырма. Келесі пайымдаулардың дұрыс 
екендігін бағалаңыз (жауап – иə немесе жоқ). 

Пайымдау Иə Жоқ
Корпоративтік мəдениетті қалыптастыру мейрамхана клиенттерінен 
тəуелді. 

    

Мейрамхананың корпоративтік мəдениеті – бұл, келушілерге, іскерлік 
əріптестерге, өздерінің қызметкерлеріне қатысты нақты мейрамхана 
жұмысшыларының мінез-құлық ерекшеліктері. 

    

Мейрамхана құндылықтарының корпоративтік жүйесінің негізгі 
элементтерінің бірі – бұл мейрамхана рейтингі жəне имиджі. 

    

Корпоративтік мəдениет – бұл, олардың мінез-құлықтары мен олардың 
қызмет көрсетуші қызметінің нормаларын болжамдайтын мейрамхана 
жұмысшыларымен бөлінетін құндылықтар жəне нанымдардың 
жиынтығы. 

    

Мейрамхананың корпоративтік мəдениетінде, бұл мейрамханаға тəн 
материалдық жəне рухани құндылықтар жүйесі жұмылдырылған.  

    

Мейрамхана басшылығының қатынасы мейрамхана мақсаттарын 
анықтау жəне борышын тұжырымдауды болжамдайды. 

    

Корпоративтік мəдениет құрамдастарының бірі: қабылданған 
коммуникация жүйесі 

    

 
2-тапсырма. Өмірлік тəжірибе негізінде, бұл 
құндылықтарды түсіндіруге əрекет етіңіз: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ақпаратпен жұмыс 

Тəжірибелік тапсырма 

? 

Креатив – əрбір 
ұжымға 

Бір тілде сөйлейміз 

? 

?

? 

? 

Жалпы корпоративтік 
құндылықтар 

Ел өзінің батырларын 
білуі керек 

Спорт – бұл əлем 
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 3-тапсырма. Теориялық материал 
ақпаратын, жеке жəне кəсіптік тəжірибені 

пайдалана отырып, мейрамханадағы корпоративтік əдеп кодексін 
шынайы қолдану мысалын келтіріңіз. Кестені толтырыңыз. 

 
Корпоративтік əдеп кодексінің бөлімі Мейрамханада қолдану мысалдары 

Кіріспе  
Мақсаты  
Қызметкерлердің өзара қатынасы  
Мүдделер қақтығысы  

Қонақтармен өзара əрекеттесу  

Қызметкерлердің жұмыс уақыты  

Қызметкерлердің сыртқы келбеті  
Құпиялы ақпарат  

 
 4-тапсырма. Оқу материалын мұқият зерттеңіз. 
Кіші топтарда жұмыс істей отырып, 

корпоративтік əдеп кодексін сақтау проблемаларын талдау үшін «Фишбоун» 
тəсілін пайдаланыңыз. Өзіне бас, құйрық, жоғарғы жəне төменгі сүйектер 
түрінде көрсетілген негізгі төрт бөлікті қамтитын сызбасын əзірлеңіз. 

 Бас – талдауға жатқызылатын проблема, мəселе немесе тақырып. 
 Жоғарғы сүйектер – оларда тақырыптың негізгі түсініктері, 

проблемаға əкеп соқтырған себептер бекітіледі. 
 Төменгі сүйектер – тұжырымдалған себептердің болуы растайтын 

фактілер. 
 Құйрық – қойылған сұраққа жауабы, тұжырымдар, жалпылау. 
Фишбоун тəсілі түсініктерді саралауды болжамдайды, өйткені негізгі 

проблеманы шешу үшін олардың анағұрлым маңыздылары басқа қарай жақын 
орналасқан. Барлық жазбалар қысқа, дəл, ықшамды болуы жəне түсініктер 
мəнін ғана бейнелеуі керек. 

 

 
 
Ақпаратты графикалық түрде безендіріп, сіздің жұмысыңыздың 

нəтижелерін таныстырыңыз (Сөз сөйлеу уақыты 2 мин). 

Тəжірибелік тапсырма 

Тəжірибелік тапсырма 



87 
 

 5-тапсырма. Сабақта алынған ақпарат 
негізінде, жеке жəне кəсіптік тəжірибені 

пайдалана отырып, жоспар бойынша корпоративтік əдеп кодексін 
сақтауды ынталандыру бойынша жобаны əзірлеңіз: 

1) Жоба проблемасын қою. 
2) Жоба тақырыбы. 
3) Жобаның SMARTмақсаты. 
4) Жоба міндеттері 
5) Гипотеза. 
6) Жоба өнімі.  
7) Тұжырымдар. 
SMART —бұл, мақсаттарды анықтау жəне міндеттерді қою үшін 

пайдаланылатын қысқарма. SMART (СМАРТ) технологиясы — жұмыс 
істейтін мақсаттарды қоюға арналған заманауи тəсілі. SMART 
қысқармасының əрбір əрпі қойылған мақсаттардың тиімділік критерийлерін 
білдіреді. 

 
Əріп Мағынасы Түсіндіру 

S Specific 
(Нақтылық) 

Не нəрсеге қол жеткізу қажеттілігі түсіндіріледі. 

M Measurable 
(Өлшемділік) 

«Нəтиденің қалай өлшенеді?» деген сұраққа 
жауап береді 

A Attainable 
(Қолжетімділік) 

Жалпылай қойылған мақсатты іске асыру 
мүмкіндігі талданады? 

R Relevant 
(Өзектілік) 

Шынайы мақсатты анықтау. Осы мақсатты 
орындаудың шынайы қажет екендігіне көз 
жеткізу керек. 

T Time-bound 
(Уақыттағы 
шектеулілік) 

Басталуы немесе аяқталуы бойынша мақсатқа қол 
жеткізілетін уақыттық аралықтың анықталуы. 

 

6-тапсырма. Мысалдардың негізінде, кіші топтарда 
сіздің мейрамханаңыздың корпоративтік 

құндылықтарын əзірлеңіз. 
 

7-тапсырма. Сабақ ақпаратына жəне өзіңіздің жеке 
тəжірибеңізге сүйене отырып, тобыңыздың 
құндылықтары мен өз өміріңіздің құндылықтарын 
əзірлеңіз. 

 
 
 

Тəжірибелік тапсырма 

Жобалық қызмет 

Жекелей-бағалау 
тапсырмасы 
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5.3-ТАҚЫРЫП. БАСҚАРУШЫЛЫҚ КАДРЛЫҚ ШЕШІМДЕРДІ 
ҚАБЫЛДАУ 

 
 Шешім—проблемалық жағдай - міндет аясында қойылған 
мақсатқа қол жеткізуге бағытталған əрекеттерді немесе ойлау 

операцияларын орындау процесі. 
Басқаратын шешім —басқаратын еңбектің маңызды түрі, сонымен 

қатар басқаратын міндеттерді іске асыруды қамтамасыз ететін өзара 
байланысқан, мақсатты жəне логикалық бірізді басқаратын іс-əрекеттердің 
жиынтығы. 

Балама — бір бірін жоққа шығаратын екі немесе одан да көп 
мүмкіндіктерді таңдау мүмкіндігі, сонымен қатар осы мүмкіндіктердің əрбірі. 
 

Мəтінді оқып оқу материалын мұқият зерттеңіз, оны 
арнайы белгілермен таңбалаңыз: 

V — мен бұны білемін; 
+ —бұл мен үшін жаңа ақпарат; 
- —мен басқаша ойладым, бұл менің білгеніме қайшы; 
? —бұл маған түсініксіз, түсіндірмелері, нақтылаулары қажет. 

 

 Басқаратын шешім – бұл, менеджердің нақты 
басқаратын қызметінің нəтижесі. Шешімдерді 

шығару жəне қабылдау – бұл, келесілерді қамтитын кез келген деңгейдегі 
басшылар қызметіндегі шығармашылық процесс: 

 
5.3.1-сызба. Басқаратын шешімдерді қабылдау кезеңдері 

 

 

 

Басқаратын 
шешім

1.Алынатын 
ақпараттар 
негізінде 

проблеманы 
зерттеңіз

2.Тиімділік 
критерийлерін 
таңдау жəне 
негіздеу

3. Мамандармен 
бірге проблеманы 
шешудің əртүрлі 
нұсқаларын 
талқылау

4. Оңтайлы 
шешімді 
таңдау жəне 
тұжырымдау

5.Шешімді 
қабылдау

6.Мақсатты 
дайындау 
жəне қою

7.Орындаушыл
ар үшін 

шешімдерді 
нақтылау

Глоссарий  

Ақпаратпен жұмыс 

Теориялық материал 



89 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2-сызба. Басқаратын шешімдердің түрлері 
 

Адам ресурстарын басқару процесінде, еңбек қатынастары бөліп тарату, 
қалыптастыру, дамыту жəне пайдалану бағыттарында реттеледі. 

 

Басқаратын шешімдер 

Негізделген Интуитивтік 

Экономикалық талдау 
жəне көп нұсқалық 
есептеу негізінде 
қабылданатын 

Уақытты үнемдесе де, 
өзінде қателіктер мен 
анықсыздық 
мүмкіндіктерін 
қамтымайды 

Басқаратын шешімдер 

Рұқсат ететін Тыйым салатын Конструктивтік 

Бағынышты 
бастамашылық 
білдіреді, өзінің 
жұмысында жаңа жолын 
болжамдайды жəне 
кəсіпорын үшін оның 
объективті пайдасын 
негіздейді. 
Басшы ұсынысты 
мұқият талдайды, оның 
ықтимал нəтижелерін 
бұрыннан бар 
перспективалармен 
салыстырады жəне 
жұмысшыға «жасыл 
жолағын» береді. 

