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АЛҒЫ  СӨЗ

Қонақ үй шаруашылығы - қазіргі туризм индустриясының қарқынды 
дпмып келе жаткан саласы. Туризмді дамыту заманауи, жайлылык, 
туристердің қажеттіліктерін канағаттандыратын конақ үй базасы болмаса 
мүмкін емес. Осыған байланысты конак үй саласындағы мамандарды 
дшірлау мэселелері ерекше мәнге ие. Қонақ үй қызметі қызмет көрсету 
і үрлерінің бірі болып табылады. Оның ерекшеліктері, яғни қонақжайлылық 
қагидаттарына сүйенетіндігімен байланысты. Адамзат тарихының алғашкы 
ксзевдерінде үйден тыс жерде қорғауды, кабылдауды және қамқорлықты, 
қопақжайлылықты қамтамасыз ететін әлеуметтік институт ретінде пайда 
болу бірте-бірте қоғамға пайдалы жэне қажетті коммерңиялык қызмет 
оаласына айналды.

Оқулық «Мейрамхана ісі жэне мейманхана бизнесі», «Туризм», 
«Халықаралық туризм», «Қызмет көрсету сферасындағы ІТ технологиялар» 
білім беру бағдарламаларының студенттеріне арналған.

Окулык кіріспе, 5 бөлімнен және қорытындыдан түрады.
Бірінші бөлімде «Қонақ үй және туристік кешендердегі қызмет 

корсетудін нарық кезеңіндегі калыптасуының негіздері» қонақжайлылык 
институтының эволюңиясы көрсетілді, әлемдік конак үй индустриясының 
і іегізгі кезеңдері конақжайлылык әлеуметтік-мэдени құбылыс ретінде 
қарастырылады.

Екінші болімде «Туристерді орналастыру орындарының
классификаңиясы және сипаттамасы» туристерді орналастыру конңепциясы 
мен кластері, қонақ үйлерді классификациялау жэне регламенттеу, сондай-ақ 
классификаңиялау жүйелері мен аттестациялауға қойылатын талаптардың 
заманауи мәселелері талданады.

Үшінші бөлімде «Қонак үйдегі қызмет көрсету технологиясы» туристік 
қонак үй кешенінің кұрылымы, конақ үйдің жүмыс істеуін камтамасыз ету 
жүйесі жэне конак үй қызметтері сипатталады.

Төртінші бөлімде «Мейрамханалық қызмет көрсетудің жалпы 
сипатгамасы» онда мейрамхананың қызмет көрсетудің жалпы жағдайы, 
мейрамхана бизнесінің негізгі категорияларының функциясы, мейрамхана 
сервисі, тамақтану индустриясы, тамақтану бөлімдерінін классификаңиясы, 
гамақтану мекемелері қарастырылады.

Бесінші бөлімде «Қызмет көрсету жағдайлары» қонактарға қызмет 
көрсету, операция реттері, кызмет көрсету жэне экімшілік қызметкерлерінің 
с|)ункциялары талданады.
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Қонак үй-мейрамхана кызметін ұйымдастыру формаларының біркатар 
басымдықтары ел экономикасының конақ үй -  мейрамхана секторына 
колдануға жарамды. Қазакстандық, сондай-ак шетелдік конақтарды туристік 
нысандар мен еліміздің кэсіпорындарында тарту Отандық конақ үй -  
мейрамхана саласын эрі карай дамыта түсуге мүмкіндік береді. Осы 
жағдайда қазақстандық туристік саланың халықаралық нарықтағы бәсекеге 
қабілеттілігі жөнінде айту орынды. Алайда, аталған секторды ілгерлету сәл 
қиынға соғып тұр. Оған кедергі болған -  ұйымдастырушылык, құқі ык және 
экономикалық сипаттағы мәселелер. Осы кедергілердің негізгісіне 
жататындар -  қызмет көрсету сапасының төмендігі, тиімсіз менеджмент, 
баға шығыны, өнімі мен қызметін өткізудегі осалдылык.

Отандық конакжайлылык индустриясының кызмет етуі мен 
ұйымдасгыруындағы шешілмеген мәселелер осы саладағы тақырыпты 
тандау, зерттеу, максаты мен міндетін анықтауға алып келеді.

Елімізде қонақ үй -  мейрамхана кешендерін дамыту, қонақ үй және 
мейрамханалардағы сапа деңғейін жоғарылату және казіргі жағдайдағы 
бэсекелес ортада бәсекеге кабілетті болу кажет.

Қонақ үй саласын дамытуда айтарлыктай жетістіктерге жету үшін, осы 
салада қызмет ететін мамандардың білім сапасын, кызмет түрін арттыру 
керек. Сонымен қатар осы саладағы кызметшілердін жүмыс бағдарлары 
накты болғаны жөн. Қонак үй қызметінің саласы -  бұл адамдар арасындағы 
қарым-катынас, накты алушы мен сатушы арасындағы байланыс. Яғни, 
қызмет көрсетушілердің күш жігері демалушыларға арналып, қонақтардын 
ойын жаулап алу мақсатында аукымды дәрежеде қызмет көрсету. Осындай 
жолмен ғана қонақ үйлерді туристердің екінші үйі ретінде, осы үйге кайта- 
қайта келу тілегін қалыптастыру керек. Қонақ үйлердің негізгі мақсаты -  
туристер үшін сапалы кызмет көрсету, оларға барлық жағдайды жасау 
аркылы конақ үй өзінің деңғейін элемдік дэрежеде көтере алады.

Оқулықта Қазақстан Республикасының туристік саласын дамытудың 
2019-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы мен заңамалар, 
ережелер, туристік объектілері мен қызмет көрсету іс-эрекетін стандарттау 
және сертификаттау, ақпараттык-инновациялык технологиялар, менеджмент 
өндіріеті баскару формасы жэне фирма қызметі толық карастырылып, 
мэселелер қойылып, оны шешудің тиімді жолдары көрсетілген.

Осы окулық «Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі», «Туризм», 
«Халықаралық туризм», «Қызмет көрсету сферасындағы ІТ технологиялар» 
білім беру бағдарламаларының студенттерінін кәсіби білімін жетілдіруге 
кажетті мәліметтер жинақталған.



I БӨЛІМ
ҚОНАҚ ҮЙ ЖӘНЕ ТУРИСТІК КЕШЕНДЕРДЕГІ ҚЫЗМЕТ 

КӨРСЕТУ НАРЫҒЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫНЫҢ НЕГІЗДЕРІ

І-гақырып. Қонақ үй және туристік кешендердегі кызмет көрсету 
нпрыгынын калыптасуынын негіздері

Максаты: Қонақ үй және туристік кешендердегі қызмет көрсету 
мнрығының калыптасуының негіздерін карастыру

Жоспар:
1. Әлемдік конак үй индустриясының негізгі кезендеріне шолу
2. Тарихи аспектері.
3. Қонак үйлердегі жүлдыздык жүйе беру жагдайы
4. Қонак үйдің класын аныктауда кызметкерлердін сапасы
5. Қонак үйде кызмет көрсету ерекшеліктері.

Тақырыпка катысты негізгі үғымдар: конак үй шаруашылығы, 
қонак үй мейрамхана кешені, конак үй бизнесі, конак үй индустриясы, 
тарихи аспектілер, негізгі кезеңдер

1. Әлемдік конақ үй индустрнясынын негізгі кезеңдеріне шолу.
Әлемдік қонак үй индустриясының негізгі кезеңдеріне шолу жасайтын 

болсақ, саяхатта жүрген адамдарға кызмет көрсету алғашқы қонақ үйлер 
(Керуен сарайлар) б.э.д 2000 жыл бүрын көне Шығыс елдерінде кең 
іаралған. Ежелгі Греңия, Ертетегі Рим кезеңінен бастап ортістерге, 
кубелерге, саяхатшыларға арналған ертедегі конак үй түрлері: хаинны, инны, 
пошта бекетгері т.б. болып саналған. Жоғарыдағы қонак үйлер казіргі конак 
үй функңияларына үксас қызмет түрлерін көрсеткен.

Сол замандағы негізгі көлік ретінде атгарды пайдалану, ат коршаулары 
мен түрактар болуымен қатар адамдар тынығуга арналған, ас ішетін 
бөлмелерден түрган. Ал Орта ғасырларда саяхатшыларға арналған бүл 
кешендерге әжептэуір өзгерістер енгізілген. Қосымша театр сахналары пайда 
болган. Қонақ үй иелері оз жанүясымен, қүлдары мен қызметшілері келген 
қонақтарға қызмет көрсеткен. Олардың қызмет көрсету деңгейі жогарғы 
сапалы көлемді кызмет керсетумен ерекшелінген.

Қонак үй индустриясынын даму тарихы элемдік адамзат өркениетінің 
даму тарихы мен түспа-түс келеді.
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Еуропа, Азия дүние бөліктеріндегі ірі империалардың қулауы. Жібек 
жолы бойындағы калалардың күйреуі, соғыс әрекеттері, конак үй 
кәсіпшілігіне токырау алып келді.

ХУІІ-ХІХ ендірістік революция, су жолының дамуы дүниежүзілік конак 
үй шаруашылығының қалыптасуына өзіндік үлесін тигізді. XX ғасырдағы 
конак үй индустриясының ерте кезден бастап XX ғасырдың соңына дейінгі 
даму этаптарының негізгі сипаты төмендегідей.

2. Тарихи аспектері.
Б.э.дейінгі ІІ-І мыңжылдык аралығында Ассирия кезінде керуен 

сарайлар мен алғашқы адамдар демалатын үйлердің саяхатшыларға уақытша 
түруына арналып салына басталды. Осы уақытта Шығыс елдерінде, көне 
Грецияда, Крит аралдарында да керуен сарайлардың ашылғандығы белгілі.
Б. э. дейінгі I мыңжылдықтың Ежелгі Грек жерінде қонақ үйлердің үш типі 
калыптасқан; жекеменшік аулалар (кататоталар), мемлекет күзырындағы 
аулалар (пандокен), үйықтайтын бөлмелері бар таверналар (тамақ ішетін 
орындар).

Б.э.дейінгі УІ-ғасырдагы - б.эрамыздың І-ғасырында Ежелгі Рим 
территориясында жол бойында көне қалаларда көптеген жатын үйлер мен 
таверналар салынған. Оларды пайдаланушылар саяхатшылармен катар, 
мемлекеттік шенеуліктер, саудагерлер, кезбелер, т.б. болып Рим 
империясындағы пошта байланысының калыптасуына байланысты 
мемлекеттік заңға байланысты 70-100 шақырым ат шабыс аралық 
бекетгерінің ашылуы таверна, конақ үйлердің дамуына себеп болды. Рим 
империясының күйреуі, заманында жоғарыдағы пайда болған кешендер 
бұзылып қирауға үшырады.

Орта ғасыр (У-ҮІІІ ғ.) заманында Еуропа мен Шығыс елдерінде сауда 
мен саяхаттың қайта жандануына орай орналастыру мен тамактану қызмет 
көрсету саласы дамудың жаңа жолдарына бағытталды. Европалык 
монастырларда арнайы конакжайлық орындар пайда болды. Бүл 
кешендердің бірінші қабатында ас ішетін орын және аткора, шаруашылык, 
кызметшілерге арналған болмелермен жабдықталса, ол жоғаргы кабатында 
жататын бөлмелер төбесі жабык арнайы театрлык коріністерге арналған 
орындар болған.

Қайта өрлеу заманында Еуропа дүние бөлігінде кәсіпкершіліктің 
дамуы, ат жегілген тарантас, көлік кұрысының пайда болуы конақтар 
токтайтын аулалар орындарының көбеюіне септігін тигізді. Еуропа 
елдеріндегі мемлекеттердің экономикалық және саяси байланысының дамуы 
барысында қонақ үй шаруашылығы қарқынды дамуы байқалады. ХҮІІ-ХҮІІІ 
ғ. Америка континентіне Европалыктардың келуіне орай Европалык типтегі 
конак үйлер пайда бола бастады. Алғашкы 70 бөлмелі конак үй «Сити
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Отсль» Нью-Йорк каласында 1794 ж. салынған. ХУІИ-ХІХ бас кезінде тек 
саяхатшыларға арналған орта жэне үлкен қонакүйлер пайда болды. Оньщ ең 
үлкені 170 бөлмелі «Тремон отелі 1829 ж. Бостон каласында ірғетасын 
котерген. XIX ғ. Европа мен Америкада өндірістік революция нәтижесінде 
колік түрлерінің пайда болуы (пороход, паровоз) туризмнің дамуына үлкен 
мкгіалын тиғізді.

І Іәгижесінде теңіз жағалауында, теміржол бойында конак үй күрылысы 
майда болды. Қонак үй компаниялары, кор пораңиялары, синдикатгардың 
биіііесмендерғе, комерсанттарға және көшіп келушілерге арналған конак үй 
кызметі ұсынылды. XX ғасырдың бас кезінде конак үй кұрылысы, шаруа- 
імылыгында жаңа идеялар, түжырымдамалар, конак үй синдикаттары 
(Лондонда) қонақ үй иелерінің одағы (Париж) 1906 ж. қүрылған қонақ үй 
пслерінің халыкаралық конақ үй одағы, дүние жүзінін 1700 қонак үйлерінің 
басын біріктірген. Осы мезгілде Европа конақ үйлерінде керуендер, 
конференциялар, ойын сауық кештері ұйымдастырыған казино, 
мсйрамханалар пайда болған XX ғ. 20 жылдарында қонақ үй бизнесіндегі 
Конрад Хилтон үлесіне тоқта лып өткен орынды.

1930 жылдардағы қонақүй шаруашылығының «¥лы күйзеліс» өзіндік 
ықпалын тигізді. Екінші дүниежүзілік соғыс кезеңі де өз септігін тигізді.

1950-1960 жылдары көлік тасымалдау түрлерінің өркендеуі, соғыстан 
кейінгі халыкаралык қатынастардың түрақталуы, әлеуметтік экономикалық 
жағдайдың ретке келуі дүние жүзінде қонак үй шаруашылығының кайта 
жандануына ықпалын тигізді. Қонак үйдердің жаңа типтері мотель, отель, 
кемпинг т.б. пайда болуы жэне курортты қалаларда демалыс қонақ үйлер 
салына бастады. Әуежай, жол бойы конак үйлері олардың қүрамында 
тамақтану, көңіл көтеру орындары қалыптасты. Адамдардың бос уақытта 
пайдалану мүмкіншілікерінің артуына байланысты емдік сауықгыру 
курорттары белгіленген аймақтарда пайда болды.

Д Т¥ мәліметі бойынша 17 млн. адамдар тоқгай алатын қонақ үй 
жүйелері қалыптаскан. Солардың ішіндегі ең ірілері «Шератон», «Мариотт», 
«Рамада», «Редиссон» қонак үй класстарына орай «Апартамент», түрлері 
пайда болды. XX ғасырдың 90-шы жылдарында экономикалык күйзелістерге 
байланысты қонак үй шаруашылығының дамуының тежелгендігі байкалады.

Отелдердін мамандадыруы, супер және экзотикалык түрлерінің 
шыкканын байкаймыз. Қонак үй шаруашылығын дамытудың жаңа 
тұжырымдамалары зор ізденіс бағыта жүргізілді. Шығыс Азия жэне Тынық 
мүхит секторында қонақ үй шаруашылығы кұрылысы жаңа технологияны 
пай даланды.
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2000 жылдары жекеменшілік, шағын әртүрлі типтегі қонақ үйлер 
калыптасуы нарықтык жағдайда өтуде.

ТМД елдері көлеміндегі қонақ үйлердің даму, қалыптасу тарихы 
төмендегідей.

Ерте ғасырларда Ресей, Еуропалык бөліктегі ТМД елдерінде және 
Жібек жолы бойындағы калаларда атпен серуендеушілердің, саудагерлердің, 
пошта т.б. мемлекеттік кызметкерлердің жол бойында тынығуға, 
тамақгануға - ыңғайлы керуен сарайлардан басқа, пошта стансаларының 
салынуы, қонақ үй аулаларының трактирлер қүрылысы пайда болып, 1818 ж. 
өзінде Мәскеу каласында 7 қонақ үй жүмыс істеген. Оған дейінгі кезеңде 
көрші мемлекеттерден келген шетелдік қонақтарға арналған арнайы 
демалатын, тамактанатын орындар болған. Олар «армяндық», 
«ағылшындық», «гректік», т.б. болып аталған. Кұрылымында шағын сауда 
сөрелері, кішігірім дүкендер, зат сактайтын қоймалар т.б. кәрсетуге арналған 
нысандар болған. Калуга каласында көненің көзі ретінде қазірге дейін 
сақталып туристік экскурсиялық нысан кұрайды. 1878 ж. Мәскеуде бес 
кабатты ең ірі қонақ үй жэне мейрамханамен ашыла отырып «Үлкен 
Мәскеу» серіктестігі болып аталған.

1890 жылдары «Европа», «Центральный» қонак үйлерінде «Люкс» 
нөмірлері ашылды. Кейінірек «Балчу», «Метрополь» іргетасы қаланған 
болатын. 1910 жылдары Ресей жерінде 4685 қонак үйлері пайда болған екен. 
Бұлардан баска кішігірім демалыс тамактану орындарын есептемегенде. 
Кеңестер дәуірінде бұрынғы жекеменшік қонақ үйлер мемлекеттік 
коммуналдық жүйеге көше отырып, екінші дүние жүзілік соғысқа дейін 
Москва және Ресейдің 669 қалаларда конак үйлер салынды.

Қонак үй бизнесінің тоқырауы екінші дүниежүзілік соғыс кезінде 
байқалды. 1960-1970 жылдары 6 мыңнан астам қонак үйлер пайдалануға 
беріле отырып «Золотой колос» (4000 орынды), «Ярос лавль» (2000), 
«Туринск», «Алтай», «Восток» (2400 орыннан астам), «Ленинградская» 
(500), «Украина» (1660), «Россия» (5350) т.б. 1980 ж. Олимпиада ойындары 
карсаңында «Космос», «Из майлово», «Севастополь», «Спорт», 
«Международная» т.б. конақ үй жұмысы жанданды. 1990 ж. қонақ үй 
шаруашылығы күйзелісі Кеңестер одағының ыдырауы, жекешелендіру, басқа 
салаға, офистік ойын-сауық орталыктарына көшу тенденциясы байкалады.

Қазақстан қонажайлылыгының қалыптасуының көне тамыры тереңде 
жатыр. Оның пайда болуы алғашкы қоныстардың, көлік жолдарының және 
сауда катынастарының дамуымен байланысты. Алғашқы конақ үйге ұқсас 
ғимараттардың ашылуын біздің эрамыздың алғашкы ғасырларына 
қатыстыруға болады.
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Үлы Жібек жолы бойындағы аймақтардың зерттелуінен біз көне 
коиестермен саяхатшылардың үлкен керуендермен түйелер арқылы 
кпп.іиайтытынын білдік. Олар керуен жолының бойындағы қалалардан 
пгмесе елді-мекендерден шатыр күрып түнейтін болған. Сондықтан, олар 
срге кезеңдердегі конақ үй кешені болып керуен-сарайлар деген атауға ие 
Полған. Керуен-сарайлар керуеннің түрғылықты жэне сату ауласы болып 
габыл са керек. Сол ғасырларда колайлы қызмет көрсету үгымы Азияда 
Куропаға қарағанда әлдеқайда ішері болғанымен де, шығыстағы керуен- 
еарайлар ақша табу максатында емес, саяхатшының демалысы мен саудасын 
дамыту мақсатында салынғаны тарих аркылы белгілі. Бірақ ХІІІ-ші 
гасіирдың басы болашақ Алматымен жалы Жетісу аймағына қай салада 
болсын үлкен төңкеріс әкелді. Моңғол шапкыншылығы елдің 
'жономикасына ғана емес, қала мәдениетіне де кері ыкпалын тигізді.

¥лы  Жібек жолы маңындағы қалалардың күйеруі сауда жэне керуен 
жолдарының элсіреуіне экелсе, ол өз алдына сол кезеңдегі енді оркендеп 
келе жатқан керуен-сарайларының еріксіз оз жүмысын токтатуына экеп 
соқты. Алайда саудамен көлік жолдарының кайта өркендеп дамуы Ақсақ 
Гемірдің билеу кезеңінде басталады. Соғыс қимылдары алаңының 
оркендеуіне байланысты елдер жаңа жолдар салып, жана калалардың 
ашылуы халы қаралык қатынасты дамыта түсті. Мүның әзі жаңа қонақ 
жайларын ашуды міндеттеді. Тарихтың келесі беттері XV ғасырдың аяғымен 
XVI ғасырдың кезеңіндегі қонак үй түрақтарынын жайы.

Қазақ хандығының қүрылуы конақ үй шаруашылығына еш кері эсерін 
гигізбей, біркалыпты дамуды байқатады. Қонақ үй кешендері дамуының 
одан арғы тарихы Қазақстанның Ресейге қосылу кезеңі болып табылады.
XIX ғасырдың алғашкы жартысының соңына қарай Қазакстан толығымен 
Ресей империясының қол астына енген кезде соғыс қорғаныстарын, жаңа 
жолмен калалардың салынуы конақ үй шаруашылығының одан ары қарайғы 
дамуын талап етті. Сол тарихи жылдардағы қонак үйлердің мысалы ретінде 
бекетгерді, қонақ үй шатырларын айтуға болады. Осылайша қарқынды 
дамыған Қазақстан конак үй шаруашылығы 1903 ж. Алматы қаласында 
алғашқы «Еуропа» қонақ үйінің салынуына экеп соқты.

Осыншама тарихты артка тастаған Қазақстанда қазір 160 қа жуык 
қонақ үй жүмыс істесе, оны басым копшілігі Астанада, Алматыда, 
Қарағандыда, Шығыс Қазақстан жэне Оңтүстік Қазакстан облыстары 
аумағында орналасқан.

Қонак үй шаруашылығын туристік шаруашылыктан бөліп қарауға 
болмайды. Ал соңғысымен біздің елдің жағдайы тамаша емес. Әрине сыртқы 
туризм бізде біршама жақсы дамыған: қазакстандықтар үшін шетелде
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демалуды әдетке айналдырған -  45,8%, ішкі туризм бойынша - 37,9% 
көрсетсе, туристердін Қазакстанға келу көрсеткіші небәрі 16,3%-ке ғана 
жетеді. Мемлекет осылардың соңғысына мұқтаж, себебі оның аркасында 
елғе шетелдік валютаның көп келуімен, өндіріс салаларының қарқынды 
дамуына бастау алады.

Қазақстанға туристерді келтіру ұшін біркатар жұмыстар аткарып, оның 
ішінде қонақ үй инфраструктурасын қолға алу керек. Еліміз қарқынды 
дамудың нарыктық жолына түскендіктен Қазақстан көптеген шетелдік 
эріптестерімен жұмыс жасап, эр каладагы біріккен өнеркэсіптермен жэне 
шетел өкілеттіліктерімен катар әр қаланың қонақ үй өмірі біршама қайта 
жанданды. Жаңа қонақ үйлер пайда болып, ескілері жаңартылып немесе 
қайта күрделі жөңдеуден өткізілді.

Алматының Еуразия орталығы ретіндегі деңгейі өсуде, сонымен қатар 
қалада көптеген саммиттер, халықаралық конференциялар, семинарлар, 
көрмелер, яғни конгресті жэне іскерлік туризмді дамытуға эсерін тигізетін 
бірнеше бас қосулар өткізіледі.

Конгресті туризмнің де өз маусымдылығы бар, ол көктем -  күз 
айларына келеді. Қысқы, эсіресе жазғы кезде бизнес-туризмдердің жұмыс 
белсенділігі төмендейді. Сонымен катар Қазақстанға іскерлік . максатпен 
келетін туристердің арасындағы түрлі деңгейдегі конақ үймен отельдерге 
деген нақты талаптары бар -  ол сервистің тиісті деңгейін қамтамасыз ететін 
қазіргі заманға сай эрі комфортабельді орналастыру орындары болуы керек. 
Ал 5 жұлдызды қонақ үйге келетін болсақ, онда қонақ үй бизнесі 
мамандарының айтуынша, бір орынды нөмірге тэулігіне 290 доллар төлейтін 
туристердің арқасында Алматыдағы әлемдік кұрылымдағы Тһе Ке]епі Апкага 
және Нуаіі Ке^епсу қонақ үйлері Қазақстанға жетіп жатыр. Бірақ алғашқы 
бекітілген баға көп жағдайда калыпты баға болып саналмайды да, нөмерлер 
түрлі жеңілдіктер бойынша да өткізілуі мүмкін. Ол жеңілдіктер, мысалы: 
корпаративті клиенттерге немесе отельмен біріге жұмыс жасайтын туристік 
операторларға берілуі мүмкін.

Көрсетілетін жеңілдіктер орасан зор болуы да ыктимал: кейбір тур. 
фирмалар Алматының 5 жүлдызы қонақ үйінің бір орынды нөмірін прайста 
көрсетілген бағадан 30% түсіреді. Бірақ Тһе Кеіепі Апкага немесе Нуай 
Кеіепсу деңгейлес конақ үйлерінің мейрамханалардың, түнгі клубтардың, 
казино, фитнес-орталыктарының, конференц-залдарының болуы салдарынан. 
Аталмыш орындар жергілікті компаниялардың презентация, семинар немесе 
пресс-конференцияларды үйымдастыруында белсенді түрде жалға алынуда.

Кейбір деректерге сүйенсек конак үйлердің негізгі жұмысы емес, 
осындай косалқы кызметтері олардың нарық алаңында калуын қамтамасыз
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етеді. Бірақ баека да көзкараетьщ барлығын да мойындау керек. Мыеалы 
«()іырар» қонак үй кешенінің басшысының айтуынша қонақ үйдің негізгі 
кірісі оның басты жүмысынан ғана келеді. Ал ғимарат ішінде казино, түнгі 
киуб, мейрамхана, авиакасса және т.б. болуын тек туристердің ұсынысынан 
туындағанын айтып түсіндірді.

Бірақ «Отырар» тек төрт жүлдызды қонақ үй екендігін ескерсек, оның 
жүмыс спеңификасының да біраз өзгеше ететіндігін түсінеміз. Қалай 
дегенмен де косалқы кызметі бар қонак үйлердің кірісі, ондай қызметсіз 
қонақ үйлерге карағанда жоғары екендігін статистика корсетіп отыр. Яғни 
қонақ үйдің қосымша кызмет көрсетуі биік сүранысқа ие. Айта кететін бір 
жағдай: бес жүлдызды қонақ үйде түру кезінде жоғарыдағы косымша 
қызметтер бағасы нөмір бағасымен бірігіп кетеді (бассейнге түсу, фитнес- 
орталығында, түнгі клубта болу, саунаға кіру т.б.). Бірақ елімізге 
келушілердін барлығы да фирмадағы жүмыс орнына байланысты, бес 
жүлдызды қонак үйде бола алмауы мүмкін. Осылайша Қазақстан шетелдік 
қонақтарға тағы не үсына алады деген орынды сүрак туындайды.

3. Қонақ үйлердегі жұлдыздык жүйе беру жағдайы.
Біздің елде конак сертификациясымен оларға жұлдыздық деңгей беру 

жүйесі 1994 ж. Ресей Федерациясының Мемлекеттік стандартымен 
бекітілген ресейлік «қонақ үй жіктелуі» қаулысы бойынша жүргізіледі.
I Іормалармен ережелердің ескіруінен бе, жоқ әлде біздің сертификат беретін 
орындардың белгіленген ереже тэртібін түсінбеуінен бе, әйтеуір 
Казақстандағы бірдей жұлдызды қонақ үйлердің сапа деңгейінің әр түрлі 
екендігі ешкімге жүмбақ емес. Тіпті арнайы маман емес, қарапайым турист 
козімен-ақ кейбір жұлдызы төмен қонак үйлердің қолайлығымен қызмет 
кореету денгейі, оның жоғары жүлдызды «ағайындарына» карағанда 
олдекайда биік екендігін көруге болады. Мысалы оңтүстік астанамызда 4 
жүлдызды қонақ үй төртеу: «Қазақетан», «Отырар», «Достық»
«ЛпіЬаззасіог». Сонымен катар 3 жұлдызды 11 конак үй бар. Олардың ішінде 
«Алматы», «Премьер-Алатау», «Премьер Интернейшнл Медеу», «Пекин», 
«Каргалинск» отель-санаториі, «КазЖол», «Астана Интернейшнл Отелі» 
жэне т.б. Осындағы «Астана» сияқты қонак үйлер калаға жетіспеуде. Дәлірек 
айтсақ, сол сияқты, бірак томен деңгейлі бағамен колайлы, европалык 
децгеймеп салынған 3 жүлдызды конак үй, тек бизнес-туристерге ғана емес 
еонымен катар Қазақстанның табиғат кереметін тамашалауға келген 
қарапайым шетел конақтарына да ұнайтыны созсіз. Сондықтан да Қазақстан 
қонак үйлері ең алдымен елге келетін туристер ағымының 86% кұрайтын 
алыс шетел адамдарының, содан кейін тек 14% құрайтын ТМД туристерінің

13



қалауынан шығуға жұмыс істеуі кажет. Дегенмен конак үйлердің түрлі 
бағытта жүмыс жасауы куандырарлық жағдай, бірак осы саладағы 
ғимараттар өз жүлдызына сай қызмет көрсеткені абзал.

Жібек Жолы компаниясының карамағындағы «Жетісу» конак үйінің 
басшылары Қазаксташа, әсіресе Алматыға комфортабельді, эрі қазіргі 
заманға сай 4 жүлдызды отель жетіспейді деп есептеуде. Жібек Жолы 
компаниясының менеджері Санжар Бейсембаев: Біздің конақ үйге 3 жүлдыз 
деңгейін береді, бірак әрине біз ондай сатыға элі көтеріле қойған жокпыз. 
Көп дегенде 2 немесе одан да төмен жүлдызда шығарамыз. Бірак дегенмен 
де, біздің қонақ үй орналаскан жер 4-5 жүлдыз деңгейіне сай болуға 
итермелегендіктен, біз инвесторлармен келіссөз жүргізіп қонақ үйді 
реконструкциядан өткізуге дайындалудамыз. Ғимараттың фасадын 
жаңартып, оны европалық стандарттарға сай етіп жэне нөмірлерді қайта 
күрделі жөңдеуден өткізе отырып, біз қонақ үйдегі төменгі бағаны сактап 
калмақшымыз. Еліміздегі дүние жүзілік тізбектегі 5 жүлдызды отельдер 
жоғары бағасымен келетін аз туристерден шығынын өтеп алады. Жанадан 
өнделген қонак үйдің шындығында да өз деңгейіне сай болуын ескерсек, 
ойлары жаман емес сияқты. Ең бастысы қонак үй объектілерінің жүлдызын 
арттырмаған дүрыс. Себебі елімізге келіп қонақ үйде түнеген жэне ондағы 
қызметтен түңілген турист не сол отельде енді ешкашан тоқтамайды, не ең 
жаманы біздің елге қайта келмеуге тырысады.

4. Қонақ үйдің класын анықтауда кызметкерлердің сапасы
Қонақ үйдің класын аныктауда бірнеше жағдайлар ескеріледі. Мысалы: 

төсек басында барлык жарық көздерін өшіруге арналған дистанционды 
бақарудың болуы, үлкен айнаның, шомылу қалпағының, эжетхана кағазын 
ілгіштің болуы жэне т.б. эрине осындай неше түрлі майда бүйымдардан 
қонақ үйдің қолайлығымен комфорттылығы байкалады, алайда егер сіз 
осылардың барлығы бола түрып сауатсыз кызмет көрсетуге тап болсаныз, 
мүндай қонақ үйге қайтып келмесіңіз анық.

Қызметшілер тәртібі бойынша классификациялық талап стандартында 
бір-ақ сөйлем жазылған: «кызметкерлер конақ үйде қонақжайлылық 
атмосферасын орнатуы жэне қонақтарға ілтипатты эрі шыдамды болуы 
тиіс». Дегенмен де біздің қонак үйлердегі кызметшілер ізеттілігіне 
күмэндана карауға да болады. Көбінесе біздің калада қонак үйлердегі 
кызметкерлер сапасы, өкінішке орай, жоғары деңгейде емес.

Қазіргі конак үй жүмыскерлерін оқыту бойынша тренингтер жүргізіле 
бастауда. Ал осыдан бірнеше-ак жыл бүрын тіпті шетелдік қонақтарға 
бағытгалған 5 жүлдызды қонак үйде ағылшынша сөйлей алады, келбеті
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жііман емес, яғни жұмысқа алуға болады жүйесімен алатын болған. Ең 
Сшстысы жүмысқа ынталана беріліп, шындығында да конақтарға ізітпен 
қнрай білу керек. Ал бізде тіпті 5 жүлдызды конак үйде «Нөмірлеріңізді 
корсетіңізші, біз тобымызды орналастырайык деп едік?» деғен сүракка, 
«('іздер шынымен аласыздар ма?» деп жауап береді. Беіих класты 
отельдерде мүндай атымен болмауы тиіс. Мүндайда тек бір ғана жауап 
оолуы мүмкін: «Иә, әрине». Бізде ең бастысы әдемі фасадты көрсете білу деп 
ойлайды. Шындығында да Шығыста ғимарат салуды жақсы біледі әрі ол 
орынды да. Бірақ ешбір қонақ үйдің фасады оны соншалықты жақсы 
корсетпейді, еғер ондағы қызметкерлер жүмыс істей білмесе.

Қонақ үй бизнесін жүргізудің қазіргі заманға сай халыкаралық 
сіаіідарттарын оқытудың қиындықтарымен Қазақстан қонақ үйлерімен 
мойрамханаларының ассоциациясы (ҚҚМА) жүмыс істеуде. Бүл үйымның 
қүрамына Қазакстан бойынша 27 қонак үй тіркелген (олардың 16-сы 
Ллматыда). Аталмыш үйыммен Карл Дюйсбергтің коғамы біріге отырып 
«қонақ үй шаруашылығымен табиғи саябақтардың менеджменті» атты ірі 
жоба жүргізілген. Оның басты мақсаты таңдалып алынған 10 қонак үйдің 30 
Сшсқарушы кызметкерлерінің квалификациясын жоғарлату еді. Олар 2,5 жыл 
колсмінде кеңес алып, менеджмент, маркетинг жэне өнеркәсіптін 
рссгруктуризациясы бойынша өз мамандарының квалификациясын 
жоіарлатып отырған. Сонымен катар 4 «Қазақстан», «Астана», «Алматы», 
«Отырар» қонақ үйлерінде эксперттер өндірістен шеткері калмай оз 
жүмыстарын атқарған. Сонымен қатар ҚҚМА-да корсеткендей, Қазақстан 
сморт жэне туризм Академиясы жанынан туризм және конақ үй 
мснеджерлерін дайындау, қайта дайындау және квалификациясын жоғарлату 
орталығы ашылды.

Негізінде қонақ үй персоналдарын ізеттілікпен әдептілікке үйрету ете 
киын. Себебі бізде ондай калыптасқан эдет жок- Әрине шығыс 
конақжайлығы туралы айіудың кажеті жоқ, бірақ тек конақ үй бизнесін ғана 
емес, сонымен катар жалпы кызмет көрсету аумағы өндірісін түншыктырған 
кеңестік кезеңнің эсерін айтпауға болмайды.

Кеңес дэуіріндегі қонақ үйлер бүзылмас қамал сияқты болатын. 
Дэлірек айтсак, төменгі деңгейдегі конакжайлығымен туристерге есік 
іішатын мүндай орындарда бронсыз номір алу үщін, ылғи да бүзылып 
түратын теливизордың жонделуін сүрау үшін, жоспардан тыс таза орамал 
алу үшін және т.б. персонал «достасып немесе үрысып біраз тер төгу керек 
сді». Осындай ыкпалда жүрген біздің конақ үйлердің тез арада мейірбан 
болу процесі баяу жүретіні сөзсіз. Бірақ жана заман, жаңа заң яғни міндетті 
гүрде өзгеруіміз қажет.
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5. Қоиақ үйде кызмет көрсету ерекшеліктері.
XX ғасыр соңындағы конак үй шаруашылығындағы жаңа 

технологияның енуіне орай баскару жүйесіндегі өзгерістермен қатар 
жүмысшы, кызметкерлер санының күрт азаюы байқалады. Қызмет көрсету 
саласында каржы жоспарлау, коммерциялық іс-әрекеттерді кызмет көрсету, 
баскару проблемаларымен байланысты қарастыруда. Жүмысқа қабылдау 
дайындау, қайта дайындау, қарым-қатынас мәселелерін зерттеу қолға 
алынды. Қонак үй бизнесіндегі қызметкерлер олардың жүмысын 
үйымдастыру, бақылау менеджмент жүйесіндегі негізгі мәселенің бірі. 
Қызмет көрсету саласында жүмысқа қабылдау, дүрыс тандай білу, 
тұтынушы талабына сүранысына сай болуы шарт.

Қонақ үй шаруашылығындағы көпшілік қызметкерлер конақ үй 
қызметін түтынушылармен тікелей қарым-қатынаста болуына орай 
автоматты түрде кәсіпорынның максаттарын іске асыру процессіне қатысты 
кызмет көрсету сферасы (орналастыру, кабылдау, тамақтандыру, туристік, 
экскурсиялық, қосымша т.б.) жүмысы қызметкерлердің іскерлігімен, 
саналылығымен, кішіпейілдігіне тікелей қатысы бар. Адамдармен үтымды 
жүмыс істей білу, басқару қызметкерлерді басқарудағы неғізгі функция деп 
санау кажет.

Қонақ үй шаруашылығы кәсіпорындарының кейбірінде кызметкерлерді 
басқару мәселесіне орынды көңіл бөлмейді. Көбінесе менеджер- 
үйымдастырушылармен ғана жүмыс жүргізеді. Бүл дүрыс емес. Себебі 
төменгі топтағы қызметкерлер кәсіпорындағы адам-жүмысшы санының 
басым көпшілігін қүрайды, кәсіпорын табатын пайда-акша көзі олардың 
қызметіне, сапалылығына тікелей катысты. Мысалға конақтар жататын 
орындарына ғана ақша төлеп қоймай, қауіпсіздігіне, тазалыкқа, отель 
кызметкерлерінің жүмысына да төлейді.

Адамдар ресурстары ол кызметкерлер. Соңғы жылдары әдеби, ғылыми 
оқулықтарда жиі қолданылып жүрген термин. Бірақта «кызметкерлер 
менеджменті» мен «адамдар ресурстары менеджменті» арасындағы нақты 
айырма кездеспейді. Кәсіпорын (конак үй т.б.) мақсаты мен 
қызметкерлермен катынас, байланыс олардың өзара карым-қатынасының 
артуына орай адамдар ресурстары дүрыс пайдалануға енген деп есептейміз. 
Және ол негізгі фактор қандай жағдай болмасын екі жағдайда да басқару 
процесінің алға қойған мақсаты: еңбекті дүрыс үтымды пайдалану, еңбек 
қүнын арттыру болып саналады. Адамдар ресурстарын пайдалану үзақ 
мерзімге арналған бизнес стратегиясының негізгі бағыты болмақ. Қызмет 
қабылдаушылар, түтынушыларға сапалы кызмет көрсету кэсіпорын 
жүмысшылары тарапынан адамдар ресурстары менеджментіне үлкен көңіл
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болу болып табылады. Олардың дамып өсуіне, бұл мақсаттар орындалуы 
үшін уақыт кажет жэне басшылык менеджменті ғылым, практикалык 
түрғыда негізделуі дүрыс.