Егер сіздің бағынышты 
қызметкерлерімен 
ұсынылатын көптеген 
ұсыныстар, іске 
асырылмайтын болса, 
олар ақыр соңында 
оларды əзірлеуді 
тоқтатады – яғни, осы 
функциядан 
айырылады. 
Бұның барлығы басшы 
абыройының түсуіне 
əкеп соқтырады. 
 

Конструктивті 
шешімдер – 
кəсіпорын 
стратегиясындағы 
анағұрлым қызықты 
тəсілдердің бірі. 
Сауатты басшы оған 
қажетті жоспарды 
белгілейді жəне 
бағынышты 
қызметкерге дұрыс 
стратегиялық 
шешімін айтуы үшін 
ұқыпты жеткізеді. 
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 Материалды мұқиятты зерттеп, кестені толтырыңыз. 
Кіші топтарда нəтижелерді жариялаңыз. Талқылаңыз 

жəне бұл орайда түсініңіз, Сіздің кестеңіз толығуы мүмкін немесе қандай да 
бір тезистер бір бағанадан басқасына көшеді. 

V + — ? 

Белгілі болған 
фактілердің, 
терминдер мен 
түсініктердің 
тезистік 
жазбалары 

Мəтіннен 
белгілі 
болғанның 
барлығы 
аталады 

Қайшылықтары 
аталады. Яғни, Сіздің 
білімдеріңізге немесе 
нанымдарыңызға 
қарсылары 
белгіленеді. 

Түсініксіз сəттер, 
сөздер немесе 
түсіндіруді талап 
ететін фактілер 
аталады 

 
2-кесте. Оқу материалының негізінде келесі кестені 
толтырыңыз: 

р/б № Пайымдау 
Пайымда
у дұрыс 

Пайымдау 
дұрыс емес 

В Мəтінде 
мұндай 

ақпараты жоқ 
1 2 3 4 5 

1.  Басқаратын шешім –бұл, 
менеджердің нақты басқаратын 
қызметінің нəтижесі. 

   

2.  Конструктивті шешім – бұл, 
кəсіпорын стратегиясына 
анағұрлым қызықты тəсілдерінің 
бірі. 

   

3.  Рұқсат ететін басқару шешімдері 
кезінде бағынышты қызметкер 
бастамасын білдіреді, өзінің 
жұмысында жаңа жолды ұсынады 
жəне оның кəсіпорын үшін 
объективті пайжасын негіздейді. 

   

4.  Сауатты басшы оған қажетті 
жоспарды белгілейді жəне 
бағынышты қызметкерге оған 
дұрыс стратегиялық шешімін 
айтуын сауатты жеткізеді. 

   

5.  Шешімді қабылдау үшін бірінші 
қадамы – алынатын ақпарат 
негізінде проблеманы зерттеу. 

   

 
3-тапсырма. Кроссвордты шешіңіз 

 
Көлденеңінен: 
3. Бір бірін жоққа шығаратын екі немесе одан да көп мүмкіндіктерді, 

сонымен қатар осы мүмкіндіктердің əрбірін таңдау мүмкіндігі. 

Ақпаратпен жұмыс 

Ақпаратпен жұмыс 

Ақпаратпен жұмыс 
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4. Проблемалық жағдай – міндет аясында қойылған мақсатқа қол 
жеткізуге бағытталған іс-əрекеттер немесе ойлау операцияларының процесі.

8. Бағынышты қызметкердің бастамасын білдіретін, өзінің жұмысында 
жаңа жолды ұсынатын жəне оның кəсіпорын үшін объективтіпайдасын 
негіздейтін басқаратын шешімінің түрі. 

 
Тігінен: Басқаратын еңбектің маңызды түрі, сонымен қатар өзара 

байланысқан, мақсатты жəне логикалық 
бірізді, басқаратын міндеттердің іске 
асырылуын қамтамасыз ететін басқаратын 
іс-əрекеттердің жиынтығы. 

2. Егер сіздің бағынышты 
қызметкерлеріңізбен ұсынылатын 
ұсыныстардың көпшілігі іске 
асырылмайтын болса, олар ақыр соңында, 
оларды əзірлеуді тоқтатады – яғни осы 
шешімдердің əрбірі жатқызылатын 
функциядан алшақтайды. 

5. Экономикалық талдау жəне көп 
нұсқалы есептеу негізінде қабылданатын 
басқару шешімдері түрлерінің бірі. 

6. Басқару шешімдері түрлерінің бірі: 
уақытты үнемдесе де, қателіктер мен анықсыздық ықтималдылығын қамтиды. 

7. Сауатты басшы оған қажетті жоспарды белгілейді жəне бағынышты 
қызметкерге осы шешімнің жатқызылатын дұрыс стартегиялық шешімін 
жеткізеді. 

4-тапсырма. Класстерді толтырыңыз, ол 
үшін төменде көрсетілген сөздерден, тиісті 

сөйлемдерді таңдаңыз, артық сөздерді алып тастаңыз. 
 

 

Басқаратын 
шешімдерге 
қойылатын 
талаптар
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1. Нақтылық 
2. Қайшы келмейтін 
3. Құқықтық жəне заңдылы 
4. Уақтылық 
5. Ұқыптылық 
6. Зейінділік 
7. Тиімділік 
8. Негізділік 
9. Табандылық 
10. Құқықсыздық жəне заңсыздық 
11. Негізсіздік 
12. Батылсыздық 
13. Қайшылықтық 
 

5-тапсырма. Жағдайды зерттеңіз жəне топта 
талқылаңыз. 
Қандай проблеманы көріп тұрсыз? 

 
Сіз Астана қ. тез өсіп келетін Солтүстік Батыс ықшам ауданындағы жаңа 

сауда үйінен мейрамханаға арналған алаңды жалға алдыңыз. Бұдан бұрын сіз 
Қонаев көшесінің орталығындағы кішігірім дəмхананың қожайыны болдыңыз 
жəне жұмыс істедіңіз. Дəмхананы сатқаннан кейін сізде 750 мың теңге пайда 
болды жəне сіз, бұл қаражаттың жаңа істі бастау үшін жеткілікті деп 
есептедіңіз. Мейрамхананы орналастыруды жоспарлаған жаңа сауда 
орталығы, жылдам салынды жəне сіз жұмыстардың барысын тағы да бір рет 
көруді шештіңіз. Алайда, болашақ басқарушымен бірге орталықты қарап 
шығу барысында анықталғандай, сіздің мейрамханаңыздың жанында тек 
супермаркет қана емес, сол сияқты дəмханалық бар орналасатын болды, оның 
жұмыс сағаттары дүкен жұмысының сағатына сəйкес келеді. Басқарушының 
айтқанындай, бар «бистро» əдісі бойынша қызмет көрсететін 15 адамға 
есептелген. Отыратын орындықтар қарастырылмаған жəне келушілер тұрады, 
немесе көшедегі орындықтарда отыратын болады. 

Сіздің көңіліңіз біршама түсті. Сіз, мейрамхананың орталықтағы мұндай 
жалғыз мекеме болады деп үміттендіңіз жəне жеке залда қызмет көрсететін, 
мейрамхана ішіндегі қазіргі жағдай туралы ойластырып мейрамхана алдында 
тіске басар, жеңіл таңғы ас сатуды жоспарлаған едіңіз. Енді, супермаркеттегі 
(дүкендегі) бар орталық қызметшілері мен келушілерді өзіне тартуы мүмкін. 
Дүкендегі бар сіздің мейрамхананыңыздың алдында басымдылығына ие. 
Орталық келушілері, дүкен сатып алушылары үшін ыңғайлылық туғыза 
отырып, ол тіпті барлық жүкқұжат шығыстарын өтей алады. Ірі дүкендегі 
сауда-саттық барлығын өтеуі мүмкін. Барда тікелей шығындарды өтейтін 
бағаларды орнату жеткілікті. Сіз осылай жасап шығынға батасыз. Өзіңіздің 
жоспарларыңызға оралып, сіз өзіңіздің жазбаларыңызды қарап шықтыңыз. 
Мұнда: орталықтың жаңа, салынып жатқан ауданда, қаланың шетінде 

Ситуациялық 
тапсырма 
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орналасқаны жазылған. Ықшам аудан халқы 60000 адамды құрайды, негізінен 
бұл, орташа табыс деңгейі бар адамдар. Сауда орталығы үш дүкенді, үлкен 
супермаркетті, дəріхананы, кітап дүңгіршегін қамтиды.  

Тікелей сауда орталығына кішігірім ғимарат жанасады. Мұнда 40-50 
адам жұмысшылар саны бар сауда-дəмхана жəне консалтинг қызметімен 
шұғылданатын екі фирманың кеңселері орналасқан. Бұл ғимаратта «Алға» 
сақтандыру компаниясының филиалы үшін жəне мұнайды жəне оны өңдеу 
өнімдерінің экспортымен шұғылданатын ірі компанияға тиесілі кішігірім 
фирма үшін орынды бөлу жоспарланып отыр. Бұл əлеуетті сатып алушылар 
санын тағы да 20-30 адамға ұлғайтуға себептес болуы мүмкін.  

Сауда орталығынан бірнеше махаллада жақында 1500-2000 студент 
білім алатын Технологиялық университеттің жаңа корпусы ашылды. Бұдан 
бөлек, сауда орталығының басқарушысы ықшам ауданның сауда-саттық жəне 
қызмет көрсету кəсіпорындарының қауымдастығын ұйымдастыруға 
ұмтылуда. 

Осы идеяны сақтайтын кəсіпорындардың директорлары мен 
басшылары, иелері жəне меншік иелері сізде үлкен пікір қалдырды. Əсіресе 
екі айда бір рет біздің мейрамханада қауымдастық мүшелері үшін түскі ас 
өткізу мүмкіндігі туралы идеясының ресми емес түрде шығарылғаны 
жағымды болды. Сізге осы жағдайды ойластыру үшін бір екі күн берілді. 
Өзіңіздің қызметкерлеріңізбен бірге кеңесте сіз бірнеше ұсыныстарды, 
кеңестерді алдыңыз. Ең алдымен үлкен мейрамханалық зал, асхана жасау, 
қоймалық орынжайларды артқы қабырғада орналастыру жəне оларға 
орталықтың сыртқы жағына қарай шығатын есік арқылы қызмет көрсету 
ұсынылды. Егер басқа жолмен жүретін болсақ, онда орынжай орталығында 
ашық асхананы жасау, бірақ адамдардың мейрамхана ішіне кіруі үшін бір 
жағынан жеткілікті орынды қалдыру керек. Бұл орайда мейрамханада екі 
залдың бар екендігі туралы əсер пайда болады, өйткені мейрамхана орынжайы 
орталықтың кіретін есіктерінің біріне жанасады, ол екі есігіне ие, олардың бірі 
тек қана орталықтың жұмыстан тыс уақытында пайдаланылады. 

Тағыда бір кеңес белгілі бір тəсілмен мейрамхана интерьерін 
рəсімдеуден құралып отыр. Мысалы мейрамхана үшін сөрелер мен 
орындықтарды сатып алу. Мұндай интерьер жылдам йтын келушілерді, 
əсіресе студенттерді орналастырады. Бұнымен қоса, бұл жоғары сыныпты 
мейрамханалық қызмет көрсетуге қайшы келеді, өйткені қарбаластықты, 
шуды жəне жоғары сапа жəне тіпті тағамдардың таңдамашылдылығының 
орнына ас дайындаудағы қандайда бір асығыстықты туғызады. 

 
Сұрақтарға жауап беріңіз: 
1. Осы жағдайда қандай ықтимал басқаратын шешімдерінің ықтимал 

нұсқалары болуы мүмкін? Оларды тұжырымдаңыз. 
2. Əрбір баламасы үшін анағұрлым өзекті ақпараты қандай жəне оны 

алу дереккөзін анықтаңыз? 
3. Сіздің шешіміңіздің оң жəне ықтимал кері салдарын атаңыз. 
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Бұл жағдайда басқаратын шешімдерді қабылдау алгоритмін 
жазыңыз: 

 
 

 

6-тапсырма. Барлық дұрыс жауаптарды таңдаңыз 

1. Баламаларды не нəрсесіз таңдауға болады: 
А. проблеманы анықтаусыз 
Б. критерийлер 
В. мақсатты тұжырымдау 
Г. жоспардан ауытқуды талдау. 
2. Басқалармен салыстырғанда шешімдерді қабылдау процесіне не 

нəрсе елеулі əсер етеді: 
А. анық еместік 
Б. басқарудың ұйымдық құрылымы 
В. басшылық стилі 
Г. ұйымның түрі. 
3. Менеджерлер шешімдерді қабылдаудың қандай əдістерін жиі 

пайдаланады: 
А. ресми 
Б. математикалық 
В. сарапшылық 
Г. логикалық. 
4. Шешімдерді қабылдау процесіндегі бастысы не: 
А. проблеманы тұжырымдау 
Б. мақсатты анықтау 
В. проблеманы құрылымдау 
Г. нақты күйін анықтау. 
5. Шешімді қабылдаудың қандай əдісін пайдалану кезінде 

құндылық көрсеткіштерін пайдалануға болады: 
А. шешімдер ағашы 
Б. болжамдау 
В. ой-талқы 

?

?

?

?

?

?

Жекелей бағалау 
тапсырмасы 
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Г. төлемдік матрица 
Д. желілік модель. 
6. Шешімдерді қабылдаудың қандай əдісі басқа аталғандардан 

ерекшеленеді: 
А. шешімдер ағашы 
Б. ленталық кесте 
В. желілік модель 
Г. ақылдар талқысы. 
7. Шешімдерді қабылдаудың қандай əдісін, егер менеджерде 

зерттелетін əдіс бойынша өткен жылдардағы маңызды статистикасы болса 
таңдайтын болады: 

А. шешімдер ағашы 
Б. ақылдар талқысы 
В. морфологиялық талдау 
Г. болжамдау 
Д. желілік модель. 
8. Егер менеджер шешімдерді қабылдаудың математикалық əдісін 

пайдаланатын болса, онда бұл шешім: 
А. интуитивтік 
Б. логикалық 
В. бағдарланбаған 
Г. рационалистік 
Д. шешімге негізделген. 
9. Шешімдерді қабылдаудың кез келген процесі неден басталады: 
А. құрылымдалған проблемадан 
Б. жоспардан ауытқуды зерттеуден 
В. зерттеу объектісінің нақты күйі туралы ақпаратты жинаудан 
Г. шешім тəсілдерін таңдаудан. 
10. Басқаратын шешім – бұл: 
А. іске келтірілетін іс-əрекеттер жоспары 
Б. басқарылатын жəне басқарушы бөліктерінің өзара əрекеттесудің 

басты факторы 
В. менеджердің жағдайды өзгерту жəне белгілі бір нəтижелерге қол 

жеткізу ниеті 
Г. басқарылатын жүйеге өзара əрекеттестігі 
Д. басқарылатын жүйенің мінез-құлқына мақсатты өзгерістерін 

енгізетін іс-əрекет. 
11. Қабылданатын басқару шешімінің оңтайлылық критерийлері 

ретін келесілер бола алады: 
А. тек қана қасиеттік көрсеткіштер 
Б. тек қана сандық көрсеткіштер 
В. тек қана өтімділік көрсеткіштері 
12. Негізділік басқару шешіміне қойылатын талабы ретінде оның 

келесідей болуын білдіреді: 



96 
 

А. басқа шешімдерге қатысты қайшы келмейтін 
Б. даму үрдістерін ескерумен басқару объектісінің күйі туралы шынайы 

ақпараттың негізінде қабылданды 
В. тікелей басшыдан туындайтын 
Г. нақты тұжырымдалған жəне бір мəнді қабылданатын. 
13. Басқаратын шешімді қабылдаудың жоқ қағидатын таңдаңыз: 
А. дара басшылық қағидаты 
Б. көпшілік қағидаты 
В. азшылық қағидаты. 
14. «Ринги» əдісі төмендегілерді болжамдайды: 
А. шешімдер компания басшылығымен қабылданады 
Б. шешімдер мамандармен қабылданады 
В. шешімдер басқарудың əртүрлі деңгейлерінде келісімдеу арқылы 

қабылданады. 
15. Кəсіпорын дамуының қағидалы аспектілерін анықтайтын 

шешімдер: 
А. атқарушылық 
Б. концептуалдық 
В. стратегиялық. 
16. Егер шешім ұжыммен қабылданатын болса жəне ұжым 

жауапкершілікке ие болса, бұл: 
А.алқалық 
Б. ұжымдық 
В. дара. 
17. Басқаратын шешімді дайындау сатысында: 
А. жағдайды экономикалық талдау, ақпаратты жинау жəне өңдеу 

жүргізіледі, проблема тұжырымдалады 
Б. ықтимал шешімдерді əзірлеу іске асырылады 
В. шешімді нақтылау үшін шаралары қабылданады. 
18. «Ақылдар талқысы» əдісі: 
А. басшылықпен ұсынылған шешімдерді ұжымдық талқылау 
Б. əрбір идеялары айтылатын, осыдан кейін сарапшылар тобында 

талқыланатын шешімдерді қабылдау тəсілі 
В. түйсікке негізделген шешімдерді қабылдау тəсілі. 
 
5.4-ТАҚЫРЫП. ЖАНЖАЛДАРДЫ ШЕШУ, КОМАНДАДА 

ЖҰМЫС ІСТЕУ, КОРПОРАТИВТІК МƏДЕНИЕТТІ САҚТАУ. 
 

Жанжал — осы өзара əрекеттестік қатысушыларының қарсы 
əрекеттерінен құралатын жəне əдетте қағидалар мен 

нормалардың сыртынан тыс шығатын кері эмоциялармен сүйемелденетін 
əлеуметтік өзара əрекеттестік процесінде туындайтын мүдделер, мақсаттар, 
көзқарастардағы қайшылықтарды шешудің өзекті тəсілі.  

Глоссарий  
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Қызметтік əдеп - басшының бағынышты қызметкерлерімен, жоғарыда 
тұрған басшыларымен жəне бағыныштыларымен жеке өзара қатынастар 
жүйесі. 

Басқару əдебі - басқару процесінде компания қызметкерлерінің мінез-
құлқын жəне қатынасын реттейтін адамгершілік нормаларын, қағидалары мен 
көріністерінің жиынтығы. 