Қазіргі бизнес кэсіпорындарды жоғарғы класты мамандармен 
қамтамасыз етуді қажет етеді. Бірақта ондай мамандарды өз іштерінде 
дайындауды кажет тұтады. Сондыктан да конак үйлердегі адамдар 
ресурстарын баскару басқармасы бөлімі кәсіби дайындықпен 
үйымдастырылуы, басшы рөлі өте жоғары тұрғаны дұрыс.

Оқулықтар мен құралдарына шолу жасау барысында қонақжайлылық 
мидустриясында адамдар ресурстары, олардың мәселелері, іс әрекеттері, 
құқықтары туралы мәліметтер көптеп кездессе, ал баскару процессі туралы 
мәліметтер жеткіліксіз.

Қонақ үй индустриясы кәсіпорындары олардың қазіргі іс эрекеттері 
қысқа мерзімде пайда табуға бағытталған.

Адамдар ресурстарын басқару табиғаты бизнестегі ұтымдылықты 
байқатады. Адамдар арасындағы карым-катынастар, жұмысына деген ынта 
қызығушылық жаксы жолға қойылса кызмегкерлермен жұмыс істейтін 
болім, менеджерлердің жұмыс істеу саясатының ондығын, дұрыстығын 
көрсетеді.

Көпжылдар бойы адамдар ресурстарымен жұмыс істейтін бөлімді 
басқару кызмет карьерасынын ең жоғарғы деңгейі болып саналып келеді.

Бұл бөлім көбінесе кім көрінгенмен толыктырып, тұтынушылармен 
жұмыс істеп көрмеген кездейсок адамдармен жасақталып келуі. 90 -шы 
жалдардан кейінгі нарық жағдайына орай өзгерістерге ұшырауда. Бұл бөлім 
алдына өте қатаң жоғарғы талаптар қойылып отыр. Кәсіпорын болімдері 
ішіндегі жауапты, акпараттандырылған, тез кимылдайтын білімді структура 
болып саналады.

Қазіргі кезде кызметкерлермен жұмыс істейтин бөлім (департамент) 
төмендегі төрт сфераны қамтиды. Оның кұрылымы төмендегідей болып 
келген.

Бұл бәлім басында бас менеджер, кадр менеджері, ассистент секретарь 
жэне т.б. тұрады. Қызмет түрлеріне жұмысшыларды кабылдау, тексеру 
мерзімін белгілеу, көмек көрсету, еңбегін бағалау, еңбек акысын тағайындау, 
еңбек режимін қадағалау, зерттеу кұжаттармен т.б. жұмыс жатады. Кадр 
болімінің адамдар саны кәсіпорын кұрамына, адамдарына байланысты. 
Соған байланысты кадр бөлімі мамандарының статусы эртүрлі конақ 
үйлерде алуан түрлі болып келген.

Қонақ үй шаруашылығындағы бизнестің дүрыс жолға қойылуы, кадр 
кұрамына байланысты олардың іс әрекетіне сай келеді. ¥йымдастыру
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жағынада кызметкерлерді жинақтау кәсіпорынның алдына қойған мақсаты 
мен міндеттеріне, ұйымдык күрылымыға, мамандарды жоспарлауға, кадр 
саясатына катысты. Мысалы кейбір компаниялар керек мамандарын жоғарғы 
оку орындарындағы студенттердің ішінен іріктеп алып оларға білім алуына 
көмек көрсетуі, кейіннен ол маманның сол компания мүдесін 
қорғайтындығы.

Мамандарды кадрларды жоспарлаудың неғізгі этаптары: басқару 
бағдарламасы; стратегиялық жоспардау, адамдар ресурстарын жоспарлау; 
адам ресурстарына сұраныс; сұраныс және ұсыныс; тұрлі өзгерістермен 
себептер; қажетті қызметкерлер саны; тұраксыздық жұмыстан шығып 
кетушілер.

Осылай адамдар ресурстарын жоспарлау қызметкерлерге, кұрамына 
талдау жасай отырып жұмыс барысындағы түрлі өзгерістерді, 
кызметкерлердің жұмыстан шығып кетуі тұрақсыздығы жоспарланғандығын 
байқаймыз, ұсыныс пен сұраныс балансын көреміз, кажетті қызметкерлер 
санын аныктау, стратегиялык жоспар негізгі мәселе болып саналатындығын 
көреміз.

Мамандармен камтамасыз етілуі кадр бөлімінің есеп жүйесіне тікелей 
қатысты. Оған штат кестесі, жұмысшылардың неліктен жұмыста 
тұрактамауы т.б. жатқызамыз. Бөлім мамандарының тілдерді білуі, 
компьютер, факс т.б. жұмыс істей алу классификаңиясы, шет тілдерді білуі 
конақ үй саласындағы сұраныска жатады.

Мамандарды жоспарлау — бұл шаруашылық сферасындағы өте күрделі 
проңесс.

200-600 орындык конақ үйлердегі адамдардың жұмысын талдау, 
бағалау күрделі іс. Өз ісінің мамандарын таңдау бірнеше этаптан тұрады. 
Біріншіден ұсынылатын жұмыс түріне анализ беру, сипаттау, максаты мен 
міндеттерін айкындау, функңиональді жеке қызметін белгілеу т.б. қызметші 
түрі, қимылы, біліктілігі, тәжірбесі туралы аныктамалар іріктелінеді.

Екіншіден мамандарды іріктеу. Іріктеу тәсілдері алуан түрлі: (1 апта - 
1 ай), тесті; сұрақтарға жауап беру, әңгімелесу т.б. әр кәсіпорын әртүрлі 
жолдармен өздеріне мамандарды іріктеу жүргізеді. Қазіргі кезде резюме 
аркылы кандидаттар санын тежеп: әнгімелесе отырып кабылдау жиі 
қолдануда. Әңгімелесе отырып маманның жан-жактылығынан, фирма, 
компания жұмысына сай екендігін, іс мәндерін, біліктілігін, білім деңгейін 
аныктай аламыз. Мысалы өте жақсы жазылған резюме артында 
психологиялық тұрғыдан сай келмейтін адамдар тұруы да мүмкін.

Үшінші этап жаңа кызметкерді әлеуметтік адаптациядан өткізу. Жаңа 
қызметкер жаңа жұмыс орнына, кәсіпорын режиміне, ережелеріне баска
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мжімдармен тез тіл табысуына колайлы жағдайлар ұйымдастыру кажеттілігі.
I і гр де дұрыс ұйымдастырылған басқару тәсілі болса, онда маман 
туриқтануы жұмысқа ынтасы, ортақ мүддені қолдайтындығы көрінеді.
> )лсуметтік адаптация әр жерде әр түрлі ұйымдасқан видеофильмдер, 
шіықтама буклеттер арқылы кәсіпорын іс эрекеті, традициясы, тэжірибелері 
і урилы мағлұматтар арқылы да жүрғізеді.

Қонак үй қызметінде жұмысшылар тұраксыздығы жиі байқаладьг. 
К.і.ічметкерлердің 45% жуығы алғашқы үш айда жүмыс орындарын тастап 
кстуге мэжбүр, ал 15% бір ай ішінде.

Көпшілік жағдайда тастап кету себептеріне жалакының аздығы, 
идпмдармен жұмыс істей алмауы жатады екен. Сондыктан кейбір ғалымдар 
.......... алу жолдарын ұсынған (Вудс, Макаулан).

1. Кәсіпорын жұмысының сипаты.
2. Жұмысты тастап кету себептерін анықтау.
3. Қызметкерлер ішінде анкета арқылы өз жүмысынан не нәтиже 

кутетінін анықтау.
4. Қабылдау тәсілін жетілдіру.
5. Қызметкерлердің жұмыстары бойынша өсу бағдарламасын жасау.
6. Түскен табысты бөлу схемасын жаксарту, жалақы төлеу 

моселесін шешу.
7. Әлеуметтік жағдайлар туғызу т.б.
Информациялык технология жағдайында кадрлар туралы мэліметтер 

жинақталу тиісті. Инструкңиялар мен ережелер, қызметкер жұмысын 
бигалау, түрлі жэрдемдер (медициналық, тұрмыстық) көрсету жолдарын, 
(иігдарламаларын карастыру қажет.

Басқару стилі, тактикасы мен практикасы мамандардың тұрақтануына, 
олардың компания ісіне жанашырлығын, тілектестігін күшейтеді.

Қонақ үй шаруашылығы бизнесінің өркендеуіне септігін тигізеді.
Қонақ үй шаруашылығы бизнесінде қызметкерлерді бағалау, кызмет 

корсету ерекшеліктерінен кейінгі қажетті қарастырылатын мэселе. 
Косіпорын (қонақ үй) басшылары эркашан төмендегіні ескерген жөн. Даму 
стратегиясына орай мамандарды жұмысқа қабылдау, оларды іріктеу, оқыту, 
горбиелеу кадр жөніндегі менеджер міндеті.

Қызметкерлерді бағалау үшін бағалау критериі, мақсаты мен эдістері 
болуы керек. Максаты: қызметкерлердің жұмысын бағалау тұракты жүйелі 
түрде жүргізіледі. Баскарудағы іс әрекеттің біртұтастығы, бағалау жүйесіне 
отілуіне байланысты нэтижесінде жоғары болуы мүмкін.

Адамдар мүмкіншілігін ұтымды пайдалану, ұжым арасындағы 
моральдык-психологиялық климатты қалыптастыру, баға беру.
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Еңбек өнімділігін көтеру — бағалаушыға жеке баға беру нәтижесінде іс 
жүзіне асыру.

Қызметкерлерді бағалаудың негізгі міндеттері.
Баскарушылық ықпал. Бағалау арқылы, әңгіме барысында қызметкер 

жұмысының жақсы нәтижелерін жеңілдетеді.
Бағалау нәтижесінен көруі қажет, қорытынды шығаруға тиісті 

мотиваңиялық функция қызметіне мыкты мамандарды анықтап, оларды 
марапаттау, қызметін көтеру, жалакысын көтеру жатады. Бүл іс-әрекет 
жүйелі, түрақты жүргізілсе еңбек өнімділігі т.б. міндеттер іс жүзіне оңай 
асырылады.

Жоғарыдағы үш функция бірлесе отырып іске жаратылуға тиісті. 
Ақпараттык функция, шешім қабылдауға, ал кызметкерлердің жаксы жүмыс 
істеуіне бағытталады.

Қызметкерлер жүмысын бағалау стандарты төмендегідей.
Орындау стандарты екі ақпарат түрін біріктіреді. Оларда не істелінді, 

қалай істелінді. Стандарт аркылы басшы және кызметкерлер жүмысты 
багалау, орындалуы мазмүнын жаксы білулері жүмыс нәтижесіне эсерін 
тигізеді. Сондыктан да жүмысты бағалау жеке жүмыска кәсіби, жеке 
тапсырыстар мен түсініктерден түрса жүмыстың орындалуы кемшіліктерін 
және мықты жактарын көрсетуі тиісті. Кез келген бағалау жүйесі 
талаптарына: кажеттілігі, сезімталдығы, сенімділігі, қүптауға болатындығы, 
қарапайымдылығы жатады.

Қызметші персоналды бағалау эдістері. Қонақжайлылық индустриясын- 
да қызметші жүмысын екі бағытта бағалайды.

Тікелей бағалау (еңбек нәтижесін есепке алу) қосымша бағалау 
(жүмысшының іскерлік, жеке кабілетін ескеру).

Тікелей бағалауды басшы жэне кызметкер жүмыстың орындалу 
максаты міндеттерін біріге отырып айкындау.

Қосымша бағалауда кызметтік міндетгерге сай, үжыммен жүмыс істеу, 
іскерлігі, жеке касиеті т.б. ескеріледі.

Тікелей бағалау тек штаттағы кызметкерлер еңбегін бағалауда 
пайдаланады. Нэтижесінде кәсіпорын мүддесімен үйлесімділігі анакталады, 
бағаланады.

Әр орнына сай стандарттар белгіленеді, аныкталады. Еңбек өнімділігін 
анықтау процедурасы белгіленуге тиісті. Қызметкерлермен багалау 
нэтижесін талдап, шешім кабылданып, хатталуы керек.

Еңбек өнімділігі еңбек етуші жэне эртүрлі факторларға, жағдайларға 
қатысты. Оның объективті субъективті жактары кездеседі. Объективті



фмкторлаға еңбек құралдары (орг-техника, материалдар, еңбек жағдайда).
I цГіек қүралдары, жағдайы кызметші жұмысының ұгымдылығын арттырады. 
( 'убьсктивті факторлар кызметшінің тікелей өз жеке басына, 
мүмкіпшілігіне, психологиялык жағдайына, білім дәрежесі, тәрбие деңгейіне 
Гшйланысты болып келуі заңцылык. Жеке бастың (адам) психологиясы 
үжымдағы оның орнын, адамдар арасындағы карым катынастың көрсеткіші.

Гңбек өнімділігі, ынталылык денсаулыкка, кошемет пен кұрметке, 
ііінп ын жалақы мөлшеріне де байланысты болып келуін байқаймыз. Туристік 
ішрмқ экскурсия және конақ үй қызметін тұтынушы туристер мен 
ікекурсанттардың ой-пікірі, бағалауларын негізге алуға санасуға тұрады. Бұл 
жсрдің жеке қызметшінің іс эрекетіне баға беріледі.

Бағалау критериі әр жерде, әр кәсіпорында өзіндік ерекшелігімен 
пЙқындалуы ол басшы іс әрекетімен қатысты жұмыстың мақсатына карай 
Гшсқару - баскару жүйесінде эсіресе туристік кешендерде конақ үй 
комплексінде, жеке бөлім, жеке менеджер, болім ішіндегі жүмысшы- 
қіігімегкерлермен жүмыс жүргізуде жиі колданылады.

Бүл басқару түрі кэсіпорнынның жүмысының оң жүруіне жақсы 
п.пиже беруіне жол ашады. Кәсіпорын максатын ескеру жоспарлау мен 
Гшқылау жүйесінің басты бөлігі. Оның келесі этаптары төмендегідей: 
қі.пметші (жүмысшы) міндетінің бірнеше негіздерін аныктап сонымен 
жүмыс істеу; қызметші (жүмысшы) міндетінің әрқайсысымен жеке жүмыс 
жүргізу, экономикалық көрсеткіштерді (пайда, көлемі, уакыт мерзімі, 
сипалылығы т.б.) ескеру; елшеуіш критериінде проңент, күн, теңге 
корсеткіштер жүйесін қолдану, іс эрекет нэтижелерінің көрсеткіштерін 
қолдану; эр тапсырмадағы төменгі және жоғарғы стандарттық көрсеткішті 
ішйдалану; бағалау балын шығару; жүмыска кешенді баға беру.

Тақырыпқа арналған әдістемелік нүсқаулар: Материалды менгеру 
үпііп қонақ үй шаруашылығына жэне оның сипаттамалары үғымына назар 
пудару кажет
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«Қонақ үй және туристік кешендердегі кызмет көрсету 
нарығынын калыптасуынын негіздері» такырыбы бойынша
студенттердің оқытушылардың қатысуымен орындайтын өзіндік 
жумыстарына арналған сүракі ар мен тапсырмалар.

Репродуктивті деңгей:
1. «Орналастыру орны» мен «конак үйге» түсініктеме беріңіз.
2. Қонак үй және туристік кешендердегі қызмет көрсету нарығының 

қалыптасуының негіздеріне сипаттама беріңіздер

Репродуктивті практикалык деңгей:
1. Қонақ үй және туристік кешендердегі қызмет көрсету нарығының 

калыптасуының негіздерін атаңыз.
2. Тарихи аспектілеріне тоқталыңыз.

Шыгармашылык деңгей:
1. Қонак үйлердегі жүлдыздық бағалау жүйесінің жағдайы.
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2. Қонак үй және туристік кешендердегі кызмет көрсету нарығының 
к ш і і .і і г тасуының негіздері бойынша баяндама жазу.

ІІрактикалық сабақтың жоспары:
Тақырып:
Қонақ үй және туристік кешендердегі қызмет көрсету нарығының 

калмігтасуының негіздері 
Жоспар:
1. Қонақ үй жэне туристік кешендердегі қызмет көрсету нарығының 

Һіілі.іптасуының негіздеріне сипаттама беріңіздер
2. Тарихи аспектілеріне тоқталыңыз.
3. Қонак үйлердегі жүлдыздық бағалау жүйесінің жағдайы.
Әдістемелік нұскаулар: Материалдарды меңгеру үшін қонақ үй

••рсжелерін анықгау.

2 -  тақырып. Қонакжайлылыктың индустриясы: түсінігі, мәні, 
күрылымы

Максаты: Қонакжайлылыктың индустриясы мәнін ашу, түсінігі мен 
моп, қүрылымын қарастыру

Жоспар:
1. Қонақжай индустриясынын тарихи тамыры.
2. Қазақстандағы қонақ үй бизнесінің жағдайы
3. Қонақжайлылық түсінігі.

Қонақжайлылық жүйесінің мәнін қүрайтын қонақ үй шаруашылығы 
іуризм аясында маңызды орын алады. Оның неғізінде кез-келген коғамдык 
қүрылысқа тән көне дәстүрлер жатыр, ол -  «қонақжайлылық» түсінігінің 
моіііі і білдіретін қонақты сыйлау, оны карсы алу мен оның қүрметіне 
мерскелер үйымдастыру.
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Қонақжайлылык стандарттары -  тек сервис деңгейі ғана емес, бұл 
қонақ және онын тапсырысына деген катынаста байкалатын философия, 
бірақ оның негізгі мазмүны қонақ үй жұмысынын ішкі үйымдастырылуында, 
оның персоналында, кызметтердің өзара ішкі жэне қонақ үйге 
түрақтанушылар арасында қалыптасатын қатынаста көрінеді.

Негізгісі, стандарттар неге бағытталгандыгында -  конақтардың 
тапсырыстарын уақыт және күралдардың азғантай шығынымен ғана емес, 
үлкен тиімділікпен қанағаттандыруға мүмкіндік беретін қонақ үйдің түрлі 
қызметтері арасындағы тиімді қатынасты орнату. Мүнда сервис сапасы бір 
жағынан, қонак үй қызметінің жүмылдыра жүмыс істеуінен, екінші жағынан, 
эрбір қызметкердін жауапкершілігі мен талпынысынан туындайды. 
Сондыктан, қонакты карсы алу жеріндегі қызметкердің сыпайылығы, 
швейцардың жөн сілтеуі - қонакжайлылық стандарты енгізетіннің көзге 
көрінбес жэне азғантай бөлігі ғана.

Арнайы әдебиеттерде «туризм индустриясы» түсінігімен 
салыстырғанда «қонақжайлылық индустриясы» түсінігі жиі кездеседі. 
Қонакжайлылық индустриясы америкалық дэстүрге сәйкес орналастыру, 
қоғамдық тамақтандыру, көлік жэне мәдени-ойын-сауық кэсіпорынын 
камтиды. Тап осы АҚШ-та, кәсіби мамандардың айтуынша, қонақжайлылық 
индустриясының қалыптасуы мен даму үрдісі байқалады.

Транзитті туристер есебінен тіршілік ететін туристік орталықтар мен 
жерлер элемде аз емес, дегенмен, туристік өнім тауарлы қүрама жагына 
карай бет бүруы тиіс. Туристік ағымдар конақ үй секторының көлемі мен 
үсынылатын бөлімдердің сапасынан байланысты.

Бәсеке кабілеттілігін арттыру мақсатымен қонақ үй кәсіпорындары 
сәйкес қызмет сапасын қамтамасыз етуі тиіс, ол сэйкестену сертификатымен 
бекітіледі. Ол үшін қонақ үй қызметтерін сертификациялау процедурасы 
өткізіледі, оның ерікті жэне міндетті түрлерін ажыратады. Қызметтер 
сертификациясы келушілердің денсаулығы мен өмір қауіпсіздігін, қоршаған 
ортаның қорғалуын, мүлкінің сақталуын, қызметтердің функционалды 
арнауына сәйкестігін, орындалу дәлдігі мен уакытгылыгын қамтамасыз етуге 
бағытталған заңды актілер мен нормативті қүжатгарда көрсетілген 
талаптарға сәйкестігін білдіреді.

Туризм индустриясының кәсіпорындарындағы үсынылатын 
қызметтердің сапасы, қызмет ету мәдениетінің деңгейі, қонактарға 
қарапайым жағдайларды туғызуы төңірегіндегі мэселелер де баршылык. 
Мысалға, көлік жол инфрақүрылымының дамуы Қазакстан облыстары 
бойынша ерекшеленеді. Автокөлік жолдарының бойындағы туристік 
инфрақүрылым объектілерінің іске косылуының сараптауы облыстардың
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(шрлыгында дерлік оны дамыту кажеттігін көрсетті, атап айтсак, 
жпйдыкталған автотұрактар, демалу және медициналық көмек көрсету 
I іу і исгерін ашу, коғамдык пайдалану орындарының казіргі жағдайын 
жмқсарту бағытында істелінетін жұмыстар көп.

Транзитті әлеуетті арттыруға мүмкіндік беретін шаралардың, әсіресе, 
мпгалу қауіпсіздігін арттыру, жолаушылар, саяхатшыларға жоғарғы 
сервисті үйымдастырудың (отель, сауда, тамақтандыру, медициналық көмек 
корсету жағдайы бар кемпингтер, техникалық қызмет көрсету және 
ішсқалар) іске асуын қатаң кадағалау мэселесі де бар.

Сонымен, туризм индустриясы, соның ішінде қонақ үй 
іиішесі кәсіпорындарының шаруашылык қызметтеріндегі оңды өзгерістерге 
мірпмастан, сырттан келу туризмі көрсеткішінің төмендігі, шетелдіктерді 
кычықтыра алатындай табиғаты мен тарихи-мэдени орталыктарына бай 
І іпакстанда заманға сай туристік қызмет инфрақүрылымын күру және істі 
жогары дэрежеде үйымдастыруды қолға алу қажеттілігін көрсетеді.

Тақырыпқа арналған әдістемелік нүскаулар: Материалды меңгеру 
үіиін қонақ үй шаруашылығына жэне оның сипаттамалары үғымына назар 
ііудару қажет
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7. Қонак үй шаруашылығы: Оку кұралы /Мазбаев О.Б., Омаров Қ.М. -  
Алматы Қаз¥ПУ, 2007 -99 бет

«Қонакжайлылықтың индустриясы: түсінігі, мәні, қүрылымы» 
тақырыбы бойынша студенттердің оқытушылардың қатысуымен 
орындайтын өзіндік жүмыстарына арналған сүрақтар мен 
тапсырмалар.

Репродуктивті деңгей:
1. «Қонакжайлылык» пен «конақжайлылык индустриясы» түсінігінің 

мэнін ашыңыз.
2. Қонакжайлылык индустриясына шолу жасау
Репродуктивті практикалық деңгей:
1. Қонак үй шаруашылығының ел экономикасындағы рөлі қандай?
2. Қазақстандағы конак үй бизнесінің қазіргі жағдайы қандай?

Шығармашылық деңгей:
1. Қонақжай индустриясының даму тарихы туралы не білесіз?
2. Европалык жэне Американдык қонақжайлылык индустриясына 

салыстырма жүргізу.

Практикалық сабақтың жоспары:
Такырып: Қонақжайлылықтың индустриясы: түсінігі, мәні,

қүрылымы
Мақсаты: Қонақжайлылық индустриясы үғымына анықтама
беру Жоспар:
1. Қазақстандағы қонак үй бизнесінің жағдайы
2. Қонақ үй шаруашылығының ел экономикасындағы рөлін талдау
3. Қонақ үйлерді классификациялау жүйелері.
4. Европалык және Американдық қонақжайлылқ индустриясына 

салыстырма жүргізу.
Әдістемелік нүсқаулар: Практикалық сабаққа дайындау үшін 

қонақ үй классификациясының ережелерін анықтау
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II БӨЛІМ
ТУРИСТЕРДІ ОРНАЛАСТЫРУ ОРЫНДАРЫНЫҢ 

КЛАССИФИКАЦИЯСЫ ЖӘНЕ СИИАТТАМАСЫ

1-тақырып. Туристерді орналастыру орындарының 
и іиссификациясы

Мақсаты: Қонак үй шаруашылғының мәні мен мағынасын ашу, 
іуристерді орналастыру мәселелері, конак үйлерді классификациялауды
ішрпстыру

Жоспар:
1.Туристік орналастырудың концепциясы мен кластері: конак үй

ж.іііе конак үй емес кешендері.
2. Қонак үйлерді классификациялау жэне регламенттеу.
3. Қонак үйлерді классификациялау жүйелері.
4.Қонақ үйлерді аттестациялауға койылытын талаптар.

Тақырыпка қатысты негізгі үғымдар: қонак үй шаруашылығы, 
мншқ үй мейрамхана кешені, конак үй бизнесі, жүлдыз жүйесі, әріп жүйесі, 
і ,іж жүйесі, разряд жүйесі.

1. Туристік орналастырудың концепциясы мен кластері: конак 
үіі жане коиақ үй емес кешеидері.

Қонак үйдің туризм еаласында алатын орны ерекше. Себебі келген 
іуристер конак үй индустриясын пайдаланады. Халыкаралык экономикада 
турисгік индустрияның жалпы үллттық өнімге қосқан үлесі 3,8%,ал жанама 
.нч'р стетін функциясы 10%-ды қүрайды.

Қазақстан Республибликасындағы қонак үй-мейрамхана кешенін 
үііымдастыру, қонақ үй-мейрамхана кешенінің қызмет шаруашылығын 
іимііпға сай бәсекеге қабілетті етіп жетілдіру жолдарын айқындау, оны ел 
і к о і ю м и касынын жоғары табысты секторына айналдыру, қазіргі жағдайда 
Қіпақстанның қонақ үй-мейрамхана кешені имиджін тартымды туробьект 
рстіпде қалыптастыру кажет.

Гуристерді орналастыру орындары-мейманханалар, мотельдер, 
кемиингтер, туристік базалар, конақжайлар, демалыс үйлері, пансионаттар
ж.иіс гуристердің түруы мен оларға кызмет көрсету үшін пайдаланатын 
(шсқа да үй-жайлар мен ғимараттар.

Туристік қонак үй-мейрамхана кешені-түтынушыларға орналастыру, 
пімақтандыру және косымша қызметтер үсынатын кәсіпорын. Бүл
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кәсіпорында орналастыру және тамақтандыру кызмсттері (кешен 
калыптастырушы кызметтер) тең дэрежеде кызметтер болып табылады.

Қонак үй-мейрамхана кешендерін біркатар зерттеушілер бизнестің 
өзгеше түрі деп карастырған. Қонақ үй -  мейрамханалык кешені -  
карапайым анализ жасауға келмейтін әдістер мен технологиялардың жэне 
жеке өнімдердің бизнесі.

Қонакты жайғастыру, оған тағам өнімдерін ұсыну-қонак үй- 
мейрамханалық кешенінің ең басты кызметі. Бірақ казіргі таңда қонактар 
қызмет көрсетудің басқа да түрлерін қажет етеді. Ыңғайлы бөлме, 
мейрамхана, барлардағы сусындар мен тағамдардан бөлек, қонақ телефонға, 
киім тазалау мен жууға, ойын-сауықтық кызметтерге, сауна, монша, бассейн, 
жаттығу залына деген сүраныс жасауға мүмкіндік алады. Осы замандық 
қонак үйлерден газет-журнал, сувенирлер сатып алып, шаштараз қызметін 
пайдаланып, саяхат жасау үшін театр жіне үшақ билеттерін алуға 
тіркелуге болады.

Сондықтан қонақ үй - мейрамханалық кешен конактардың барлык 
сүраныстары мен талап- тілектерін орындау максатында жасалған. Қонақ үй
- мейрамхана кешен имиджіне қонак үйдің ішкі және сыртқы көрінісі, 
конақтардың тамақтануына жэне демалуына байланысты қолайлы 
атмосфераны жатқызамыз.

Ал қонак үй-мейрамханалык кешеніндегі бага оның орналаскан жеріне, 
жайлылығына, кызмет көрсетуіне, қонақтар сүранысын толықтай 
канағаттандыруға тікелей байланысты. Орналастыру қызметінің мазмүны: 
біріншіден, қолдануға тек арнайы қонақ үй бөлмелері беріледі, екіншіден, 
қызмет көрсетуді тек қана қонак үй қызметкерлері атқарады: мысалы, 
қонактарды қабылдау мен тіркелуді портье, ал нөмірлерді жинау мен 
қалпына келтіруді үй қызметшісі атқарады. Қонақ үй болмелерін 
орналастыру кызметтің негізгі элементі болып табылады. Олар келген 
қонактардың үйыктауына, демалуына, жүмыс істеуіне арналған.

Қонақтарға тамак беру қызметі түрлі үрдістерден түрады: өндірістік 
(тамақ дайындау), саудалық конақ үй нөмірлерінде, бар, кафе, мейрамханда 
қонактарға даяршылардың қызмет көрсетуі.

Турстік қонақ үй - мейрамханалық кешеніне алуан түрлі қосымша 
қызметтерге ие болу тән:

- дүкендер (кәдесый, азық-түліктер), сауда автоматтары;
- ойын-сауық инфрақүрлымы (би кеші залы, казино түнгі клуб, ойын 

автоматгар залы, бильярд);
- экскурсиялық қызметтер, гид-аудармашылар қызметгері;



- театр, цирк, концерттерге және тағы баскаларға билет сатуды 
\ Ііі.імдастыру;

- к олік  к ы зм еттер  (б а р л ы к  к өл ік  т ү р л е р ін е  б и л е т  б р о н д а , к он ак тар ды ң
• і і і і і і іпі  б о ы н ш а  а в ток өл ік к е та п сы р ы с б е р у , так си  ш ақ ы р ту, ав то к ө л ік т ер д і 
іміпі іі б ср у );

гүл сатып алу және жеткізу;
- кодесыйлар, ашык хат жэне тағы баска баспа өнімдерін сату;
- түрмыстык кызмет (аяк киімді жөндеу және тазалау; киім үтіктеу 

і ,чіс гігу; киім жуу жэне химиялық тазарту қызметтері; бағалы және кұнды 
ыі гпрды сақтау; жүкті шығару, салу, карсы алу жэне нөмірге дейн жеткізіп 
0«ч>у; мәдени - түрмыстық заттарды жалға беру - теледидарлар, ыдыс-аяқ 
-іі.ніс сиорт жабдыктарын жэне тағы басқа; сағат, тұрмыстық техннка, 
Іішіііоаппаратураларды жөндеу шаштараз кызметі маникюр жэне массаж 
і іииіпсті жэне тағы баскатұрмыстык қызметтер);

- сэп салоны қызметті;
- сауна, монша, бассейн, жаттығу залы;
- сойлесу залын жалға алу, конференц-залдыр;
- бизнес орталык кызметтері;
- басқа қызметтер.
( 'срвис сүраныс принципі (конақ калауы) бойынша ғана емес, ұсыныс 

іі| іііпципі  (қонақ ү й  кешені жаңа кызметтер ұсынып, тұтынушы орын 
иш/іауы) бойынша да кұрылады. Бірақ атқарушы тұтынушының келісімінсіз 
пкылі.і қосымша кызметтерді ұсынуға құқылы емес. Тұтынушы келісім- 
іиіір'1 га қарастырылмаған кызметтерден бас тартуға құкылы. Сонымен катар 
ііір қі.пмсттерді ұсынғанда екінші қызметгерді ұсынуды міндетті етуге 
іыйі.ім салынады.

Қызмет ұсынушы кэсіпорындар қол жетімді жерде, кәбінесе кешеннің
........... . қабатында орналасуы кажет. Қызметтерді кай жерде жэне кай
уиқытта алуға болатындығы туралы ақпараттар вестибюлде, кешеннің эр 
іііііііггында, нөмірлерле болуы керек жэне бұл уақыт қонақтарға ыңғайлы 
Гшлу кажет(Сурет 1 ).
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1-сурет. Әр түрлі қонақ үйлердегі орналастыру және
тамақтандыру қызметтерінің қатынасы

Қызмет көрсетуші персонал кандай да бір кызмет көрсеткенде 
сыпайылық, әдептілік, биязылық көрсетуі керек. Қызмет көрсетілгенде оның 
саны ғана емес, сонымен қатар сапасы да маңызды болып табылады. 
Сондыктан көптеген турситік кешендерде кетіп бра жаткан қонақтарға 
кішігірім сұрау парағын толтыруды сурайды. Бұл парактар кілтпен бірге 
кабылдау және орналастыру бөліміне тапсырылады. Содан кейін оларды 
жарнама және маркетинг бөлімі зерттейді.

Турстік қонақ үй-мейрамханалык кешенінің қызметіне деген сұраныс 
маусымдық сипаттама болады. Қонақ үй кызметінің нарығына сұраныс 
ауыткуы тән сұраныс жыл мезгіліне (туристердің көбі жаз айларында 
демалуды қалайды) апта күндерінде (іскер туристер жұмыс күндері 
орналасады) байланысты болып келеді. Бұл кешен жұмысна тікелей ықпал 
етеді.

Қонақ үй-мейрамханалык кешенінің ең басты екі кызметі бар. Олар 
орналастыру жэне тамактандыру болып табылады. Сонымен қатар олардың 
бір-біріне деген катынас дэрежесі әр түрлі болуы мүмкін.

Сонымен, туристік қонак үй-мейрамхана кешені бірден орналастыру, 
тамақтандыру жэне ойын-сауықтық қызметтерді ұсынады. Бұл, әрине, 
тұтынушыларға өте ыңғайлы әрі жайлы. Сонымен қатар қосымша кызметтер 
тізімі эрқашан белсенді болып келеді және бұл конак үй-мейрамханалық 
кешенінің ерекшелігі болып табылады.
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2. Қонақ үйлерді классификациялау жәие регламенттеу

Қизіргі қонак үй кешенін жіктеу жүйесі мемлекеттік немесе үлттық 
ииіпк үйлер ассоциациясыныц үлгісі бойынша және сертификациялық 
грсжолсрді заңдастыру материалдық базасының сандык сипаты, сервистік 
і ііі днйда, қызмет корсету сапасының жоғарға деңгейінде болуы шарт.

Қопак үй кешенін жіктеу эр елдерде эр түрлі категорияларға бөлініп, 
и і і,і (і'іі жуық атауға ие. Біртекті исіктеуге коптеген себептер мүмкіндік 
игрмсііді. Оларға мемлекеттердің тарихы, мәдени даму деңгейі, туристік 
ііі .п м с т  корсетудеғі үлттық дәстүрлер ерекшелігі, сапалы қызмет көрсету 
ініі ііішуы мен сипаты әсер етеді.

Қоиақ үй кәсіпорындары түрлі критерийлер бойынша жіктелінеді. 
і ііімрдың ішіндегі ең көп қолданылатындары 2-суретте бейнеленген.

2-сурет. Қонак үйдін критерийлер бойынша жіктелуі

Қонақ үйдерді орналастыру төмендегідей болуы мүмкін:
1) қалада орналасқан (орталықта, шет маңайында). Орталыктағы қонак 

уііііср болып іскерлік бағыттағы барлық конак үйлер, люкс отелдер, орта 
к иііг і і,і қонақ үйлер саналады;

2) теңіз жағадауындағы орналасқан. Бүл жағдайда теңізге дейінгі 
иріілық маңызды болып есептеледі (100, 150, 200, 250, 300 метр);

.?) тауда орналасқан. Табиғаты керемет таулы аймақта орналаскан және 
іүріютік маршрут бойындағы демалыска ыңғайлы кішігірім қонақ үйлер.
I. ү 11 жсрде қонақтардың жазғы және қыскы демалысына қажетті жабдықтар 
Опр, Мі>ісалы, альпинистік және тау шаңғысы инвентарлары және т.б.

Қонақ үйлер жүмыс үзактығына байланысты келесідей түрлерғе 
Оолімсді:
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- тәулік бойы жұмыс істеушілер;
- екі маусымда жұмыс істеушілер;
- бір маусымдык.
Қонақтардың келу ұзактығыпа байланысты қонак үйлер төмендегідей 

бөлінеді:
- ұзақ мерзімге келу;
- кыска мерзімге келу.
Баға сатысына қарай да конақ үйлер бірнеше түрге бөлінеді. Бүл 1- 

кестеде көрсетілген.
Кесте 1.

^ ________ Бага сатысына сәйкес қонақ үйлердін жіктелінуі

Р/с
Қ онақ үй  түрі С әй к ес баға саты сы

1 Б ю дж етті 2 5 -3 5  А Қ Ш  $

2 Экономды 3 5 -5 5  А Қ Ш  $

3 Орта 5 5 -9 5  А Қ Ш  $

4 Бірінш і класты 9 5 -1 9 5  А Қ Ш  $

5 А партам енттер 6 5 -1 2 5  А Қ Ш  $

6 Ф еш енебельді 125 -425  А Қ Ш  $

Кестеден көріп отырғанымыздай қонақ үйлер бағасына қарай бірнеше 
түрге бөлінеді: бюджетті қонак үйлер экономды конақ үйлерге қараганда 
арзандау келеді, бірінші класты қонак үй орта класқа қарағанда сәл 
кымбаттырақ. Сонымен бағасына қарай ең арзаны бұл бюджетті қонақ үй, ал 
ең қымбатты фешенебельді қонак үй.

Қонақ үй кешендері сыйымдылығы, ассортименті жэне деңгейі 
бойынша бірнеше түрге бөлінеді: люкс-отель, қонақ үй ауласы, пансион, 
отель-гарни, жеке конақ үй, мотель, курорт-конақ үй, экономкластагы қонақ 
үй, қонақ үй-апартармент (апарт-отель), конақ үй (орта санаттағы) және тағы 
баскалары (кесте 2).
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Қонак үй түрлері
Кесте 2

'А
Қ оііі іК ү й  т ү р і Сипаттамасы

Люкс-отель Өзінің сыйымдылығы жағынан бұл қонақ үйлер шағын 
немесе орта мекемелерғе жатады. Әдегге олар қаланың 
орталығында орналаскан. Жаксы дайындалған 
персонал ең кербез мейманнын да көңілін таба біледі. 
Мүндай бағалар жоғары болып келеді, бірак ол 
қызметтердің көп түрлілігімен түсіндіріледі.

Қопак үй 
(орта
сшіаітағы)

Өзінің сыйымдылығы жағынан люкс-отельдерден 
үлкен болады (400-200 орын). Қала орталығында 
немесе оның маныңда орналасады. Онда көрсетілетін 
қызмет түрлері кең ауқымды, бағасы сол аймақтың 
деңгейіне шамалас немесе бір қатар жоғары болады. 
Қонақ үй бизнесмендерді, туристерді, конгреске 
катысушыларды қабылдауға есептелген.

Қомак үй -
шіаргамент
(шіарт-отель)

Сыйымдылғы жағынан бұл мекеме шағын жэне орта 
болып келеді (400 орын). Келіп кетушілері көп үлкен 
калаларға тэн. Пәтер түріндегі нөмірлерден тұрады. 
Бүндай қонақ үйдегі нөмір бағалары жалға алудьщ 
ұзақтыгыны байланысты болады.

' )коном 
кластағы конак 
үй

Шагын жэне орта сыйымдылықтағы мекеме (150 жэне 
одан жоғары). Жол тораптарына жакын орналасады. 
Тұгынушылары- бизнесмендер, жеке турситер

Курорт-конақ
ү й

Өзінің көлемінің сыйьшдылығымен, ұсынылатын 
қызмет түрлерінің ауқымдылығымен ерекшеледі. 
Сонымен қатар, арнайы медиңиналық қызметтер, 
диеталық тағамдар үсынады. Курортты аймактарда 
орналасады

Мотель Бір немесе екі қабатты мекеме, әдетте қаладан шыға 
берісте орналасады. Бұл шығын жэне орта мекеме (400 
орынға дейін). Келушілер эр түрлі санаттағы адамдар 
болады.

Жеке конақ үй Бұл типтегі конақ үйлер АҚШ-та кеңінен тараған. Бұл- 
шағын және орта сыйымдылыктағы қонақ үй. Қала 
сыртында немесе ауылды жерлерде орналаскан. 
Қызмет аясына таңғы ас пен женіл кешкі ас кіреді. 
Мұндай конақ үйдің конақгары-сатушылар мен 
жолдан шаршаған жүргізушілер.
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8 Отель-гарни Қонақтарға аз мөлшерде кызмет көрсетеді: 
орналастыру жэне континентальды таңғы ас.

9 Пансион Бзрі стаңдартты және шектеулі кызмет көрсететін 
мекеме. Отель - гарниден айырмашылығы- мұндай 
таңғы ас, түскі жэне кешкі астьщ берілетіндігі. Алайда 
мұндай тамактануды тек осында тұратын қонактар 
ғана колдана алады.

10 Қонақ үй 
ауласы

Мекеме, стандартты қызмет көрсететін 
меймамханалардан айырмашылығы оның 
сыйымдылығының аздығында, біркатар коғамдык 
бөлмелердің болмауында. Мұның басты ерекшелігі- 
оның ауласында мейрамхана мен барлардың болуы.

Қонақ үй кәсіпорындарын ерекше козғалыс құралдарына (көлік), жеке 
иелік түріне жэне т.б карай жіктеуге болады. Бірак, конак үйді жіктеген 
кезде бірінші орынға жайлылык сатысына карау керек.

Қонак үй кэсіпорындарынын жайлылык сатысына карай 
классификациясы баскару сапасының мәселелеріне шешуде үлкен рөл 
аткарады. Жайлылық сатысы - ол кешенді критерийлер:

- нөмірлік кордың жағдайы: нөмірдің көлемі (м2), бір орынды (бір 
бөлмелі), көп бөлмелі номірлер, апартаментті нөмірлер, комуналды ынғайлы 
нөмір және т.б.

- жиһаздың, күрал-жабдықтардың, сантарлы-гигиеналык заттардың 
жағдайы;

- ғимараттың, жолдың, конак үй территорияларының жағдайдары;
- техникалык жабдьщтау мен информаңиялык қамтамасыздандыру, 

соның ішінде сымтетік, спутник байланыстары, теледидар, мүздатқыш, 
мини-сейф жэне т.б.

- біркатар косымша кызметтерді ұсыну мүмкіншілігі.
Көрсетілген косымша бағалау қонақ үй жүйесінің жіктеуінде 

колданылады. Бүдан баска, бір қатар талаптар персоналдың біліміне, 
мамандануына, жасына, денсаулык жағдайына, тіл біліміне, сырт пішініне 
және жүріс-тұрысына қойылады.

Сыйымдылығы бойынша қонак үйлердің жіктелуін коптеген елдер 
төмендегідей бөліді:

- кіші - 150 орынға дейін (100 нөмірден артық емес);
- орта - 150-400 (300 нөмірден артык);
- ірі - 400 орыннан артык (300 нөмірден артық).
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Қопак үй кэсіпорындарын функционалдык бағытына карай бірнеше 
і у|ч і' жіктеуге болады:

1) Арпаулы конақ үйлер, оған жататындар:
Іскерлік мақсаттағы конак үйлер - бүл туристерғе арналған,

................. лардың басты мүраты - кәсіби іс-әрекет (бизнес, коммерция,
и імсеулер, кеңестер, симпозиумдар, конференциялар, конгресстер, өзара
• і/иірибе алмасу, оку, көрмелер, түсаукесерлер т.б) орнату. Бүл категорияға 
іиі інсс-отельдер (коммерциялық отельдер), конгресс-отельдер, конгресс- 
цріінішіықгы және басқалар жатады.

Демалуға арналған қонақ үйлер - бүл да негізінен туристерге арналған. 
( пччігі іиылардың мүддесі - демалу және ем алу. Бүл категорияға 
иіи.істылар: курорттық қонақ үйлер, пансионаттар мен демалыс үйлері, 
іурситік- экскурснялық қонак үйлер, туристік - спроттық қонақ үйлер,
і. іі іііно-отельдер.

2) Транзитті қонақ үйлер, бүлар қыска мерзімге келген туристерге
і. ы і м с і ' корсетуді жүзеге асырады. Мүндай конак үйлер авиатрассалардың, 
ііиіоірпссаладың, темір жол трассаларынын және еу жолы трассаларының 
і ііііі.іііда орналастырылған.

3) Барлык уақытта тұруға арналған конақ үйлер. Бүл типтее қонақ 
уіінср Қазақстанда жоқ.

Қонақ үйлер мен мотельдердің Амерткан ассоциясының мэліметтері 
Гіиііі.ііііиа, АҚШ конақ үй индустриясы 44700 қонақ үйлер мен мотельдерден 
іурпды. Басқа елдерден ерекше АҚШ-та лауазымды, үкіметпен белгіленген 
ічінііқ үй классификациясы жоқ.

Гуристік кластағы қонак үйлер - ең арзан қонақ үйлердің бірі. Бүл 
пиііііеыи үнемдеуге тырысатын турист үшін ең ыңғайлы шешім. Туристік 
һііисіагы қонақ үйлер жататын орыннан басқа ешқандай кызмет 
ічірссінейді, кейде таңғы ас береді. Болмелер бөлінбейді, қарапайым 
Һопдеуден өткен, қажетті жиһаздары ғана бар болуы мүмкін.

Ьизнес класты отелден көбірек еұраныска ие, себебі іскер адамдарға 
Гщрлі.ік жағдай жасалған. Үлкен кездесулер мен мәжілістерге арналған 
мшференц - залдар бар. Бөлмелерде компьютерлер орнатылған, интернетке 
міи жегкізу қамтамасыз етілген. Сервистің өте кажет элементі - ақшаны, 
мпці.ізды қағаздарды, басқа да қүндылықтарды еақтау мүмкіндігін 
ішміпмасыз ететін сейфтер. Мүндай мейрамханалар қаланың іскер 
пргшіыгында ғана емес, қала сыртындағы күтімі жақсы жерледе де орналасу 
мүміи.

Сонымен, туристік қонақ үй-мейрамхана кешені бірден орналастыру, 
иімақтандыру жэне ойын-сауықтық қызметтерін үсынады. Аталған кешен
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конактардын барлық сұраныстары мен талап-тілектерін орындап, конақтарға 
қолайлы қолайлы атмосфераны ұйымдастырады.

Сонымен қатар, косымша кызметтер тізімі әркашан белсенді болып 
келеді жэне бұл конақ үй-мейрамхана кешенінің ерекшелігі болып табылады.

3. Қонақ үйлерді классификациялау жүйелері

Классификациялауда көптеген елдер өздеріне тән әр түрлі конак 
үйлерді классификациялау жүйелерін қолданады. Қазір кезде олардың 
отыздан аса түрі бар.

Әрбір елдің даму тарихы мен салт-дәстүрі, әдет-ғұрыптарынын эр 
турлі болуына, туристік саланың даму ерекшеліктеріне және қызмет корсету 
сапасын сынаудағы көзқарастарының эртүрлігіне байланысты барлығы 
бірдей ортақ классификацияны енгізу мүмкін болмай отыр.

Әлемде төмендегідей ең танымал классификациялар бар:
- жүлдыз жүйесі Франция, Австрия, Венгрия, Египет, Ресей секілді 

халықаралық туристік алмасудағы елдерде қолданылады;
- әріптер жүйесі Греция мемлекетінде колданылады;
- «тәж» немесе «кілт» жүйесі ¥лыбританя еліне тэн.
Әлемде конақ үйлердің қызмет көрсетуі мен ыңғайлылығына 

байланысты категорияларды жүлдыздар жүйесімен классификациялау кең 
тараған. Екі немесе бес жүлдызды бар қонақ үйлердің кең бөлмелері, жоғары 
сапалы жиһаз жэне тұрмыс қүралдарымен жабдықталуы, қосымша 
қызметтер кешенінің кеңдігі ерекшелейді. Грецияда классификациялауда 
эріп жүйесі басымдылык алғанымен, кейбір қонақ үйлерінде жүлдыздар 
жүйесін кездестіруге болады. Барлык грек конақ үйлері төрт категорияға 
бөлінеді: А, В, С, Г). Қонақ үйлердің А категориясы төрт жүлдызды, В- үш 
жұлдызды, С- екі жүлдызды конак үйлерге сәйкес келеді. Ал жиі кедеспейтін 
Грецияның жоғары категориялы қонақ үйлеріне «сіе Ьихе» категориясы 
беріледі.

Ағылшындық конак үйлердің классификациясы күрделірек. Себебі, 
оларда қонақ үйлерді категориясы тэждермен анықталады. Тэж 
категорясындағы конақ үйлердің категориясына аудару үшін тәждердің 
ортақ санына біреуін шегеріп тастау керек.

Британдык туристік агенттіктердің ассоциациясы - Вгііізһ ТгауеІ 
Аиіһогііу (ВТА) ұсынған классификаңия дүрысырақ болып есептеледі:

• бюджеттік конақ үйлер (1 жұлдыз). Минималды ыңғайлылык ұсына 
алатын каланың орталық бөлігінде орналасқан қонақ үйлер;
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• туристік кластағы конак үйлер (2 жұлдыз). Қызмет көрсету дәрежесі 
■ ііщ.нгі.ірмалы түрде жоғарырак;

• орта кластағы конак үйлер (3 жұлдыз). Қызмет көрсету дэрежесі
• іпи.ніырмалы түрде жоғарырак;

• бірінші кластағы қонақ үйлер (4 жүлдыз). Орналастыру, түнеу мен 
м.і імет корсетудің өте жоғарғы сатысындағы конак үйлер;

■ жоғарғы катеғориялы қонак үйлер (5 жүлдыз). Қызмет көрсету мен
і і.і іміт ісорсетудің өте жоғарғы сатысындағы конак үйлер;

Иіалияндык конак үйлердің классификациясы барынша шытырман, 
|и < ми і үрде елде «жүлдыз» дәрежесі жок.

I Італияның конак үйлер базасын ел ішінде шашыра орналасқан 40 мың 
ічншқ үйлер қүрайды. Елде қабылданған нормаларға байланысты қонақ 
үііпгр қүрайды. Елде кабылданған нормаларға байланысты конақ үйлердің 
ііііі|к|юренцияланған катеғорияларынан 3 катеғорияны айқындауға болады:
.......... . катеғорияны іс жүзінде төрт жүлдыздыға, екініші катеғоряны үш
түіідыздыға, ал үшіншіні екі жүлдыздыға теңеуге болады.

II іалияндык қонақ үйлер нөмірлер санының аздығымен (50-80 нөмір) 
('рскшелеңді.

І Іспанияда да катеғориялар арасындағы ерекшелік айкын байкалады:
- қонақ үйлер - бес категориялы 1-5 жүлдыз;
- қонак үй типіндегі үйлер, бунгало, апартаменттер жэне т.б 1-4 

ікүлдыз;
- түрақтар- 1-3 жүлдыз;
- пансиондар- үш категориялы.
Айта кетерлік бір жағдай, Испанияда Мемлекеттік туризм 

Мііііистрлігіне бағынатын елге келген туристерді орналастыруға арналған 
мсксмелер болады. Оларға «люкс» конақ үйлері секілді жабдықталған ескі 
иимшідар, сарайлар, хан ордалары жатады.

4. Қонақ үйлерді аттес і ациялауға қойылатын талаптар.
Жалпы ережелер

1. Осы туристерді орналастыру орындарын сыныптау жәніндегі және 
ітртификатты беру ережесі (бүдан эрі - Ереже) «Туристік қызмет туралы» 
'1)01 жылғы 13 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына, 

"Тохникалық реттеу туралы» 2004 жылғы 9 қарашадағы Қазақстан 
І\ч'ііубликасының Заңына сэйкес эзірленді. Туристерді орналастыру 
іірымдарына санаттарды беру тәртібін реттейді.

2. Туристерді орналастыру орындарын сыныптау ережесінін негізінде 
пшаітардың біріне атестатаудағы жүзеге асыруға мүмкіндік беретін
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сынаптаудың өткізу барысында туристерді орналастыру орындарының 
сипаттамалары қаралады.

3. Ережеден мынадай негізгі ұгымдар пайдаланылады:
- сыныптау - жалпы бірдей белгілері бар, нысандары бір топка кіретін 

объектілерді, түсініктерді, сыныптар, топтар, дәреже бойынша атауларды 
тарату, бөлу;

- өтініш - туристерді орналастыру орындарына сыныптау рәсімдерінен 
өту үшін сәйкестігі растау жөніндегі органга отініш берушінің жазбаша 
жазған хаты;

- өтініш беруші - туристерді орналастыру орындарына сертификат алу 
үшін сәйкестікті растау жөніндегі органға өтініш берге жеке немесе заңды 
түлға;

- орналастыру орындары- туристер түру үшін және оларға кызмет 
көрсету үшін пайдаланылатын конак үйлер, мотелдер, кемпннгтер, туристік 
базалар, қонақжай үйлер, демалыс үйлері, пансионаттар жэне басқа да 
ғимараттар мен күрылыстар;

- орналастыру орнындағы нөмір- туристердің уақытша түруына қажетті 
жиһазы, жабдықтары және мүліктері бар бір немесе бірнеше бөлме;

- нөмірлік кор - орналастыру орындары нөмірлерінің (күралдарының) 
жалпы саны;

- сюит-ауданы 75 шаршы метр (бүдан әрі-м2) кем емес, үш жэне одан да 
көп түрғын бөлмеден түрғын бөлмеден түрған (қонақ болме/ас бөлмесі, 
жүмыс бөлмесі жэне жатын бөлме), стандартты емес екі адамдық кереуеті 
(200 см х 200 см) жэне қосымша конактарға арналған дәретханасы бар 
орналастыру орнынадағы нөмір (қонак бөлмеге/ае болмесіне жэне жүмыс 
бөлмесіне жайдағы визуалды шектеуде қонак бөлмесі/ас бөлмесі жэне 
жүмыс болмесі арасындағы қалқаларды жоқтығына рүқсат етіледі);

- апартамент - ауданы 40м2 кем емес, екі жэне одан да көп тұрғын 
бөлмеден түратын (қонак бөлме/ас бөлмесі, жатын бөлме), ас үйдің 
жабдықтары бар орналастыру орындағы нөмір;

- люкс- ауданы 35м2 кем емес, екі түрғын бөлмеден түратын (конақ 
бөлмесі жэне жатын бөлме), бір/екі адамның түруына арналған орналастыру 
орындағын нөмір;

- студия - ауданы 25м2 кем емес, бір/екі адамнын түруына арналған, 
бөлменің бөлігін қонак бөлме/ас бөлмесі/жүмыс бөлмесі ретінде пайдалануға 
мүмкіндік беруге жобаланған орналастыру орындағы бір бөлмелі нөмір;

- бірінші санатгағы нөмір- бір/екі кереуеті бар, бір түрғын бөлмеден 
түратын толық санитарлық сепкішті (былау/себезғі, қол жуғыш, унитаз), 
бір/екі адамның түруына арналған орналастыру орнындағы нөмір;
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скінші санаггағы нөмір-бір/екі кереуеті бар, бір тұрғын бөлмеден 
ңрпіын толык емес санитарлык еепкішті (кол жуғыш, унитаз не екі нөмірлі 
і н и и і і і і п .і бір толык саниторлык сепкіш), бір/екі адамнын тұруына арналған
............стыру орнындағы нөмір;

үшінші санаттағы нөмір - ауданын тұратын бір адамға есептегенде: 6 
. м жыл бойы ясұмыс істейтін ғимараттағы, 4,5м2 маусымдык жұмыс 
Іі ігйтіп і имараттардағы тұратын адамның санына карай кереуеті бар, бір 
і үргыіі болмеден тұратын, толык емес санитарлық сепкішті (қол жуғыш, 

іні і.і і пе екі нөмірлі блоктағы бір толык санитарлык сепкіш), бірнеше
.....мнмц тұруына арналған, орналастыру орнындағы нөмір;

іортінші сананаттағы нөмір - ауданы тұратын бір адамға есептегенде: 
іім жыл бойы жұмыс істейтін ғимараттағы, 4,5 м маусымдык жұмые 
Іпгіігін ғимараттардағы тұратын адамның санына қарай кереуеті бар, бір 
і урі і.ііі болмеден тұратын, бірнеше адамның тұруына арналған кол жуғышы 
і пір ормаластыру орнындағы нөмір;

- бесінші санаттағы нөмір - ауданын бір тұратын адамға есептегенде: 
і і м  жыл бойы жұмым істейтін ғимаратгағы, 4,5м' маусымдық жұмыс істейтін
i имііраітардағы тұратын адамдардың санына қарай кереуеті бар, бір тұрғын 
іннімсден тұратын, бірнеше адамның тұруына арналған қол жуғышы жоқ (кол 
«і»Vі і.ііи долізде) орналастыру орнындағы нөмір;

гуристерді орналастыру орындары еанатының белгісі- қонак үйлерді 
.інінг озге де орналастыру орындарын накыт санатқа сэйкестілігін
ii і ігг гттау чуралы ақпаратты тұтынушыға және басқа да мүдделі тараптарға 
.ііггкі іу нысаны.

4. Туристік кешендерді дамытудағы қамтамасыз ету, туристерді 
ирііііластыру орындарын стандартты жарақтауды айқындау, туристерді 
ирішластыру орындарында ұсынылатын қызмет сапасының тұрактылығын 
ііі.піс қызмет корсетудің стандарттарын камтамасыз ету сыныптауды 
пі кічудің максаты болып табылады.

5. Сәйкестікті растайтын құжаттың әрекет ету мерзімі «Сәйкестікті 
рііггну нроцедуралары» техникалык регламентін бекіту туралы Қазакстан 
Гггиубликасы Үкіметінің 2008 жылғы 4 ақпандағы №90 қаулысына сәйкес 
Гігпгіленеді.

7. Туристерді орналастыру орындарын сыныптауды өткізудің тэртібі 
мі.ишдай тізбекті рэсімдерді өткізуді көздейді.

2. Сыныптауды жүргізу тәртібі
I ) осы Ереженін 1 және 2-косымшаларына сэйкес сыныптау 

пгішіггарына сәйкестігін растайтын растайтын кұжаттармен бірге өтініш
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берушінің сәйкестілікті растау жөніндегі органға өтініш және салаунама 
тапсыруы;

2) сәйкестілікті растау жөніндегі органның алдын ала бағалауы және 
шешім кабылдауы;

3) сыныптау тексерістерін сэйкестілікті растау жөніндегі органнын 
белгіленген жерге баруы арқылы комиссияны жүргізуі;

4) сэйкестілікті растау жөніндегі сэйкестілікті растау жөніндегі 
органның шешім қабылдауы жэне сертификатты беруі ( беруден бас тартуы).

Әрбір келесі рэсім алдыңғы оң нәтижелерден кейін орындалады.
8. Өтінішке өтініш беруші сыныптау талаптарын расттайтын мынадай 

қүжатгарды қоса беруі тиіс:
1) занды түлға үшін - жарғының, өтініш берушінің занды түлға 

есебінде мемлекеттік тіркеу туралы куэлігінің куэландыратын куәліктің 
көшірмесі.

2) жалға алу шарты несесе ғимараттарды, қүрылыстарды орналастыру 
орындарының қызмет етуін қамтамасыз етуге қажетті білікті 
жүмыскерлермен шарттар;

9. Сәйкестілікті растау жөніндегі орган өтінішті жэне үсынылған 
қүжаттарды түскен күнінен бастап санағанда отыз күннің ішінде карайды 
жэне қараудың қорытындысын өтініш берушіге хабарлайды.

10. Сыныптауды өткізідің жалпы мерзімі өтінішті берген күннен 
бастағанда бір айдан аспауы тиіс.

З.Өтініш бойынша шешім қабылдау және алдын ала багалау
11. Өтініштерді алдын ала бағалау барысындағы сәйкестілікті растау 

жөніндегі орган:
- туристерді орналастыру орыңдарын сәйкестікке сыныптайтын 

сыныптау рәсімдері, нормативтік талаптар туралы өтініш берушіге жабаша 
түрде хабарлайды;

- алдын ала бағалау барысында аныкталған кемшіліктер тізбесі 
көрсетілген жазбаша хабарламасы және оларды болдырмау жөніндегі 
ұсыныстарды өтініш берушіге жолдайды.

12. Егер отініш немесе оған коса берілген құжаттар осы Ереженің 8- 
тармағына сәйкес белгіленген талаптарға сай келмеген жағдайда немесе 
толық ұсынылмаса, осы Ереженің 9-тармағына сэйкес негізделген себептерін 
мерзімінде көрсете отырып, өтінішті қайтаруға тура келеді.

13. Аллын ала бағалау барысында өтініш бойынша ескертулер 
болмаған жағдайда жэне оларды алып тастаған жағдайда сәйкестікті растау 
жөніндегі орган сыныптау бағамын өткізу үшін комиссияны құру туралы 
(бұдан эрі- Комиссия) шешім шығарады.
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•/. ( 'ыиыптауды багалауды өткізу
14. Сыныптау бағамында мыналар карастырылады:
1) N З-қосымшаның 1-кестесіне сәйкес туристерді орналастыру 

і і|н.іііціфьіның сыныптау талаптарына сай келуі;
2) N 4-8-косымшклардың 2-6-кестелеріне сәйкес туристерді 

1 1 |іиіі ипотыру орындарының балдык бағалау критерийлеріне сай келуі.
15. Сыныптауды бағалаудың мерзімі өтініш бойынша шешім 

і ііПылдаған сәттен бастап отыз күнтізбелік күнен аспау тніс.
I б.Сынаптауды бағалау осы Ережеғе сәйкес өткізіледі.
17. Сыныптауды бағалаудың корытындысы бойыншп екі данада акті 

ііигіылпды, онда сыныптау бойынша сертифнкатты беру (бермеу) 
мүмкіпдіктері туралы қорытынды және үсыныстар, алдын ала 
і о|шмалданған санатты корсетіледі. Актіғе комиссияның барлык мүшелері 

і ч і і і  кояды жэне өтініш берушіге танысу үшін үсынылпды.
18. Сыныптау жөніндегі сертификатты беру, беруден бас тарту, 

лрскстін тоқтата түру, қайтару жәнк күшін жою «Сәйкестік растау 
іірицодуралары» техникалык регламёнтін бекіту туралы» Қазақстан 
1'іч мубликасы Үкіметінің 2008 жылғы 4 ақпандағы № 90 қаулысына сэйкес
і. іч' исырылады.

19. Сэйкестілікті растау жөніндегі орган, сонымен катар комиссия 
мүімолері сыныптау бойынша жүмыстарды жүргізу барысындағы белгілі 
Пішіігин коммерциялық немесе заңмен корғалатын басқа да қүпияны 
ііүріііііын мэліметтерді жария етуге берілмейді.

Қорытынды: Әлемнің ерекше қонақ үйлеріне сүраныс өте жоғары 
ііі.імс жоба іске асырыла бастағанда-ак шетелдегі ерекше қонақ үйлерге 
Промдауға жазыла бастайды. Сондыктан Қазақстан қонак үйлерін дамыту 
үіиім піетелдік тэжірибеден өзімізге үлгі алып, елімізде сондай ерекше конак 
уііиер үйымдастырып, қонақ үй саласы дамуына жоғарғы деңгейге 
іиткізуіміз қажет.

Халыкаралык сарапшылардын бағалауы бойынша, жакын арада конақ 
уіі бизнесі жоғарғы қарқынмен дамиды. Бүкіл элемнің инвесторлары осы 
іашеміекті сфераға көңіл аударуда, қонақ үй базасын жаңарту мен кеңейтуге, 
кіпіргі гаңдағы технологиялармен қызмет етудің алдыңғы қатардағы 
унгілсрін енгізуге қаржы күйып жатыр. Болжаланып отырған төңкеріс 
шогырлану, білесу үрдістерінің күшеюуне, жаңа қонақ үйлер тізбегінің 
күрылуына түрткі болады. Қонақ үйдің туризм салсында алатын орны 
среісіне. Себебі келген туристер қонақ үй индустриясын жалпы үлттық 
омімгс қосқан үлесі 3,8%, ал жанама әсер ететін функңиясы 10%-ды 
күрпйды.
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Қазіргі жағдайда Қазакстан Ресубликасандағы қонак үй-мейрамхана 
кешенін үйымдастыру, конак үй-мейрамхана кешенінін кызмет 
шаруашылығын заманға сай бәсекеге кабілетті етіп жетілдіру жолдарын 
айкындау, оны еліміздің экономикасының жоғары табысты секторына 
айналдыру, Қазакстан қонак үй-мейраихана кешенінің имиджін тартымды 
туробъект ретінде калыптастыру қажет.

Туристерді орналастыру орындары - мейманханалар, мотельдер, 
кемпингтер, туристік базалар, қонақжайлар, демалые үйлері, пансионаттар 
және туристердің түруы мен олараға кызмет көрсету үшін пайдаланылатын 
басқа да үй-жайлар мен ғимараттар.

Туристік қонақ үй - мейрамхана кешені - түтынушыларға орналастыру, 
тамақтандыру жэне қосымша кызметтер үсынатын кәсіпорын. Бүл 
кәсіпорында орналастыру жэне тамақтандыру кызметтері (кешен 
калыптастырушы кызметтер) тең дәрежеде маңызды болып табылады.

Қонақ үй-мейрамхана кешендерін біркатар зерттеушілер бизнестің 
өзгеше түрі деп қарастырған. Қонак үй - мейрамханалык кешен-қарапайым 
талдау жасауға келмейтін эдістер мен технологиялардың жэне жеке 
өнімдердің бизнесі.

Тақырыпқа арналған әдістемелік нүсқаулар: Материалды меңгеру 
үшін конақ үй шаруашылығына жэне оның сипаттамалары үғымына назар 
аудару кажет

Пайдаланылган әдебиеттер:
1. Шилина О.А. Менеджмент в туристской индустрии: учебно- 

методическое пособие,- Рязань, 2017.
2. Бугорский, В. П. Организаңия туристской индустрии. Правовые 

основы: учеб. пособие для СПО /  В. П. Бугорский. —  М.: Издательство 
Юрайт, 2019. — 165 с.

3. Феденева, И. Н. Организация туристской индустрии: учеб. пособие 
для СПО / И. Н. Феденева, В. П. Нехорошков, Л. К. Комарова; отв. ред. В. П. 
Нехорошков. — 2-е изд., перераб. и доп. —  М.: Издательство Юрайт, 2019.
—  205 с.

4. Боголюбов, В. С. Менеджмент в туризме и гостиничном хозяйстве : 
учебник для академического бакалавриата /  В. С. Боголюбов. —  2-е изд., 
испр. и доп. — М .: Издательство Юрайт, 2019. —  293 с.

5. Быстров С.А. Экономика и организация ресторанного бизнеса: 
учебное пособие / С. А. Быстров. -М.: ФОРУМ, 2014. -464 с. Издательский 
центр «Академия», 2012. -  240 с
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(). Менеджмент в индустрии гостеприимства (гостиницы и рестораны) 
\игор: Саак А.Э., Якименко М.В. Издательство: СПб.: Питер Год: 2012 -  432

7. Ветитнев, А. М. Информационные технологии в туристской 
ніпіустрии : учебник для академического бакалавриата / А. М. Ветитнев, В.
II Коипленко, В. В. Коваленко. — 2-е изд., испр. и доп. —  М. : Издательство 
ІОриІіт, 2018, — 340 с.

«Туристерді орналастыру орындарынын классификациясы» 
нікі.ірыбы бойынша студенттердін окытушылардын катысуымен 
п|іііііідіійгын озіндік /кумыстарыііа арналған суракіар мен 
і ніісмрмалар.

1’епродуктивті деңгей:
1. «Орналастыру орны» мен «конақ үйге» түсініктеме беріңіз.
2.()рналастыру орындарының классификауиясының кандай белгілерін 

піікчті? Оларға мінездеме беріңіз.
ІЧчіродукпгивті практикалық деңгей:
1. Топтық орналастыру орындарының негізгі типтерін атаңыз.
2. Орналастыру орындарын аныктайтын нормативтік кұжаттарды 

ЙІІІҢЫЗ.
Шығармашылық деңгей:
1. Мазмүндылығына карай қонак үйлердің негізгі типтерін атап 

ыірічтіціз.
2. Демалуға арналған конак үйлер кандай шарттарды қанағаттандыру

і'орек? Қарапайым типтегі қонақ үйлерден демалуға арналған қонақ үйлердін 
і і и і д і і й  айырмашылығы бар?

I Ірактикалық сабақтын жоспары:
'Іақырып: Туристерді орналастыру орындарының

ц іііічііфіікаңиясы
ІМақсаты: Қонақ үй шаруашылық үғымына анықтама беру 
Жоспар:
1. Туристік орналастыру концепциясы мен кластері: қонак үй және 

коішқ үй емес кешендері.
2. Қонак үйлерді классификациялау және регламенттеу.
3.Қонақ үйлерді классификациялау жүйелері.
4. Қонак үйлерді аттестациялауға койылатын талаптар.

Одістемелік нүсқаулар: Практикалық сабаққа дайындау үшін
к о і і і і к  ү й  к л а с с и ф и к а ц и я с ы н ы ң  е р е ж е л е р і н  а н ы қ г а у
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2-такырып. Туристерді орналастыру орындарының стандарттык 
классификациясы

Максаты: Қонақ үйлердің негізгі сипаттамасын меңгеру, арнайы 
орналастыру орындарын анықтау

Жоспар:
1. Қонак үйдің жүлдыз негізді сипаттамасы.
2. Д Т¥ ұсынып орналастыру орындарының класснфикациясы.
3. Арнайы орналастыру орындары.

Тақырыпқа қатысты негізгі уғымдар: конак үй, ДТ¥, жүлдыз, 
ротель, мотель, флотель, ботель, пансион, люкс, апарт, таймшер, 
шипажайлык, конақ үй, кемпинг, транзитті қонак үйлер.

1. Қонақ үйдің жұлдыз негізді сипаттамасы
Бір жүлдыз. Бір жүлдызды қонақ үй кызметтерінің сапасы төмен жэне 

карапайым болады. Қонак үй ғимараты ескі, барлығында ортақ дәліз, 
дәретхана мен душы бірге орналаскан немесе эр кабагга бір-бірден не сыртта 
болады. Барлық жағдай жасалмаған, бөлменің көлемі 8 шаршы метрден 
аспайды. Ережеге сәйкес түнде жабылады.

Екі жүлдыз. Екі жүлдызды қонақ үйлер бөлмелеріндегі жайлылықтарға 
кепілдік береді. Ережеғе сэйкес копшілік тамактанатын орын - ресторан 
немесе бар болады. Қонак үй ғимаратында болмаса да, конақ үй жанында 
орналаскан болуы мүмкін. Бүл - міндетті жағдай.

Үш жүлдыз. Үш жүлдызды конак үйлерде толық демалу үшін қажетті 
жағдайдың бәрі жасалған: хауыз (душ), телефон, теледидар, радио, шағын 
бар. Сізге салкын немесе ыстык болмауы қажет (яғни болмедегі температура 
18-25 градуе аралығында болады). Температурасы жоғары, ыстық елдер 
үшін бүл мәселе өзекті болып табылады. Сондықтан, Түркия, Греция, Египет 
елдеріндегі отельдердің жүлдызды кластағы санаты нөмірлердегі ауа 
баптағыштарға тікелей байланысты.

Төрт жүлдыз. Төрт жүлдызды конақ үйлердің деңгейі жоғары. Оларда 
жаксы жабдықталған бөлмелер, ауа баптағыштар, дэретхана, сапалы жэне 
жаңа сантехника, эдемі жэнк қолайлы жиһаз, теледидар, қалаға тікелей 
шығатын телефон, бейнемағнитафон, тоңазытқыш, фен.
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2. Д Т ¥ ұсынған орналастыру орындарынын классификациясы
Қішак үй мекемелері үеынылатын кызметтерінің ауқымына, көреететін 

ічн і.імша қызметтер мен орналаекан байланыеты клаесификацияланалы.
11 V ні.іц классификациясы бойынша:

Орпаласу орны бойынша қонак үйлердің келесі түрлерін қарастыруға 
...... ііімі.і :

• кала ортаеындағы үйлер;
• жол жанындағы, олар аз кабатты жэне ашық автотүрақты болады;
• калалар мен аэропорттар маңындағы конақ үйлер;
• жүзуші отельдер - жағажайларда, жанында, мүхит
• жанында демалушылар мен туристерді орналастыру үшін арнайы 

і ііііцк үй секілді жабдықталған жүзғіш күралдар. Қажет болған жағдайда 
іиінр орыпға еу бетімен жүзіп ауыса алады.

Децғейі, үсынатын кызметтердің қүны мен аееортиментіне байланысты 
ініішк  үйлердің мынадай типтері бар:

• арзан отельдер немесе шектелген сервистік отельдер, олар
і.і.і імп гердің минимум деңғейін үсынады.

• тамактану орындары қонак үйлерде болуы да мүмкін, болмауы да 
мүмкім.

«Люкс» отельдер -  фешенебельдік декордың болуы, жоғарғы сападағы 
жііһіпбен жабдыкталуы, коғамдык белмелермен жаксы жабдыкталуы және 
імнімелер еанына қатысты персоналдың санының көп болуы шарт.

ДТҰ тұтынушылардың сұранысына байланысты отельдерді келесідей 
иңггсрге бөлуді ұсынады:

«Люкс» отельдерде 100-400 номірі болады. Олар қаланың орталығында 
нрншіисады. Тұтынушыларға элитарлық жайларды белгілі бір жоғары ақыға 
\і ыішды.

Жоғары кластағы отельдердің 400-ден 2000-ға дейін номірі болады. 
і Ьнір каланың ішінде орналасып, кызметтердің үлкен аясын ұсынады. Ол 
і>ыімсітер кәсіпкерлерғе, конференциялардың қатысушыларына, 
ііцдиішдуалды туристерге арнайы мамандандырылған персоналмен
1 1  і.шылады. Түрақтаудың бағасы -  орташадан жоғары.

Орташа деңғейдегі отельдер көп тұтынушылар аясына бағытталған 
і . и іі- помірлерінің саны әр түрлі болады. Эксплутациялык шығындарды 

піііГпу үшін заманауи технологияларды пайдаланады және олардың бағасы 
цріііііш болады.

Амарт - отельдердің жағдайы жиһазы бар болмелермен бірдей және 100 
мічі 400 помірге дейін болады. Бағалар орналастыру орындарының жағдайы
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мен жыл мезгілдеріне байланысты өзгеріп отырады. Қызметтерін ұзак 
уакытка туракгайтын кәсіпкерлер мен туристерге бағытталған.

Эконом класындағы отельдерде немірлер саны 10 нан 150-ге дейін 
болады. Олардьщ көлемі шағын болады. Қаланьщ шеткі жағында орналасып, 
кішігірім персонал штатымен жабдыкталады. Нөмірлері жақсы 
жабдықталған болса да тамактану қызметтерін үсынбайды. Бұл отельдердің 
тұрактанушылары кәсіпкерлер мен туристер болып келеді.

Мотель -  автокөліктермен саяхаттап жүрген туристерге арналған түрақ. 
150 - 400 нөмірі бар. Көлік жолдарының қасында орналасады.
Персоналының көлемі кішігірім. Жақсы заманауи жабдықталған 
бөлмелерінің бағасы қымбат емес. Қызметгерінің аясына тамақтану кірмейді.

Шипажайлық конақ үйде 100-ден 200-ге дейін немірлері болады. 
Әдетте каладан алшак су орындарына жакын немесе табиғаты эдемі 
жерлерде орналасады. Қызметтердің толык аясын үсынады. Спорттык 
ғимараттар мен балалар ойын алаңы болады. Бағасы орташадан жоғары. 
Қызметтері эртүрлі категориялардағы туристерге бағытталган.

Таймшер -  50 ден 250-ге бөлмелер коры бар жене жеке ғимараттары да 
болады. Жағдайы сапажайлык конак үйлермен бірдей пәтерлік типтегі 
бөлмелері бар. Жеке пәтерлер индивидуалды иелерге сатылган, бірақ жеке 
меншік басқарушы компаниямен бакыланады. Таймшердің бағасы келу 
уақыты мен жыл мезгілдеріне байланысты болады. Жағымсыз мезгілдердегі 
түрақтау бағасы сүраныс кеп болатын мезгілдердегі бағадан айтарлықтай аз 
болады. Нөмірдің иесі салған қаражатының қүнына карай жылжымайтын 
мүлікті қолдана алады.

3. Арнайы орналастыру орындары
Қонак үйлердің келушінің таңдаган қызмет түріне байланысты қонақ 

үйлерде, модельдерде, кемпикгтерде, пансионаттарда және т.б. белгілі бір 
уақытқа түрақтау үшін қаражат төленетін кәсіппен айналысатынын 
барлығымыз да жақсы білеміз.

Біз орналастыру орны деп уакытша тұрактануға арналған эрбір орынды 
түсінеміз.

ГОСТ «Туристік-экскурсиялық кызмет көрсету жене конак үйлердің 
классификациясының» I ұсынысы бойынша қонақ үй деп уақытша 
тұрактауға: арналған мекемені түсіну керек. Қонак үйлердегі нөмірлер саны 
10-нан төмен болмауы шарт.

Үкіметтің бекітуімен жасалған «Қонақ үй қызметтерін ұсынудың 
ережелері» атты құжатта қонақ үйге келесі анықтама берілген: «кызметтер
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1 1 »|и гіуге арналған кұрылым (ғимарат, ғимараттың бір бөлігі, өзге кұрылым 
ііі мічч1 күрал)».

Қопақ үй тектее үжымдык орналастыру орындарына мыналар жатады: 
қонақ үйлер; 
мотельдер;
і үрақтау орны бар клубтар; 
ішмсионаттар; 
жиһазы бар бөлмелер; 
жатакханалар.

Мммапдандырылған орналастыру орындарына жатады: санаторийлар; 
м|міфіпші(ториялар; демалыс үйлері; туристік приюттар, түрактар, туристік, 
і ііирі іі.іқ базалар және демалыс базалары: аңшылар үйлері (балық аулау); 
і 'іп рссс-орталыктар; кемпингтер; ботельдер: флотельдер; ротельдер.

I Імдмвидуалды орналастыру орындарына жатады: 
і ютерлер;
мотердегі бәлмелер; 
үйлер;
жалга берілетін коттедждер.