Корпоративтік рух - компания жұмыс мінез-құлқын, əрекеттерін 
анықтайтын жəне фирма мақсаттарына ортақтас жəне оған қатыстылығын 
сезінетін адамдардың мінез-құлқын бейнелейтін бастау. 

 
Мейрамханадағы жанжалдар жəне оларды шешу 
тəсілдері. Кез келген мейрамхананың жұмысына 

адам факторы үлкен əсер етеді. Бір біріне қатысты адамдардың əртүрлі 
қатынасы бар жерде түсініксіздік туындауы ықтимал. Иə, мейрамханадағы 
жанжалдардың алдын алуға болмайды – жəне осы фактіге мекеменің барлық 
қызметкерлері көнуі керек. Кез келген мейрамхана міндетті түрде 
жанжалдарды шешудің өзінің белгілі бір саясатын шығарады. Көптеген 
кəсіпкерлерге «клиенттің əрдайым рас» екендігін ұғындырылады. Осы 
маңызды мəселедегі теңгерімді қалай сақтауға болады – мейрамхана 
бизнесіндегі мүдделерді? Мейрамханадағы жанжалды шешудің əмбебап тəсілі 
жоқ. Клиент жəне мекеме мүдделері арасындағы теңгерімді сақтауға тырысу 
керек. Десекте мейрамхананың қаншалықты абыройлы жəне қымбат болса, 
соншалықты «клиенттің пікірінің дұрыс» екендігі деген үрдіс қалыптасқан. 
Мейрамхана қонақтары мен жұмысшылары арасындағы жанжалдардың 
барлық ықтимал себептерін атау шексіз. Олар нақты тізімін белгілеуге 
болмайтындай алуан түрлі: желдеткіштің азынағынан бастап дұрыс 
пісірілмеген макарондарға дейін. Бір сөзбен айтқанда, мейрамханадағы 
қақтығыстардың басты себебі – бұл, қонақтың болжамдағаны мен нақты 
алуының сəйкес келмеуі. Осы жанжалдың 2-ші тарапынан қарап көрейік – 
жұмысшылардың мінезі жəне қонақтың мінезі. Өкінішке орай, көптеген 
клиенттер мейрамханаға демалу жəне тəтті тағам жеу үшін емес, қызмет 
көрсетуші персоналы есебінен күйзелісінен арылу жəне осылайша өздерінің 
көңілін көтеру үшін келеді. Ал бастаушы, тəжірибесі жоқ даяшылар осындай 
бұзақы клиенттің мінезін көтере алмайды – олар жаңылысып, жауап беруді 
білмейді, өздерін ерікті ұстай алмайды. Осындай жағдайлар өте көңілсіз 
аяқталады. Əсіресе, даяшы төзімділігінің таусылуы жəне қайырымсыз қонаққа 
ұрсуы кезінде. Көңілі толмаған клиентке қызмет көрсететін даяшыға бірнеше 
кеңестерімізді береміз. Біріншіден, жанжал себептерінен тəуелсіз, бүкіл 
мекеме атынан қонақ алдында кешірім сұрау керек. Жанжал туғызатын 
факторды тез арада жойыңыз жəне клиентке өзін маңызды тұлға, «ахуалдың 
қожайыны ретінде» сезіну мүмкіндігін беріңіз. Əдетте, осы талапты сақтау 
кезінде клиент лезде тынышталады.Оған ешкімнің қарсы келмейтінін жəне 
дауласпайтынын түсініп, клиент өзін ерікті сезінеді жəне дау шығаруын 
тоқтатады. Осы жағдайдан шығудың жақсы нұсқасы əзілді пайдалану 

Теориялық материал 



98 
 

мүмкіндігі болуы мүмкін (егер тек сіз басқа адамдарға тиіспей əзіл айта 
білсеңіз). Екіншіден, егер даудың себебі қандайда бір тағам болса, қонаққа 
ауыстырып беруді ұсыныңыз. Ал егер де екінші рет «тəуекелге бармауды» 
қалайтын болса, оған комплимент ұсыныңыз – коктейль, бір бөтелке шарап, 
шəй немесе кофе, фирмалық десерт. Сондай-ақ тапсырысқа жеңілдігі болуы 
мүмкін. Бонус көлемі мекеме деңгейінен жəне клиенттің көңіл-күйінен 
тəуелді. Үшіншіден, қонақ кетер алдында оған міндетті түрде жақындап, 
барлығының дұрыс екендігіне көз жеткізіңіз. Клиентпен əңгімелесу кезінде 
«Жоқ» деген жауапты қолданбау керектігін есте сақтаңыз. Оның қалған 
нұсқаларын пайдаланбаңыз –«Болмайды», «Қарастырылмаған», «Құқығымыз 
жоқ», «Рұқсат етілмеген». Кез келген жағдайда, мейрамханадағы қақтығысты 
өзіңіздің пайдаңызға шешуге тырысу қажет. Егер мейрамхана кінəсі бойынша 
клиенттің сыртқы келбеті зақымдалған болса, тез арада кешірім сұраңыз жəне 
өзіңіздің мекеме есебінен киімді тазартуды ұсыныңыз. Кез келген 
қақтығыстың туындауы жағдайында, қонақтың эмоциялық күйін бақылау өте 
маңызды. Егер «реніш сырттан тыс шығатын болса», оның көйлегін химиялық 
тазартудан бөлек қосымша бонусты ұсыныңыз – шарап бөтелкесін немесе 
мейрамхана есебінен үйіне дейінгі такси. Бұл ұсыныстар сіздің ұйымыныңға 
барудан жағымсыз əсерден арылуға көмектеседі. Сондай-ақ, кейбір 
тұлғалардың мейрамхананың қонақтарға деген ниеттілікті пайдаланатынын 
жəне мейрамханаға шу шығару жəне тегін тамақты, сыйлықтарды жəне 
комплементтерді алу үшін баратынын есте сақтаңыз.  

Мейрамханадағы командадағы жұмыс. 
Мейрамханада «əрбірі өзі үшін» деген қағидаты əрекет ететін кезде, ал 

менеджер «бөлу жəне иелік етуді» қалайтын кезде – бұл мейрамхана 
банкроттығына ең тиімді жолы. Жақсы көңіл-күйді сыйлау, тəтті тағамды 
ұсыну жəне таңғажайып сусынды ұсыну «адамға адам қасқыр» деген түсінік 
бар жерде мүмкін емес. Мейрамхана Қонақтарға толы, қатардағы 
қызметкерлер (яғни, басты қонақ бақытының бас «табыскерлері») жұмысқа 
мейрамға келгендей болады, менеджерлер жəне мейрамхана басқарушысы 
даяшылармен, бармендермен жəне аспазшылармен үстелді қайта дайындау 
немесе асханаға таза тəрелкелерді əкелуден жеркенбей жұмыс істейді – бұл, 
Командадағы жұмыс ұлық болған мекем немесе соңғы уақытта модаға 
айналған мекеме – Тим билдинг. 

Тим билдинг – бұл, барлық департаменттерді мейрамхана ішіне 
біріктіретін немесе бір бөліп аясында қызметкерлерді біріктіруге бағытталған 
іс-шаралар жиынтығы.Мұндай іс-шаралар қазіргі уақытта да өте маңызды, 
өйткені олар өте қажетті. Мейрамхана бағытындағы көптеген жұмысшылар 
өзара қақтығысатын аспазшылар мен даяшылар, бармендер мен аспазшылар, 
немесе бармендер мен даяшыларға тап болды. Жəне барлық мейрамхана 
иелеріне осымен күресу қажет болды, өйткені бүкіл мейрамхана жұмысына 
əсер ете алатын кем дегенде бір адам жойқын болуы мүмкін: қақтығыс 
атмосферасы, қызмет көрсетудің төменгі деңгейі, көңілсіз қонақтар. Осындай 
жағдайларда «сəтті жоғалтып алмау маңызды» - туындап жатқан қақтығысты 
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көру, жағымсыз жағдайды уақтылы жою жəнебұл энергияны қарсы бұру. 
Жəне бұл менеджерлер мен мейрамхана басшыларының міндеті.  

Мейрамхана басқарушысы өзінің қызметкерлері арасындағы өзара 
түсініксіздіктің жоқтығына немқұрайлы қарай алмайды. Өйткені 
мейрамханалардың көпшілігі бір ғана себеппен жабылады – қонақтар 
мекемеге баруын тоқтатады. Қонақтар бір жарым сағат бойы өздерінің 
тағамдарын күтуді қаламайды, өйткені аспазшы Александр даяшы 
Владимирді қаламайды немесе бармен Мина жұмысқа уақытында келуді жөн 
санамайды, ал даяшы Владимир сыра құюдың оның жұмысы емес екен деп 
есептейді. Олар өздерінің тағамдарын жəне сусындарын қонақжайлы 
атмосферада, уақтылы жəне өздерінің болжамдарына сəйкес алуды қалайды 
(ыстық-ыстық, салқын – салқын). Қонақтар даяшы Оляның жүзінен күлкіні 
көруді қалайды.  

Басқа мəселе –менеджер омы жағдайды түзетуді қалайды ма, ұжымның 
«жан саулығымен» шұғылдануды қажетті деп есептейді ме? Өйткені бұл 
мүлдем оңай емес. Еңбекақы төлеу немесе тоқсандық бонустарды төлеу 
жеткілікті емес. Адамға оның қызметкер ретінде компания үшін маңызды 
екендігін түсіндіру, біздегі бір мақсаттың оның көмегінің қажет екендігін 
түсіндіру маңызды. Сыртқы тараптан, сыртқы кеңесшілердің немесе HR 
бөлімінің араласуы қажет болатын жағдайлары бар. Алайда тəжірибелі 
менеджер үшін осы сыни нүктесін анықтау қиынға соқпайды. Егерде оған 
команданы жинау мүмкін болса, менің ойымша бұл менеджер мейрамхана 
бизнесінің барлық аспектілерінде сыйақылануға лайықты деп есептеймін. 
 
 

1-тапсырма. Оқу материалының негізінде кестені 
толтырыңыз: 

 

р/б № Пайымдау 
Пайымда
у дұрыс 

Пайымдау 
қате 

Мəтінде бұл 
ақпараты 
жоқ 

1 2 3 4 5 
1.  Кез келген мейрамхана жұмысына адам 

факторы үлкен əсер етеді. 
   

2. Мейрамхана басқарушысы өзінің 
қызыметкерлері арасындағы өзара 
түсіністіктің жоқтығына немқұрайлы 
қарай алмайды. 

   

3. Көптеген мейрамхана бағытындағы 
жұмысшылар, аспазшылар жəне 
даяшылар, бармендер мен аспазшылар 
немесе бармендер мен даяшылар 
арасындағы өзара қақтығыстарға тап 
болды. 

   

Ақпаратпен жұмыс 
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4. Кез келген мейрамхана өзінің 
қақтығыстарды шешудің белгілі бір 
саясатын дайындауы керек. 

   

5. Тим билдинг—бұл, бір мейрамхана 
ішінде барлық департаменттерді 
біріктіруге бағытталған немесе бір 
бөлім аясында қызметкерлерді 
біріктіретін іс-шаралар жиынтығы. 

   

 

2-тапсырма. «Мейрамханадағы қақтығыстар» 
кроссвордын шешіңіз. 

 
Көлденеңінен 
3. Қарсыластардың күресін бірден қарқындату, бұл қақтығыстан 

басталатын жəне күрестің əлсіреуімен, қақтығыстың аяқталуына көшуімен 
аяқталатын қақтығыс бөлігі. 

7. кез келген бағамен өзінің көзқарасын қабылдауға мəжбүрлеу 
ұмтылысы (қақтығысты шешу стилі) 

9. Жеке қанағаттанарлықтың төмендеуі мен ұйым тиімділігінің 
төмендеуіне əкеп соқтыратын қақтығыс 

 
 
Тігінен  
1. Қатысушылардың əрбірі үшін жеке маңыздылығына ие проблеманы 

шешудегі қайшылық пен қатысушылардың екі жəне одан да көп 
тараптарының күресуінің кенет ушығу процесі  

2. Адамның қақтығыстан кетуге ұмтылатын жағдай. Яғни, тұлғаның 
ақыл жəне толу белгісі деп есептеуге болады (қақтығысты шешу стилі) 

4. Қақтығысты шешустилі ортақтылыққа қажеттілігін туғыза отырып, 
қақтығыс белгілерін сыртқа шығармауға тырысатын Адамның мінез-құлқы 
(қақтығысты шешу стилі) 

5. Қос тарап үшін қалаулыдан максималды, бірақ бас тарту шегінен 

Ақпаратпен жұмыс 
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аспайтын уағдаластыққа қол жеткізу нұсқасы 
6. Қақтығыстың туындауына жəне дамуына себептес болатын сөздер, 

əрекеттер немесе əрекетсіздіктер 
8. Адамға оның жұмысына қатысты қайшы келетін талаптары 

қойылатын рөлдік қақтығыс 
10. Жалпылай бүкіл ұйымның жəне оның жеке жұмысшыларының 

жұмыс тиімділігін арттыруға жетелейтін қақтығыс. 
 
 

3-тапсырма. 
3.1. Мейрамхананы жабу алдында екі келуші 
шампанның қосымша бөлеткесін сұрады, даяшы 

оған шампанның аяқталғанын айтып бас тартты. Қонақтар өздерінің ренішін 
білдірді, менеджерді сұрады. Қақтығыс: менеджердің бас тарту үшін кешірім 
сұрағаны жəне қоймадан сұралған бөтелкені əкелуімен шешілді.  

Менеджер бұдан əрі жұмыстан босатылуы туралы ескертуімен даяшыға 
сөгіс жариялады. Қақтығыс бастамашысы даяшы болды, оның қоймаға 
шампан əкелуінен бас тартуы себеп болды. 

Осы жағдайда талдау жүргізіңіз, осы жағдайда даяшы не істеу керек 
жəне мейрамхана менеджері қақтығысты дұрыс шешті ме: 

Даяшы: _____________________________________________________ 
Мейрамхана менеджері: _______________________________________ 

3.2. Жұмыс күнінің ең басында, мейрамханада, жасы бойынша жас бір 
бөлімнің бастығы сəлемдесудің орнына өзінің қызметкерін таң қалдыратын 
сұрақпен – пайымдаумен қарсы алды: «Бүгін сіз өзіңізді біртүрлі ұстаудасыз – 
əлде оң аяқпен тұрған жоқсызба?». Ол мұндай сұрақты күтпеді жəне «Сіз 
өзіңіз біртүрлі, сылтау іздеген тұлғасыз» деп жауап берді». Басшы одан бұның 
қандай қылық екенін сұрады?» - қызметкер одан асып тағы да сөзбен қорлады. 
Бұдан əрі эмоциялық күйзеліс күйіне дейін жетті. Ақыр соңында, əйел көзіне 
жас алды, ал сəтсіз басшы өзінің кабинеті есігінің арғы жағына кетті. 

Осы жағдайға талдау жүргізіңіз, осы жағдайды басшының 
бағынышты қызметкерге байланыссыз қатынасы деп есептейсізбе, егер 
есептесеңіз, онда мейрамхана басшысының орнында қалай əрекет етер 
едіңіз? 

 

4-тапсырма. Барлық дұрыс жауаптарды таңдаңыз: 

1. Қонақ, ұнамағандықтан тағамнан бас тартты. Əкімші не істеу 
керек 

А) Үстелге қойылған тапсырыстың себептерінен тəуелсіз қайтаруға 
жатқызылмайтынын нақты айтуы 

Жағдайға орай 
тапсырма 

Жекелей-бағалау 
тапсырмасы 
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Б) Сол сəтте тағамды себептерінен тəуелсіз асханаға алып кетуі 
В) Бас тарту себебін анықтау жəне даяшы немесе асхана кінəсінің 

жағдайында тапсырысты ауыстыруы, ал жақсы тағамды келушімен 
субъективті бағалануы жағдайында қонаққа ауыстырып беруден бас тартуы 
керек. 

2. Егер қонақ өзінің спирттік ішімдігімен келген болса өзін қалай 
ұстау керек 

А. Мейрамхана иелерімен/əкімшісімен алдын ала уəдесі қажет. Егер 
уəделестік болмаса, əкімші, қонақ əкелген шарапты көріп, бұл шарапты іше 
алмайтынын оған жеткізуі керек. 

Б) Бұл заң бойынша рұқсат етілген жəне өзінің спирттік ішімдігін 
пайдалануға мейрамхана өкілдерінің ешқандай рұқсаты талап етілмейді. 
Əкімші бұны қабылдауы керек 

В) Мейрамхана өзімен бірге шарапты алып келуге тыйым салу құқығына 
ие, бірақ бұл туралы хабарламасы ресми оферта ретінде ақпаратты тақтайшада 
болуы керек. 

3. Нағыз басшы (көшбасшы) бірінші кезекте 
А) əртүрлі ресурстарға (имидж, ақша, байланыс жəне т.б) ие болуы жəне 

бағынышты қызметкерлерінің арасында сыйластыққа ие болуы керек 
Б) сөзсіз сенімді жəне таңданысты туғызуы, қалғандары үшін «əке» 

болуы керек 
В) «жол сілтейтін жұлдыз», шығармашылық процесінің бастамашысы 

болуы керек 
Г) билікке жəне тиісті мансабына ие болуы керек. 
4. Басшылықтың негізгі міндеті 
А) жалпы мақсатты қою жəне оған қалай қол жеткізуді түсіндіру 
Б) бизнес-процестерді нақты құрылымдау, нұсқаулықтарды, ережелерді, 

нормативтерді құру жəне олардың көмегімен бағынышты қызметкерлермен 
жұмыс істеу 

В) қозғалыстың жалпы мəнмəтінін құру жəне командамен өзара 
əрекеттесу, қызметкерлерге даму мүмкіндігін ұсыну 

Г) қызметкерлерге қажетті деп санайтынын жасауға мүмкіндік беру 
жəне тек қана нəтижесін сұрау 

5. Келіспеушіліктер жəне қызметкерлер арасындағы қақтығыстар 
– бұл  

А) ұйымның тұрақтылығына қауіптіліктері жұмысқа кедергі жасайды 
Б) жалпы мақсаттармен жəне міндеттермен алшақтығын білдіретін 

үрейлі факт 
В) көзқарастардағы айырмашылықтар мен жеке пікірлердің өнімді 

білдірілуі 
Г) проблемаларды тиімді шешу үшін қажеттілігі 
6. Қызметкерлер арасындағы қатынас келесілердің негізінде 

құрылуы керек 
А) іскерлік мүдделер 
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Б) эмоциялық өзара қолдау, бір біріне «отбасылық» қатынас 
В) ашықтық, жұмыс мəселелерін жан жақты талқылау 
Г) ұйымда қабылданған ресми қағидалар 
7. Ұйымдағы шешімдер келесілердің негізінде қабылдануы керек 
А) проблеманы жан жағынан қарауға мүмкіндік беретін келіссөздер 

үстеліндегі талқылау 
Б) компанияның өткен тəжірибесіне сүйене отырып қабылданған 

дəстүрлер 
В) əлеуетті пайда (түсім) жəне тəуекелдер 
Г) нормативтік құжаттар (нұсқаулықтар, регламенттер жəне т.б.) жəне 

сапа стандарттары 
 

5-тапсырма. Командадағы жұмыс қағидаларын 
əзірлеңіз: 

 

 
 
5.5-ТАҚЫРЫП.ӨНІМДІ ӨНДІРУДІҢ, САҚТАУДЫҢ ЖƏНЕ 

ӨТКІЗУДІҢ БАРЛЫҚ КЕЗЕҢДЕРІНДЕ БАҚЫЛАУДЫ ҚАМТАМАСЫЗ 
ЕТУ. 