Д'ІЛ' классификациясына карағанда Қазақстан Республикасындағы 
і иіііік үіі гиітгес орналастыру орындарының төмендегідей:

гүрақты түруға арналған қонақ үйлер қазіргі уакытта Қазақстанда жок 
и м ніігуга болады;

гранзитті конак үйлер түрлі жағдайда түрлі контингенте кыска 
миріімді тоқтауларда келушілерге кызмет көрсетеді. Олар әдетте үлкен
11 щіи ііорггық жолдардың торабында, теміржол вокзалдарының қасында, 
л і -кийлардың жанында, теңіз және өзен вокзалдарының қасында және 
ііміиііокчалдардың қасында орналасады. Қызмет көрсету аясы мен кызметтер 
н і ортммснті минималды болады. Тамақтаиу қызметі үсынылмайды, себебі 
і и ш к  іаму мекемелері вокзалдардың ішінде болады;

- іскерлік максаттағы конак үйлер іскерлік саяхат пен іссапарларға 
і ■ п * 11 пдамдарға кызмет көрсетеді;

гуристік конак үйлер эдетте туристік маршруттарда орналасып, сол 
міцниру г гарда жүретін демалушыларга қызмет етеді. Туристік қонақ үйлерде
і иргітілетін қызметтер комплексі бағдарлама бойынша алдын ала алынған 
иііучср мсмесе жолдама аркылы аныкталады.

Қопақ үйлерді классификациялауда негізгі назар ыңғайлылыгына 
і\ініриды. Ыңғайлылығы бойынша қонақ үйлерді классификаңиялау қонак 
\И кы імсгтерінің сапасын басқарудагы сүрактарды шешуде негізігі орын
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алады. Ыңғайлылык деңгейі - бұл кұрылымды критерий, ал оның 
кұрылымдары келееілер:

1) бөлмелік кордьщ жағдайы -  нөмірлердің көлемі, бір бөлмелі 
нөмірлердің, көп бөлмелілер мен апартамент - бөлмелердің еаны;

2) жиһаздардың жағдайы, инвентарьдың, санитар жэне тазалық 
заттарының жағдайы және т. б.

3) тамақтану орындарының барлығы мен жағдайы -  мейрамханалар, 
барлар, кафелер;

4) ғимараттың, жерасты жолдарының, қонакүйге тиесілі жерлердің 
жағдайы;

5) ақпаратпен және техникамен қамсыздануы, телефон, жерсеріктік 
байланыс, теледидарлар, тоңазытқыштар, мини-барлар, мини-сейфтар;

6) косымша қызметтерді үсына алуды камтамасыз ету жағдайы.
Іскерлік қонақ үйлерге ңойылатын талаптар:
1. Көгалды демалу алаңы мен спортпен айналысуға арналған орны 

болмаса да, экімшілік, қоғамдық және басқа да калалык орталықтардың 
болуы шарт.

2. Нөмірлер қорында бір орынды нөмірлердің көп болуы.
3. Міндетті түрде белмеде жұмыс жасауға арналған бүрыштар болуы. 

Жүмыс жасау бүрышына кіреді: жазуға арналған үстел, жұмыстық орындық, 
үстел үстілік жарык шамы, жазуға арналған құрал-саймандар және т.б. 
техника кұралдары.

4. Жаксы жұмыс жасау үшін эрбір нөмірде максималды изоляцияны 
камтамасыз ете алу.

5. Семинарлар, келіссөздер мен жиналыстар өткізуге арналған 
белмелермен жабдыкталуы.

6. Бизнес-орталық.
7. Каржылай қамтамасыз ету мекемелері.
Демалуга арналган қонақ үйлерге қойылатын талаптар:
1. Қалалардан максималды түрде алшакталған жасыл массивтерде 

орналасу.
2. Көгалды алаң мен спортпен айналысуға арналған алаңның болуы 

міндетті.
3. Нөмірлер қорында екі орынды нөмірлердің көп болуы.
4. Балалар алаңы мен ойын-сауық бөлмелерінің болуы міндетті.
Сонымен коса эрбір демалуға арналған қонақ үйдің өзіндік

ерекшеліктері бар.
Курорттык қонак үйлерде емделу-медициналық жэне сауықтыруға 

арналған бөлмелер болады. Диеталық тамақтануды да карастырады.
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( пщионарлык қонак үйлер көбінеее отбасылық демалуға арналған, 
і < ипіііік'і'іііі да олар балалар үшін арнайы жабдықталган бөлмелері болуы 
и |и іі Ол белмелерде арнайы мамандандырылған қызметкерілер жүмыс
i іи нуы қажет. Сонымен қатар сауьщтыру мен спорттык бөлмелерде де 
піміііідііидырылған қызметкерлер кызмет етуі керек. Нөмірлер қорында

' мі імгиерді бірге жалғауға болатындай етіп карастыру кажет.
I уристік-экскурсиялық конақ үйлер оздерінін кызметкерлерінің

...... .. экскуреоводтың, топ басшысының, спорттық даярлаушының
' і\ы шарт. Ал спорттық туризмге (туристік базалар, таудағы қонақ үйлер) 
(«Iиііі иі піі қонақ үйлер туристік-спорттык қызметтер үшін бөлмелері (тур
..... .. спортвинтарды жалдау, бассейндер) болуы және маршрут
іи іиі1 1 іірына сай жабдықталған туристік трассаларга жақын орналасуы шарт.

Мчмчпдчндырылган қопак үйлер
Жогарыда айтылып кеткен қонак үйлердің ішінде ерекше орын

ii һі і і.шдары:
Кемминг -  авто-, мото-, велотуристерге арналған кала сыртындағы 

.іиііім лагерь. Мүнда жазғы үйшіктермен, палаткалармен, жеке тамак 
ііііи.іидну үшін асханалармен жабдыкталады; қызмет көрсету деңгейлері 
і иііііісіі кемпингтерде автомобильдерді техникалық қарау, кызмет көрсету 
мі и Уісуу қызметтері қүрыла алады.

1’отель -  бір немесе екі орындык номерден түратын вагон. Онда
iii міііиеы, ожетханасы жэне киінетін бөлмесі болады.

І.оіель -  судың үстіндегі жабдыкталған кеме ретінде де қолданылатын 
........ қоиак үй.

Флотель -  судың үстіндегі арнайы жабдыкталған кемеден түратын 
, н гіі жүзбелі қонақ үй, ол кейде судағы курорт деп аталады: туристерге 
і і і і і  і і й л і . і  каюта - бөлмелер, белсенді демалу қызметтері, келіссөздерге, 
і и н і  реетерге, конференцияларға арналған бөлмелер, байланыс күралдары, 
і' іірпмхііііалар мен барлар үсынылады.

Флотельдерді 1990 жылдары қарқынды дамыған круиздердегі 
ііемпдыегы үйымдастыруда пайдаланады. Соңғы жылдары теңіз 
(Коііиуіиыларының саны жедел түрде дамуда. 1980 жылы 1,5 млн адам болса,
I ‘>Ч(і жі.ілы бүл көрсеткіш 6,5 млн адамға жетті.

I Іпрыктағы сегменттердің артуы мен орналастыру орындарының
• оіичоіме байланысты демалудың жаңа түрі қаркынды түрде дамуда. Ол -  
і ііүіпбем бірге үшақта үшу, мүнда аспан көлігінің жылдамдығы мен теңіз 
\і 1 11 1 і11 романтикасы үйлесім табады. Осындай демалу түріне арналған 
. і|иіиіііісгыру орнын флайть деп атайды, бірак бағасының жоғары болуына
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байланысты бұл орналастыру орны тиесілі сұраныс көлеміне ие бола алмай 
отыр.

Ерекше назарды туризмнің ен жана мамандандырылған түрі -  ауыл 
туризміне (гигаі Іоигізт) аударғымыз келеді. Қазіргі уақытта туризмнін бүл 
саласы біршама кірісті деп каралуда жэне үлкен көлемді алып отыр. Әрине 
ауылдык туризм теніз курорттарының сүранысымен сайыска түсе алмайды, 
бірак та маңыздылығы бойынша бүл туризм түрі туристік бизнестегі беделді 
салалардың бірі болып отыр. Ол кызмет пен назарға лайыкты.

Қорытынды:
Қонак үйдің жүлдыз негізді сипаттамасы толык карастырылған. Қонак 

үйлерді классификапиялауда негізгі назарды ыңғайлылығына аударады. 
ЬІңғайлылығы бойынша конак үйлерді классификациялау конақ үй 
қызметтерінің сапасын басқарудағы сүрақтарды шешуде негізгі орынды 
алады. Ыңғайлылык деңгейі -  бүл кұрылымды критерий, ал оның 
құрылымдары мыналар:

1) бөлмелік қордың жағдайы -  нөмірлердің көлемі, бір бөлмелі 
нөмірлердің, көпбөлмелілер мен апартамент-бөлмелердің саны;

2) жиһаздардың жағдайы, инвентарьдың, санитар мен тазалык 
заттарының жағдайы және т. б.;

3) тамактану орындарының барлығы мен жағдайы - мейрамханалар, 
барлар, кафелер;

4) ғимараттың, жерасты жолдарының, конак үйге тиесілі жерлердің 
жағдайы;

5) акпаратпен және техникамен камсыздануы, телефон, жерсеріктік 
байланыс, теледидарлар, тоңазытқыштар, мини-барлар, мини-сейфтар;

6) косымша кызметтерді ұсына алуды қамтамасыз ету жағдайы.

Такырыпқа арналған әдістемелік нұсқаулар: Материалды меңгеру 
үшін қонак үй шаруашылығының кұрылымы үғымына назар аудару керек.

Пайдаланылган әдебиеттер:
1. Бугорский, В. П. Организаңия туристской индустрии. Правовые 

основы: учеб. пособие для СПО / В. П. Бугорский. —  М.: Издательство 
Юрайт, 2019. — 165 с.

2. Шилина О.А. Менеджмент в туристской индустрии: учебно- 
методическое пособие.- Рязань, 2017.

3. Феденева, И. Н. Организация туристской индустрии: учеб. пособие 
для СПО / И. Н. Феденева, В. П. Нехорошков, Л. К. Комарова; отв. ред. В. П.
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11> ццроімков. — 2-е изд., перераб. и доп. —  М.: Издательство Юрайт, 2019. 
10$ с.

I. Ііоголюбов, В. С. Менеджмент в туризме и гостиничном хозяйстве : 
уігОіиік для академического бакалавриата / В. С. Боголюбов. —  2-е изд.,
ііі 1 1 |і, м доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. —  293 с.

V  Мсйрамхана жэне қонақ үй сервисінің мәдениеті: Оку қүралы/ 
I I I ү ісмбаева, К.Күзембаев, А. Мауленов -  Алматы: АТУ, 2013.-153 бет.

«Туристерді орналастыру орындарының стандарттык 
і. һіссификациясы» тақырыбы бойынша студенттердің,
ін« і.і і ..... лардың қатысуымен орындайтын озіндік жүмыстарына
оI*11іі ім ші сүрақтар мен тапсырмалар.

ІҮиродуктивті денгей:
1. Қомақ үйлер және үксас мекемелерді қысқаша сипаттаңыз
2, Коммерциялық және элеуметтік орналастыру мекемелерін

• ІІІІ.ІІч ІІІҢЫЗ

Гсмродуктивті практикалық деңгей:
I. Қачақстанда қанша қонақ үйлер бар?

Қонақ үйлерді басқарудың үйымдастырушылык қүрылымын 
ІІІІІ.ІІ1 ІИҢЫЗ.

ІІІмгармашылық деңгей:
1. Қай мемлекетте конак үйлерде ең жоғаргы сапа қызметі 

і і|ин м.ірылған?
( )гандық қонақ үйлердің классификациясы туралы баяндама жазу.

ІІрактикалық сабақтың жоспары:
Гіікырып:
Гуристерді орналастыру орындарының стандарттық классификациясы
Мпксаты: Қонак үйдің жүлдыз классификациясының негізгі

' иііііі шмасы
Жоспар:
I Қоиақ үйдің жүлдыз негізді сипаттамасы.
2. Д Т¥ үсынған орналастыру орындарының классификациясы.
!. Арнайы орналастыру орындары.
«)дістсмелік нүсқаулар: Материалдарды менгеру үшін қонак үй 

і рг.іамісрін анықтау.



3-ТАҚЫРЫП. ҚОНАҚ ҮЙ ҚҮРЫЛЫСЫНЫҢ ЖАЛПЫ 
СИПАТТАМАСЫ

Мақсаты: Қонақ үй бизнесі жэне онын даму динамикасын аныктау

Жоспар:
1. Қонак үй бизнесі жэне онын даму динамикасы.
2. Қонақ үй ғимараттарының классификациясы.
3. Шетел қонак үйлерінің типологиясы.
4. Шетелдегі конак үй-мейрамхана кешендерінің дамуы.

Тақырыпқа қатысты негізгі үғымдар:
һозрііаіііу (конакжайлылык), конақжайлылык индустриясы, 

орналастыру амалдары.

1. Қонақ үй бизнесі және оның даму динамикасы
«Қонакжайлыльщ» үғымы -  адамзат өркениеттілігі сиякты ескі үғым. 

Оның өркендеуі, ел кезушілермен бір түйір нанды бөліп жеудің ертедегі 
дәстүрінен басталып, конакжайлылык индустриясының казіргі 
кепфункционалды конгломераттар кызметімен аяқталады.

Қонақжайлылық индустрия кәсіпорындарының эволюциясын 
қарастыра отырып, олардың тарихи жоспарда адамзат дамуына сәйкес 
келетін төмендегідей кезеңдерін атап көрсетуге болады:

1) ерте заманғы:
2) орта ғасырлық:
3) жаңа заманғы;
4) қазіргі кезең.
«Қонақжайлылық» түсінігі адам қоғамы сиякты өте коне. Оның 

бастауы сонау ертедегі жолаушымен бірге нанды бөлісіп жеу салтынан 
басталып, казіргі таңдағы қонақжайдылық индустриясының көп қырлы 
конгломераттарымен аяқталады.

Ағылшын сөзі «һоврііаіііу» (конакжайлылык) көне француздың һозрісе 
(оспис) сөзінен шыққан. Осындай мекеменің ең ертедегісінің бірі - Нозрізе 
сіс Веаипе (Оспис-де-Бон) Бургундиядағы, сонымен катар Ноіеі Оіеи (Отель 
Дье) атымен де белгілі, «Күдай үйі» деген мағынаны білдіреді. Оның негізін 
1443 жылы Бургундияның казыналық канцлері Николя Ролик калаған 
болатын. Бүл мекеме қайырымдылык аурухана жэне кедейлердің уақытша 
баспанасы ретінде болды. Николя Ролен өз уақытында, Бургундия бүрын- 
соңды көрмеген, ең атакты салык жинаушысы болған деседі.
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Пиколя Роден негізін қалаған аурухана қазір де жұмыс істеп іүріан 
і іиі.і (нір. Оның ескірген қабырғаларын ең соңғы үлгіде жабдықталған 
I» імігіі кибинеті мен операциялықбөлімдер жауып түр.

і ).пемдік қонақ үй индустрнясының дамуының негізгі кезендеріне шолу 
і і' 1 1 1 1 1 1 .і11 болсақ, саяхатта жүрген адамдарга қызмет көрсету алғашқы конақ 
,ц м р (ксруен сарайлар) б.з.д. 2000 жыл бүрын көне шығыс елдерінде кең 
і ифіІИГШІ.

Қоиаңжайлылмң индустриясыныц Греция мен Римдегі дамуы. 
Іімчіп Греция, Ертедегі Рим кезеңінен бастап әртістерге, кубелерге, 

иічппмыларға арналған ертедегі қонақ үй түрлері: хаинны, инны, пошта 
іі* і»і і ісрі г.б. болып саналған. Жоғарыдағы қонақ үйлер казіргі конак үй 
ф\ нкцііяларына үқсас қызмет түрлерін көрсеткен.

Ддіімзат дамуының бүл кезеніне тарихшылардың көбі алғашқы
..... июкий мекемелерінің, яғни казіргі мейманхана мен мейрамханалардың
нііпііікы формаларын, пайда болуын жатқызады. Қонақжайлык 
им 'IV* гриясының мекемелері -  таверналар туралы жазбаларды антикалык 
Иіп іргс жататын манускриптардан көруге болады. Осындай жазбалардың 
1 • 111 Иішилон патшасы Хамурапийдің кодексі болып табылады (шамамен б. з. 
і I /00ж.). Бүл жазбалардан біз сол кездердегі таверналардың өте нашар 
іы.іроііга ие болғандыгын көре аламыз.

Ь. і.д. I мың жылдықта Ежелгі Грецияда таверналар әлеуметтік және 
1 1 1 1 1 1 омірдің ажырамас бөлігі болса керек. Таверналарда меймандарды 
м і і і і  іктыруға арналған бөлмелердің болғандығына карамастан, олар көбінде 
і' іімішдарды тамактандыру қызметін көрсететін болған. Сауданың

............. .... дамуына және соның салдарынан пайда болған үзак сапарларға
ііііііішпысты таверналарда тек қана тамақтандыруды ғана емес, сонымен 
і ніпр гүпсп шығатын жатар орындардың да қарастырылуын талап етті. Осы 
і ,иіі гир келесі бір кэсіпкерліктің түрі ~ жатакхана үйлерінің пайда болуына 
і н. н и п жасады.

І’пм империясы түсында жатакдана үйлері мен таверналар жан-жақты 
і һ і і і ш і  бола бастады. Жатақхана үйлері, әсіресе барлық үлкен жолдардағы, 
иц> (іілгірлікпен согылды және өз уакытының талабына сай бола білді. Кейін 
Мпрко I Іоло былай деген: «Бүл үйлерде патшаға да аялдауға болады екен».
і >иіір (іір-бірінен 25 миль кашыктыкта орналасатын болған, себебі оларда 
ні млсксітік шенеуніктер мен шабармандар аялдайтын болған. Осы уакытта 
Мнрко ГІоло киыр Шығысқа бет алған болатын, онда осындай 
жигіікхііііалардың 10 мыңнан астамы бар болатын.

Іііздің заманымызға дейінғі ІІ-І мыңжылдық аралығында Ассирия 
Һі ч і і і д с  ксруен сарайлар мен алғашкы адамдар демалатын үйлердің
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саяхатшыларға уакытша тұруына арналып салына бастады. Осы уакытта 
Шығыс елдерінде, көне Грекияда, Крит араларында да керуен сарайлардың 
ашылғандағы белгілі. Біздің заманымызға дейінгі I мыңжылдыктың Ежелгі 
Грек жерінде конақ үйлердің үш типі қалыптаскан; жеке меншік аулалар 
(кататоталар), мемлекет күзырындағы аулалар (пандокен), үйықтайтын 
бөлмелері бар таверналар (тамақ ішетін орындар).

Қоғамның төменгі қабаттарына арналған таверналар мен жатақханалар 
бір түндік пен демалысқа арналған жағдайлардың ең қарапайымын үсынатын 
болған.

«Іскер адамның түстігі» ойын ең алғаш римдік трактирші Секвей Локат 
үсынған болатын (шамамен б.з.д. 40 ж). Оның бүл жаңалығы галерлі 
жағалаудағы маклерлердің өмірін айтарлыктай жеңілдетті.

Аспазшылар көптеген азаматтық қүқықтардан айрылған болатын, 
әскерге баруға, біреуге карсы шағымдануға, ант қабылдауға және камкоршы 
болу кұқықтарын қоса алғанда. Бірақ та олар өздерін элита деп санады және 
бір-бірлеріне жоғары дәрежелі атақтар сыйлайтын болған. Адриан 
императордың түсында (б. д. 117-138ж.) римдік бас аспаздар Палатиндік 
төбеде өздерінің жеке Аспаздык өнердің академиясын ашқан болатын.

Қонакжайлылық мекемелерінің пайда болуына айтарлықтай үлесін 
Таяу Шығыстағы, Азиядағы және Кавказдағы сауда қатынастарының дамуы 
тигізді. Осы аумақтардын территориясы аркылы ең ірі сауда жолдары өтетін 
болған. Керуен сатушыларына түнеп шығатын жатар орындар дайындау 
мақсатында, жол бойында арнайы орналастыру нүктелері -  керуен-сарайлар 
орналасатын болған. Онда адамдар демалатын және жылқылар мен 
түйелерді орналастыратын орындар болған. Керуен-сарайдың сырты, табиғи 
апаттардан және керуен тонаушылар мен қарақшылардан корғау мақсатында 
биік қабырғалармен коршаған.

Ежелгі Азияда үлкен керуендермен, түйелермен сапар шегетін болған. 
Түнгі керуен жолының маңына шатыр тігіп түнейтін болған. Кейде 
саудагерлер керуен-сарай деп аталатын қонақ үй кешендерінде аялдаған. Сол 
уақыттағы Азияда жолаушыларға көрсететін жатын-жай қызметі 
Еуропадағылардан әлдеқайда артығырак болған. Шығыста са-уда 
батыстағыға карағанда өте қызу жүрді, сондықтан адамдар да жиі сапарға 
шыққан.

Қазакстанның аумағы арқылы да ¥лы  Жібек Жолының керуен- 
жолдары өткен. Халық арасында, қонақ пен үй иесі арасындағы қатынас 
ережелері де болған екен.

Біздің заманымыздың 476 жылы Рим империясының жойылуынан 
кейін, қонақжайлық мекемелері дамуының жаңа сатысы басталды.

%
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<)і>пш ғасырлардағы қонақжайлылық. Орта ғасырлардағы конакжай
....... мелорінің дамуына сол кездердегі діни дәстүрлер өте күшті ыкпалын
нмИці, Осы кездері эулие жерлерге тағзым жасаушылар саны артты. 
І11і|ич'улер монастрлерге тағзым жасаушыларға түнеп шығатын жатар орын 
и н мімііктандыруды камтамасыз етуін жүктеп отырған. Осындай үйлердің 

"і|н Гонсельван шаткалындағы аббаттыкта орналаскан, жолаушыларды
1 1 1  1 1 .і қарсы алып, тегін нан, емші, етікші кызметтерін үсынған.

Моңастрлы ас әдетте карапайым болатын, бірак жол бойындағы басқа
ііі мсксмелердің тамактарына карағанда сапасы әлдекайда жоғары болды. 
I гміс-жидекті, малды монахтар өздері өсіретін. Ас болмесінде қатан 

и и і і и і .і қ  сақталатын. Сонымен катар, монахтар азык-түлік есебін жүргізіп
іі ірі ііи, соның арқасында тамактың бағасы арзан болған.

XII-XIII ғасырларда Русьте алғашқы түрғын үйлер пайда болды, казіргі 
ііоііиқ үйлердің ертедегі түрі. Оларды «яма» деп атаған және осындай 

і чіишрдың» аракашықтығы ат шаптырым жерде болған.
XIII ғасырда қонақ үйлер Витебекте, Гроднода, Бресте, Слонимде және

• п і.і /іи басқа белорусь калаларында пайда болды.
( )рта ғасырлардағы конақжайлылык мекемелері кызметтерінің 

мроі рсесивті бағытгарының бірі ол -  алғашқы кәсіби ассоңиациялардың
і. \рылуы болып табылады. Мәселен, 1282 жылы Италияның Флоренция 
і іиисыпың трактиршілері өздерінің жеке гильдиясын, ассоциациясын күрды.
I рпкі ирлер қала меншігіне тиесілі болды және әр үш жыл сайын трактирді 
і іі и ,і беру аукционы өткізіліп түрған. Гильдияға мүше болу өте тиімді 

гинцші секілді, себебі 1290 жылы оның күрамы 86-ға жеткен екен.
Лшлияда ен жақсы көлік күралы пошта арбасы болды. Олар жол- 

жопекей бірнеше жол бойындағы таверналарға немесе қонақ үйлерге 
і • <к і піітмн болған, кейіннен бүл мекемелер пошта станцияларының атауы 
інпіыіі кетгі.

( )рта ғасырларда адамдар коп сапар шегетін болған, осыған 
гнііілпііысты жол бойындағы конак үйлер саны да артты. Қазіргі
■ ииідіірттармен алсақ олар өте түрпайы болып келген. Меймандар бөлме 
оріцсыида, еденге төселген үлкен матрацта жаткан, ал тамақтануға келетін 
Ооисііқ , олар өздері алып келген тағамдарын жейтін немесе сол қонақ үй 
іи гіпен сатып алатын болған.

XVI жүз жылдықта Англияда қарапайым халыққа арналған таверналар 
ордииарлар ашылды. Онда ортақ дастарқан басында кымбат акыға кезекші 

іііінмдарды үсынған. Жақсы ет онда сирек кездесетін, көбінде түрып қалған
• і ігр иайдаланылды. Дәмдеуіштер етті сактап кана қоймай, сонымен қатар 
»ч гіц жағымсыз иісін жасырып түрған.
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Орта ғасыр (V. VIII ғ.) заманында Еуропа мен Шығыс елдерінде сауда 
мен саяхаттын қайта жандауына орай орналастыру мен тамактану қызметін 
көрсету саласы дамудың жаңа сатысына көтерілді. Еуропалық 
монастрларында арнайы конақжайлық орындар пайда болды. Бұл 
кешендердің бірінші қабатында ас ішетін орын жэне атқора, шаруашылық 
қызметшілеріне арналған бөлмелермен жабдыкталса, ол жоғарғы кабатында 
жататын белмелер тебесі жабық арнайы театрлык көріністерғе арналған 
орындар болған.

XVIII ғасыр. Қонакжайлылық кэсіпорындарының дамуында АҚШ 
ерекше маңызға ие. Тарихшылардың айтуынша, алғашқы атпен тоқтайтын 
қонак үйлер Еуропаға карағанда мүнда кешірек 1607 жылы пайда болған. 
Алғашқы таверналардың бірі 1634 жылы Бостон қаласында ашылды. 1642 
жылы Нью-Йоркте (ол кездері Жаңа Амстердам деп аталған болатын) 
гсшландтык Оиісһ Еазі Іпсііа компаниясымен Зтасіт Ниуз тавернасы ашылған 
болатын. Бірак алғашқы тавернаның Вирджиния штатындағы Джеймстаун 
жерінде отарлаудың алғашқы жылдарында пайда болғаны жайлы мэліметтер 
бар. Бүл уақыттан бастап таверналар қоғамдық өмірдің орталығы, сарбаздар 
мен бизнесмендер үшін кездесу орны бола бастады. Олар тек қалаларда ғана 
емес, сонымен катар үлкен жолдар мен жол тораптарында дамыды.

Отарлау кезіндегі американдық атпен тоқтайтын қонақ үйлер мен 
таверналар қонақжайлылық саласының дамуын гана емес, сонымен қоса 
тарихын танытады. Голландтык компания ЗіасІІ Ниуз-ты ашканнан соң бір 
жылдан кейін Боулинг-Грин қонысында Кгіе§ег'з Тауегп атты таверна 
ашылды. Американдық революция жылдарында ол Кіп§'з А гтз аталынып, 
ағылшын генералы Гейдждың штабына айналған болатын.

Одан да танымал «Ғгаипсез Тауегп» атты таверна Джордж Вашингтон 
генералының штабы жэне оның соңғы сөзінің айтылған орны болып қалды. 
Бүл мекеме элі күнге дейін жүмыс жасауда.

Америкада таверналар әрқашан қоғамдық өмірдің орталығы және саяси 
жиналыстардың орны болып қалған.

Француздық аспазшылар өздерімен бірге француздық аспаздык 
дэстүрді алып келген. Қарапайым, қүнарлы ағылшын түскі астары мен 
американдық карапайым тамактарга татымды түздыктар мен роіз аи Ғеи 
тостағандарындағы ыстық ет тамақтары қосылған болатын. Басқа елдер де 
уақыт өте келе, өз үстелдерінің маңызды орнына ие француз аспаздык 
өнерінің артықшылығын сезіне бастады. Мыкты аспаздық дәстүрдің 
мираскорлары ретінде тек италяндықтар ерекшеліктерге ие болды. Олар 
француз ас үйі италиялықтан пайда болды деп ойлаған. Бірақ француз



...... іні.іқ онері барлық уақытта ¥лыбритания мен Құрама штаттармен толык
и \ п болмайды.

Ү/.Ү гасыр. ХУІІІ-ХІХ ғасырларда Францияда аспаздык өнер және 
'і. Іірпмхана ісін үйымдастыру жоғарғы дэрежеге ие болады. Осы салада
• ііііиіііпіі білімдерге талдау жасау, олардың кұрылымы мен одан эрі 
. • пидіру мен танымал болуына арнайы кодекстер жасау жөнінде жұмыстар 
і\р іп іл с  бастады. Мүндай іс-шаралар бүкіл дүние жүзінде танымал 

іінмігрііср А. Каром, У Дюбуа, Ж. Гуф., Ж. Арен жэне тағы басқалардың 
иі імгп байланысты еді.

IК9К жылы Лондонда Заүоу отелі ашылған болатын. Онын 
н мірушысы Ритц Цезарь (қазір Кііг-Сагііоп отелі оның атына ие), ал бас 

і 1111 шіысы -  Опост Эскофье болды.
Ііүл скі адам конак үй ішіндегі мейрамханаларды үйымдастыруда нағыз 

ріжолюция жасаған болатын. Ритц жэне Эскофье ен таңдаулы тағамдарды
..... . осы тағамдарға сэйкес мейрамханада сэнді жағдай жасаған. Ритц

мчіутілсрге кешкі киімдер кию, мейрамханаға ең күшті аспаптық оркестрді
.....іі.іру сскілді дэстүрді енгізді, жалпы ол түрлі арнайы эффекттерге қаражат
ііммііімп. Ритц басқарушының ең керекті қасиеті ретінде қарым-қатынасты 

і і і і и і і і . Оның адамдарға деген ықыласы мен тілегі менеджердің өнерін жаңа 
иі.іі іі котерген болатын. Қазірге дейін Ритц есімі қонак үй бизнесінде — 
і.іііиііылык пен сэнділіктің синонимі іспеттес.

’ )скофье оз кезеңінің үлы аспаздарының бірі еді. Оған 
і і і і і ы м і і л д ы л ы к т ы  Карэмның ен танымал еңбектерінің жинағы мен оның 
іп ііи ен  ас үйдегі топтык жүмыс жасау әдісі жазылған классикалық Ьа 
і ііііішігс сцбегі берген еді.

Амсриканың көптеген калаларында: Чикагода Раігпег Ноизе, Жаңа 
і іригміідагы Зі.Сһагіез жэне Зі.Ьоиіз, Сент-Луистегі Ріапіег'3 ІІоіеІ секілді
■ ирпй-отельдер салынған болатын. Сан-Диегодағы Ноіеі сіеі Согопасіо -  
іпііі.імалдылыққа ие болуына ерекше архитектуралык стилі эсер еткен 
іііишііі.іңтарихи маңызды орны.

XX ғасыр. Жиырмасыншы ғасырда конақжайлылық индустриясы 
иріісіідеу шегіне жетеді. Бүл салада көш басында АҚШ жэне Еуропа қала 
' 'гргді. Олар конак үй шаруашылығында үйымдастырудың жаңа формаларын 
ң  рпгтырады, мысалы, конак үй тізбектерін жасау. Мейрамхана ісі 
иіі іиггіііде де маңызды өзгерістер болады.

1927 жылы Уиллиард Марриот өзінің жүбайымен бірге «А&\\; Кооі»
ііііі.і сыраны ел астанасы Вашингтон каласында өзі салған дүңгіршекте 
і іііііііі болатын. Бірақ бүл бизнес ақырын жүрген болатын, әсіресе күннің 
гііиііі.іііі.іііда, сондыктан да Марриот дүңгіршек ассортиментіне ыстық
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тамактар енгізіп, дүңгіршек атын «Ноі Зһорре» (сатылымда ыстық тағамдар) 
деп өзгерткен болатын. Идея іске асып, 30 жасында Марриот миллионер 
болды.

1927 жылы Маггіоі компаниясының иелігіндегі алғашкы жол 
бойындағы «Ноі; Вһорре апсі гооі; Ьееге» дэмханасы ашылған. Осы уақытта 
бүкіл Америкада өтіп бара жатқандарга көліктерінен шыкпай-ак кызмет 
көрсететін мекемелер мен мейрамханалар ашыла бастаған.

Мүндай мекемелер «драй ин» - (сігіуе іп - аулага кір) атауын алган және 
көлік жүргізушілері осындай қызмет корсету түрін

«саг һорріп§» (басқышка шығу) деп атады, себебі тапсырыс алу үшін 
даяшы көліктің басқышына шығатын. Драйв-индер американдық өмір 
бейнесінің маңызлы бөлігі болды.

1959 жылы Америкада мейрамхананың француздық түріне алғашкы 
әдемі мейрамхана - Ғоиг Зеапзопз ашылған. Ол өзіне мейрамхана ісінің озық 
тәжірибелерін жинаған: оның ішінде кең бөлмелер мен асханалық керек- 
жарактарды біріктірген.

«Ғоиг Зеазопз» мейрамханасы басқалардан маусымдық ас мәзірімен, 
заманауи архитектурасымен жэне өнер такырыбынан хабар беретін ішкі 
интерьерімен ерекшеленген болатын (оны мейрамхана атауы да айтып түр). 
Оны үйымдастырушы Джо Баум адамдар мейрамханаға тек тамақ ішу үшін 
ғана емес, сонымен катар бір-бірімен әнгімелесу үшін келетінін түсінген. 
Мейрамханалар оған келушілердің алдындағы екеуінен де лэззат алуы үшін 
қажет. Кеңес үкіметінде орналастыруда жеке таңдауға мүмкіндік болған жоқ, 
КСРО азаматтары жэне шетелдіктер әр түрлі стандарт бойынша күтілген 
болатын. Мемлекеттік жоспарлаудың рөлі зор болатын, орналастыруға деген 
баға қолайлы еді. ¥лы  Отан соғысы КСРО-дағы қонакжайлық 
индустриясына зиянын тигізді, себебі коптеген қонақ үйлері бар аудандар 
баскыншылықта болды. Дегенмен 1950 жылдан бастап үлкен көлемдегі жаңа 
қонақ үйлерді салу басталады.

Қонақ үй және мейрамхана ісі саласының дамуы ерте кезден басталып 
келеді. Мінекей, қазіргі таңда қонақ үй және мейрамхана бизнесі 
экономикалык жағынан өте маңызды болып отыр. Мүнай, мүнай өнімдері 
мен автомобиль экспортынан кейін туризм саласы үшінші орынды алады. 
Нарықтық экономика жэне бэсекелестіктің дамуы жағдайында қонақ үй- 
мейрамхана кэсіпорындары маңызды рөлге ие болып отыр. Сондықтан да 
қонак үй-мейрамхана кешендерінін табыстылыгы, бәсекелестік 
жағдайлардағы өміршендігі, қаржылық түрақтылығы мен төлем кабілеттілігі 
мэселелері сараптаудын негізгі нысанына айналады.
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2. Қопақ үй ғимараттарынын классификациясы
Қоиақ үй кәсіпорнын жобалау 2 түрде жүреді:
• мүмкіндіктерді талдау және жоспарлау;
• қүрылыс
Мүмкіндіктерді талдау және жоспарлау мына кезеңдер бойынша 

•і. уціі чіледі:
I Алдын ала есептеу және жоспарлау -  нарықты зерттеу,

іііц ч .іктпғы іс-әрекетті жоспарлау, бюджетті жоспарлау.
Нарық талаптарын анықтау -  клиенттер базасын толығымен 

ипішіу, босекелестер позициясын анықтау, жергілікті жердің потенциалын 
ііцык піу.

Объектіні бағалау және инфрақүрылымды зертгеу -  орналастыру
і.грім, оған келетін жолдарды, транспорттық инфракүрылымды, 
ііітііішф'іты, ландшафтты - дизайнды.

4. Қүрылыска қойылатын талаптар (кесте 3).

Кесте 3.
Халықаралық қүрылыс Ассосациясы бойынша койылатын

111'ІІПІ і н р ______________________________________________________________________
1 урі.ілыс элементтері Сегменттер Бір нөмірге кететін шығын/$

м, кв/$ Орта Жогары Люкс
Іміриус 260-360 30 18-28 400 -  600
К.і.пмсттер -  күрылыс 
іһіійалау қүжаттары, 
прхмтектуралық 
і, үжіітгар,
Һіінсультанттар жэне 
іи ііііімерлер

400-550 2 5 -3 7 50 550-650

■ ірпсидіру (отделка) 150 11 -  17 20 300-400
' І и іһ а з д а р  жэне к ү р а л -  
Һ і і і ідм ктар

260-350 18-26 35 400-500

Лшмлуына жэне т.б. 
һ іч с т і і і  шығындар

130-150 8 -1 0 15 150-250

Ііцрлыгы 1200- 1630 80-118 147 1800-ден
жоғары

5. Болашак кәсіпорынның концепциясын жоспарлау -  өндіріс 
іі\'іі і гылыгын анықтау, команданы таңдау, топ менеджерлерін іздестіру.
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6. Көрсетілетін қызметті жоспарлау және өндіру -  қонақжайлылық
бағдарламасын жасау, өнімдер топтамасы мен комбинациясын жасау.

7. Экономикалық экспертиза жасау - жобаның ақталуы, зерттеу,
талдау.

8. Қаржылық мүмкіндіктерді талдау - инвестиция, кредит.
9. Қүрылысты бастауға керекті құжаттар.
10. Соңғы жоспарды дайындау.
11. Қаржыны алу.
12. Құрылысты бастау.

Әрбір кезең аякталғаннан кейін жобалаушылар жиналып, талдау 
өткізіп, келесі топка көшу керек.

Қонак үй жобасына қойылатын талаптар әр мемлекетте әр түрлі, бірақ 
қонақ үй ғимараты көп функционалды, күрделі механизм, ол клиенттердің 
сұранысын қанағаттандыратын, талаптарын орындайтын, жақсы демалатын 
орын болуы керек.

Қонақ үй архитектурасы дүнне жүзілік тәжірибеге сай 2 бағытта 
жүргізіледі:

1. Классикалық схема бойынша -  бүл Швейцарияда 1997 жылы
бекітілген - 1 қабат веетибюль, мейрамхана, қабылдау жэне орналастыру 
кызметі; номірлер горизонтильды өріс бойынша 2-кабаттан жоғары
орналасады, жертөледе (подвалда) спорттық комплекстер, боулинг, диско- 
барлар және т. б. кызметтер орналасады.

2. Функционалдық схема бойынша -  ол француз архитекторы Ле 
Корбюзье үстанған бағыты бойынша жүргізіледі. Бұл багытга -  шатыр тегіс 
болады, онда гүлдер және т. б. қоюға болады,

Интерьер — бұл ғимараттың ішінде эр түрлі жолмен, стильмен
әрлендіру 2 принцип бойынша жасалады:

1. Рационалдық принцип — нөмірлерді коп етіп әрлендіру, онда 
жиһаздар трансформерлер үлгісінде болады.

2. Экономикалык принцип — кеңістік минимализм стилінде
әрлендіріледі.
Қонақ үй болмелері (помещение) бірнеше топка бөлінеді:
1. Қоғамдық бөлмелер (помещение) - вестибюль (холл, коридор, 

баспалдақ, лобби, ресепшн, демалу аймағы, мейрамханаға өту аймағы, лифт), 
конференцзалдар, мейрамханалар, шапгтараз, спорттық кешендер (30 кв/м - 
100 кв/м болу керек),

2. Әкімшілік бөлмелер (помещение) -  директор кабинеті,
бухгалтерия, жабдыктау бөлімі, касса және т.б. Әкімшілікке карасты бұл
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імнім іслиенттер кірмейтін жеке жерде орналасу керек, стандарт бойынша бір 
1 'іимі'Ц ссептелгенде (0,12 кв/м - 0,18 кв/м болу керек).