 
Бақылау - басқару жүйесінің негізгі функцияларының бірі. 
Бақылау жүйенің оңтайлы жұмысын қамтамасыз ету 

мақсатында басқарылатын жүйенің тəртібін бақылау негізінде іске асырылады, 
бақылау деректерінің негізінде жүйенің бейімделуі жүргізіледі, яғни 
оңтайландыратын басқару шешімдерін қабылдау іске асырылады. 

Өндіріс - қандай да бір өнімді құру процесі.  

Ұсынылатын қызметтердің сапасын арттыру үшін 
мейрамханаға тек қызмет көрсетуді ғана емес, сол 

сияқты өндірістік қызметтітиімді ұйымдастыруы қажет. 

 

 

 

Командадағы 
жұмыс 

қағидалары

?
?

?
?

?

?

Жекелей-бағалау 
тапсырмасы 

Глоссарий  

Теориялық материал 
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Өндіріс сапасын басқару: 

 
5.5.1-сызба. Өндіріс кезеңдері 

Сатып алу. Көптеген жаппай тамақтандыру кəсіпорындарында барлық 
шығыстардың шамамен 50% қонақтарға қызмет көрсету үшін қажетті өнімдер 
мен қызметтерді сатып алуға арналған шығындар құрайды. Сондықтан 
мейрамхана қызметінің осы саласымен байланысқан барлық процестер қатаң 
бақылауға жатқызылады. Бақылау келесі басты құрамдастарды бөліп 
көрсетуге болатын компьютерлендірілген сатып алу жүйесімен іске 
асырылады: 

 тауарлардың техникалық сипаттамалары (тауарлық сипаттама); 
 өнімдерді ұрлау жəне жоғалуын бақылау құралдары; 
 əрдайым иелікте болатын əрбір өнімдердің саны; 
 сатып алу өндірісі үшін жауаптылар; 
 өнімдерді алу, қоймалау жəне беру үшін жауаптылар. 

Сатып алу ладыңғы рəсімі бірнеше кезеңдерден құралады: 

сатып алу процесін бақылау

қабылдау

сатып алынатын өнімдердің, материалдардың, шикізаттың 
сақтандылығын қамтамасыз ету жəне сақтау

тағамдарды дайындаудың технологиялық процесін 
бақылау
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5.5.2-сызба. Сатып алу алдыңғы процесс кезеңдері 

 
Бүгінгі күні менеджменттегі барлық бақылау процесі уақыттан тəуелді 

үш кезеңге бөлінеді: 
1. Алдын ала. 
2. Ағымдағы. 
3. Ақырғы. 
Алдын ала бақылау 
Алдын ала немесе кірістік бақылау жұмыс процесінің нақты басталуына 

дейін жүргізіледі. Осы іс-əрекеттің мақсаты кəсіпорынның үздіксіз жұмыс 
істеуі үшін қажетті барлық жағдайларын қамтамасыз ету болып табылады, 
яғни персоналдың, басқару жүйесінің, компанияның өндірістік саласының 
жұмыстарды бастауға дайындығын анықтау. Егер персоналды басқару 
көзқарасы бойынша қарайтын болсақ, менеджменттегі бақылаудың осы түрі 
қызметкерлердің осы штатының көмегімен ұйым алдында қойылған 
міндеттерді шешуге болады деген сұраққа жауап беруге мүмкіндік береді.  

Алдын ала бақылау басым бөлігінде кадрлық қызмет өкілдеріне 
жүктеледі, оларға тесттер мен сұхбаттасу көмегімен кəсіпорын 
қызметкерлерінің кəсіптік жарамдылығын анықтау міндеті жүктеледі. 
Сондай-ақ персоналдың өзінің міндеттерін, құқығын білетінін, ұйым алдында 
тұрған жаһандық мақсаттарды түсінеді ме екен деген сұраққа жауабын алу 
қажет. 

Менеджменттегі алдын ала бақылау кезеңінің тағы да бір маңызды 
құрамдаушысы – компанияның қаржылық жəне материалдық ресурстарын 
бағалау. Қаржылық саланы бағалаудың басты құралдары – ұйым бюджеті 
немесе смета сияқты құжаттары, ал материалдық мүмкіндіктері қоймалық 
орынжайлардың күйін, шикізаттың болуын, жеткізілімдердің кепілденгендігін 
тексерумен анықталады. 

1. мəзірді 
жоспарлау

2. өнім көлемін 
есептеу

3. қорлардың 
болу деңгейін 
анықтау
4.қорларды 
толтыру 
қажеттілігін 
анықтау
5. өнімдерге 
арналған 
сипаттамаларын 
дайындау жəне 
сатып алуға 
арналған 
тапсырысын 
рəсімдеу
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Ағымдағы бақылау 
Менеджменттегі бақылаудың келесі нысаны – компанияның 

шаруашылық қызметі процесінде жүргізілетін ағымдағы бағалау. Бұл рəсімнің 
негізгі мақсаты – өндірістік процесті жетілдіру жəне оны қойылған мақсатқа 
жылдам қол жеткізу үшін максималды түзету. Бұл кезеңде берілген жұмыс 
параметрлерінен ауытқуды анықтау жəне оларды жою қажет. Менеджменттегі 
бақылаудың екі нысандары бар – стратегиялық жəне жедел. Жедел бақылау 
негізгі жұмысты орындау уақытында жүргізіледі, мұнда уақыттың бөліп 
таратылуын, өндірістік операциялар бірізділігінің сақталуын, персонал 
еңбегінің сапасын бағалау жүргізіледі. Стратегиялық құрамдаушысына 
келетін болсақ, ол жаһандық мақсатқа қол жеткізу аясында кəсіпорын 
ресурстарын тиімді пайдалануды көрсетеді. Барлық бөлімшелерде жұмыстың 
жаңа əдістерінің енгізіліп жатқаны анықталады, анағұрлым жетілдірілген 
технологияларды іздеу жүргізіледі.  

Ақырғы бақылау 
Менеджменттегі бақылаудың үшінші түрі – ақырғы, өндірістік 

процестің аяқталғанынан кейін жүргізіледі. Қорытынды жасау орын алады, 
басшының мінез-құлқы зерттеледі жəне болашақта ұйымның жоспарын түзету 
үшін жұмыс нəтижелері талданады.  

Басқару қызметіндегі бақылаудың басты қағидаттары 
Бірінші қағидат – бұл компания стратегиясының бақылау сəйкестілігі, 

бұл ұйым стандарттарында жазылуы керек. Менеджменттегі бақылау 
технологиясының келесі ережесі – жүйелілік, яғни бақылау қағидаттарын 
кəсіпорын қызметінің барлық салаларына біріктіру. 

Бақылау нəтижелі болуы керек жəне бұған тек қана оны өткізуге 
арналған қаражаттардың бақыланбайтын жұмсалуын болдырмау үшін 
стандарттарды дұрыс таңдаумен қол жеткізуге болады. Бақылауға қойылатын 
келесі талап – оның бейімділігі, яғни кəсіпорынның ағымдағы 
қажеттіліктерінен тəуелді иеліктегі сызбалар мен əдістерді алмастыру 
қабілеттілігі. Бақылаудың тағы да бірнеше қағидаттары – үнемділік жəне 
оңтайлылық, өйткені оның негізгі міндеттері – пайда əкелу жəне компания 
қаражаттарының артық шығындалуын болдырмау.  
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1-тапсырма. Кроссвордты шешіңіз. 

 
Көлденеңінен 
3. Бақылау процесі қандай жағдайларды болдырмауы мүмкін 
7. Бақылаудың үшінші түрі 
10. Нəтижеге бағдарлығы 
Тігінен 
1. Бақылаудың бейімділігі 
2. Бақылау не үшін қажет 
4. Тек қана берілген стандарттардан елеулі ауытқулардың бақылау 

жүйесінің іске қосылуын білдіретін бақылау процесіндегі қандай қағидаты 
маңызды? 