3, Шаруашылык-техникалық бөлмелер (помещение) -  оған 
іміімшіар, мейрамханалар, әр түрлі шеберханалар, химиялық тазалау 
....імдсрі, бойлерлік цех, электростанциялар, жылу жүйелері, лифт және т.б.
0.1 кіі/ м кем болмау керек) кіреді.

4. Түрғын бөлмелер (помещение) - бүл жерде нөмірлер мен олардың 
і гм.шдаіы бөлмелер. Стандартқа сай 1 орынды нөмір 8 кв/м-ден кем болмау 
ч |н к, 2 орынды номер 10 кв/м-ден кем болмау керек жене т. б.

I Іммірлік қордың бөліну категориялары:
• сыйымдылығы жағынан;
• классикалық үлгісі жағынан - стандарттық, президенттік;
• қызмет көрсету топтамасы бойынша -  апартамент, сюит, 

і імдсмт.
Хялыкаралық қонақ үйлердегі нөмірлердің типтері 4 кестеде 

н|к сііледі.
Қмиақ үй жиһаздарының 3 стилі қолданылады: романтикалық,

ітчмікалық (барока, ампри, рокка), модерн және хайтек. Дүниежүзіндегі 
і.ірім.іқ қонақүй бөлмелерінің түрлері бірдей деуге болады. Бөлмелер бір- 
'І|і1мен агаулары бойыншағана ерекшеленеді.

МН (Маіп Ьиі1с1іп§)- Қонакүйдің басты ғимараты
11V (Ноіісіау Үі11а§е) -Бунғало кешеніндегі қонақүй. Бірінші және 

і ім ім і категориялы болып бөлінеді (ҺВІ и ҺВ2).
I ((ІЬ, ВО (Вип§а1о\у)- Басты ғимараттан бөлек орналаскан бунғало.

І ігі іс мір не екі қабатты болады.
( 'Ішле -Басты ғимараттың іргесіне салынған үй
( 'аһапа - Жағажай не бассейн жанында салынған бунгало іспетті шағын 

и Ьүп үй басты ғимараттан бөлек орналаскан 
( 'оІІа§е - Коттедж
Ьхссиііуе Ғіоог - Қызмет көрсету дәрежесі жоғары қонақүйдегі бір

1. міч‘е бірпеше кабаттар
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Халықаралық қонак үйлердегі немірлердің типтері
Кесте 4.

Нөмірлердің
типтері

Терминдер Мінездемесі

1 орындык 8іп§1е 1 орындык нөмір -  1 адамға арналған, 
стандарт бойынша 1 кереует

2 орындык ОоиЫе 1 екі адамдық кереует немесе 2 бір 
адамдык кереует

3 орындық Тгіріе 3 адамға арналған бөлек кереует немесе 
1 екі адамдық және 1 бір адамдык 
кереует

4 орындык С>иасІ 2 + 2 екі адамдык немесе бөлек 
кереуеттер

патшалык КІП£ Кереуеттердің өлшемі 150 -  203 -  см-ден 
кем болмау керек

2 патшалық С>иееп 198 -  203 см-ден кем болмау керек
Қосарланған Т\үіп 9 9 -  190 см-ден кем болмау керек
БоиЫе -  сіоиЫе БоиЫе -  йоиЫе 2 патшалық стильдегі кереуеттер болу 

керек
8іиёіо 8іисііо 2 диван -  кереует болу керек және 

қосымша кереует орналасу керек
Мини сьют Міпі 8иі1е 

•Ғипіог 8иі1е
1 орындық нөмір жэне демалу бөлмесі 
болу керек

Сьют 8иі1е Демалу бөлмесі және 1 немесе 2 жатын 
бөлмесі болу керек

Аралас Соппесйп^
гоот

2 бөлек нөмір, 1 кірер есікпен 
біріктірілген

АсУоіпіп§ гоот 2 нөмір 1 жалпы кабылғамен 
біріктірілген

Көршілес Айіасепі гоот Бір-біріне жақын орналасқан нөмірлер

З.Шетел қонақ үйлерінін типологиясы.
Түрлі салалардагы экономикалык жаңғыру мен дамыған елдердегі өмір 

сүру деңгейінің жақсаруы іскер адамдар мен туристерді әлемнің әр түрлі 
жерлеріне баруга итермелейді.

Қонақ үй индустриясына қонак үйлер базасын жаңартуға (жаңа 
қүрылыс, жаңа технологиялардың енгізілуі, қызмет көрсету формаларын), 
қызмет көрсету түрлерін жаксартуға біршама инвестиңиялар тартылды.

Қонакжайлык индустриясында конак үй желілерінің қандай маңызды 
рөл алатынын басып айтқан жөн. Олар әлемдік туристік нарыққа жоғарғы
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' ііінднріты кызмет көрсетуді енгізуге мүмкіндік туғызады және де 
і \ рікторді орналастыру орындарына жайғастаруда көмекші рөл аткарады.

Қоиак үй желілері туристерге кызмет көрсету мен осы өндірістегі 
\ін.імдастырушылықгы арттырады, конак үйлердегі қызмет корсетудін 
іи ііі щ бір жүйесін жасайды, осындай жаксы үйымдастырылған сервистің 
.ірыюымда турист немесе демалушы өзін өз еліндегідей немесе үйіндегідей
1 1  шіеді.

I ‘)50 жылдары элемдік конак үй индустриясында үйымдастырушылық
і.урі.іііі.імға байланысты бірнеше қонақ үй үйымдастыру моделдері
\< І.ІІІЫЛДЫ.

Іііріііші модель -  Ритц моделі, ол швейцарлык кәсіпкер Цезарь Рицтің 
.. Імімеп байланысты. Әлемнің ең беделді деген қонак үйлері элі күнге дейін
.... . птымен аталуда. Мысалы: Париж қаласындағы «Ритц» конақ үйі. Бүл
..... . үйлердегі ерекшелік европапық аристократизм элементтері арқылы
і иріпсді. Қазіргі кезде бүл модель басынан дағдарыс күйін кешуде.

1'лсінші модель американдык кәсіпкер Кеманси Уильсонның
і ........ . инн» қонақ үйлер желісі) атымен тікелей байланысты. Бүл
........ жоғаргы сапаны сақтап түру үшін эрбір түтынушының жеке
ін II имына карай ыңғайласатындығымен ерекшеленеді.

Осы модель бойынша кызмет ететін конақ үйлер желісіне мынадай 
і.і иііітар қойылады: талғамның бірдейлігі (архитектура, интерьер); сырткы 
н.ііирнт пен мазмүндылылықтың ортақтылығы; кең жэне күрылымдық 
і іиіін; клиеттерді тіркеудің жылдамдығы; «швед үстелі» түріндегі таңғы ас; 
ышфсренц - залдардың болуы; тарифтердің жылжымалы жүйесі; ортақ 
" іі ыірылым; маркетинг пен бүқаралық қызмет.

Осы модель бойынша әлемдік қонак үйлер желісінің 50 %-ы жүмыс 
Іі кійді.

Үімінші модель -  «тәуелсіз» қонақ үйлер желісі (мысалы, «Везі 
\ \ ' 'іігиі»). Осы модель тауар белгісі бойынша жүмыс істейтін мемлекетке 
і ік-іч көрсететін кызметтері мен дэрежесі, стандарттары үқсас конақ 
\ Писр желісі көптер салынады.

Қонак үйлер - желілердің қүрамдас бөлігі, өнімді өткізу үшін 
іиріатпнгтік қызметтер мен жарнамалар үшін ортақ қорға салымдар 

і іінуіііы. Осы жағдайда олардың экономикалық, қаржылық жэне 
"іігыіруміылык даралығы сакталады. Екінші мен үшінші модельдердің де 
і і |і і і і і п г і .і п  келетін жағдайлары кездеседі. Оған мысал -  «Акқор» конак үйлер 
•ы иігі. Ол Еуропадағы ең ірі конақ үйлер желісінің бірі. «Акқор» конақ 
, н  ' К - р д і ң  эр түрлі кластарын үсынып, нарыкка эртүрлі маркалармен шығып 
иімрпды. «Пульман», «Софитель», «Новотель» барлығы да қонақ үйлердің
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жоғарғы кластары. «Алтеа/Меркур» - орта кластык конақ үйлер. Желіге кіре 
отырып, қонақ уйдің оның меншігіне айналуы міндетті емес. Мүндай 
жағдайда қонак үй желісі немесе франшизер мен желіге кіруші қонак үй 
арасында белгілі бір кызметтерді пайдалануға рүқсат ететін келісімге қол 
қойылады. Бүл саудалық қызметтер үшін фирмалық белгіні, техникалық 
жэне саудалык ақпаратты, брондаудын ақпараттық күрылымын, техникалық 
көмек беруші, персоналын оқытудың өткізуді жэне т.б. пайдалануға күкығы 
бар. Франшизер осы жоғарыда айтылғандар орындалмаған жағдайда 
франчайзерге өтемақы төлеуге міндетті.

4. Шетелдегі конак үй-мейрамхана кешендерінің дамуы
Осы халықаралык тәжірибеден байқағанымыздай, «Холидей Иннз», 

«Рэдисон Хоутелз» және «Риджент Хоутелз» қонак үйлері, жоғарыда 
айтылып кеткендей, франчайзді түрде жүмыс атқарады, сондықтан бүл конақ 
үйлердің атымен жүмыс істеуші кәсіпорындар, тақырға отыру мүмкіндігі аз 
болып келеді. Қазіргі таңда әлемдік қонак үйлік жүйесі, барлық сүраныс 
түрлерін канағаттандырады.

Нидерланды елінін астанасында ең биікте орналаскан жүзетін қонак үй 
салынған. Бүл бес кабаттан түратын, ыңғайлылығы зор «кеме» түріндегі 
қонак үй. Бүл қонак үй Амстердам жағалауында жүзіп, жұмысын атқаруда. 
Бахрейн елінде Персия жағалауында су астында орналаскан қонақ үй 
салынған. Бүл қонақ үй 6 корпустан түрады. Бүл корпустарға айнадай 
жалтыраған шыны лифттермен тұсіп, теңіз астындағы табиғатты 
тамашалауға болады. Осы қонақ үйге үқсас, Флорида жағалауында «М ез 
Нпсіегзеа Ьос.1«е» атты қонак үй бар. Бірак бүл конақ үй алты адамға 
арналған. Бүл қонақ үй элемде, ең кішкентай қонақ үй болып саналады, 
көлемі 135 шаршы метр. Қонақ үйге түсу үшін алты метр тереңдікке түсу 
керек. Адамға кажетті барлық жағдайлар жасалған. Алдымен ең кажетті душ, 
микротолкынды пеш жэне тоңазытқыш. Қонак үйді балықтар үнатады: 
періште балықтар, тоты-балықтар, барракуда жэне тағы басқа балықтар. Ал 
түрушылар терезе арқылы тамашалап жүреді. Теңізді мекендеушілерге 
қонақтар катты риза болады.

Адам сыйымдылығы жағынан ең үлкен қонак үй «Измайлово» - 
Мәскеу қаласында 1980 жылғы өтетін Олимпиада ойындарына арнайы 
салынған конақ үй. Сингапур елінде, әлемдегі ең биік қонақ үй орналаскан. 
Ол 73 қабаттан түрады.

Тринидад Неспубликасының астанасы Тобаго Порт-оф-Спейне 
қаласында ең шытырман туризм түрін қалайтын туристер үшін тауда аспалы 
конак үй салынған. Онда тек қонак үйдің төбесі арқылы кіруге болады.
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I пмю қаласындағы, ең ірі қонақ үйлердің бірі 1300 бөлмеден түрады. Осы 
I 100 Гюлмеден түратын конақ үй, келушілерге барлық қызмет түрлерін: 
іі|н>іміу, күжатын тексеру, ақшасын алу, кілтін беруге - 45* секунд кетіреді. 
IіііI>'11>мт>і автоматты түрде орындалады. Әлемдегі ең кымбат «люкс» бөлме 
'Імрмопт» қонак үйінде. Ол Сан-Франңиско қаласында орналасқан. Бүл 

і і п і ш к  үіі 1927 жылы салынған. «Люкс» бөлменің бағасы 24 сағатқа 6 мың 
I III долларын күрайды, бүған салыктык жарна косылмаған. Клиент 24

........ Г)»йы, жүргізушінің, дворецкийдің, үй күтушінің кызметін пайдалануға
і \ и.шы болады.

«І)аз Рагк Ноіеі» қонақ үйі Австрияда орналасқан. Қонақтарға бүл 
і ■ |шг Дунай бетон түрбасында түнеуді үсынады. Диаметрі екі, биіктігі екі 
нп|н.ім мстр суагар түрбасы тереземен және есікпен жабдықталған. Төсек 
і !іш.ціда шам, матрац, көрпе жэне үйықтайтын қап бар. Бағалары бекітілген 

нііі демалыс орындарына карағанда өзгеше, канша төлеймін десеңіз өз 
і рк11іі і.

I ермания мемлекетінде, Баден-Вюртембергте орналасқан «У8 НоІеІ» 
иііііік үйі автокөліктерді өте катты үнататын қоиақтарға арналған. Ол 
і і н і і і і ы ц  ескі әуежайында орналасқан. Қонақ үйде автокөлік тақырыбына сай 
і і і і ) і і і ы к  экспонаттар жиналған, тіпті жататын кереуеттің озі автокөлік
.........імде жасалған. Бүл қонак үй нағыз автокөліктің фанаттарына, яғни
ііниколіктен бір минутқа да алшақтағысы келмейтін қонақтарға өте жақсы 
үмнііды. Қонак үйде жалпы 64 нөмір бар. Қонақ үй жанында «Меі1еп\уегк» 
.ніы мүражай бар. Онда э к с к л ю з и в т і  автокөліктер қойылған. Қонақ үйде 
і ү| іу Гшгасы аса кымбат емес.

Фипляндиядағы «Какзіаийапеп» отелі. Жарық пен табиғи 
і \і>ыш.істардың эуесқойлары солтүстік жарқырауға тебен инеге ілінген 
і іін.іргасы арқылы қызыға алады. Финляндияның солтүстігінде полярлык 
нііміікти орналаскан мүз жэне шыныдан жасалған бөлме керемет жылы және 
і пііііы. 1’асында, бүл жалғыз калғысы келетін туристерғе жарамайды.

«I Щег Іпп» қонақ үйі Швецияда орналасқан. Керемет қонақ үй авторы - 
іиигм суретшісі. Ол Стокгольмнен алыс емес Меларен көлінде орналасады. 
Ініінімптсе арналған платформада түрған қора сняқты көрінеді. Лашык 

ін іымда люк орналасқан, метал саты бойынша түсе салысымен қонак 
ііііі і и і і.ш бөлмені көруге болады. Ол су өткізбейтін камера.

11 Інециядағы мүзды өтель. Туристерге жылы киім алуға алдын-ала
і . пгг бсреді - температура кыстыкүні минус 35 С-ге дейін жете алады. Қонақ 
\ 11мг 59 иомір, кинотеатр, сауна, бар, коркем галерия жэне кішкентай шіркеу 
Піір, Мүз матраста үйықтар өте суық, ойткені төсек - орын
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бүғылардың терісімен қаптапған, ал төсек каптағыштар ұйыктайтын жылы 
каптармен алмастырылған.

Испаниядағы киіз үйлер отелі. Зәйтүндердің арасында таң калдыратын 
Андалусия бүрышында киіз үй орналасқан, бүнда қонактар қоныраудың 
дыбыстары мен қүстардың эн салуымен оянып, таулардың тамаша бейнесіне 
сүйсіне үйықтайды.

«Кабанес дю Буа Ландри» қонак үйі Францияда орналаскан. Парижден 
90 минут кашыктықтағы Буа-де-Ландрида ағаш үйлері емен ағаштарында 
орналасқан және жіп көпірлер мен сатылармен байланыскан. Қонақтарды 
табиғатпен байланыстыру үшін қожайын электр желілерін де, су қүбырын да 
жүргізбеді.

Бизнес-стратегия, жарнама, өзіндік ерекшелігі баскалардан ерекше 
жэне орналасқан орнымен, кызмет көрсету, конақ үйді түрғызған қүрылыс 
материалдарымен ерекшеленетін бүл конақ үйлердің элемдегі үздік 
ондығына снді.

1. «Вахрагк» қонақ үйі Австрияда орналасқан. Бүл қонак үйдегі 
нөмерлер қүбырға үқсас, оның ішіне екі кісі сияды, бірақ мүнда ешкандай 
колайлылык жоқ, тек жататын төсек пен шам орналасқан.

2. «Кагозіа» қонак үйі, Латвиядагы Кароста каласында орналасқан. 
Ол бүрынға әскери абақтыда жасалған. Мүндағы түрғындарға қамаудағы 
адамдар сиякты қызмет көрсетеді. Жалпы алғанда, айрықша жағдайды 
үнататын адамдарға арналған конак үй.

3. «Бо§ Вагк Рагк» қонақ үй АҚШ-та орналаскан. Сыртқы бейнесі 
бигль пародасындағы итке үқсас. Мүнда түнеп шығатын кісілер өздерін осы 
керемет үлкен ит басының ішінде жүргендей сезінетін болады.

4. «Ноіеі сіе Оіасе» Канаданың Квебек каласында орналаскан. Ол 
таза мүздан қүрастырылып жасалған. Қонақтарды қаңтар мен наурыз айы 
аралығында ғана қабылдайды.

5. «Сарзиіе Іпп» конақ үйі Токиода орналасқан. Мүндай «капсулды 
конак үйлер» өз қонақтарына тек төсеніш, жарық, радио жэне теледидар ғана 
үсынады, ал жуынатын бөлме жалпы конак үй түрғындарының бәріне 
бірдей.

6. «Рокеісіоп Шсіегзеа Кезогі» қонақ үйі Фирди аралында 
орналасқан. Бүл қонақ үйдің ашылуы 2010 жылы болды. Онда керемет 
теңіздегі 20 метрлік тереңдікте бірнеше нөмірлер бар.

7. «Ноіеі Ое Угои\үе үап Зіауогеп» қонақ үйі Нидерланды елінде 
орналасқан. Мүндағы қонақ үй нөмірлері кэдімге шарап бөтелкесі ішінде екі 
төсек орнымен жабдықталған. Қызыл шарап па, жоқ элде ак шарап па таңдау 
өзіңізде.
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К. «Еуегіапсі» Францияда орналаскан. Бұл конак үй небэрі бір
...... і ан түрады және ол жылжымалы.

9. «ІЛіег Іпп» Швецияда Вестеросте орналаскан. Ол Меларен
I Миііпеп) көлінде 3 метрлік тереңдікте бір ғана бөлмемен жабдықталған. 
і Іц діігы қонак бөлмеде орналасқан терезе аркылы көлдің ішкі өмірімен 
і іпі і . і с ы і і  оған баға бере алады.

10. «Еі§Шюи$е» Нидерландыда Наг1іп§еп шамшырағында 
і і|ншдасқан. Ондағы жалғыз бөлмеден керемет корініс көрінеді.

Одемде конақ үйді басқаруда эр түрлі жүйелерді байқауға болады.
І.уидай басқару түрлері отыздан асады. Ең бастысы туристерді 
н|іишіыстыруда квалификацияларға бөлінеді. Орналасу орындары болып, 
іиі|шық қонуға болатын жерлер жатады. Қосымша басқарудың әр түрлі 
"и мсігпері бар және жалпы қонуға болатын орындар саны, минумим 
нрі.імдар санынан асып кетеді. Орналасу орындары басқару мүшесінен 
іурііды, объектіні басқару коммерциялық қарым-қатынастан қүралады. 
\мсрикандықтар қонак үйлер, мейрамханалар, туристік агенттіктер, үлттық 

мирктер, мэдениет пен демалу саябақтары жэне т.б. сияқты арнайы
іі.нінорын арқылы саяхатшыларға кызмет көрсетуге маманданған 
іипмомиканың барлық туыс салаларын осы индустрияға біріктіреді. АҚШ-та 
іі\и ммдустрия жұмыспен қамту жағынан маңызды екінші орын алады. 
Ічштсген штаттарда бүл - 400 млрд доллар тауарлар мен қызметтермен 
і.ііміч.і ідандыратын экономиканың ең маңызды саласы.

Іііздің елде қонак үй - мейрамханалык жэне туристік бизнес көптеген 
мчнмітерден Америкадағыдай өріс алып жатқан жоқ, оның экономикалық 
іҺііііс баскару негіздерін оқу экономика ғылымының жеке саласына әлі 
пііішлган жок, ал қонақжайлық кызмет көрсету маркетингі мен баскаруын 
і г һ  ксйінгі кезден бастап қана университеттік деңгейде оқыта бастады. Осы 
і госитен американдық тэжірибені меңгеру өзекті болып табылады.

Қонақ үй-мейрамханалық жэне туристік бизнестің американдық 
мгһ іебі қонаққа ерекше көңіл бөлуге бағдарлануымен ерекшеленеді. Қонақ 
і и жогарғы қүндылық болып қарастырылып, оның кажеттіліктерін қамту
і. һгрдік белсенділіктің соңғы нэтижесі болып табылады. Американдык 
гмосктер мен окулықтарды «§иеяі» конақ сөзі «сизіошег», «сііепі» 
(іүгынушы, қонақ) сөздерін колданудан ығыстырып шығарған. Қонақ үй- 
п ііріімханалық жэне туристік бизнестің американдық мектебінің көрнекті 

і і һ і і і і  Джон Уокер, конақжайлық кызмет көрсету саласында жүмыс істейтін 
м.і імстшілерге, олар өз индустриясынан баска кэсіпорынның қонағы 
іііиігіімында ездеріне қандай қызмет көрсетуді қалайтын болса, конақтарға да 
гомдай қызмет көрсетуі керек деген кеңес береді.
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Қонактардың қажетгіліктері мен қалауын анықтап және оларды 
канағаттандыру ғана емес, олардың ойынан шығу жолдарын табу үрдісіне 
кәсіпорынның барлық қызметкерлері катысуы керек.

Қонакжайлық индустриясы саласында іскер активтілігінің ең жоғарғы 
мақсаты, ең алдымен, қонак кажеттіліктерін канағаттандыру болып 
табылады және содан кейін ғана кәсіпорын табыстарын көтеру болып 
табылады.

XIX ғ. соңы мен XX ғ. басында қонақ үй индустриясына, оның өсуі мен 
дамуына айтарлықтай үлес косқан танымал пионерлер Э. Стэтлер, К. 
Хилтон, Э. Хендерсон, X. Джонсон, Дж. Уиллард (Билл) Мариотт пен Ц. 
Ритцті айтуға болады. Біздің мемлекетімізде қонақ бизнесінің сәтті дамуына 
кобіне бизнесті, баскаруды жүргізуге жэне баска да критерийлеріне катысты, 
өздері таңдаған саясатының арқасында, қонақ үй қызметтері нарығында 
өздерін көрсеткен, әлемнің әр түрлі қонақ үй кәсіпорындары мен 
үйымдарының тэжірибелерін қолдануға мүмкіндік туғызады. Біркатар батыс 
елдерінде қонак үй ісінің табысты дамуынын басты нэтижесі біздің елімізде 
әлі де құрылмаған қонақ үйлер тізбегі болып табылады.

Қонақ үйлер тізбегі ортақ басқармасы, азық-түлік қозғалысы жэне 
сауда маркасы концепциясы бар отельдер тобын күрайды. АҚШ, 
Үлыбритания, Франция және т.б. елдердегі сиякты отельдерді біріктіру 
формалары эр түрлі. Ол қонақ үй компанияларын орналастыру, 
кәсіпорындарын сатып алу, олармен франшиздік келісімдер немесе баскару 
келісімдерін жасасу болуы мүмкін. Бірак олардың ең ұйымдаскан, қуатты 
түрі болып, тец құкылы корпоративтік мүшелер кэсіпорындарынан түратын 
интеграцияланған қонақ үй тізбектері 5-кестеде көрсетілген.

Алайда шет елдердегі қонақ үй тізбектері франчайзинг есебінен кең 
таралып, әлемге танымал болды. Франшиза, негізінде сауда маркасын жалға 
беруді білдіреді. Қонак үй корпорациясы кэсіпкерге бір стандарт бойынша өз 
атымен іс жүргізу қүқыған береді.

Кесте 5.
Әлемніц ірі коііак үй желілері__________________

Р/с

-----

Компания
Штаб-

пәтерлердін
орналаскан

жері

Нөмірлер 
саны, мын 

бірлік

Қамтылған 
елдер саны

Кәсіпорындар
саны

1 Зипсіапі
согрогайоп

АҚШ 515 13 1413

2 Вазз Ноіеіз апсі 
Кеазогіз

Ұлыбритания 458 87 1598



Сһоісе Ноіеіз 
Іпіешаііопаі

АҚШ 321 38 1 2695

Маггіоі
Іпіегпаііопаі

АҚШ 310 52 212

Везі АМезІегп 
Іпіегпагіопаі

АҚШ 301 72 3199

Акісоге АҚШ 289 79 1456
8(аг\уоос1 Ноіеіз 

апсі Кеазогіз 
Х̂ огісһүісіе

АҚШ 195 71 1686

Рготоз Ноіеіз 
согрогайоп

АҚШ 189 8 1040

Ніііоп Ноіеіз 
согрогайоп

АҚШ 103 4 247

Нуай Ноіеіз 
Іпіегпаііопаі

АҚШ 82 38 103

Маггіоі:
Іпіегпайопаі

АҚШ 310 52 212

Потенциалды франшиза алушынын таңдауы - күрделі үрдіс. Бүның 
шіпде қонак үй компаниясы өзінің критерилеріне сүйенеді. «Ноіісіау Іпп 
\\'пі'Ія№Іс1е» американдық қонақ үй тізбегінде конак үй сипаттамаларының 
міриорация бекіткен стандартгарға сэйкес келуі шешуші болып табылды.
< >і і.і гссттен откен франшиза алушы үлкен кіріске сенім артуына болады. 
Мыо-Йорк университеті жүргізген зерттеу мәліметтері бойынша, іскер 
гүристердің торттен үші, демалуға келетін туристердің үштен екісі сауда 
миркасына қарап таңдайды. Қонак үй тізбегінде бір нөмірдің кірісі тэуелсіз 
мншк үйдегіге қарағанда жеті есе көп екендігі анықталды.

1>ас үйым кәсіпкерге фирмалық нышаннан басқа, бизнес жүргізу 
і іістсмесін кпо\у-һо\үмен қоса береді, консультациялық колдау мен 
исрсоналды оқытуда да көмек көрсетеді, сонымен қатар жарнамалық 
мімианиялар жүргізуді өз мойнына алады. Өз кезегінде франшиза алушы бір 
рі ігік кіріс жарнамасын төлейді, бүған қоса эрдайым қосымша салымдар 
іиіісйді «Ноіісіау Іпп \УогИ\үісіе» қонақ үй корпорациясында жарнама сомасы 
проір пөмір үшін 100 $, бірак барлығы 30 000 доллардан аз болмауы тиіс,
• • 11 і 11оп Ноіеіз Согрогайоп» да бірінші 100 нөмір үшін 250 доллар, одан 
м ' і і і і і г і  нөмірлерүшін 150доллар.

Кіріс жарнамасымен коса франшиза алушы ағымдағы телемдерді 
і < • і і с й д і . «Ноіісіау Іпп ШогМшёе» американдық қонақ үй корпорациясыңда 
/міаілатын франшиз келісімі бойынша қонак үй сауда маркасын қолданғаны 
үіиіп момір қорының жылдық кірісінің 4 %-ын, жарнамалык компанияларға
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катысқаны үшін жылдык кірістің 1,5 % төлеуге міндетті. Баска американдык 
конак үй компаниялары өз сауда маркасын бергенде нөмір қорының жылдык 
кірісінің 1,5 % - 5 %-ға дейінгі мөлшерін төлеуге карастырады.

Франшиздік катынастар жүйесі кейбір шектеулерге қарамастан, оның 
мүшелеріне ерекше жеңілдіктер береді. Франшиза беруші компания улкен 
капиталдың, ағымдық шыгындарсыз өз бизнесінің шекарасын тез кеңейтеді. 
Фирмалық нышанды беру арқылы ол дүниежүзілік нарыкқа терең еңе алады. 
Мысалы, «ІТТ Зһегаіоп» Америкада, Еуропада, Африкада, Азияда, Тынық 
мүхиттық аймақта, Таяу Шығыстағы 62 мемлекетті біріктіреді.

Біркатар шетел мемлекеттерінде франчайзингтік жүйенің нәтижелі 
жүмыс істеп жатқандығының басты шарты барлық жақтардың бірлесіп 
жеміеті еңбек етуі. Жалғыз дүрыс жүмысшы философиясы калыптасады - 
«Егер менің франшиза берушім канағаттанса, онда менің істерім де жақсы 
жүреді».

Әлемдік нарықтык жағдай тең өзара тиімді қатынастардың 
орнатылуына әеер етеді. Мамандар болашақта франшиз бизнесінің одан эрі 
кеңеюіне болжап отыр. Кейбір қонақ үй компаниялары кәтерлімей жатып, 
Азиялық жүйеге ене бастады. Американдық «Нокрііаіііу ҒгапсЫзе Зухіет» 
қонак үй корпораңияеы 1996 жылы Қытайда озінің «Оаук Іппя» сауда 
маркасын жалға беру туралы келісімге кол койды.

АҚШ қонақжайлылық онеркәсібі франчайзингтің дамыған бөлігі болып 
табылады. «Нокрііаіііу Ғгапсһізе 8уз1етз» сияқты ірі компания тек франшйза 
жағдайында қонақ үйлерді біріктіреді, өзінін жеке қонак үйлері жоқ. АҚШ-та 
франшиза қонак үй ісін дамытудағы магистралды жол ретінде карастырады.

Еуропа елдерінде баскару келісімшарттарында кол кою кең тараған.
Басқару контрактісі қонак үй менеджментінде маманданған 

компаниямен конақ үй иесі арасында жасалады. Еғер қонақ үй иесінің 
тәжірибесі аз немесе менеджерлік қызметті атқарғысы келмесе, бірақ салған 
қаражатынан кіріс алуға талпынса, ол кәсіпорынды кәсіптік басқаруға 
береді. Келісімшарт бойынша қонақ үй иесі баскару үрдістеріне араласпауға 
міндеттеледі, меншік қүқығымен шығатын барлық шығындар мен 
каржылык, операциялык тәуекелдерді мойнына алады. Екінші жак, яғни, 
оператор қонак үйді басқаруға кіріседі. Оның қаржылык жауапкершілігі 
шектеулі. Қызметі үшін кепілдік берілген еңбекакы алады.

Баскару келісімшарты 70-80 жылдары кең таралды. Бұған конақ үйлер 
құрылысының даму кезеңі әсер етті. Инвесторлар конақ үй шаруашылығына 
капитал салып, орналастыру кәсіпорындарының иесіне айналды. Осылай 
қонақ үй гиганттары «НІІІоп I Іоіеһ Согрогаііоп», «ІТТ -  Зһегаіоп», «Магіоіі 
Іпіегпаііопаі» т.б. күрылды.
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Осы кезде нөмірлерді ұсыну сұраныстан жоғарылап, қонақ үйлерді 
іингыру төмендеді, жылжымайтын мүлікке бағалар төмендеді. Бэсекелестік 
күрссгің тереңдеуімен кәсіпкерлер арасында ең бастысы меншікті иемдену
• мсс, оын дүрыс басқару түсінігі пайда болды. Енді кәсіпорын иелерінің
іі.н іпорындарын маманданған компанияларға оперативті басқаруға беруге 
ііцгталды. Алғашқылардың қатарында бүл даму стратегиясын американдық 

I Іуаіі НоІеЬ Іпіегпаііопаі» конак үй компаниясы тандады. Алғашында бүл 
мімпания конақ үйлерді сатып алуға бағытталды, кейін екі компания күру 
иимиілді, яғни, бір компания қонақ үйлерді иеленеді, басқасы оперативті 
ішгкарумен айналысады. Қызметті бөлу жақсы нәтижеге экелді, басқа қонақ 
уІІ топтары осыдан үлгі алды.

Қонақ үй ісін жүргізудің әлемдік тәжірибесінде басқару келісімшартын 
ічіндапушы екі компания типі анықталған. Көпшілігін келісімшарт бойынша 
мүщелерімен басқару жүзеге асырылатын конақ үй тізбектері қүрайды. 
Мі.ісалы, Еуропаның ірі қонақ үй корпорациясы «Акког» (Франция) басқару 
і гнісімшарты бойынша 22 % біріктіреді. Екінші типіне эртүрлі конак үй
1 1  кіектеріне қызмет көрсететін тэуелсіз компаниялар жатады. Бүл негізінен 
имсрикандык компаниялар, бірак АҚШ-тағы қонак үй өнеркәсібін басқаруға 
ксиісімшарт жасау Еуропадағыдай емес. Соңғы жылдары оның тізімін 
•'КісһПеІсІ Новрііаіііу Зегұісез» басқарады. Компания архитектуралык 
ііс іепдірумен, қонақ үйлерді материалдык-техникалық қамтамасыз етумен 
і (). мэселелермен айналысады. Ол 83 тэуелсіз қонак үйлер мен 18 қонақ үй
1 1 іііеіімен жүмыс жасайды.

Қазіргі уақытта элемнің қонақ үй ісі дағдарыс кезеңінде. Сектордың 
к үрі.ілымдык қайта қүрылуы жүріп жатыр, үйым мен басқару формалары 
уГи.імның, трансүлттық үйымның кызметінің үлгісі өзгеруде.

Үш он жылдық бойы ең нэтижелі үлгі американдық үлгі болды. Ол 
і і п г ш і і қ ы  АҚШ-та Г.Форд авто зауыттарында енгізілген ағындық жаппай 
иидіріс жүйесі принңиптерін пайдаланды. Бүл жүйе өндірістік үрдістерді 
і пшдартгау, типтендіру конвейерлендіруге негізделген.

Лмерикандық үлгі басқарудың қатал экімшілік әдістеріне негізделген. 
К.опак үйлердің жүмысшыларының эрқайсысы бір жүмысқа 
мнмапдандырылған болды. Олардың қызметтері басқарманың нүсқаулары, 
Оүіірі.іктарымен анықталды. Еңбекті үйымдастырудың американдық 
Ппп.ггын оқыған ¥лыбританиялык қонак үй менеджерлері жүмыстын 
іідіотерін қолданудың нэтижелілігін атап өтті. Американдықтар кіріс пен 
іиі.ігыи есебін жүргізетін жүмысшылардың стиліне де көңіл бөлді. Кейін 
жүмыстың бүл принциптерін Еуропалықтар да пайдаланды.
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80 жылдары американдык үлгі әлеірей баетады. Оның тиімділігінің 
төмендеуі бірнеше кезекте түтынушы сүранысының өзгеруімен байланысты 
болды. Көптеген туристер үшін стандартталган орналастыру 
артықшылықтан кемшілікке айналды. Сонымен қатар, элемдік қонак үй 
нарығына жапондық, британдық, гонконгтык, скандинавиялык, француздык 
қонақ үй компаниялары пайда болды.

Қонак үй ісін жүргізу мен үйымдастырудың еуропалық бағыты 
ыңғайлы, стандартизацияға аз бағытталған болды. Француздық «Акког» 
тобының басқармасының пікірі бойынша, компания баскарудың ыңғайлы 
жүйесі мен басқа үлт ортасына тез ену қабілеті арқасында халықаралық 
жетістікке жетті.

Ал азиаттык үлгінің негізгі критерийлерінің бірі ыңғайлылык пен үзаү 
мерзімді қызмет жасаудың нәтижелілігі. Азияның қонақ үй ісі тікелей шетел 
инвестицияларының көлемін өсіруде. Мамандардың бағалауы бойынша, 
2021 жылы әлемдегі он басты конақ үй тізбегінің жартысы азиаттық болады.

Әлемдік тэжірибеде конак үй бизнесін жүргізудің басты 
сипаттамаларының бірі корсорциумдар. Ықпалдасқан қонақ үй тізбектері 
тарапынан бәсекелестіктің тереңдеуінен конак үйлер консорциумға бірігеді.

Корсорциумға қарағанда тэуелсіз қонақ үйлер тізбегі аз, бірак олар 
түрақтырак болып келеді. Бүл жер көп нәрсе бірлестікке кіру шарттарына 
байланысты «Ложи де Франс» корсорциумына жыл сайынғы жарнама 205 $ 
және 3,7 мың мүшесі болса, германдық «КК8 Ноүү 8ҺІаі§епЬеі'§ег», тізбегіне 
жыл сайын 18 мың доллардан 48 мың долларға дейін төлеу керек, мүшелер 
саны 350 қонақ үй. 2009 жылы басты 20 тізбек 2,9 млн бірлік нөмірлік қоры 
ьар 19,5 мың қонақ үйді біріктіреді, ол 6-кестеде берілген.

Кесте 6.
^ :_____________Әлемдегі ірі қонақ үй корсорциумдары__________
Р/с Корсорциум Штаб-

пэтерлердің
орналасқан

жері

Нөмірлер 
саны, мың 

бірлік

Қонақ үйлер 
саны, бірлік

1 Үиіеі Іпіегпаііопаі ¥лыбритания 1385,8 6576
2 Апазагу Тгаұеі 

Кезоигзез
АҚШ 211 955

3 Ьехігщіоп Зегуісез 
Согрогаііоп

АҚШ 200 1500

4 ООАЬ \Уог1<3 Ноіеіз Жапония 151 365
5 УІР Іпіегпаііопаі 

Согрогаііоп
Канада 149,8 1198
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6 8иргапаІіопа1 Ноіеів Ұлыбритания 124 650
7 Кеуіеі Испания 90 660
Н Шіпя; Ноіеіз оГ \У̂ог1с1 АҚШ 89,3 310
і) Оіига-Еигозіаг Ғагпіііа 

Ноіеіз
Испания 70,4 892

II) Ьо^у сіе Ғгапсе Франция 67 3710

Іэіз бәріміз Еуропалық одақ, НАФТА сенімді массивті блоктарға 
і н нііі п сн ғаламдық экономикалық үрдістердің мүшелері болып табыламыз.

І уропалық одан - тек қана саудада емес, сонымен қатар еңбек пен 
ічіииталды орналастыруда үлттық шектеулерді жойған экономикалық одак. 
Іуропалық одақтың ішінде онеркәсіптік, коммерңиялық, туристік 
Піііілііиытардың дамуына байланысты қонак үйлік қызмет корсету қажеттілігі 
н' осуде.

Кркін сауда туралы Солтүстік Американдык келісім үш ел арасындағы 
гцудп мен турист алмасуды көтеруге байланысты қонак үй бизнесін 
шмі.пудың катализаторы болуы мүмкін. Сонымен қатар, одак Америкалық

і цуда блогы аталуы да мүмкін.
Халыкаралық сауда мен туризм дамуындаға қазіргі ағымдарды 

ічірпетыра отырып, халыкаралык қонақ үй корпораңиялары кай бағытта 
мнмнтындығын болжауға болады. Тынық мүхитгық аймақ елдеріне турнстік 
ніі.імиың соңғы жылдардағыдай масштабта өсетіндіғі күтілуде. Осыған 
иіііілапысты Индонезияда, Малайзияда, Тайландта, Въетнамда, Мексикада 
һурорттық қонақ үйлерді дамыту жоспарланып отыр. Сонымен қатар, 
ІІІі.ігыс Еуропа елдерінде, Ресейде, бүрын Кеңес Одағына кірген басқа 
ргспубликаларда қонак үй өнеркэсібін одан әрі дамытудың алғышарттары 
інвсалды.

Азияда Гонконгтың дамуын көршілес елдердің экономикалык өсуі мен 
гилық салу жүйесімен түсіндіруге болады. Гонконгге 1,6 %-дық 
кориоративтік салык, 15 % кірістік салық алынады, капитал мен дивиденттен 
мүлдем салық алынбайды. Кейбір қонақ үйлік корпорациялардың Гонконғте 
ііііііб-пэтерлері бар, олардың арасында Мапсіагіп ОгіепіаІ Репіпкиіа, 8һап§гі- 
I ,іі осылардың барлығы әлемге белгілі бес жүлдызды қонак үйлер.

1989 жылы гонконгтық компания Ке^у \Уог1с1 НоІеІ (НоШіп§5) Еіё. 
ллсмдік деңгейде диверсификаңиялык интеграцияны дамыта отырып, 
Кмпшёа ІпіегпаііопаІ қонак үйі мен 14 Яепаіззапсе қонақ үйінен баска өзінің 
Оирлық мүліктерін сатып жіберді. Қазір Кашасіа Іпіегпаііопаі Еуропада, 
( ол і үстік Америкада, Азияда жүмыс істейді.
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Дамушы елдерде экономикалык және әлеуметтік өсумен катар конак үй 
бизнесі де дамуда. Мысал үшін, бүрынғы Шығыс Еуропалык блок елдерін, 
әсіресе, конак үй корпорациясының дамуы үшін керемет мүмкіндіктері бар 
бүрынға Кеңес Одағына кірген елдерді алуға болады.

Қонақ үй индустриясының болашағы оның жаһандануымен 
байланысты. Егер компаниялар АҚШ-тың шекарасынан щықпаса, олар 
дамымайды. 50 жылдардың аягында «Боинг -  707», 70жылдардың басында 
«Боинг -  747» халықаралық жолдары дамып, сол кезде халықаралык бизнес 
пен туризмде төңкеріс басталды, халықаралық қонақ үй торларын кеңейту 
кажеттілігі туды. АҚШ үкіметі 50 жылдардың аяғында Латын Америка 
елдерінде өздерінің кэсіпорындарын ашты. 1981 жылы осындай 85 қонақ үй 
50 елге таратылды.

Қорытынды: Қазіргі уақытга қонақжайлылық индустриясы
мекемелерінің дамуындағы тенденңияларға мыналар жатады:

1. Қонақ үй және мейрамана ісіндегі мамандандырылуды жетілдіру.
2. Халыкаралық конақ үй жэне мейрамхана тізбектерінің қүрылуы.
3. Шағын кәсіпорындар жүйесінің дамуы.
4. Қонақжайлылық индустриясына компьютерлік технологияны 

енгізу.

Тақырыпқа арналған әдістемелік нүскаулар: Қонақ үй
қүрылысының жалпы ережелеріне назар аудару қажет.
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«Қонак үй күрылысының жалпы сипаттамасы» тақырыбы 
Оііііынша студенттердің оқытушылардын катысуымен орындайтын
і і і і і і д і к  жүмыстарына арналған сүрақтар мен тапсырмалар.

1’егіродуктивті денгей:
1. Шетел қонақ үйлерінің типологиясын сипаттау.
2. Архитектуралык шешім қабылдауын аныктау.
Рспродуктивті практикалык деңгей:
1. Клиенттерді тарту тәсілдерін қарастыру.
2. Туристерге арналган отельдерді бағалау.
Шығармашылық деңгей:
1. Түтынушылардың жағдайын қарастыру әдістері.
2. Ерекшеліктеріне қарай қонақ үйлердің бөлінуін сипаттау.

Практикалык сабактың жоспары:
Тақырып: Қонак үй қүрылысының жалпы сипаттамасы.
Мақсаты: Қонак үй бизнесі және оның даму динамикасын анықтау. 
Жоспар:
1. Қонақ үй бизнесі және оның даму динамикасы.
2. Қонак үй ғимараттарының классификациясы.
3. Шетел қонақ үлерінің типологиясы.
4. Шетелдегі конақ үй - мейрамхана кешендерінің дамуы.
Әдістемелік нүсқаулар: Практикалық сабаққа бақылау жүмысын

колдану қажет.
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IIIБӨЛІМ  
ҚОНАҚ ҮЙДЕГІҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ 

ТЕХНОЛОГИЯСЫ

1-ТАҚЫРЫП. КОН АҚ ҮЙДЕГІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ 
ТЕХНОЛОГИЯСЫ.

Максаты: Қонақ үйдегі кызмет көрсету технологиясының мэнін ашу.

Жоспар:
1. Қонак үйдегі қызмет көрсетудің карапайым технологиялық үлгісі.
2. Қонак үй мекемелерінің қызмет көрсету технологияларының 

қағидалары.

Такырыпқа катысты негізгі үғымдар: қызмет көрсету, карсы алу, 
орналастыру, тамактану, қосымша кызметтер, шығарып салу.

1. Қонак үйдегі кызмет көрсетудің карапайым технологиялық 
үлгісі.

Қазіргі заманғы конақ үйлер туристерге комфортабельді түрде түнейтін 
орын беру жэне косымша кызметтермен қамтасыз ететіндей болуы тиіс. 
Сондай-ақ олардың корпустары көп функциялық күрылыс және техникалық 
күрделілігі жоғары деңгейде болуы мүмкін.

Архитектуралык болжамдалған туристік қонақ үй мекемесі туристерді 
мынадай шарттармен қамтамасыз ету керек:

- жоғары дәрежелі қызмет;
- туристердін барлык контингентіне шарттарға байланысты жағдай 

жасау;
- кызмет түрінің жүйелілігі;
- кызмет көрсету, тамақтандыру, спорттық қызмет корсету, яғни спорт, 

жаттығу залдарының болуы.
Қонақ үйлерді олардың аукымдылығына, саяхаттың әр түрлі 

мақсатына, гуризм түрлеріне, орналасқан орнының географиялық 
ерекшелігіне байланысты бірнеше түрлерге бөліп карастырады. Осындай 
түрлерге бөлінуіне байланысты олардың үсынатын қызмет түрлері де эртүрлі 
болады.

Кез келген қонақ үй өзінің үсынатын қызметтерін бірнеше факторларға 
байланысты айқындайды: кызмет көрсетілетін контигенттің жас
ерекшелігіне байланысты, социалды қүрылымына байланысты, бос 
уақыттарына байланысты ерекшеленеді. Кобінесе туристік қонақ үйлер
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іуристік көрсететін кызметті бір ыңғайлылыкпен жүргізуге әрекеттенеді. 
Мі.ісилы, окушылар каникул уакытында, балаларымен келген ата-аналар жаз 
мгігілінде, ауыл шаруашылығы аудандарынан келген туристер кыс 
мг ігілінде, т.с.с.

('ауыктыру орындарындағы конақ үйлер туристке орын беруден басқа 
ші кызметтер көрсетеді, яғни орын беру басты нәрсе емес, одан басқа 
ігшмдарды емдеу, демалысын қамтамасыз ету жүргізіледі. Ал кейбір қонақ 
үІІ корпустары түтас бір кешен күрап, оның біреуі кеңсе болып, калғандары 
ішіімдардың демалысы, араласуы,спортпен шүғылдануы, денсаулығын 
і ініімпа келтіруі, көңіл көтеруі үшін жабдықталады. Әрбір корпуста 
іуристке жеке кызмет көрсетіледі. Мүндай қызмет түрлері көбінесе жоғары 
і шггориялары конақ үйлерде болады.

Қонак үйлердегі қызмет көрсету түріне карай кызметкерлердің
і.үмысын мына бөлімдерге бөліп қарастырамыз:

1. Әкімшілік бөлім.
2. Қарсы алу жэне орналастыру.
3. Нөмір қорын басқару.
4. Тамактандыру бөлімі.
5. Қауіпсіздік бөлімі.
6. Инженерлік-техникалық бөлім.
7. Коммерциялық болім.
Әкімшілік бөлім міндеттеріне конак үй кешеніндегі барлық бөлім 

кі.пметіне жауапты. Жүмысшылар мен кызметкерлерге жүмыс істеуге 
/і«ш дай жасау, еңбек ережесін сактау, мамандарды қаржымен камтамасызету 
жлнс г.б.

Әкімшілік қызмет басшылары үйымды мақсатына сай баскара білуі, 
Гшсшылық максаттары дүрыс коя білуі, ресурстарды тиімді бөлуі, фирма 
жітістігін алдын ала анықтауы, жоспарлауы жэне үйымдастыруы қажет. 
Окімшілік баскаруда кадрлар саясатын ойластыру мен оларды іріктеу, 
гңГнжке ынталандыру, тәлемакы төлеу, енбек өнімділігін арттыру, конак үй 
сшіасын жетілдіру максаттары кіреді. Әкімшілік басқаруда төмендегі 
Гші ы гтар іске асырылады:

1. ресурстарды жоспарлау;
2. кәсіптік бағдар жасау және жалдамалы жүмысшыларды үйымға 

і иргу, оларды қайта оқыту;
3. кадрларды баскаруды дайындау, жүмыс тиімділігін кетеру, конақ 

үіідегі сервисттік кызметті жоғары дәрежеде үсыну.
Нарықтық экономикада кадрларды жүмысқа алу, оларды басқару 

оірпеше кезеңдерден түрады.
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Қызметкерлерді жұмысқа қабылдау үрдісі - кәсіпорынға кәсіби 
білікті, жоғары сапалы және алда койған мақсатқа жетуге кажетті 
кызметкерлерді тарту іс әрекеті. Қонак үйде кадрларды таңдау және оларды 
жүмысқа тарту өзекті мэселенің бірі болып табылады. Өйткені, қонақтардың 
келуі, кетуі персонал кызметіне байланысты. Нарықтық экономикада 
бәсекеге қабілеттілікті арттыру үшін ең бірінші персоналды қайта окыту 
қажет. Олардың білім деңгейі, іскерлік мүкіндіктері, қонақтарды қабылдау 
білу қабілеттігі, еңбекке деген ынталары жоғары болуы тиіс. Шетелдерде 
қонақ үй қызметкерлерін ай сайын оқытып отырады. Оларға білімге қоса 
мәдениет, адамгершілік, кішіпейілділікті үйретеді. Қонақ үйде қонақтар 
маңызды рөл аткаратындықтан эрбір қонақ үшін жеке қызмет көрсетілуі 
тиіс. Қонақ үй персоналдары осы қағиданы білуі тиіс.

Таңдау - қонақ үйге арыз берген барлық кандидаттар тізімін талдау 
және таңдау процесі. Мұндағы басшының басты максаты жүмыс орнына 
қажетті кандидатты мемлекеттік жэне коммерциялық агенттіктер үсынысы 
бойынша, оку орындарынан және әртүрлі форумдарға қатысушы 
түлғалардан, конференцияларда жақсы мадакталған қызметкерлері тартуы 
тиіс. Мүнда қызметкерлердің еңбек стажы емес, олардың қабілеттіліктері де 
ескерілуі керек.

Ашъщ сөйлесу - төменгі мақсаттарға негізделеді:
1. Кандидат берілген тапсырманы уақытында орындай алу қабілеті, 

бүрынғы аткарған жүмыстарға, бүрынғы басшының ұсынысы.
2. Қонак үй бизнесін калай түсінеді, қонактарға қызмет ете білу 

қабілеті. Қызметкерлермен қарым-қатынасы жэне қонақ үй бизнесін дамыту 
жөніндегі көзқарасы.

Ашық пікір алысудан кейін кандидат жабық түрде анкета немесе тестке 
жауап береді. Қызметшілердің персоналды басқару коэффициенті балдық 
нәтиже арқылы есептелінеді. Осы персоналдарды балдық нәтиже негізінде 
талдап, жоғары мүмкіндікті кабілетті адамдарды жүмыска тарту олардың 
іскерлік қабілетіне байланысты тандалып алынады.

Персоналды іскерлік қабілетін бағалау төмендегідей критерийлер 
бойынша жүргізіледі:

1 .персоналдың шешім қабылдауға мүмкіндігі
2. персоналдыц іскерлік бейімділігі
3. жүйелік ойлау қабілеті
4. өзіндік ұйымдастыру
5. үйымдастыру қабілеті белгілі бір топтың болашақтағы іс-эрекетін 

ұйымдастыру мүмкіндігі
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(). коммуникативтік мүмкіндік - пікір алысу, тыңдай білу, жаңа 
икішріптарды кабылдай білу

7. технологиялармен жүмыс істей білу, логикалык ойлау кабілеттерінің 
іЫіі пры болуы

8. кең көлемді санды акпараттарды талкылай білуі
9. тіл білу мүмкіндігі
10. оку үрдісін меңгере алу кабілеті
11. инновациялык идеяларды іске асыру кабілеті
12. баскарушы мен бағынушы арасындағы қарым-катынасты және 

мміісімдерді жүргізуге ыңғайлылығы.
Қарсы алу және орначастыру. Қонак үй тарапынан алғашкы пікір 

ыіоылдау және орналастыру кезінде калыстасады.
Қарсы алу жэне орналастыру қызметіне жататын орынды брондау, 

ыншқтарды қабылдау, тіркеу және қонақтарды шығарып салу қызметтері 
/мгтды.

Қонақтарды бірінші швейцар ресми емес деңгейде күтіп алады. Олар 
прііайы киімдермен есік алдында түрып, конактарды күтіп алып, оларға 
міііііипадан шығуға көмектеседі, жүктерін алып қонақ үйдің тіркеу орнына 
іытугс көмектеседі. Дэлізшілердің қызметі қонақтарды шығарып салу, 
ішіірдың заттарын нөмірге жеткізу. Олар конақтармен байланыста 
Пішгпидықтан сыпайы және мәдениетті болуы тиіс.

Қарсы алу және орналастыру қызметін көпшілік конақ үйлерде 
шылшынша «гесерііоп» деп атайды. Қарсы алу жэне орналастыру 
м.пмсткерлерінің жүмысы кэсіби стандартқа, талапка сай орындалуға тиісті.

Әкімшінің басты міндеті тіркеу журналын тексере отырып, сүраныс 
пміаратын сүрыптау, баска қызметкерлердің жүмысын кадағалау. Қонак 
үйдің нөмірлік корының санын жэне оның конактармен коныстану 
цсңгейінің есебін біліп отыруы кажет. Есеп айырысу кезін де үкыпты 
гиямақтылыкка ие болуы керек.

Есептеу операторы уақытылы есеп айырысуды бақылай отырып, 
бухі алтерлік есеп беру жүмысымен айналысады.

Төлқүжат тіркеу үстелі төлқүжат мэліметтерін тексерумен қатар, тіркеу 
міргочкасына енгізе отырып, виза уакытын кадагалауға міндетті.

Қонақ үйдің жағымды имиджін калыптастыра отырып, қонак үй 
иіісқармасының жэне қонактың кез-келген мэселесін шеше алатын 
кі.пметкердің болуы тиіс.

Қонактарды тіркегеннен кейін оларды нөмірлерге апару, болмелермен
........стыру портье кызметіне жатады. Ірі конақ үйлерде осындай мәселелерді
місшу үшін нөмірлік қорды баскару бөлімі жүмыс істейді. Бүл нөмірлік кор
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нормативтік сапаға сәйкес келу керек. Нөмірлік қор қызметкерлері қонақ үй 
тазалығынан бастап түрмыстық кызмет көрсетуді қамтамасыз етеді. Оның 
қүрамында: менеджер, қабаттағы қызмет көрсетушілер, үй тазалаушылап, 
кезекшілер, кастелянша, кір жуу қызметкерлері жатады.

Қонақ үйлерде тамақтандыруға тамақтандыру бәлімінің меңғерушісі 
жауапты. Мүнда тамақтандыру мейрамханалар, барлар, дискобарлар арқылы 
көрсетіледі. Тамақтану кызмет орындарында презентация, банкеттер 
үйымдастырылады. Бүл жерлерде менеджерлерден басқа асхана 
кызметкерлері, даяшылар, зал әкімшісі, хатшы, нөмірлерде қызмет көрсету 
супервайзерлері, мейрамхана супервайзерлері қызмет керсетеді.

Кез келген қонақ үйде цауіпсіздік бөлімі қызмет атқарады. Бүл болімнің 
қүрамында инспекторлар: ертке қарсы қауіпсіздік, техникалық қауіпсіздік 
инспекторлары жатады. Сонымен қатар бүл белімде қонақтардың қонақ үй 
территориясындағы жеке басының қауіпсіздігіне жауапты инспекторлар 
қызмет атқарады.

Инженерлік-техникалъщ бөлім қызметкерлерінің негізгі міндеті: 
электр, санитарлық-техникалық жүйесні қадағалау, жендеу қүрылыс 
жүмыстарын үйымдастыру, байланыс телекоммуникация жүмысының дүрыс 
болуын, желдеткіш, салқындатқыш қондырғыларының дүрыс жұмыс істеуін 
қамтамасыз ету. Бүл бөлімде: бас инженер, байланыстағы және ағымдағы 
жендеу операторлары, механиктер қызмет атқарады.

Қаржы бөлімі қызметі қонақ үйдің қаржы және шаруашылық іс 
әрекетін реттеп, кадағалап және қаржыландырып отырады. Коммерициялық 
қызмет тобында: қаржы директоры, бас бухгалтер, сыртқы байланыстар 
бойынша аудитор, бас кассир, жалақы бойынша аудитор, маркетинг және 
жарнама кызметкерлері жүмыс істейді.

Қонақ үй жағдайында қызмет түрлерінің ортақ моделі кездеспейді.
2. Қонақ үй мекемелерінін қызмет керсету технологияларының 

қағидалары.
Барлық категориядағы қонак үйдегі қызмет көрсету үрдістері мына 

кезеңдерден түрады:
• қонақ үйге алдын ала тапсырыс беру немесе броньдару;
• қонақтарды қабылдау, тіркеу және орналастыру;
• тамақтану және кызмет көрсету үрдісі;
• нөмірлерді жинау үрдісі;
• қосымша қызмет көрсету үрдісі;
• ақы төлеу үрдісі;
• қонакты шығарып салу үрдісі (кесте 7).



Қызмет көрсетудің операциялық үрдісі
Кесте 7.

Үрдіс Персонал Қүжаттар Төлем
операциясы

1 2 3 4
Брондау үрдісі 
немесе тапсырыс 
беру үрдісі.

Брондау 
бөлімінің 
менеджері немесе 
қабылдау және 
орналастыру 
қызметінің 
менеджері.

Бронға тапсырыс, 
төлем төлеуге 
кепілдік беру.

Тіркеу 
қүжаты арқылы 
төленеді немесе 
экімшілік 
белгілеген 
күжатпен төлеу.

Қонақтарды 
қарсы алу үрдісі

Паркинг қызметі, 
швейцар, экімші.

Тіркеу Әкімші, қабылдау 
жэне
орналастыру 
қызметінің 
менеджері, 
портье, кассир.

Орналасуға 
берілетін рұқсат 
қагазы, есеп 
айырысу қүжаты, 
визалық карта

Есеп айырысу 
күжаты, орынға 
төленген тариф, 
салықтар, арнайы 
төлемдер.

Негізгі жэне 
қосалқы қызмет 
түрін ұсыну

Қабылдау жэне 
орналастыру 
қызметі, 
тамақтану 
қызметі, паркинг 
қызметі, 
медициналық 
қызмет, спорт 
жэне туристік 
инструкторлар, 
сұлулық салоны, 
химиялық 
тазалау жэне т.б.

Әртүрлі
формадағы
телефон немесе
ауызша берілетін
тапсырыстар,
тапсырыс
бланкілері

Арнайы есеп 
айырысу қүжаты 
тарифке сәйкес

Есеп айырысу 
немесе кетіп 
жатқан 
қонақтарды 
шығарып салу 
үрдісі

Әкімші, портье, 
кассир

Есеп айырысу 
қүжаты, эр түрлі 
формадағы 
анкета

Есеп 
айырысу қүжаты 
бойынша
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Алдын ала орынға тапсырыс беру, орналастыру барысындағы тіркеу, 
түрғаны үшін және көрсетілген қызметтерге есепшот, шығарып салу рәсімі, 
кезекші экімші, портье, кассир (механикалык есепшот операторы) жэне 
паспортист жүмыс жасайты, яғни, кабылдау және орналастыру бөлімінде 
өтеді. Кептеғен қонақ үйлерде РФ бүл қызмет ағылшынша «Кесерііоіі» 
атына ие.

Түрғындарға қызметтерді қонак үй қызметкерлері көрсете алады 
(сервистік жэне нөмірлік қызметтер) және басқа да конак үйде орналасқан 
кэсіпорындар қызметкерлері (сату кэсіпорындары, шаштараздар, 
медбөлімше жэне т.б). «ҚР конак үй үйдеғі қызмет көрсету ережелеріне» 
байланыстьг, орындаушы конақ үйге келген жэне кеткен түтынушыларды 
тэулікті рәсімдеумен камтамасыздандыруы кажет. Сондықтан қабылдау 
қызметі және ораналастыру жүмыстары өзгермелі характерге ие. Жүмыс 
уақытын таңдауына сәйкес кызметкерлер саны анықталады.

Қабылдау цызметі жән орналастыру функлиялары. Қабылдау 
кызметі және орналыстыру қонақтар конақ үйге келгенде ең бірінші болып 
танысатын болімше болып табылады. Қонак үйге келгендегі қонактың 
алғашқы алған әсерлері соңғы әсерлерді қалыптастырды. Қабылдау бөлімнің 
негізгі функцияларына: қонак үйде орынға тапсырыс беру, тіркелу және 
туристерді орналастыру, конақтың шығу барысындағы рәсімдеу, түрлі 
ақпараттар үсыну кіреді.

Көбіне қонақ үйлерде кабылдау бөлімнін қызметкерлері сағат таңғы 9- 
дан бастап, 24 сағат жүмыс жасайды. Жүмысын бастамас бүрын экімші 
алдыңғы кезекшілердің жазган журналын тексеріп шығуы керек. Бүл 
журналға кезекшілікте болған акпараттар, яғни қонақтардың сол уақыт 
аралығындағы белгілі бір себептер бойынша канағаттандырылмаған 
сүраныстары жазылады. Жүмыс алдында тағы да бос орындар санына жэне 
тапсырыстарға байланысты ақпаратты да кару қажет. Келесі бөлімдерде 
айтылатын қүжаттар негізінде экімші нөмірлік корды қолдануға есеп 
жүргізіледі.

Қабылдау жэне орналастыру бөлімі қонак үйдің максималды толуын 
қарастыратын жағдайларды жібермей, толтырымдылығын қамтамасыз етуі 
керек.

Тіркеу жэне шығуды рәсімдеу барысында түрғаны үшін және 
көрсетілген қосымша кызметтері үшін есеп жүргізіледі. Шығарып салу 
барысында қонақтың есептерін тексереді, түру кезеңіндегі барлық есептерін 
анықтап, төлем кабылданады. Есеп айырыспаған конақтардың қонақ уйден 
кетіп калмауын қадағалау өте маңызыды.
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ІІортъе тұрғындардың визиткалық карталарын көрсеткенде кілтті беру 
і.,шс оларды сақтауға жауап береді. Сонымен қатар, қонақтар кабылдау жэне 

прі шластыру бөліміне белгілі бар ақпаратты немесе қызметті алу үшін 
чжшрласады.

Механикалыц есептер операторы (кассир) қызметтің барлық түрінің 
іипіргі заманғы төлемдерін қадағалайды, түрғаны үшін қолма-қол түрде 
мнісм қабылдайды жэне бухгалтерияға кассалық есеп жасайды.

Иаспорт үстелінің жүмыскері паспортты тексеріп, тіркеу картасына 
мүрыс енгізілуін қадағалап, визаның мерзімін бақылайды.

Қонақ үйде орыта және нөмірге тапсырыс беру тәртібі. Брондау- 
иидыи ала орынға немесе номірге тапсырыс беру. Осы үдерістен бастап 
ічіішқтарға кызмет көрсету басталады. Нөмірлерді брондау кызметімен 
Орнндау бөлімнің менеджері немесе қабылдау және орналастыру болімі 
иііішлысады. Осы болімдерге клиенттерден броньдауға байланысты 
м.шімдемелер түседі. Формальды мәлімдемелерді жинаудан басқа броньдау 
(мшімі қонақ үй орындарына сүранысты анықтау керек. Қонақ үйдің 
і н і і і ж ы л д ы қ  тәжірибесіне қарап, қабылданған шешімнен кейін отетін іс-шара 
(іиорттық жарыстар, карнавалдар, сьездер, фестивальдар жэне т.б.) 
ікоспарларын ескеріп, орынға сүранысты болжамдап жэне қазіргі 
тшдайларға байланысты талдау, брондау бөлімі маркетинг қызметімен 
иірігіп, қонак үйдің қызметін жоспарлайды.

Копшілік іс-шаралар оту барысында қонақ үйдегі орындарға сүраныс 
інрпеше есе оседі. Қонақ үй үшін алдын ала тапсырыс берілген орындардан 
(шс тарту мүмкіндігі аз болғандықтан, көп адам қатысатын іс-шарадан 
імпсырыс қабылдаған тиімдірек.

Қонақ үйдің толтырылуы маусымға, осы аудандағы іскерлік 
Гіслсснділікке, экономикалык жэне саяси жағдайға байланысты болады. 
( 'мяси тұраксыздықтар болған жағдайға қонактарға қауіпсіздікті кепіл ете 
мимағандыктан, туристер саны азаяды. Маусым кезінде қонақ үйде қос 
Проидау да болуы мүмкін.

Қос брондау -  болашақты екі клиентке бір уақыта бір мезгілге орынға 
і іпісырыс кабылдағанын растау. Осы жолды таңдай отырып, қонақ үй 
і.іускелге барады. Егер екі клиент келсе, не істеу қажет? Әрине, екі 
кпиенттің бірі белгілі бір уақытқа дейін тапсырысты жокка шығарып немесе 
(шсқа күнге ауыстыруы да мүмкін. Бұл жағдайда тэуекел ақталды деп 
ілишлады. Егер де екі клиент те қонақ үйге бір уақытга келсе, онда бірінші 
кслген клиент орынды алады. Екінші клиентті қанағаттандыру үшін, қонақ 
үііде қос броньды қабылдау барысында менеджердің есінде ұстайтын, басқа 
жолдары болады. Екі клиенттің бірдей келген жағдайында немесе іурист
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алдын ала тапсырыс бермей келгенде конақ үйде орын болмаса, басқа қонақ 
үйге жакын орналаскан, жалға түратын жер беретін, клиенттерді жіберу үшін 
фирмалармен катынас орнатады. Кейде конак үй клиенттің тапсырысын 
қабылдап, басқа конақ үйге жіберіп, қонаққа орын баска қонақ үйден бар 
екенін хабарлайды. Осы жағдайда клиеттің конак үйді ауыстыруға рүксатын 
алу міндетгі. Қонак үйге де, келетін қонакка да, орынға алдын ала ертерек 
тапсырыс беріп қойған дүрыс.

Клиенттерді үнемі жабдықтайтын туристік фирмалар өздерінін 
клиенттері үшін түратын жайға, тамақтануға жане сол сияқты кызметтеріне 
жеңілдіктер жасап отырады. Қонақ үй мен туристік фирма арасындағы 
келісімшартта: тапсырыс кай уакыт аралығында тапсырыс беріліп, қашан 
жане қалай төлемакы жасау керек екендігі корсетілген. Коп жағдайда 
брондау үзак мерзімге, кейде бірнеше нөмір тіпті бірнеше кабатты жалға 
алуды еске түсіреді.

Қонақ үйде нөмірді немесе орынды брондаудың бірнеше түрі бар: 
жазбаша, ауызша, комьютерлік. Почтамен немесе факстың көмегімен клиент 
қонақ үйге тапсырыс - хат жібереді. Тапсырыстар бойынша жүмыс істеу 
үлкен жауапкершілікті талап етеді. Әр тапсырыс жэне тапсырыстан бас 
тартулар тіркелуі қажет. Егер де брондау бойынша менеджер тапсырысты 
уақытында жоймаса, онда қателік байкалмайынша нөмір сатылмай қалуы 
мүмкін. Тек кана фирмалык бланк қана нөмірдің төленгенінің растамасы 
бола алады. Тапсырыс беріп отырған үйымның тапсырысында міндетті түрде 
реквизиттер көрсетілуі керек (атауы, мекен-жайы, телефон, факс, банктегі 
шот нөмірі). Кез келген жағдайда тапсырысқа келесілер кіруі қажет: 
нөмірдің саны жане категориясы; қонақ үйде түру мерзімі; келушілердің 
аты-жөні; төлемакы формасы (қолма-кол немесе қолма-қол емес есеп, 
төлеген үйымның реквизиттері). Тапсырысты тіркейді (тіркелу нөмірін 
иленеді) және тапсырыс берілген тэсілмен қүпталынады немесе бас 
тартылады.

Қонақ үйден клиентке жіберілетін арнайы хабарламалык расталған, 
брондау - расталған деп аталады. Бронның расталғанын алу кезінде 
клиентке почта немесе факс бойынша хабарлама түсуі үшін біраз уақыт 
керек. Көбінесе растамада тапсырыс тіркелуінін нөмірі, қонақтың келу және 
кету уақыты, тапсырыс нөмірінің типі, конақтар саны, кажет төсек-орын 
саны, сонымен қатар қонақтың кез келген ескерту сүраныстары көрсетіледі. 
Клиент бүл растаманы белгілі бір келеңсіз жағдайлар орын кезде алады. 
Бірак бұндай растама үнемі клиенттің кепілі болмайды, себебі мынандай 
ереже бар: егер қонақ 18 сағатқа дейін келмесе, бронь ол тапсырыс берген 
орынға кажеттілік туғанда ғана алынып тасталады.
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Кепілді резервтеу -  бұл қонак үйден арнайы клиент өзінің тапсырыс 
і ігцгеіі орнын міндетті түрде алатынын растайды. Бүндай растама конақ
..... . үйге кешігіп келеді деген ыктималдык болган жагдайда қолданылады.
Ішісмрыс барысында кредиттік номерін, клиент кешігіп жатса да, төлеуіне 
іччіілдік ретінде жазып алады. Бүл жағдайда нөмір қонак келгенге дейін бос 
іурпдм. Кепілді резервтеудің ыңғайлылығы егер қонақ орынды қолдана 

і і п м і і і і і  ынын білсе, ол броньнан бас тарта алады. Бүл растама барысында 
і іііиіқ үй бос нөмірлерінің нақты еанын көре алады.

Кепілді резервтеудің баскаша формасы депозитті (аванстыц) төлем.
I гіі жағдайда (мысалы, мезгілдің қызған кезінде) қонақтың кеппігін жатқан 
і гоебінен, болмелердің бос калмауы үшін қонақ үй аванс ретінде бір күннің 
іінишсы немеее барлық уақыттың ақшасын аударуды сүрануы мүмкін. 
І уристік топтың орналасуы алдын ала төлемақы талап етіледі. Бүл да 
коиактың «келмеуімен» күресудің бір жолы.

Шетел туристеріне кызмет көреетудің басты элементтердің бірі
• >| >і шластыру болып табылады.

Шетел туриетерін қонақ үйге орналастыру турқүжаттарда корсеткен 
\ нқытқа байланысты және визаның мерзіміне байланысты жүреді.

Бір немесе бірнеше туристің дәлелді себепсіз маршрут бойынша бас 
щрту байланысты осы пункте оларға қызмет көрсету тоқтатылады жэне 
шшрга қалған қолданылмаған тур күндері үшін конпенсаңия жүргізілмейді. 
( іі-ы туристер туралы жэне турдың тоқтатылу себептері туралы ақпараттар 
И() «Прогресс» жіберіледі жэне бос орындар болған жағдайда осы 
ишмаітарға қосымша күн төлейді деген шартпен визаның мерзімне 
(шііланысты түруға рүқсат етіледі.

I Петел азаматтарын қонақ үйге тіркеу шетел азаматтарының елге келу 
гржелеріне қатысты болады.

Шетел азаматтары келіеімшартқа байланысыты бір немеее екі орынды 
номірлерге орналастырылады. Топ жетекшісі бір орындык немесе екі 
орі.індық (бір орындық болмаған жағдайда) бөлмеде орналасады. Екі түрлі 
іигтел азаматтарының бір белмеде орналаеуы мүмкіндіғінше бір орынды 
Оолмеге жайғастырады.

Туристерге рэсімделгеннен кейін қонак үйдың визиткалық картасы, 
(шгаждық виркасы жэне нөмірлердің кілті тапсырылады. Багаж 
шіркаларында туристтердің аты-жөндері жэне бөлмелердің нөмірлері 
корсетілуі кажет. Туристер вирканы чемодандарына оздері жабыстырады.

Қонақ үй экімшілігі кажетті күжаттарды рәсімдеп, топтағы 40 адамды 
15 минуттан аз уақытта орналастырып және 100 адамды 40 минуттан аз 
уикытта, 100 көп адамды бір сағатқа дейін орналастыруы қажет.
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Уакытты кыскарту максатында туристерді рәсімдеу барысында қонак 
үй администрациясы өз уакытында ескерте алады. Интурбюро туристерді 
орналастыруға арналған нөмір тізбесіне конак үйге келе жатқанда гид - 
аудармашы топ жетекшісімен әр нөмірге қарама - қарсы туристердің аты- 
жөнін жазыи қояды жэне оны қонақ үйге келгенде портьеге береді.

Қонак үй экімшілігі нөмірлердің босағанын кадағалап, туристердің 
отанына оралуын жүмыс уақытына сәйкес (12.00 жергілікті уақытпен), 
арнайы сілтеммелер болмаған жағдайда бақылап отырады. Қонақ үйден 
шығу барысында гид - аудармашы портьеге туристердің нөмірінің кілтін 
қайтаруына көмектеседі.

Шетел туристері орналаскан қонак үй бөлмешелерінде буклеттер, 
фирмалык почталық қағаздар, конверттер, қосымша қызметтер тізімі, 
аныктама нөмірі, өртке қарсы ескерту, орыс немесе ағылшын тілдерінде.

Нөмірлерді дайындау сапасы түзетулер жэне күралдардың жиытығы, 
жарнама акпараттык күралдың болуы эжетхана қажеттіліктері эр топ кірер 
алдында әкімшілікте тексерілерді. Нөмірлік қорлардын дайындығы 
топтардың келуінің алдында екі сағат бүрын дайын болу керек.

Шетел туристерін дайын емес нөмірлерге орналастыруға жол 
берілмейді.

Бөлме дайындығының сапасы қонақ үй әкімшілігі мойнында.
Қонак үй әкімшілігі бөлмедегі жэне қонак үйдегі тазалыкты катаң 

сактауы қажет. Бөлмелерді тазалау күнде туристер болмаған кезде 
жүргізілуі кажет.

Егер нөмірде теледидар, тоңазытқыш, түрмыстық күралдар нормативке 
байланысты қойылмаған болса, онда бүл қүралдар туристердің сүранысы 
бойынша косымша төлемге беріледі.

Төсек-жабдықтарын жоғары категориялы нөмірдегі шетел туристеріне 
күнде баска нөмірлерге 3 күнде бір рет ауыстырылады. Қолданылған 
сүлгілер нөмір категорияларына карамастан күнде ауыстырылып отырады. 
Ескі, таза емес төсек-жабдықтары және сүлгілер мүлдем қолданылмайды. 
Екі, үш орынды бөлмелерде түрлі түсті сүлгілерді ілген жөн болады.

Әр шетел турисіне (тур шартына байланысты багажды апару 
қарастырылмаған) конак үйге орналастырган кезде жэне одан шығатын кезде 
багажды автобустан нөмірге және керісінше (бір туристке екі багаждық 
орынға дейін) жеткізіп салу карастырылған. Апарылып салынған багаждар 
жайлы мәлімет гид - аудармашының арнайы журналына енгізіледі. 
Багаждарды жеткізу еңбек шартына байланысты жогары деңгейде 
қарастырылған жэне багажды жеткізгенде көбіне иелері кызмет көрсетіп
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'і м і і к и і і  прейскурсантка косымша ақша төлеу қажет. Топтың багажын 
Ііимірлсріне жеткізу 30 минуттан артық уақыт алмауы кажет.

Келгенде және кеткенде туристердің багаждарын жеткізумен 
мііншіысатын ұйымның жұмысы үшін қонак үй экімшілігі жауап береді.
I урисгсрдің шыгу барысында нөмірлерден бригидир тандаған багаж 
піиуіиыға (немесе басқа жауапты тасышуға) беріледі.

Қонақ үй экімшілігі қонак үй алдында күтіп алынған туристердің 
іііимждары үшін, туристердің келіп түрғанынан кеткеніне дейін жауапты 
Оолады.

Қосымша кызметтер туристерғе талаптарын қанғаттандыру үшін 
(нірлі.іқ максималды ыңғайлықты жасау максатымен үйымдастырылады.

Қызметті көрсете алмаған жағдайда себебін түсіндіру қажет жэне де 
ініың орнына баска қызметтерді үсыну қажет.

Қонак үйлерде күнделікті жұмыс жасайтын дүкендерде минералды, 
жсмісті сулар, кондитерлік жэне темекі бүйымдары, шэй, кофе, кәдесый 
оүііымдары сатылуы қажет.

Көмекші бір орынды орналасу бөлмелері шетел туристеріне ЦСТЭ 
ігіімімімен беріледі, ваучердің «мақаланың жапырағында» жазба 
жнсалынады.

Осыған орай туристердің сүрауы бойнша бос орын болған жағдайда бір 
орынды немесе екі орынды номір беріледі, егер турист айырмасын төлейтін 
Оолса.

Ең алдымен қонак үйде түрып жаткан туристерді тамақтандырумен, 
байланыспен, шаштараз және басқа да қонак үйде орналаскан түрмыстық 
жопе мэдени кызмет көрсетіледі.

Қонақ үйдегі ішкі мэліметтер мен жарнамалар барлық аспектілерді 
ісорсету қажет, сонымен коса туристердің келуімен:

• кызмет көрсету режимі, олардың орналасуы мен олармен 
олйланысы;

• көмекші қызметтердің түрлері;
• лифтті, кабельдік телидидарды пайдалану ережелері;
• анықтамалық қызметтердің жүмысы;
•  автокөліктердін тапсырыс беру тәртібі;
• медициналық көмек көрсету үйымы;
• валюталық айырбастау тэртібі;
• келу бағдарламалары;
Операциялык үрдістін келесі болімі жайғастыру, ең алдымен, 

кездесуден, тіркеуден, кілттің берілуі мен нөмірге дейін бақылап отырудан
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басталады. Кездесудің екі түрі болуы мүмкін: аэропортта немесе вокзалда; 
конак үйдің алдында немесе вестибюльде. Алыс жолды кездесулер 
клиентпен жакын танысып алуға мүмкіндік береді, қонак үй, қызмет көрсету 
жайлы айтуға болады. Мүндай кездесу жайлы брондау кезінде келісім 
жасайды. Жоғары дәрежелі конак үйлерде конақтарды есік алдында швейцар 
қарсы алады.