5. Бақылаудың бірінші түрі 
6. Бақылау сипаттамаларының бірі 
8. Жүйенің нақты күйін берілгенімен салыстыру жəне қажетті 

түзетулерін енгізу процесі 
9. Уақыттың белгілі бір бөлігінде қолжетімді болатын мақсаттарды дəл 

анықтау 
 

Ақпаратпен жұмыс 

Тəжірибелік тапсырма 2-тапсырма. Топта талқылаңыз жəне 
кестені толтыра отырып сұрақтарға 

жауап беріңіз: 
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 3-тапсырма. Барлық дұрыс жауаптарды 
таңдаңыз: 

 
1. Мейрамханалардағы ағымдағы бақылау қалай іске 

асырылады 
А. Өндірістік кеңестерде ұйым жұмысшыларын тыңдау жолымен 
Б. Жұмысшылардың жұмысын бақылау жолымен 
В. Басқаратын жəне басқарылатын жүйе арасындағы кері байланыс 

жүйесінің көмегімен 
Г. Жиналыстар мен кеңестердегі баяндамалар жолымен 
Д. Жоғарыдағы құрылыммен. 
2.Бақылау - бұл 
А. Белгілі бір міндеттерді орындау жəне ұйым мақсаттарына қол 

жеткізуді қамтамасыз ету бойынша басқару қызметінің түрі 
Б. Адами қызмет түрі 
В. Ұйым персоналының жұмысын қадағалау 
Г. Персоналмен жеке тапсырмаларын орындауын қадағалау 
Д. Ұйымның өзінің мақсаттарын қалай іске асыратынын жəне 

өзінің əрекеттерін қалай түзейтінін тұрақты тексеру 
3. Ұжым алдында қойылған міндеттердің орындалуын 

бақылауды кім іске асыруы керек 
А. Мамандар 
Б. Жұмысшылар 
В. Басшылар 
Г. Жеке басшылар 
Д. Министрліктер 
4.Бақылау 
А. Объективті жəне жария болуы 
Б. Жария жəне шынайы болуы 

 
 

Жекелей-бағалау 
тапсырмасы 

• ?
• ?

• ?• ?

Не 
бақыланад

ы?

Қандай 
критерийл

ер 
бойынша 
жəне 
қалай?

Бақылауда
н кейін не 
орын 
алады? 

Қаншалық
ты жиі?
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В. Объективті, іскерлі, тиімді, жүйелі жəне жариялы болуы 
Г. Тиімді 
Д. Ағымдағы болуы керек 
5. Ұйымдағы ақырғы бақылау қашан іске асырылады 
А. Жұмыстарды орындаудың нақты басталуына дейін 
Б. Жоспарланған жұмыстарды орындағаннан кейін 
В. Белгілі бір жұмыстарды жүргізу барысында 
Г. Басшыға ыңғайлы болған кезде 
Д. Белгіленген мақсаттарға қол жеткізуден кейін 
6. Ұйымдағы ағымдағы бақылау қашан іске асырылады 
А. Белгілі бір жұмыстарды орындағаннан кейін 
Б. Белгілі бір жұмыстарды нақты орындауды бастауға дейін 
В. Белгілі бір жұмыстарды орындау барысында 
Г. Басшыға ыңғайлы болған кезде 
Д. Ұжымға ыңғайлы болған кезде 
7. Бақылау мақсаты 
А. Жоспардың орындалуын тексеру 
Б. Статистикалық мəліметтерді жинау 
В. Бағыныштылардың тəуелділігін күшейту 
Г. Жоспарды түзету үшін басшылықты ақпаратпен қамтамасыз ету 
 
5.6-ТАҚЫРЫП. КƏСІПОРЫННЫҢ КОММЕРЦИЯЛЫҚ 

ҚЫЗМЕТІНЕ SWOT ТАЛДАУ ЖАСАУ. 
 

SWOT-талдау - мейрамхана дамуына əсер ететін ішкі жəне 
сыртқы факторлардың кешенін бағалайтын кең таралған 

əдістердің бірі. Бұл мейрамхананың күшті жəне əлсіз жақтарын, сонымен қатар 
сыртқы қоршаған ортадан мүмкіндіктері мен қауіптіліктерін талдау. «S» жəне 
«W» мейрамхана күйіне жатқызылады, ал «О» жəне «Т» мейрамхананың 
сыртқы күйіне жатқызылады. 

 
Мейрамханалық бизнесті жүргізу жоғары пайда 
əкелуі мүмкін, алайда мейрамхана бизнесі оның 

дамуы мен сəтті жұмыс істеуі үшін белгілі бір күшін талап етеді. Уақтылы 
SWOT-талдауды, яғни сыртқы қауіптіліктері мен мүмкіндіктеріне ие 
мейрамхананың күшті жəне əлсіз тараптарын талдауды жүргізу маңызды.  

Мейрамхана мысалындағы SWOT талдау 
Мейрамхананың күшті жəне əлсіз жақтарын, сонымен қатар əлеуетті 

мүмкіндіктерді жəне қауіптіліктерді қарастырамыз. Кестеде олардың 
негізгілерін атап өтеміз.  

Əлсіз жəне күшті жақтардың, мүмкіндіктер мен СВОТ-талдаудағы 
қауіптіліктердің кестесі 

 
 

Глоссарий  

Теориялық материал 
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Мейрамхананың күшті жақтары (S) Мейрамхананың əлзіс жақтары (W) 
1. Мейрамханада тағамдарды 
дайындаудың ерекше технологиясы 
пайдаланылады. Тағамды, кофе, шəй, 
əртүрлі тағамдарды дайындау үшін 
кəсіптік жабдық, пеш, кофе машиналар 
пайдаланылады.  
Мейрамхана мəзіріне мейрамхананың 
шеф-аспазшысымен құрылған, басқа 
ешқандай мейрамханада табуға 
болмайтын ерекше тағамдар енгізілген.  

1. Бизнесті дамыту, бизнесті кеңейту үшін 
қаражаттың жеткіліксіздігі. Иеліктегі ақша 
қаражаттары айналымда. Мейрамхана 
жұмысшыларына еңбекақы төлеу, 
салықтарды төлеу, өнім жеткізушілерінің 
жүкқұжаттары бойынша төлеу, басқа 
қажетті төлемдерін кезең сайын жүргізу 
керек. 

2. Мейрамханада танымал шеф-аспазшы 
жұмыс істейді, оның тағамдары бүкіл 
өңірге танымал. 

2. Жеткіліксіз назар мейрамхана қызметін 
дамытуға бөлінеді. 

3. Мейрамхана басшылығы оны 
дамытудың нақты стратегиясын əзірледі, 
оған сəйкес оның қызметі жүргізіледі 
жəне дамиды. 

3. Мейрамханада мейрамхананы ілгерілету 
техникасы мен əдістеріне ие емес 
жеткілікті əлсіз маркетолог жұмыс істейді. 

4. Мейрамханада сыпайы жəне жағымды, 
мейрамхана мəзірін жақсы білетін, əрбір 
клиентке көмектесуге дайын даяшылар 
жұмыс істейді. 

4. Мейрамханадағы тағамдар жеткілікті 
қымбат, барлық клиенттер тұрақты түрде 
бұл мейрамханаға келе бермейді. Жоғары 
бағалар ерекше технологияларды 
пайдаланумен тағамдарды дайындау 
ерекшеліктерімен, шеф-аспазшының жəне 
мейрамхана персоналының жоғары 
еңбекақысымен байланысты. 

5. Мейрамзананың құзыретті 
қызметкерлері мен тиімді менеджменті 
Əлеуетті сыртқы қолайлы 
мүмкіндіктер (О): 

Əлеуетті сыртқы қауіптіліктер (Т): 

1. Жақын уақытта бізбен бəсекелі 
мейрамханалардың бірі меншік иесімен 
жабылатын болады, бұл біздің 
мейрамханаға қосымша клиенттерді 
тарту мүмкіндігін береді. 

1. Егер бəсекелі мейрамханалардың бірі 
жабылуды жоспарлайтын болса, онда 
басқа мейрамханалар жабылатын 
мейрамхана клиенттерін тарту үшін 
анағұрлым тартымды бағалық саясатын 
жүргізуді бастайды. Бұл біздің 
мейрамханаға қосымша клиенттерді тарту 
мүмкінлігін пайдалануға кедергі жасайды.  

2. Мейрамханаға клиенттердің көп санын 
тарту үшін мейрамхана мəзірін кеңейтуге 
болады. 

2. Доллар бағамының төмендеуі. 

3. Сауда кедергілеріне қатысты жаңа заң 
күшіне енеді. Кеден саясатының 
жұмсаруы жаңа нарықтарға шығу 
мүмкіндіктерін береді. Баждардың 
төмендеуі тек осы өңірде ғана емес, сол 
сияқты жаңа нарықтарға шығу 
мүмкіндігін беретін бұл өңірдегі, сол 
сияқты Еуропада мейрамхананы ашу 

3. Мейрамханаға қатысты жеткізушілер 
саясатындағы өзгерістер. Төлемдерді 
шегеру мерзімін қысқарту жоспарланып 
отыр, бұл нарықта қалуы үшін шарт 
талаптарын өзгертуге мəжбүр 
жеткізушілердің қолма-қол ақша 
қаражаттарының жеткіліксіздігімен 
байланысқан.  
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мүмкіндігі мен мейрамхана менеджменті 
үшін ынталандырмасы болуы мүмкін.   

4. Мейрамхана жанында орналасқан 
бірқатар кеңселерді жабу жоспарланып 
отыр, бұл клиенттер санының азаюына, 
тіпті тұрақты клиенттер санының азаюына 
əкеп соқтыруы мүмкін.  