Кішіғірім қонак үйлерде қонак қызмет көрсететін әкімшінің үстеліне 
карай барады. Егер клиент конак үйге брінші рет келген болса, онда оны 
аты-жөнімен атаған жөн. Бүл жақсы әсер калдырады.

Көптеген цонац үтердің ережесі, әкімші тіркеуде отырмай, түрып 
царсы ачады. Осымен өзінің қонаққа деген қүрметін көрсетеді. Тіркеу 
кезіндегі үрдіс әр қонақ үйде әр түрлі уақытта, қызмет көрсету сапасы 
бойынша өтеді, бірақ қонақ жайлы барлық мәлімет барлық жерде бірдей. 
Автоматтандырылған жүйесі бар конак үйде тіркеу тез жүргізіледі. Тіркеуге 
келген клиенттің екі түрі кездеседі: біріншілері алдын ала брондап қойған, 
екіншілері брондамаған. Автоматтандырылған қонақ үйде жайғастыру 
клиенттің бірнеше минут уақытын алады. Жапондық конак үйде карсы 
алумен клиентке кілт тапсырудың арасы небәрі 45 секунд уакытты алады 
екен.

Тапсырыс берілген кезде клиент жайлы мағлүмат брондау кезінде 
алдын ала мэлім болады. Әкімші тапсырыс нөмірін анықгайды да, 
компьютерлік жүйеде керекті модульді тандап, тіркеу жасайды. Қонактан 
тіркеу кағазына тек кана қол кою ғана талап етіледі.

Туристік топты орналастыру барысында топ жетекшісі туристік 
фирманьщ бағытын және паспорттық режимде рэсімделген топтың тізімін 
администраторға көрсетеді.

Әдетте туристік фирмаларда жолдамамен бірге туристерге жүктің 
номірлік жарлығы беріледі. Жарлықтағы тізімді нөмір туристтің номірімен 
сэйкес келеді. Багаждағы нөмір мен тізімді салыстыра отырып, жүк тасушы 
нөмірге сәйкес жүкті нөмерлерге жеткізеді. Әдетге бір күнге төлемес үшін 
туристер нөмірін босатады да, жүктерін сактау бөлмесіне апарып қояды. 
Бірақ топқа демалу үшін «штабтық» бір нөмір қалдырады.

Шетел туристерді тіркеу ерекшеліктері. Қазакстан Республикасына 
кіру үшін виза алу.

Виза- бүл елден шығу немесе кіру, түру немесе территориядан 
транзиттік жүріп өту үшін арнайы рүқсатнама. Рүқсатнама паспортта 
қойылуы немесе бөлек бір күжат болуы мүмкін (мысалы, топтық туристік 
виза). Визалар: біржолғы және көп жолғы; жеке және топтык; студенттік; 
елге кіруге, елден шығуға, транзиттік және т.б. Шекаралық қадағалауға
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іфішлған шетел туристерінің үлттыц паспортынсі жабыстырылатын 
іи‘,’іу картасы, кету картасы карастырылған. РФ террнториясында болғанын 
рпсіайтын тіркелу белгісін паспорттың виза жабыстырылған беттің артына 
коііылады. Белгіленген пунктіге келгенде 3 тэулік ішінде, демалыс күндері 
меи мейрам күндерін санамағанда, кіруші тіркелу үшін пастпортын көрсетуі 
щіжет.

Қонак ұй өздігінше шетел азаматтарын тіркеу кұкығы болуы үшін, 
чилықаралық туристік іс-әрекетке лицензия алуы керек. Қонак үйде тіркелу 
кгііпде әкімшілік, ен алдымен, визаның әрекет ету мерзіміне қарайды, 
іигіада конақтың тіркеу нөмірін қояды, конақ үйдің атауы және тіркелу 
упқыттын көрсетеді. Кейбір қонақ үйлерде шетел азаматтары сауалнама 
іолтырмайды. Шетел азаматының шотына МРОТ 20% көлемінде
мемлекеттік баж еалыгы кіреді.

Дипломатиялық визада баж салығы алынбайды. Қонақ үй күн сайын 
ішсиорттык визалық қызметке тіркелген баж төлейтін шетел азаматарының 
і ііііы бойынша есеп тапсырады.

Қонаққа берілетін кұжаттардан басқа әкімші ішкі колданыс 
күжаттарын толтырады. Автоматтандырылган конақ үйлерде барлык 
күжаттар қонақтар жайлы мэліметті енгізгенде автоматты түрде реттелінеді.

Қолмен толтырылатын конақ үйлерде нөмірлік корды колдану есебі 
қігіірге дейіи нөмірлік цордың цимыл тіземдемесі болып табылады.

Қонактарды тіркеу барысында кезекші әкімші осы кұжаттарда барлык 
бос орындар мен нөмірлер көрсетілгендіктен, тез әрі жылдам жұмыс 
жасайды. Кестенің бірінші бөлімінде 00.00-ге дейін бос болған орындар, 
(шсқа болімінде келесі тэулікте босайтын орындар жазылады. Тізімдемені 
иір кезекші администратор 00.00-де жазып бастайды, екіншісі осы күннің 
24.00-не дейін жазады.

Қабагга эр кабат кезекшісі немесе секция басқарушысы сол кабатта 
і үратындардың тізімін жазады (шахматка). Бұл құжаттың бірнеше түрі бар.
11 Ілхматка бойынша кабат кезекшісі нөмірлерде тазалык жүргізуді, тазалык 
бүрышын және тазалаушыны дайындайды.

Кей жағдайда нөмірге қосымша тесек - орын немесе жиналмалы төсек 
қойылады. Бүл конак үйде орын болмағанда немесе қонактар бірге тұрғысы 
кслгенде жасалады. Сонымен катар, қосымша төсек - жабдыкты кішкентай 
балаға қонак қалаған жағдайда жасайды. Қосымша орынға телемақы 
і гаидартты нөмірде негізгі төлемнен 80% көлемінде, ал жөғары категориялы 
иомерде 100% көлемінде жүреді.



Бірак бүл қызметтің түрі қосымша төсек жабдық қосу, барлық конак 
үйлерде болмайды. Жоғары кластағы қонак үйлерде балаларға арналған 
төсек - жабдық пен көп бөлмелі нөмірлердегі дивандар бар.

Түрып жатқанда нөмірді ауыстыру қажеттілігі пайда болуы мүмкін. 
Бүл қонактың сүранысы бойынша жасалады, егер оған бөлмеде белгілі бір 
заттар үнамай қалған болса (шу, терезедегі көрініс, туысы келіп қалса және 
т.б.), немесе қызметтік қажеттілік болса (кұрал жабдықтардың істен шығуы). 
Қонақты басқа нөмірге ауыстыру барысында тізімдемеге жэне баска 
қүжаттарға нөмірдің ауысканы туралы белгі жасау үшін рүксатнама рәсімдеу 
кажет. Егер нөмір кымбаттырақ болса, онда қонақка қосымша төлемақы чек 
жазып береді. Егер арзан болса, конақ үй бағадағы айырмашылыктың орнын 
толтырады.

Қонак үйлерде екі түрлі есепакыны қолданады қолма қол және қолма 
қол емес (конақ үй шотына ақша жіберу). Жоғары кластағы конақ үйлерде 
қолма қол емес есеп түрінде несиелік карталар кабылданады. Олармен жеке 
туристер есеп айырысады. Тапсырыс берген кезде несиелік картаның нөмірі, 
төлем жүйесінің аты және картанын сақталу мерзімі көрсетіледі. 
Пластикалық картамен қонақ үйде есеп айырысу үшін арнайы қүрал болуы 
керек: ымпринтер немесе электронды терминач.

Қонак үйдің барлық сауда нүктелерінде төлем жасау қүралы болып 
табылатын электронды кілттер болады.

Несиелік карта - пластикалық карточка немесе пластина, банктің 
клиенттерімен немесе баска несиелік каржылық мекемеде колма қол 
ақшамен тауарларды қарызға алуға немесе қызметпен қамтамасыз етілу үшін 
колданылады. Онда иесінің аты, қолының үлгісі, бекітілген номері және 
сақталу мерзімі көрсетіледі. Картамен есеп айырысқанда қонақ үй кассирі 
картаның кімдікі екенін және шотындағы қажетті сомманы көрсетеді.

Қызмет көрсету ортасындағы нсеиелік карталарды қолдану мысалы 
ретінде Мәскеулік дисконтты жүйені (МДС) келтіруге болады. МДС-тың 
әкімшіліктері қызмет көрсету кәсіпорындарымен келісімге отырады. 
Мүндай салада жүмыс жасайтындар, қонак үйлер, туристік фирмалар, 
ресторандар, фирмалар, автокөлікті арендаға беретіндер болуы мүмкін. 
Клиент “конак картасын“ сатып алады да қызмет көрсетулерден жеңілдік 
алуы мүмкін. Қонак картасы ол пластикалық карта, онда клиент жайлы 
барлық мәліметтер мен картаны иемдену уақыты (жүмыс істеу уақыты 1 
жыл) клиенттің қолы болады.

Төлем төлеу кезінде қолма қол акшасыз жолдық карталар жэне атаулы 
чектер қолданылады. Жолдык карталар белгілі бір суммаға ғана беріледі. 
Сондықтан да клиент осы суммаға ғана сәйкес қонақ үй мен қызмет
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корсетулерді тандай алады. Қонак үй чектің көшірмесін алады, өйткені 
чектік компания алдын ала төлеп қойған клиенттің акшасынан төлеуге 
ксмілдеме береді. Жолдык чекті баска бір адамға беруге болмайды, бірақ кез 
кслген банкте қолма кол акшаға айырбастауға болады. Атаулы чектер 
Гюйынша кажетті төлемді төлеу керек болған кезде клиенттің өзі кол кояды. 
( >сындай төлемдер аркылы конак үй есепшотына белгілі бір уақыт керек.
* ).немдік зерттеулерге жүгінсек: 1 орында кредиттік карталар аркылы төлеу 
орын алады; 2 орындарды чектер; 3 орынды қолма кол төлеу орын алады. 
ІІІетел елдерінде қолма қол ақшамен төлеу өте сирек кездеседі. Ресейде 
Гіірінші орында колма қол төлеу орын алады. Несиелік карталар мен чектер 
жоғары дәрежелі қонақ үйлереде болады. Қолма кол төлемдер қонақ үйді 
Гшрлық жайсыздықтардан кұтқарады. Пластикалық карталармен толеу 
жүйесі қонак үйдің дэрежесін жоғарлатады, әлемдік стандартқа сай және 
нееиелік төлемдердің клиентгерін өзіне тартады.

Түрғаны үшін есеп жүргізулін ережелері. Қонак үй кызметтері 
үсынған ережелерге сай түрғаны үшін төлем біртүтас есептік сағатқа сай 
жергілікті уақытпен 12 сағатты қүрайды. Түрғаны үшін есепті төлеу қонак 
үйге кіргеннен бастап есептеленеді. Жарты күн түрғанына қарамастан есеп 
бір күндік болып есептелінеді.

Шығу кезіндегі кешігулер (12.00 бастап 17.59 дейін) алты сағатқа дейін 
сигаттық есеппен төленеді. 18.00-ден бастап 23.59-ға дейін шығудағы 
кешігулр жарты күндік деп есептеленеді.

Нөмірлік қор қызметіне бірнеше бөлімдер тиесілі, олар:нөмірлік корды 
Гшсқару қүрылымы (3-сурет).
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Нөмірлік корды баскару кұрылымы

Қонақтарды қарсы алу
жэне орналастыру қызметі

1. Қонақтардың бөлімі
2. Швейцарлар

қызметі
3. Жүк тасушылар
4. Консьерлер бөлімі
5. Автотүрақ болімі
6. Транспорттык

бөлімі
7. Қызмет көрсету

Қызмет көрсетуші Шару аш ы л ы кпен
персионал бөлімі қамтмасыз ету кызметі

1. Әкімші 1 .Қонактардың
2. Байланыс бөлмелерін жинайтын

қызметі бөлім
3. Касса 2. Химиялық тазалау
4. Түнгі аудит З.Бакылаушы топ
5. Брондау 4.Қызметкерлер

бөлімі бөлмелерін жинайтын
бөлім
б.Шаруашылык
бюросы бөлім

3 -  сурет. Нөмірлік қорды баскару күрылымы

Қабьидау жэне орналастыру бөлімі - келген конакатрды, клненттерді 
қабылдап, калаған бөлмелеріне орналастырып, оларға жоғарғы сапалы 
қызмет көрсету функцияларын атқарады. Олар:

1. Нөмірлік корды сату;
2. Олар туралы деректер жинау жэне енғізу;
3. Қонактарды кабылдап, оларды тіркеп, бөлмелеріне жеткізіп салу;
4. Қонак карточкасын жасап, оларды тіркеу;
5. Брондық тапсырыстарды өңдеу;
6. Қонактарды қызықтырушы ақпаратпен камтамасыз ету;
7. Төлем күжаттарын дайындап, төлеуғе көмектесу;
8. Қонактарға көрсетілген барлык кызмет түрлерін сапалы аткару.
Осы бөлім персоналдары конақ үйде болып жаткан барлық процестерге

толыгымен араласып, күнделікті болып жатқан проблемаларды шешуге 
дағдылануы керек.
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Әкімші (гесерііоп) - бұл кызметкер конактарды карсы алып, тіркеп, 
юлсм құжаттарын дайындап, конактардың барлык мәселелерін шешеді, яғни 
Гііи ыт-бағдар береді.

Баітапыс цызметі - бүл бөлім қызметкері конак үйдегі барлык 
ипііланыс бөлімдеріне жауап береді.

Касса - бүл бөлім кызметкері төлем күжаттарын кабылдап, оларды 
жицартып және күнделікті есеп дайындау жүмыстарын аткарады.

Түнгі аудит - бүл бөлім кызметкерлері баска кызметкер демалып 
жптқан кездесолардьщ қызметтерін атқарады.

Брондау бөлімі - бүл бөлім қызметкерлері конақ үйге тапсырыс берген 
опрлық мәліметтерді өңдеп, күнделікті есеп жасап, соны кадағалаумен 
іііімалысады.

Қызмет көрсетуші персонач бөлімі - бүл болім қызметі қонактарға 
жске кызмет көреетуші қызметкерлер бөлімі. Бүл бөлім қызметкерлері 
ириайы киім киеді.

Тасымачдаушы - конақ үй нөмірлеріне жүкті жеткізіп берумен 
ийпалысады және хатты, заттарды және т.б нәрселерді жеткізіп береді.

Шеейцарлар - қонақ үйдің кіре беріс есігінде кезекшілікте түрады. 
Қопақтарды ең бірінші қарсы алады, есік ашады, олар қонақ үйдің беті 
оолып табылады.

Жүк гпасушылар - бүлар автотүрактан,таксиден,басқа да сырт жақтан 
конақ үйдің есік алдына дейін жеткізіп берушілер.

Консьерлер бөлімі -  бүл латын тілінен алынған , «жеке қызметкер» 
дсген мағына береді. Олар қонақтардың барлык мүмкін болатын тілектерін 
орындауға міндетті.

Автотүрақ — бүл бөлім кызыметкерлері қонақ үй алдынан автотүракқа 
жеткізіп жэне керісінше әкеліп берумен айналысады.

Транспорттыц бөлім - қонақтарға көлік берумен және оған қоса 
жүргізуші берумен айналысады.

Қызмет көрсету бюросы - бүл бөлім қызметкерлері админстратор 
Кіісында орналасады олар қонақтарға іскерлік ақпаратар жеткізу,бос уакытын 
і і і і м д і  өткізу, демалу ақпараттарды жеткізеді,гигиеналык жағдайына жауап 
Оереді, химиялық тазарту, кнім жуу, жөндеу жүмыстарымен жэне т.б. 
жүмыстармен айналысады.

Қорытынды: Сонымен орналасудын тәртібі кездесуден, тіркеуден, 
кілтті тапсырумен және немірге дейін шығарып салудан түрады. Кездесудін 
скі түрі болады: әуежайда немесе вокзалда, веетибюльде немесе қонал үй 
іілдында. Алыс жағдайдағы кездесулер қонакпен жақын танысып, қонақ үй
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мен кызметтер жайлы атап өтуге мүмкіндік береді. Мүндай кездесулерді 
брондау кезінде келіседі.

Тақырыпка арналған әдістемелік нүсқаулар: Материалды меңгеру 
үшін қонак үйдегі кызмет көрсету технологиясы үйымына назар аудару 
керек.

Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Алексеев В.В. Заемный труд в гостинице // Туристические и 

гостиничные услуги: бухгалтерский учет и налогообложение. 2016. № 2. С. 
52 - 54.

2. Лойко О.Т.Туризм хозяйство-Томск:ТПУ, 2005.
3. Чудновский.А.Д. Туризм и гостиничное хозяйство-М.: ЮРКНИГА,

2005.
4. Бородина В.В. Ресторанно-гостиничное бизнес-М:Книжный мир,

2001.
5. Браймер Р. А. Основы управления в индустрии гостеприимства М.,

1995
6. Организация и технология гостиничного обслуживания: Учебник для 

нач.проф. оброзования/ Под ред. А. Ю. Лапина.-М., 2001.
7. Гостиничное дело: учебник / под ред. д. иск., проф. Н.М. 

Мышьяковой, к.культ., доц. С.Г. Шкуропат. -  СПб.: Изд-во СПбГУСЭ, 2013.
— 314 с.

«Қонақ үйдегі қызмет корсету технологиясы» тақырыбы бойынша 
студенттердің оқытушылардың қатысуымен орындайтын өзіндік 
жүмыстарына арналған сүрактар мен тапсырмалар.

Репродуктивті деңгей:
1. Негізгі кажетгі міндеттерді атап өтіціз, кабылдау кызметі мен 

орналастыру кызметкерлері үсынатын, туризм индустриясының 
профессионалды стандартын сай?

2. Нөмірлік корды кызмет көрсететін қызметтердіц негізгі міндеттерін 
көрсетіңіз.

Репродуктивті практикалық деңгей:
1. Қонақ үйдегі кызмет көрсету технологиясына сипаттама.
2. Қонак үйдегі негізгі және қосымша қызмет көрсету түрлерін атаңыз. 
Шығармашылык деңгей:
1. Еліміздегі қонақ үйлерге жалпы шолу.
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2. Әлем елдеріндегі танымал конак үйлер кызметі туралы баяндама
жнчу.

Практикалық сабақтын жоспары:
Тақырып: Қонак үйдегі кызмет көреету технологиясы
Мақсаты: Қонақ үйдегі қызмет көрсету технологиясының мәнін ашу
Жоспар:
1. Қонак үйдегі кызмет көрсетудің қарапайым технологиялық үлгісі.
2. Қонақ үй мекемелерінің қызмет көрсету технологияларының 

қпгидалары.
Әдістемелік нүсқаулар: Материалдарды менгеру үшін қонақ 

уйлердегі қызмет корсету технологиясы мен түрлерін аныктау

2-ТАҚЫРЫП. ТУРИСТІК ҚОНАҚ ҮЙ КЕШЕНІНІҢ 
ҚҮРЫЛЫМЫ

Максаты: Туристік қонақ үй кешені үгымының мағынасын ашу және 
Оиюқару қүрылымын қарастару

Жоспар:
1. Басқару күрылымы, үйымдастыру үлгісі, конак үй циклі
2. Негізгі кызметтер.
3. Қазақстан Республикасындағы кейбір отельдерді басқару 

Күры лы мы
Тақырыпқа қатысты негізгі үғымдар: Баскару қүрылымы,

уйымдастыру үлгісі, конақ үй циклі.

Басқару қүрылымы, үйымдастыру үлгісі, қонақ үй циклі (Уокер 
бойынша)

Қонақ үй шаруашылығында менеджменттің негізгі төрт функциясы
бар.

Жоспарлау функциясы. Туризимнің басқарушылык жүйесі 
стратегиялық көру және болжаушылыкқа негізделуі керек. Көру негізнде 
(бүл жерде, бізді болашақта көрсететін «суреттер»), менеджменттің жетекші 
мдеясы ретінде, осы күрылымның өміршендігі мен дамуын қамтамасыз 
стетін катынастың максаттары мен нормаларын үсынатын Комапанияның 
еаясаты эзірленеді.

ауданда бизнес дамуына арналған мақсаттар тағайындауға
катысуы.
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орынның ағымдағы бәсекеге кабілеттілігінің анализі. 
ауданның бәсекеге қабілекттілік стратегиясының жасалуы, оның 

ерекше айқындамалары.
Кәсіпорын кызметін жоспарлау түсінігі негізінде болашақ 

максаттардың, кұралдар мен койылған мақсатқа жету үшін кәсіпорын 
мақсаттары қандай болу керек және оның жүмыскерлері не істеуі керек 
деген сүраққа шешім кабылдауда кәсіпорын дамуының басқаруы және 
қүрылым әдістерін сапалы, сандык жэне уақытша айқындалуының жүйелі, 
ақпараттык өңделуінің үрдісі жатыр.

Жоспарлау проңесі үйым деңгейіне сэйкес іске асырылады.
Стратегиялык жоспарлау (жоғарғы деңгей). Осы деңгейдегі 

жоспарлаудың негізгі мәселесі үйым өзінің нарықтык жағдайда өзін қалай 
үстайтындығын аныктауда түрады.

Жоспарлаудың орта деңгейінде - тактикалык жоспарлаумен 
айналысады, стратегиялык мақсатқа жету жолындағы кезеңдік мақсттары 
айкындалады. Тактикалық жоспарлау негізінде стратегиялықпен ұксас 
болып келеді. Старатегиялык жоспарлау кезінде туған идеялар.

Үшінші деңгей - шүғыл жоспарлау - кызметтің стандарттары мен 
жұмыс сипаттамалары. Бұл эркім өз күшін ұйымның жалпы жэне негізгі 
мақсаттарына жетуге бағыттайтын жүйе.

Жоспарлау функциясы көмегіммен ұйымдағы белгісіздік мәселесі 
белгілі бір дэрежеде өз шешімін табады. Жоспарлау менеджерлерге аталған 
мәселені тиімдірек шешуге септігін тигізеді.

¥йымдастырушылык функциясы. Басқарудың ұйымдастырушы - 
лық функциясы кез келген туристтік ұйым кызметінің техникалық, 
экономикалық, әлеуметтік - психологиялық жэне құкыктык реттелуіне 
бағытталған.

Экономикалык тұрғыдан қарасақ, ұйымдастырушылық қызмет 
кэсіпорын жұмысын оның жоғарғы әсерлілігіне алып келеді.

Персоналды басқару тұрғысынан, ол жүмыстың маңыздылығын 
көрсетеді жэне оны орындаушыларға жүктейді.

Менеджер міндеттерді бөледі жэне жауапкершілікті орнатады, яғни, 
бұл жерде компанияның барлык бөлімшелері арасында тұракты жэне 
уақытша қарым - катынастын орнатылуы, нактылы тэртіп пен оның 
функционалдандыру шартттары туралы сөз етіліп отыр. Бұл компаниямен 
айкындалған максаттарға жету үшін адамдар мен кұралдардың бірігу үрдісі.

Үйымдастыру басқару функциясы ретінде жұмыс кұрылымын 
калыптастырады, оның негізгі компонеті адамдар болып табылады. 
¥йымдастыру үрдісі кэсіпорын колемі мен оның мақсаттарына назар аудара
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отырып, бәлімшелерді қалыгпастырады және жектейді. Технологиялар мен 
персонал, ұйым өз жоспарын іске асыру үшін және соның негізінде қойылған 
мііқсатқа жету үшін қажетті элементтер қатары.

Жоғарғы жетекшілер оннан кем бағынушыларды баскарыгі отырған 
кезде, баскарудың төменгі деңгейіндегі жетекшілер оданда көп 
кызметкерлерге басқару жүргізе алады. Осыған байланысты, 
(іпскарушылыктың нормаларын анықтайтын маңызды екі факторды бөліп 
корсетуге болады (бір менеджер тиімді басқара алатын кызметкерлер еаны) - 
упқыт пен жиілік, яғни, менеджер әрбір кызметкермен қанша уакыт өткізуі 
ксрек және каншалықты жиі өткізуі керек.

Бүл критерий көп жағдайда менеджердің бағынушылармен сэйлесе алу 
кабілетіне, шешілетін мэселенің қиындык деңгейіне, еңбек үрдісіне, 
қызығушылық деңгейіне тәуелді.

Демек, үрдістің үйымдастырылуы - баскарудың екінші функциясы. 
«Үйым» терминінің көпшілік мағынасы ішінен баскарушылық функциясы 
мпгынасында көбінесе екі мағынасы қолданылады:

1. ¥йым - бүл адамдар ортақ кәсіппен біріктірілген жағдайда орын 
илатын карым - қатынас, күқык, максат, рөл, кызмет түрі жэне өзге 
факторлар түріндегі жүйе қүрылымы.

2. ¥йым - бүл кәсіпорын кұрылымы жүзеге асырылатын және 
сақталатын процесс.

Мотивация басқару функциясы ретінде осы сүракты карастыру 
Гшрысында менеджмент осы мәселенің екі аспектісіне қарай ыңғайланады: 
саяхаттау мотивациясына (мотивтер) жэне еңбек қатынастары 
мотивациясына.

Еңбек қатынастары мотивациясы персоналды белсенді еңбек қызметіне 
ыіггаландыратын стимулдар жиынтығы,яғни үйымдастырушылык кештері 
оі кізілгеннен соң менеджер жұмыстың тиімді орындалуын қамтамасыз етуі 
керек.

Ынталандыру (материалдық жэне моральдық). Негізінен 
ым галандыру - еңбеккен деген ішкі талпыныс.

Бұл жерде маңыздысы еңбекке деген қызығушылық болып табылады. 
Мотивацияға деген дэстүрлі кадам, қызметкерлер тиімді жұмыс жасауы үшін 
кажет ресурстар, активтер деген сенімге негізделеді. Нэтижесінде, менеджер 
күнделікту персонал кызметін ынталандыру мэселесімен бетпе-бет келіп 
отырады, яғни, олардың бар күш-қуатын нақтылы жүмыстың орындалуына 
Гшгыттау мәселесі.

Сонымен катар, мотивацияның заманауи теориялары бар, оларды екі 
гопқа бөлуге болады:
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1. Мотивацияның тұлғаның баскаша емес осылай істеуіне ішкі 
ынталануының идентификаңиясына негізделетін мазмұнды теориялары. (А. 
Маслоу, Ф. Герңберг, т.б. теориялары).

2. Мотиваңияның үрдістік теориялары - адамдар тәрбие мен танымды 
ескере отырып, өздеріне калай үстайды соған негізделеді (күту теориясы, 
әділдік теориясы жэне Портер - Лоулер мотиваңиясы моделі).

Басқару тәжірбиесі жогаргы нәтижелілік толык қанағаттанушылықтың 
салдары емес, себебі екендігін растайды. Мотивацияны әр түрлі жолынын 
барлығымен байланысты, менеджер міндеті:

- қызметкерге салыстырмалы қатты әсер ететін критерийлер жиынын 
орнату;

- жүмысшылар мотивациясына жағымды атмосфераны қалыптастыру;
- өз қызметкерлерімен белсенді араласу, себебі екі жақты қарым - 

қатынас мотивацияның мызғымас негізін қалыптастырады.
Бакылау функциясы. Бақылау - іс жүзінде жеткен нәтижелерді 

жоспарланғандарымен салыстыру үдерісі. Бакылау үдерісі барысында 
менеджер кызметкерлерге бүйрық берумен қатар, үйыммен белгіленген 
жоспарлардың орындалуы мен ішкі және сырткы орта сұраныстарынын 
канағаттандырылу сэттілігін бағалайды.

Бақылау функциясы классикалық менеджментте -  үйым қызметі 
көрсеткіштерін орнатылған стандарттармен салыстыра отырып, ұйымды 
кажетті (дүрыс) жолда үстап отыруға мүмкіндік беретін басқарушылық 
қызметгің түрі.

Басқарушы функциясы барлык басқарушылык кызметтің соңғы нүктесі 
болып табылмайды.

Жоғарғы деңгей менеджерлері өз уақытының көп бөлігін жоспарлау 
мен бакылау функциясының іске асырылуына жұмсайды. Ал төмен деңгей 
(сызыктық) менеджерлері кадрларды таңдау мен еңбекті үйымдастыру 
шаруаларымен айналысады. Кез келген деңгей менеджерлерін нәтижеліктің 
негізгі екі критерийі бойынша бағалайды: қажетті нәтиже мен тиімділікке 
жету мүмкіндігі, осы нәтижеге ең аз, шығын көлемімен жету мүмкіндігі.

Менеджменттің мінсіз және ортақ моделі жок, алайда тұтынушының 
барлық қажеттіліктерін канағаттандыру қажеттілігіне бағытталған шешімдер 
қатаң түрде бекітілген баскарушылык иерхиясына сүйенеді. Әрбір жеке 
кәсіпорын үшін менеджмент өз алдына ерекше болып табылады. Барлығы 
бірдей қолданатын тек жалпы заңдылықтар мен белгілер бар. Қазіргі 
жағдайларда, баскару жүйесі бәсекеге кабілетті болуы үшін карапайым 
жэне ыңғайлы болуы шарт. Ол келесідей сипаттамаларға ие болуы керек: 

Баскарудың деңгейінің азғантай саны;
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Оолімше;
Тұтынушыларға оңтайландырған қызметтер өндіріеі мен жұмыс 

ү і і ы м дастыры лу ы.
Барлык конак үйлердің менеджменттерінің нақтылы иерархиясы 

Гіолады және соның шеңберіне оның барлык мүшелері өз дәрежелеріне сай 
нрнайы орын алады.

Басқару стиліне әсер ететін типологиялық ерекшеліктер. 
Менеджмент мыналардың көмегімен жүзеге асады:
1. Жоғарғы баскарушылык бөлім - кәсіпорын иегерлері. Бас директор 

жлпс оның орынбасары (Бас менеджер).
2. Бас директор - бұл кәсіпорын игері мен басқарушы персонал және 

кслуші қонақтар арасындағы делдал.
3. Баскарушылык кұрылым құрамына шұғыл шешімдер кабылдау 

дсцгейіне жүретін Бас директордың орынбасарын (Бас менеджер) қосады.
4. Өз бөлімшелері деңгейіне шұғыл шешімдер қабылдай алатын 

күрылымдық бөлімшелер жетекшілері және олардың орынбасарлары.
Нөмірлік қор менеджерлері:
- кабылдау бөлімі менеджері (Ғгопі ОГПсе);
- бөлме тазалаушылар бөлімі менеджері (Ноике кееріп§);
- киім тазалаушылар белімі менеджері (Зесигііу).
Сусындар мен Тағам белімінің менеджері:
- шеф аспаз;
- мейрамхана қызмет көрсету бөлімінің менеджері;
- банкет бойынша менеджер;
- ауыспалы аспаздар;
Маркетинг бойынша менеджерлер:
- коммерциялық кызмет менеджері;
- Ьизіпезз-Сепіег менеджері;
- аудандық жэне коммерциялық менеджерлер;
Қаржы бөлімі менеджерлері:
- бас бухгалтер;
- кадрлық бөлім менеджері(Нитап Кезоигсе);
- ГіСпезхСепіег менеджері;
Қонақ үй жүйесін баскару факторлары мынаған байланысты болады:
1. Кәсіпорынның меншік формасына.
2. Қолданыстағы ресурстар тізбесінде.
3. Маркетингтік саясатты жүргізу тэсіліне.
4. Топ менеджмент күрылымына.

Квалификацияланған мамандармен жабдыкталған шағын
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5. Адам ресурстарын баскару стиліне.
6. Сапа жүйесіне және т.б.
Басқару жүйесінің түрлері:
1. шетелдік менеджментті пайдалану арқылы басқару;
2. экімшілік конақ үйлер.
3. жеке меншік қонақ үйлер.
Кең тараған түрі баскару жүйесіндегі шетелдік менеджментті қолдану 

тәсілі, себебі, халықаралық қонак үйлер тізбесі танымал бренд конақ 
үйлерін басқару, франчайзингтік тәсілмен дамушы қонақ үйлерді басқару. 

Шетелдік менеджментті пайдалану жүйесінің артықшылықтары:
- брендтің танымалдылығы;
- маркетингтік саясаттың жоспарлы жүйесі;
- компьютерлік брондау тэсілінің жаңартылған үлгісі;
- конақ үй жүйесінде жинақталған каржыны дамуға жүмсау;
- корпоративтік мәдениеттік дамыту үлгісі;
- персоналдың кваликаңиялық білім деңгейін әрдайым жоғарылату;
- мотивация элементтерін моралдық және материалдық стимулға 

пайдалану;
- барлық функңиялардың мониторингін жасау;
- бакылаудың қатаң жүйесін пайдалану;
- қосымша кызмет түрлерінің максимум көлемін пайдалану;
- клиенттерді орналастыру мен кабылдаудың жоғары сервисін көрсету; 
Шетелдік менеджментті колдану тэсілінің кемшіліктері:
- қонақ үй кэсіпорынының басшылары жағынан бақылудың катаңдығы;

Қонак үй бизнесін жүргізуде жекелеген эдіс тэсілдерді қолдану 
мүмкіншілігінің жоқтығы;

Стандартты кызмет көрсету түрінің озгертілмеуі.
Қонақ үй жүйесін басқарудың екінші түрі. Әкімшілік конак үйлер. Бүл 

министірліктер, шетел елшіліктерінің, мемлекеттік мекемелердің 
қүрьшымына кіретін қонақ үйлер.

Әкімшілік конақ үйлердің басқару жүйесінің артықшылықтары: 
бюджетген қаржыландырылуы;
брондау арналарының мемлекеттік кэсіпорындар арқылы 

толтырьшуы;
эр түрлі тарифтік жоспардың қолданылуы.

Осы тәсілдің кемшіліктері:
басқару стилінің мемлекеттік кәсіпорынға сэйкестендірілуі; 
атының мемлекеттік кэсіпорынмен сай келуі;
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маркетингтік іс -  шаралапға каржы бөлінбеуі; 
рентабельдік көрсеткіштің төменділігі; 
персоналды квалификациялык окытылуға жібермеуі; 
қосымша сервистің қарастырылмауы; 
басқару жүйесінің тиімсіздігі.

Үшінші тәсіл. Жеке меншік конак үйлер. Бүл үйымдық кұқыктық 
формалардың және меншіктің эр түрлі үлгісін қолданады. Ол конақ үйлер 
кіпакстандық және шетелдік туристерге бағытталып салынады.

Бүл тэсілдің артықшылығы:
шешім коллегиялық түрде қабылданады;
акциялардың, бағалы - кағаздардың, вексельдердің шығарылу

мүмкіндігі;
қаржылык ресурстардың тартымдылығы немесе тартылуы; 
жоспарлаудың қысқа мерзімдік түрін пайдалана алуы; 
қосымша сервистің стандарттык ассортиментін пайдалана алуы.

Кемшіліктері:
жаңа технологияны қолдана алмауы; 
персонал мотнвациясының теменгі деңгейі; 
баскару жүйесінің тиімсіз эдіс - тәсілдерің колдануы.

Сонымен катар кейінгі кезде тертінші тэсіл, яғни коммерциялық емес 
комақ үйлердің басқару жүйесі пайда болды. Бүл коммерңиялық емес 
үмымдар қүрған эр түрлі меңенаттар қаржыландыратын қонақ үйлер. Олар 
ллеуметтік мэдени, діни т.б. бағыттағы қонақ үйлер жатады. Қонақ үй 
косіпорны мына функцияны атқарады:

әр түрлі іс - әрекетке кеткен шығындарды жаба білу; 
барлык бақылаушы органдарга ашық болуы; 
барлық ресурстарды максималды тиімді пайдалану; 
қонақ үй қызметтерінің функцияларын анықтау.

2. Қонақ үйдің негізгі қызметтері
Қонақ үй кэсіпорындарының үйымдастырушылық қүрылымы -  бүл 

омың менеджментінің әкімшілік-иерархиялық жүйесі. Бүл жүйеге қонақ үй 
месі, бас директор, бас директордың орынбасары, нөмірлік қор директоры, 
қабылдау бөлімі қызметі, болме тазалаушы болімінің жетекшісі, киім 
газалаушылар белімінің жетекшісі, бас инженер,қауіпсіздік қызметі 
жетекшісі, тамақтану бойынша диреқтор, шеф -  аспаз, мейрамхана 
директоры, ауыспады аспаздар, аудандық коммерциялық жетекшілер, каржы
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бөлімі директоры, бас бухгалтер, каееир, кадрлық бөлім жетекшісі, қызмет 
кәрсету директоры кіреді.

Қонакжайлылық индустриясы компанияларында алға койылған 
максаттарға жету үшін нактылы үйымдастырушылық қүрылым дайындалуы 
керек,ал онын ішіндегі жүмыс барлык жүмыскерлер арасында бөлінуі қажет.

Сонымен қатар,күрылым жүмыскерлердің шешуші функциялардың 
тиімді түрлендіру және персонал тарапынан міндетті күш - жігердің болуын 
қамтамасыз ету үшін де керек.

Үйымдастырушылык күрылымды өңдеу барысында мамандар 
максатты функциялар мен үйымның функционалды элементтерінен 
шегінеді. Бірінші -  үйымның негізгі функциялары, олар өндірістік үрдісті 
қамтамасыз етеді, өзіне өнімнің іске асырылуын, үсынылуын косатын соңғы 
өнімге бағытталуы, маркетинг жэне үйымның каржыландырылуы. 
Функционалдык элементтер де менеджмент үрдіеінң маңызыд бөлігі болып 
табылады. Бүл соңғы өнімге бағытталмаған функциялар немесе әрекеттер, 
максатты функцияларға қолдау көрсетеді және күрамына келесілер кіреді: 
экімшілік колдау, жоспарлау, сапаны қадағалау және т.б. Функционалды 
элементтерге қауіпсіздікті қамтамасыз ету, инженерлік қамтамасыз ету, 
бухгалтерлік есепті жаткызуға болады. Үйымдастырушылық қүрылымды 
дайындау барысында кәсіпорын иерархиясындағы деңғейлер саны да 
маңызды орын алады, топтық баспалдақтар тік қатар бойынша түрған 
уақытта схема бойынша жетекші мен бағынушы арасында қарым -  қатынас 
орнатылады. Осы схема бойынша эрбір персонал мүшесі 
үйымдастырушылық қүрылымныдағы өз орнын білуі керек.

Алайда, мүмкіндігінше иерархиялык деңгейлердің санын азайтуға 
тырысу керек. Қарсы жағдайда бүл карым -  катынас жүйесіне кері эсерін 
тигізіп, теріс моральдық эсері болуы мүмкін. Жоғарыда айтылып өткендей, 
аткарылатын кызметіне конақ үй персоналы келесідей кызметтерге бөлінеді:

• нөмірлік корды басқару қызметі (СПиР, бөлме тазалаушы 
қызметі, нөмірлерді тазалау бойынша инспектор,қауіпсіздік қызмет, т.б.);

• экімшілік қызмет (хатшылық, қаржылық қызмет, кадрлық 
кызмет, техникалық қызмет бойынша қызмет, т.б.);

•  коғамдық тамақтану кызметі (асхана, мейрамхана, банкетинг 
қызметі ,мейрамхана қызметкерлері кызметі, т.б.);

•  инженер -  техникалық қызмет (бас инженер, байланыс қызметі, 
электрик);

•  көмекші қызметтер
• қосымша қызметтер.