 
Өзіндік жұмыс 
1-тапсырма. Кроссвордты шешіңіз 
1. Басқа тауарларға немесе ақшаға айырбастау мақсатымен сатып алу-

сату үшін өндірілетін еңбек өнімі 
2. Swot-талдау саясатына енгізілген профессор есімі 
3. Кері əсеріне, сыртқы ортаға кіретін swot-талдаудағы санат 
4. Кешенде мейрамхананың дамуына əсер ететін ішкі жəне сыртқы 

факторларын бағалайтын ең кеңінен таралған əдістердің бірі. 
5. Саудалық кəсіпкерлікті іске асыратын, жеке саудамен шұғылданатын 

тұлға 

6. Оң əсеріне, сыртқы ортасына кіретін swot-талдаудағы санат. 

 
2-тапсырма.  
 

Мысал негізінде мейрамхананың СВОТ-талдауы 
бойынша қорытынды жасаңыз: 

 

р/б № Тəуекел Тəуекелді басқару 
1. Басты проблемасы ақша 

қаражаттарының жеткіліксіздігі 
болып табылады. 

Жаңа нарықтарды иелену үшін 
мейрамханаға анағұрлым жұмсақ 
бағалық саясатын пайдалануы қажет, 
сонымен қатар банктен несиені тарту 
немесе бизнес-жоспарды жасау жəне 
бизнеске инвесторды тарту қажет 
болмақ (кез келген жағдайда банкте 
жобаның техникалық-экономикалық 
негіздеуін талап ететін болады). 

      
      
       
       
        
           
            
А Н А Л И З 
           

          

        

        

                     

Тəжірибелік тапсырма 
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Сондай-ақ ақша қаражаттарының 
түсімдері мен шығыстарын нақты 
жоспарлау қажет болмақ. 

2.   
3.   

 

3-тапсырма. Сабақ ақпаратына, 
мейрамхананың свот талдауының мысалына 

сүйене отырып, өзіңіздің мейрамханаңыздың (сіздің тəжірибеден өткен 
мейрамхананың) свот талдауын жасаңыз: 

Мейрамхананың күшті жақтары (S) 
 

Мейрамхананың əлсіз жақтары (W) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Əлеуетті сыртқы оң мүмкіндіктері (О): 
 
 
 
 
 
 

Əлеуетті сыртқы қауіптіліктер (Т): 

4-тапсырма. Барлық дұрыс жауаптарды таңдаңыз: 

 
1. Төменде келтірілген бөлімдердің нарықты талдау жəне бағалау үшін 

орындалатын бірізділігін көрсетіңіз 
А. Нарықтың жағдайдың дамуының ықтимал сценарийлерінің 

параметрлерін əзірлеу 
Б. Осы тауарға, қызметке қажеттіліктің алдыңғы дамуын талдау 
В. Болашақ өзгерісті болжамдау 
Г. Ағымдағы күйді сипаттау 
2.SWOT-талдау матрицасындағы қандай алаңда ұйымның күшті 

жақтарын толық шамасында пайдалануға кедергі жасайтын сыртқы орта 
тарапынан қауіптіліктері белгіленеді. 

А. SO 
Б. ST 
В. WO 
Г. WT 

Тəжірибелік тапсырма 

Жекелей-бағалау 
тапсырмасы 
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3. SWOT-талдаудың қандай құрамдаушысына фирма жағдайын 
сипаттайтын келесі көрсеткіштер жинағы жатқызылады: 

А. қауіптіліктер 
Б. мүмкіндіктер 
В. əлсіз жақтары 
Г. күшті жақтары 
4. Бизнестің ағымдағы күйін бағалауға, оның күшті жəне əлсіз жақтарын 

анықтауға, стратегиялық проблемаларды анықтауға бағытталған 
кəсіпорынның ішкі ресурстары мен мүмкіндіктерін кешенді талдау процесі - 
бұл 

А. SТEP – талдау 
Б. SWOT- талдау 
В. проблемалық талдау 
Г. басқарылатын талдау 
5. SWOT-талдау жағдайға орай талдаудың ...сатысында іске асырылады 
А. 1-ші 
Б. 2-ші 
В. 3-ші 
Г. 4-ші 
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Кəсіптік терминдер сөздігі 

Орыс Қазақ Ағылшын 
Адам Смит Адам Смит Adam Smith 
Альтернатива Балама Alternative 
Бюрократический 
конфликт 

бюрократиялық жанжал Bureaucratic conflict 

Видение организации Ұйымның болжамы Vision of the 
organization 

Внутриличностный 
конфликт 

Ішкі жанжал Intrapersonal conflict 

Вторичные потребности Қайталама қажеттілік secondary needs 
Групповые конфликты Топтық қақтығыстар Group conflicts 
Делегирование Табыстау Delegation 
Деловая коммуникация  Іскерлік қатынас Business 

communication  
Допустимые решения Рұқсат етілген шешімдер feasible solution 
Запрограммированные 
решения 

Бағдарламаланған 
шешімдер 

programmed solutions 

Интуитивные решения Түйсіктік шешімдер intuitive solutions 
Искусство управления Басқару өнері art of management 
Коммуникация Қатынас, байланыс Communication 
Компромисс Мəміле Compromise 
Консенсус Консенсус Consensus 
Контроль Бақылау Control 
Конфликт Жанжал Conflict 
Конфликт переговоров Келіссөздер қақтығысы Conflict of 

negotiations 
Конфликтогены Конфликтогендер Conflictogenes 
Конформизм Конформизм Conformism 
Кооперация Қауым Cooperation 
Корпоративная культура Корпоративтік мəдениет corporate culture 
Корпоративные 
ценности 

Корпоративтік 
құндылықтар 

corporate value 

Корпоративный дух Корпоративтік рух corporate spirit 
Логические решения Логикалық шешімдер logical solution 
Медиатор Медиатор Mediator 
Межличностный 
конфликт 

Тұлғааралық жанжал Interpersonal conflict 

Миссия Миссия Mission 
Мотив Ынта Motive 
Мотивация Ынталандыру Motivation 
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Не 
запрограммированные 
решения 

Бағдарламаланбаған 
шешімдер 

not programmed 
decisions 

Недопустимые решения Жарамсыз шешімдер unacceptable solutions 
Неразумные решения Ақылға қонымсыз 

шешімдер 
unreasonable decisions

Оптимальные решения Оңтайлы шешімдер optimal solution 
Первичные потребности Бастапқы қажеттілік independent 

requirement 
Переговоры Келіссөздер Negotiations 
Полномочия Өкілеттіктер Authority 
Потребность Қажеттілік Need 
Принятие решения Шешім қабылдау taking decision 
Производство Өндіріс Production 
Разделение труда Еңбек бөлінісі division of labour 
Разрешение конфликта Қақтығысты шешу Conflict solution  
Рациональные решения Тиімді шешімдер rational decision 
Реципиент Реципиент Recipient 
Решение  Шешім Decision 
Системный конфликт Жүйелік жанжал System conflict 

Служебный этикет Қызметтік этикет service etiquette 
Сотрудничество Ынтымақтастық Cooperation 
Социальный конфликт Əлеуметтік жанжал Social conflict 
Специализация Мамандандыру Specialization 
Стимул Ынталандыру Incentive 
Стратегическое 
планирование 

Стратегиялық жоспарлау Strategic planning 

Тактическое 
планирование 

Тактикалық жоспарлау Tactical planning 

Телефонный этикет Телефон этикеті Phone etiquette 
Теория коммуникации Қатынас теориясы Communication theory
Удовлетворительные 
решения 

Қанағаттанарлық 
шешімдер 

satisfactory solution 

Управленческое 
решение 

Басқарушылық шешім management decision 

Цель Мақсат Purpose 
Этика управления Басқару этикасы management ethics 
Этикет Этикет Etiquette 
Этический Кодекс Этикалық Кодекс code of ethics 
Этическое обучение  Этикалық оқыту Ethical training  
SWOT-анализ SWOT-талдау SWOT–analysis 
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Қорытынды 

Бұл оқу-əдістемелік құралын əзірлеуді нақты кəсіптік қызмет аясында 
(мейрамхана бизнесіндегі менеджер) қызметтің стандарттарына жұмыс 
берушілердің қоятын талаптарын белгілеумен үйрендім. Өзектендірілген 
модульдік типтік оқу бағдарламалары осы кітапты жасау үшін келесі бастапқы 
нүктесі болды. 

Кітап техникалық жəне кəсіптік білімдегі модульдік-құзыретті тəсілін 
іске асыру қағидаттарын – оқыту процесін ұйымдастыру моделін бейнелейді, 
мұнда оқыту мақсаты ретінде білім алушының кəсіптік құзыреттерінің 
жиынтығы пайдаланылады, ал оған қол жеткізу құралы ретінде – кəсіптік 
оқытудың құрылымы мен мазмұнын модульдік құру. Модульдік-құзыреттік 
тəсіл тұжырымындағы білім беру нəтижесі ретінде түлектің кəсіптік 
құзыреттерінің жиынтығы əрекет етеді. Кəсіптік құзыреттер күрделі 
құрылымына ие болуы мүмкін, өйткені кəсіптік міндеттер əдетте қызметтің іс-
əрекеттерге бөлінетініндей ішкі міндеттерге бөлінеді. Яғни, əрбір құзырет 
ептіліктердің белгілі бір жинағымен сипатталады, оларды игеру осы қызмет 
түрін игеруге мүмкіндік береді. 

Осылайша, осы оқу құралында əңгіме 0508000 Тамақтандыруды 
ұйымдастыру мамандығы үшін техникалық жəне кəсіптік білім беру жүйесінің 
білім беру ерекше нəтижелері туралы – кəсіптік құзыреттер туралы өрбиді. 
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