І ліді әрбір кызметтің функциясын карастырып өтейік, содан саралай 
іісіа- ііерсонал кажеттілігін есептеп шығарамыз.

Қабылдау мен орналастыру қызметіне, брондау, тіркелу, орындарды 
иі|Ш і'у,КОнактарға түрлі акпараттық кызмет көрсетулер, түрақтағаны үшін
1 1 1  іісм қабылдау жэне кажетті қүжаттар енгізу кіреді. Бүл кызмет 
мімдеттеріне, сонымен бірге, конақтар жэне нөмірлік қордың жағдайы 
іурнлы ақпарат базаны енгізу мен жүмыс қалпында үстап отыру енеді.

Түрақгау кезінде қонактарға қызмет көрсету мерзімінің созылуына, 
к.оііактың бір нөмірден екіншісіне көшірілуіне қажет жағдайда тұрактағаны 
үіиіп төлем қабылдауға, клиент қалауы бойынша қосымша кызметтердің 
корсетілуіне экеледі.

Қабылдау жэне орналастыру кызметі қонақ үйде орындарға өтініштерді 
жипаумен жэне брондарды қабылдаумен айналысады, яғни әлеутті 
клиенттерге қызмет көрсетеді.

Қонактарды қабылдау жэне өрналастыру бойынша қонақтарды 
іүрақтауга қабылдаған, төлем қабылдаған және клиентке шөт үсынған агент 
ксзекші экімші конақтарға кажетті акпараттың жеткізілуіне, сонымен бірге, 
қүжаттардың жиналуына, сакталуына, кілттердің берілуіне, сэйкес қүжат 
Гюйынша нөмірді брондауға міндетті, сөнымен бірге, телфөн операторы 
гслсфон шалулардың жалпы шотын есептеп отырады жэне олардың төленуін 
қадағалайды.

Нөмір эксплутациясы жэне кызмет көрсету функциясы -  туристерге 
момірлерде қызмет көрсетуін қамтамасыз етеді, нөмірлердің қажетті 
сапитарлық -  гигиеналық жағдайын жэне түрақтау өрындарында жайлылық 
дсңгейін реттеп өтырады, туристерге тұрмыстык кызмет көрсетулер 
үсынады. Қызмет қонақ үйдің бас менеджерінің орынбасарымен -  Отель -  
менеджерімен басқарылады. Көп қабатты немесе бірнеше корпустардан 
түратын көнак үйлерде қосымша қызмет көрсету персонлаы қабат немесе 
корпус бойынша ұйымдастырылған. Қызмет кұрамына төсекпен камтамасыз 
сгетін, кейбір қонак үйлерде -  кір жуу, тұрмыстық қызмет шеберханалары, 
г.б. төптар кіреді. Осы кызметке де белсенді ддемалысты, сауықтыру 
ксштерін, спөртпен шұғылдануды, жаттығуларды, жөрықтарды 
үйымдастыратын топтар да кіреді. Кей жағдайларды бұл топты дербес болім 
ретінде карастырады. Оның басында туристік -  сауықтыру жұмысы 
бойынша фитнес -  инструктура түрады.

Тазалаушылар кызметі -  номірлердің, холлдардың, эжетханалардың, 
дэліздердің жэне өзге де ішік бөлмелердің тазалығы үшін жауап беретін 
конақ үй шаруашылығының бөлімі.
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Қоғамдык тамактану қызметі кәсіпорын конақтарына мейрамханада, 
кафеде, барларда кызмет көрсетілуін камтамасыз етеді және банкет, 
презентация үйымдастырушылар бойынша сұрактарды шешеді. Сусындар 
және тамақтану бөлімінін менеджеріне шеф — аспаз басқарған асхана, 
аспаздар, кондитерлік цех, өндірістік қойма бөлімдері де бағынады.

Сусындар жэне тамақтану бөлімінің менеджерінің ассистентіне 
даяшылар, музыканттар, бармендер, мейрамхана ішінде қызмет 
көрсетушілер бағынады. Осылай, сусындар және тамақтану бөлімінің 
менеджеріне өндіріс жұмыскерлері, ал сусындар жэне тамақтану бөлімінің 
менеджерінің ассистентіне кызмет көрсетуші персонал бағынады. 
Міндетгерді булай белу тиімді әрі қисынды.

Инженерлік -  техникалық қызметтің маңызы кез келген конақ үй 
комплекстерінің заманауи жоғары технологиялық жабдыктармен 
жабдықталуына қарай күннен күнге өсуде.

Қызметті техникалық бөлім менеджері басқарады.Бүл кызмет екі 
болімге бөлінген. Кезекші бөлім техникалык бөлім менеджері ассистентіне 
бағынады,ал жөндеу шеберге бағынышты.

Инженерлік -  техникалық кызметтің бүлай күрылуы колдау тапқан, 
себебі жондеу топтарының барлығы жөндеу жүмыстарымен айналысатын 
үйымдарға кететін шығындарды азайтуға мүмкіндік береді.

Кадрлык қызмет жүмысының маңызы:
• үйым кадрларының қүрамы (жоспарлау, таңдау және жалдау 

босату, т.б.);
• жүмыскерлерді оқыту (қайта оқыту, персоналдыц аттестациясы 

мен бағалау, т.б.);
• еңбек үйымдастыруының жоғарылауы, қауіпсіз еңбек 

жағдайыныц жасалуы, т.б.
Әр квартал сайын конак үй персоналынын аттестациясы болуы керек. 

Е::сі аттестациялык жүйе бар:
• эксперттік (субьективті болып табылатын эксперт топтарының 

криитерилер бойынша баға беруі);
• техникалық параметрлерді бағалау жүйесі (мысалы , немірді 

тазалау үшін қанша уақыт керекдандай алгоритм бойынша жүмыс жасайды, 
т.б.).

Шаруашылық кызмет -  конақ үйдің ең ірі бөлімі. Күнделікті түрғын 
бәлмелерінің көптеген санын тиісті дәрежеде үстау үлкен жауапкершілік пен 
дәлдікті талап етеді. Осы қызметті басқарушы жетекшіден 
үйымдастырушылық кызметтің, талап етушіліктің ,ен жоғарғы стандарттарға
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ілій болуға деген ұмьылыстың болуы талап етіледі. Қонактардан алынған 
сауалнамалар көрсеткендей, конақ үйдегі тазалық пен реттілік -  конақ үй 
іицдаудағы шешуші критериийлер.Тәжірибиелі кызмет жетекшісі келесі 
і'режелерді үстануы керек:

өзіне бағынған қызмет көрсетуші персоналды рационалды және 
тиімді колдану;

қызмет жүмысында тиімді әдістер мен технологиялық үрдістерді
қолдану;

әрдайым бақылау жүргізу ,жүмыста тап түйнақтай болу; 
әр нәрсеге объективті түрде қарау; 
әрдайым инвертаризация жүргізіп отыру; 
пайда болған мэселелерден қашпау;
жоғары мәдениет пен мораль ережелерін үэым ішінде сактау; 
бағынушылардың арасында сыйластық, үжыдык, өзара көмек 

корсету қатынастарын баулу.
Қонақ үйді басқару -  бүл билікпен бөлінген акционерлер жиналысы 

(қонак үй иелері) жэне акционерлер жиналысының кызығушылықтарын 
қоргайтын бас менеджер (аткарушы директор). Қонақ үй басқармасының 
басты міндететрініц қүрамына кіреді: жоспарлау, үйымдастыру, барлык 
кызметті жүйелеу, сонымен бірге, кадрларды таңдау мен орналастыру, 
қойылған максаттарға жету дәрежесін бағалау.

Акционерлер жалпы жиналысында тағайындалатын бас менеджерге 
келесідей міндеттер жүктеледі және күкықгар беріледі:

• барлық өндірістік шаруашылык басқарманың жүзеге асыру;
• барлық банктік қызмет түрлерін қолдана алу, оның ішінде 

кредиттер,шотгар ашу мен жабу, шоттарға бақылау жасау, қолма қол акша 
плуға чектер жазу;

•  кез келген жерде кәсіпорын қызығушылықтарын көрсете алу;
• үйым басқарушысы ретінде келісім шартгарға кол кою;
• есептер мерзімділігін, баланстар мен шоттарды, табыс пен 

ішйданы бақылау.
Алайда әрқашан конак үй кызметкерлері өз клиентерінің 

қажетгіліктерін толығымен канағаттандыра алмайды. Қонақ үй персоналы 
імыдамдылык,шешім тапкыштық сияқты касиеттерге ие болуы керек жэне 
қонақтың сұранысын қанағатгандыру үшін оны тыңдай алуы қажет. Есте 
сактайтын жайт -  қонақтар үшін ең жаманы қызмет көрсетущі персоналдың 
сыйламағандығы және тыңдамағандығы. ¥йым жұмысының тиімділігі еңбек 
болінісі мен оның даму деңгейіне байланысты деп есептеледі.
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Қонақ үй кәсіпорынынын үйымдастырушылык қүрылымы.
Қонак үй тағайындалуымен, оның деңгейімен, нөмірлік корының 

көлемімен, орналсуымен, конактар спецификациясымен және өзге де 
факторлар мен айкындалады. Ол эрбір жүмысшыға тапсырылған күкықтар 
мен міндеттердің көрінісі болып табылажы. Осы орайда кез келғен қонақ 
үйде бар негізгі қызметтерді бөліп көрстеуге болады: 

экімшілік -  баскарушылық қызмет; 
кабылдау мен орналастыру кызметі; 
нөмірлік қорға қызмет көрсету кызметі 
қоғамдық тамақтану қызметі; 
коммерциялық қызмет; 
инженерлік -  техникалық қызмет.

Әкімшічік қызмет конақ үй кешенінің барлық қызметтерін 
үйымдастыруға жауапты, қаржылық, кадрлық мәселелерді шешеді, қонақ үй 
персоналына кажетті еңбек жағдайын жасаумен айналысады, бекітілғен 
еңбек нормаларының бүзылмауын, техникалық, эколоғиялык қауіпсіздікті 
кадағалайды.

Қызмет күрамы: хатшылық, кадрлык кызмет, каржылык кызмет, 
техникалық қауіпсіздік бойынша инспектрлік.

Қабылдау және орначастыру қызметі нөмірлерді брондау, қонақтарды 
қабылдау, оларды тіркеу, әр түрлі кызмет көрсету, сонымен бірге шыгарып 
салу кызметтерімен айналысады.

Қызмет қүрамы: орналастыру бойынша директордың
орынбасары, әкімшілер қызметі, портье, паспорттық жэне аныктамалык 
үстел кызметкерлері, швейцарлар, жүк тасушылар, кауіпсіздік 
қызметкерлері.

Нөмірлік қорга қызмет көрсетушілер қызметі туристерге нөмірлерде 
қызмет көрсетуін камтамасыз етеді,нөмірлерде қажетті санитарлык -  
гигиеналық жағдайын жэне түрактау орындарында жайлылық деңгейін 
реттеп отырады, туристерғе түрмыстық қызмет көрстеулер үсынады.

Қызмет күрамы: эксплатация бойынша директор, менеджер
орынбасары, кабат бойынша персонал, жоғары тазалыкшы, тазалыкшылар, 
қабат кезекшілері, кастелянттар.

Қогамдық тачақтану қызметі кәсіпорын қонақтарына мейрамханада, 
кафеде, барларда қызмет көрсетуліун қамтамасыз етеді жэне банкет, 
презентация үйымдастырулар бойынша сүрақтарды шешеді.

Қызмет қүрамы: менеджерлер, аспаздар, асхана жұмыскерлері, зал 
администраторлары, зал даяшылары, банкетинг қызметкерлері.
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Коммерциячыц қызмет шүғыл және стратегиялық ижоспарлау, 
мірсетілетін кызметті оптимизациялау мәселереімен айналысадьқнарык 
жигдайы мен тұтынушылар талабын зерттейді.

Қызмет кұрамы: коммерциялык директор, маркетинг кызметі,
жнрнамалар.

Қаржычц цызмет шаруашылык жэне каржылык кызмет нэтижелеріне 
ииализ жасайды.

Инженер.чік-техникачыц цызмет санитарлык -  техникалык 
пормалардың сақталуына, электротехниклык кызметтердің дүрыс жасалуына 
мүмкіндік береді. Инженерлік-техникалык кызметтін маңызы кез келген 
қомақ үй комплекстерінін заманауи жогары техникалық жабдыктармен 
жибдыкталуына карай күннен күнге өсуде.

Көмекші цызметтер жуу, тігін, химиялык тазалау қызметтерін үсына 
отырып, қонқ үй комплексі кызметін камтамасыз етеді.

Қосымша цызметер ақылы қызметтер болып келеді. Оларға келесілер 
жіггады: бизнес-цент, спорт -  сауықтыру орталығы, шаштараз кабинеті, 
сауда киоскалары. Қонак үйді басқарудың идеалды моделі жоқ. Алайда 
Гіарлығы түтынушы қажетгіліктерін жоғары денгейде жалпы заңдылыктарға 
сүйене отырып қанағаттандыруғатырысады.

Қазіргі жағдайларда, басқару жүйесі бэсекеге қабілетті болуы үшін 
қарапайым және ыңғайлы болуы шарт. Ол келесідей сипаттамаларга ие 
болуы керек:

Басқарудын деңгейінің азғантай саны.
Квалификацияланған мамандармен жабдыкталған шағын

болімше.
Түтынушыларға оңтайландырылған қызметтер өндірісі мен 

жүмыстың үйымдастырылуы.

3. Қазакстан Республикасындағы кейбір отельдерді баскару 
Күрылымы.

Қазакстандык конак үй бизнесі үлкен даму үстінде. Бірақ нарықтың 
осімі негізінен іскерлік туризммен камтамасыз етілген. Қазакстандық 
Туристік ассоциациясы мен қонақ үйлер мен мейрамханалардың 
Қазакстандық Ассоцнациясының мэліметі бойынша келушілік туризм 
көлемінің 80 -  85 %-ы іскерліктен түрады.

Қонак үй мейрамханалык қызмет түрлерін дамыту теңденцияларынын 
талдамасы ел экономикасының аса маңызды бағыттары деп 
'іүжырымдалады. Оған алдымен мемелекет ықпал етуі тиіс. Осы жағдайда
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заман ықпалына қарай дамуда мемлекет эрдайым басты рөлде. Мемлекет бұл 
саланы дамытудың стратегиялык әзірлемесінің орындалуын қатаң 
қадағалауы тиіс.

Басқа елдер тәрізді Қазақстан да қонақ үй шарушылығын дамытудағы 
басты мэселе -  білікті кадр тапшылығы. Сонын салдарынан еңбекті 
үйымдастыру тиімсіз болып отыр. АҚШ-тағы қонақ үй -  мейрамханалық 
желілер маусымдық жүмысшы күші есебінен иғеріледі. Олар бүл істі дайын 
кызметкерлерді артығымен үстайтын үйымдарды өздеріне жүмыска тарта 
отырып орындайды. Ал осы тәрізді тәсілдер Қазақстанда мүлдем жоқ. 
Тәжірибесіз маманның сапалы оқу курсынан өтуіне көп уакыт қажет. 
Еліміздің қонақ үй мейрамханаларында дайындыксыз жүмыскерлердің 
еңбегін пайдалану қүбылыс оте жиі үшырасады. Ол өз кезегінде үгылысқа 
алып келеді.

Қызмет көрсету сапасы жағынан Отандық қонак үй -  
мейрамханалардың дамыған щетел қонақ үйлерімен бәсекеге түсуі екіталай. 
Қонақ үйлеріміздің басым бөлігінде қызмет көрсету сапасының сын 
көтермейтіні - шындық. Қонак үй шарушылығының дамуына ішкі және 
сырттан келушілік туризімінің есебінен келушілердің санының өсуі эсер 
етеді. 2004 жылдан сырттан келу туризмнің үлесі ішкі туризмге 
қарағанда 41 % -ға өсіп қарқынды дамуда, ал ішкі туризм келушілері 17,4 %
- ға әсті.

Жалпы республикада қонақ үйлер, мотельдер 639 және келушілерді 
конак үйлерге орналастыруммен айналысатын 163 жеке кәсіпкерлер болды. 
Қонақ үйлердің бір уакытгағы сыйымдылығы - 43801 орын, нәмірлер саны 
19552 қүрады. Бір орта статистикалык қазақстандық қонақ үйге 86,8 орынға
40,2 немір келді. Ал бір нөмірдің ортша сыйымдылыгы -  2,2 екі адамдық 
орын.

«Қазақстанда да қонақ үй шаруашылығының көне тамыры тереңде 
жатыр. Оның пайда болуы алғашкы қоныстардың, келік жолдарының жэне 
сауда қатынастарының дамуымен байланысты.Алғашқы қонақ үйге үқсас 
ғимараттардың ашылуын біздің эрамыздын алғашқы ғасырына қатыстыруға 
болады.

¥лы  Жібек жолы бойындағы аймактардың зерттелуінен біз көне 
көпестермен саяхатшылардың үлкен керуендермен түйелер арқылы 
катынайтынын білдік. Олар керуен жолының бойындағы қалаларда немесе 
елді-мекендерде шатыр қүрып түнейтін болған.Қазақ хандығының күрылуы 
конак үй шаруашылығына еш кері әсерін тигізбей,біркалыпты дамуды 
байқатады. Қонак үй кешендері дамуының одан арғы тарихы Қазақстанның 
Ресейге косылу кезеңі болып табылады.
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XIX ғасырдың алғашқы жартысының соңына карай Қазакстан 
іолыгымен Ресей империясының кол астына енген кезде соғыс 
ыіргниыстарын,жаңа жолмен калалардың салынуы конак үй 
міііруашылығының одан ары карайғы дамуын талап етті. Сол жылдардағы 
і ч і і ш қ  үйлердің мысалы ретінде бекеттірді,қонак үй палаткалармен 
інптырларды айтуға болады. Осылайша каркынды дамыған Қазақстан конак 
уй шаруашылығы 1903 жылы Алматы каласында алғашқы «Европа» конак 
үіііиің салынуына әкеп соқты».

«Тарнхты артқа тастаған Қазакстанда қазір 1559-ка жуық қонак үй 
>ку.мыс істесе,оның басым көпшілігі Астанада, Алматыда, Қарағандыда,
11 і і . і і ы с  Қазақстан және Оңтүстік Қазақстан обылыстары аумағында 
ормаласкан.Қонак үй шаруашылығын туристік шаруашылыктан бөліпкарауға 
оолмайды. Ал соңғысымен біздің елдің жағдайы тамаша емес. Әрине сыртқы 
гуризм бізде біршама жақсы дамыған: казакстандықтар үшін шетелде 
дсмалуды эдетке айналдырған -  45,8%, ішкі туризм бойынша -  37,9% 
корсетсе, туристердің Қазақстанға келу көрсеткіші небәрі 16,3%-ке ғана 
жстеді. Мемлекет осылардың соңғысына мүқтаж, себебеі оның аркасында 
слге шетелдік валютаның көп келуімен, өндіріс салаларының қарқынды 
дамуына бастау алады.

Қазақстанға туристерді келтіру үшін біркатар жүмыстар атқарып, онын 
іімінде қонақ үй инфраструктурасын қолға алу керек. Еліміз карқынды 
днмудың нарықтык жолына түскендіктен Қазақстан көптеген шетелдік 
.ірііггестерімен жүмыс жасап, эр каладағы біріккен өнеркэсіптермен жэне 
шетел өкілеттіліктерімен қатар эр қаланың қонақ үй омірі біршама қайта 
жанданды. Жаңа қонақ үйлер пайда болып, ескілері жаңартылып немесе 
қайта күрделі жөндеуден өткізілді».

Айта кетерлік жайт, Қазакстандағы бірдей жүлдызды қонақ үйлердін 
сапа деңгейінің эр түрлі екендігі ешкімге жүмбак емес. «Тіпті арнайы маман 
смсс, карапайым турист көзімен-ак кейбір жүлдызы төмен конақ үйлердің 
колайлығымен кызмет көрсету деңгейі, оның жоғары жүлдызды 
«ағайындарына» қарағанда элдекайда биік екендігін көруге болады. Дәлірек 
айтсак, сол сияқты, бірак төмен деңгейлі бағамен колайлы, европалық 
деңгеймен салынған 3 жүлдызды конак үй, тек бизнес туристерге ғана емес, 
сонымен катар Қазақстанның табиғат кереметін тамашалауға келғен 
қарапайым шетел конактарына да үнайтыны сөзсіз. Сондықтан да Қазақстан 
қонак үйлері ең алдымен елге келетін туристер ағымының 86 % қүрайтын 
алыс шетел адамдарының, содан кейін тек 14 % кұрайтын ТМД туристерінің 
қалауынан шығуға жүмыс істеуі қажет.



Қонак үй кәсіпорындары кез келген туристік онімнің базасы болып 
отыр. Кез келген сапарда орналаетыру қызмет жиынтығының кұрамына 
кіреді, өйткені келген жерінде адамның түзейтін орыны болу керек . Бүл 
негізгі қызметті қызмет көрсету деңгейі жэне типтері бойынша 
ажыратылатын конақ үй кэсіпорындары көрсетеді.

Статистика мэліметтері бойынша Қазақстан Республикасында 2011 
жылы қонак үйлердің 64,1%-ті кішігірім кэсіпорындарына, 26,1%-ті орташа 
кәсіпорындарына, 9,8% -ті ірі кэсіпорындарына жатады».

Қонак үйдің номірлік корының көлемі бойынша ер ірілері Алматы мен 
Астана қалаларында орналаскан. Алматылык қонак үйлер орта есеппен 
148,8 орын, 72,5 нөмірге ие, А станада- 66,2 орынға 38,4 нөмір. (кесте 8).

ҚР-ның статистика мэліметтеріне карағанда, конақ үй жэгн қонақ үйлік 
кәсіпорныдар саны жалпы республикада жэне облыстарда артыпи келеді. 
(Алматы, ОҚО, Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Астана қалаларында).

К е с т е  8

Үш жылдағы орналастыру объектілерінін саны, бірлік

Р /с А й м а қ т а р  а т а у ы О р н а л а с т ы р у  о б ъ е к т іл е р ін ің  

с а н ы ,б ір л ік

2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0

1 Қ а з а қ с т а н  Р е с п у б л и к а с ы 5 2 8 5 6 2 6 7 7

2 А қ м о л а  о б л ы с ы 3 8 5 3 7 1

3 А к т ө б е  о б л ы с ы 21 1 7 16

4 А л м а т ы  о б л ы с ы 3 3 3 7 1 1 6

5 А т ы р а у  о б л ы с ы 31 3 3 2 9

6 Ш Қ О 12 1 2 1 8

7 Ж а м б ы л  о б л ы с ы 13 1 4 15

8 Б Қ О 6 2 6 0 6 0

9 Қ а р а ғ а н д ы  о б л ы с ы 11 1 2 1 2

10 Қ о с т а н а й  о б л ы с ы 11 1 0 1 2

11 Қ ы з ы л о р д а  о б л ы с ы 18 1 9 1 9

12 М а ң ғ ы с т а у  о б л ы с ы 2 4 2 5 2 6

13 П а в л о д а р  о б л ы с ы 3 7 3 7 3 6

14 С Қ О 1 0 10 1 2

15 О Қ О 7 0 7 5 7 5

16 А с т а н а  к а л а с ы 4 8 5 9 6 4

17 А л м а т ы  к а л а с ы 8 9 8 9 9 6

%
110



Қазіргі уакытта конак үй шаруашылығын меншік формасы бойынша 
(ніду маңызыд болып отыр. 2010 жылдың өзінде орналасу орнының 29 
к.кіиорны мемлекеттік меншікте, 410 -  ы жеке меншікте, 30-ы -  өзге
< ндердің, олардың заңдык түлғаларының және азаматтарының меншігінде 
Оолды. 2004 жылмен салыстырғнада 11 шілдеде 1995 жылғы «Мемлекеттік 
і к іиорындар туралы» Заңына өзгерістер енгізумен байланысты. Ол 
ініііынша жеке немесе мемлекеттік меншіктегі кәсіпорындарда туристік 
м.пметке рүқсат етілген. Жеке меншіктегі 410 кәсіпорынның 42-сі шетелдік 
і .і і і.ісушылармен біріккен кәсіпорындар меншігінде. 469 орналасу орнының 
Гшрлык меншік түрі бойынша 403 орны калалық аймакта 66-сы 35 облыстың 
ііүылдық аймағында орналасқан. Батыс Қазақстан, Қызылорда, Маңғыстау 
оГілыстарының ауылдық аймактарында орналасу орындары жок еді.

Жеке меншіктегі 410 кәсіпорынның 42-сі шетелдік катысушылармен 
оіріккен кәсіпорындар меншігінде. 469 орналасу орнының барлык меншік 
іүрі бойынша 403 орны қалалық ймақта, 66-сы -  35 облыстың ауылдык 
нймағында орналаскан. Батыс Қазақстан, Қызылорда және Маңғыстау 
оГілыстарыеың ауылдык аймактарында орналасу орындары жок еді. 2015 
жылы 2014 жылмен салыстырғанда 115 бірлікке, 2013 жылмен 
пілыстырғанда 149 бірлікке өсті, яғни 1,2 жэне 1,28 есе өсті. Жеке 
мсііпііктегі қәсіпорындар саны мемлекеттік меншікке карағанда элдеқайда 
жоғары болып келеді (кесте 9 ).

К е с т е  9

Түруды үйымдастыру, меншік саны бойынша қызметтер 
үсынатын субъектілер саны, бірлік

Р /с Қ ы з м е т  ү с ы н у ш ы  

с у б ъ е к т іл е р

Б
ар

л
ы

ғы

С о н ы ң  іш ін д е

М
ем

л
ек

ет
ті

к

м
ен

ш
ік

К
ек

е 
м

ен
ш

ік

Ш е т е л д ік  

қ а т ы с у ы м е н  

б ір л е с к е н  

к ә с іп о р ы н д  

а р  м е н ш іг і

Б а с қ а

м е м л е к е т т е р д ің  

, о л а р д ы ң  

з а ң д ы
т ү л ғ а л а р ы  м е н  

а з а м а т а р ы н ы ң  

м е н ш іг і
I Б а р л ы ғ ы 1 2 7 3 2 5 1 2 1 8 3 5 3 0
2 М е й р а м х а н а л а р ы 3 5 5 4 3 3 3 1 2 1 8

б а р  қ о н а к  ү й л е р д ің
қ ы з м е т г е р і

3 М е й р а м х а н а л а р ы 5 5 0 5 5 3 9 10 6
б а р  қ о н а қ  ү й л е р д ің
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к ы з м е т т е р і

4 Д е м а л ы с  
к ү н д е р ін д е  ж э н е  

қ ы с к а  м е р з ім д і  

т ұ р у д ы ң  ө з г е  д е  

к е з е н д е р ін д е  
т ү р ғ ы н  ү й  б е р у

3 3 0 13 3 1 2 13 5

5 Т у р и с т ік  

л а г е р л е р д е м а л ы с  

э э н е  о й ы н  -  с а у ы қ  

п а р к т е р і

2 1 1 2 0

6 Т ұ р ғ ы н  ү й л е р д ін  
б а с к а  т ү р л е р і

1 7 2 1 4 - 1

Жылма жыл республикадағы конак үйлер саны артып келеді. 
Мемлекет меншіктегі конак үйлері екі жылда 7 бірлікке ғана артқан. Ал жеке 
меншіктегі кәсіпорындар 70 бірлікке өскен.

2015 жылы 1 қаңтарда республнкада 195 қонақ үйлер, мотельдер, 
жатакханалар тіркелген. 2010 жылмен салыстырганда конақ үйлердің, 
мотельдердің, жатақханалардың саны отыз бірлікке артқан. Қонақ үйлердің 
басым бөлігі қалаларда орналаскан. Республика бойынша кішігірім 
кәсіпорындардың саны басым болып келеді.

Байқап отырғанымыздай ішкі туризм мен сырткы туризм қарқынды 
дамуда,соған байланысты қонак үй бизнесіне деген сүраныс арта түсетіні 
сөзсіз. Жоғарыда атап өткендей қарқынды дамып жатқан конақ үйлер 
қатарына люкс классты конақ үйлерді жатқызамыз. «Деректерғе сүйенсек, 
елімзде мүндай қонақ үйлердің саны 70 екен, ал олардың жалпы нөмірлік 
қоры - 6432 номерді кұрайды. Оның біраз бөлігі Алматы мен Астана 
қалаларына тиесілі. Қонак үй шаруашылығы саласында дәл осындай 
үлестілірімді инвестияциялық саясаттың көбінесе ірі компаниялардың 
колдауымен өткізілетіндігімен түсіндіреміз. Төмен бағалы конак үйлердің 
даму деңгейі жоғары классты конак үйлерден біршама төменірек. Мүндай 
күбылыстың ең басты жағымсыз жағы -  элсіз бәсекелестіктің пайда болуы. 
Бірақ ,жалпы Қазақстан экономикасының дамуын ескерсек, қонак үй 
шаруашылығы одан әрі дами түспек деген болжам жасай аламыз.Қазірдің 
өзінде инвесторлар тарапынан Қазақстандағы қонақ үйлердің кұрылысына 
бөлінген каржы қоры Ресей мен Еуропа елдерімен салыстырғанда инвестция 
қорынан асып түседі. Еалымдардың зерттеулеріне сүйенсек 2010-2030 
аралығындағы қонақ үй бизнесінің даму мүмкіншіліктері өте зор».
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«Стандарттау — нормалар, ережелер жэне талаптар бойынша 
орпатылатын қызмет: оның мақсаты өнім қауіпсіздігін, жұмыс және 
кі.пметпен қоршаган ортаны, тугынушының омірін, денсаулығын жэне 
мүлігін қамтамасыздандыру; техникалық жэне ақпараттық сыйыстыру, 
сопдай-ақ өнімдердің өзара алмасуын; өнім сапасын; ғылым, техннка жэне 
іехпология деңгейінің дамуына сәйкес жүмыс жэне кызмет; өлшемдердің 
бірігуі; ресурс түрлерінің барлығын үнемдеу; табиғи жэне техногенді 
ішаітардың туындау мүмкіндігін ескере отырып шаруашылык нысандарын 
кнуіпсіздендіру; елдің қорғаныс қабілетін және мобильдік дайындығын 
қамтамасыздандыру».

«Қазіргі уакытта стандарттау максаттары онын екі бірдей маңызын 
корсетеді. Бір жагынан басты мақсаты — бүл қауіпсіздік бойынша міндетті 
іалаптарды орнату, техникалык және ақпараттық сыйыстыру, сондай-ак 
опімдердің езара алмасуы жэне шаруашылык нысандарының кауіпсіздігі, ал 
скінші жағынан —  өнімнің тұтынушылдык көрсеткіші бойынша оның 
сапасын жоғарылату негізінен кепілдемелер жасау жэне ресурстарды 
үпемдеу.

Стандарттау бойынша нормативті кұжаттарға Қазақстанның 
мсмлекеттік стандарттары жатады; стандарттау бойынша нормалар, 
срежелер жэне кепілдемелер; ортакказакстандық техника-экономикалық 
ііқпараттарды топтастырушылар;салалармен кэсіпорындар стандарттары; 
гылыми-техникалык, инженерлік жэне де басқа қоғамдық ұйымдардың 
стандарттары».

«Туристік жэне конакүйлік кызмет корсету стандарттары Қазақстан 
І’сспубликасының мемлекеттік стандарттау жүйесінің бір бөлігі болып 
іабылады, ол жүйе туризм және конақүйлік менеджмент саласында 
мақсаттармен тапсырмаларды анықтайды, негізгі ұстанымдарды жэне жүмыс 
үііымдастырылуын, нормативті құжаттардың санатын, стандартгардың 
гүрлерін және халықаралык ынтымақтастык бойынша негізгі шартгарды. 
Туристік кызмет көрсету орісінің стандарттау максаты көрсетілген сапа 
деңгейімен және турөнімнің немесе жеке туристік қызметгің тұтыну 
қауіпсіздігін қамтамасыздандыру, туристік онім тұтынушыларының 
мүдделерін нарыктағы ізгіліксіз бәсекелестіктен қорғау.

Х а л ы қ а р а л ы қ  ж э н е  о т а н д ы қ  м а ш ы қ т а н у д а  с т а н д а р т  д е г е н  с ө з  а с т ы н д а  

с т а н д а р т т а у  б о й ы н ш а  н о р м а т и в т і  қ ұ ж а т  д е п  ұ ғ а м ы з ,  о л  к е л і с і м  н е г і з і н д е  

ж а с а л а д ы ,  м а ң ы з д ы  с ұ р а қ г а р  б о й ы н ш а  м ү д ц е л і  ж а қ т а р д ы ң  б а с ы м  б ө л і г і н і н  

қ а р с ы л ы қ  т у д ы р м а й т ы н ы  ж а й л ы  м і н е з д е л е д і  ( ө н д і р у ш і  ж э н е  т ү т ы н у ш ы ) ,  

м а іс ү л д а н ғ а н  о р г а н м е н  б е к і т і л г е н  ж э н е  к о л д а н у ғ а  м і н д е т т і » .
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«Стандарт конақүй қызметін нарықта ретгеудегі эсер ететін қүрал болып 
табылады, яғни әділетсіз өндірушілерден саудашыларға дейін және конакүй 
кызметін түтынушыларға әсер ететін қүжат. Стандарт ез 
табиғатында шамалы қажетті талаптарды реттейтін, кез келғен өнімді 
немесе кызметті өзінің деңгейіне сэйкес кауіпсіздігіне, сапасына жэне де 
тағы басқа критерияларға арналады.

Стандарттың нысаны болып: қызмет көрсетудің қызмет көрсетуші 
өндіріс үдерісі, немесе оның корытындысын стандарттауға жатады. Қызмет 
көрсету дегеніміз орындаушы жэне түтынушының арасындағы қарым- 
қатынасы, сонымен қатар жеке қызметтеғі орындаушының түтынушының 
кажеттіліғін канағаітандыру болып табылады».

«Байқап отырғанымыздай ішкі туризм мен сыртқы туризм қарқынды 
дамуда,соған байланысты қонақ үй бизнесіне деген сүраныс арта түсетіні 
сөзсіз. Жоғарыда атап өткендей қарқынды дамып жаткан конақ үйлер 
қатарына люкс классты конақ үйлерді жатқызамыз. Деректерғе сүйенсек, 
елімзде мүндай қонақ үйлердің саны 70 екен, ал олардың жалпы нөмірлік 
қоры - 6432 номерді қүрайды. Оның біраз бөліғі Алматы мен Астана 
қалаларына тиесілі. Қонак үй шаруашылығы саласында дэл осындай 
үлестілірімді инвестияциялык саясаттың көбінесе ірі компаниялардың 
қолдауымен өткізілетіндігімен түсіндіреміз. Төмен бағалы қонақ үйлердің 
даму деңгейі жоғары классты конақ үйлерден біршама төменірек. Мүндай 
кұбылыстың ең басты жағымсыз жағы — әлсіз бэсекелестіктің пайда болуы. 
Бірақ ,жалпы Қазақстан экономикасының дамуын ескерсек, қонақ үй 
шаруашылығы одан әрі дами түспек деген болжам жасай аламыз.Қазірдін 
өзінде инвесторлар тарапынан Қазақстандағы қонак үйлердің қүрылысына 
бөлінген қаржы коры Ресей мен Еуропа елдерімен салыстырғанда инвестция 
корынан асып түседі. Ғалымдардың зерттеулеріне сүйенсек 2010-2030 
аралығындағы қонақ үй бизнесінің даму мүмкіншіліктері өте зор».

Инвесторлардын қүрылыстарды баскару мен рэсімдеу жұмыстарында 
да, кұрылыстың эксплуатациясы мен қонақ үй менеджементіне де көбінесе 
шетелдік мамандырдың жүмылдыруын кадрлардың жетіспеушілігімен 
байланыстырамыз. Соның әсерінен люкс классты қонақ үйлердің барлығы 
шетелдік менеджментпен басқарылады. Ал, бүл шығындарды одан сайын 
көбейтіп жобаның өтемділігіне кері әсерін тигізеді.

«Ең алғашқы халықаралык бренд желісімен ашылған қонақ үйлер 2005- 
2008 жылдар аралығында Батыс Қазақстанда ашыла бастады. Ақтауда, 
Атырауда Кепаіззапсе жэне Атырауда МаітіоП Ехесиііуе Арагітепіз. Тек 
2011жылы ғана ешқандай халыкаралық бренд желісі ашылмады. Оның 
орнына Алматы қаласында осыған дейін Нуай америкалық қонақ үй
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'іииіоінің құрамында болған Какһаі Раіасе конақ үйі ашылды. 2012 жылы 
I .урпбайда Кіхок және Шымкенхте Сапуаз конак үйлері ашылды».

2020 жылдың 13 шілде күні Маңғыстау облысының как жүрегі Актау 
кшшсында «А11 іпсіизіуе А11 Ехсіизіуе» концепңиялы Кіхоз ^ а іе г  \ҮогИ 
ЛкШи атты Орталық Азиядағы ең алғашкы 5 жүлдызды отель ашылады. 
( Іі сльдің жалпы аумағы 150 000 шаршы метрге созылып жатыр. Жеке кұмды 
жигажайы- 420 метр. Күнге кыздырыну мен демалуға арналған 
ссруендеу пирсының аумағы 500 шаршы метр.

Отель Каспий теңізінің табиғаты көркем л<ағажайында орналасқан. 
( і і і м ң  өзінің жеке кұмды пляжы мен мөп-мөлдір көкшіл суы бар.

« К І Х 05 \¥аіег \¥огШ Акіаи» - Ақтау қаласының меймандары үшін де, 
іүргындары үшін де бірінші дәрежелі жаңа орынға айналмак. Қонақтардың 
жпіілылығы үшін біз барлық жағдайларды ұйымдастырдык. Шхо§ Ноіеіх 
/кслісін өзгешелендіріп тұратын ерекшелігі -  әлемнің кез келген нүктесіндегі 
гң озық сервис. Біз Ақтаудағы отельдің концепциясын әзірлеген кезде дәл 
осы қағидатты үстандық. Біздің отель жыл бойы меймандарды кабылдауға 
дайын эрі Орталық Азияда бірінші болып «А11 Іпсіизіуе» түжырамасында 
қызмет көрсетеді. Жаздыгүні де, кыстыгүні де бұл өңір ерекше көркем", - 
дси атап өтті Кіхоз ЧЧ аГег \¥огМ Акіаи конак үйінің бас менеджері Махмүт 
Жарымбетов.

Отель әуежайдан 42 шакырым, Ақтау каласының орталығынан 20 
шакырым (20-30 минуттық жол) жерде орналасқан.
К ІХ 05  \ \ ' а і е г  \¥ог1с1  Л к іа и  ө з і н і ң  м е й м а н д а р ы н а  т е р е з е с і н е н  т е ң і з  к ө р і н е т і н  

м о м і р л е р  м е н  с а л т а н а т т ы  в и л л а л а р д ы ,  б е й н е с і  с ұ л у  ө л к е л е р д і  ұ с ы н а д ы :

I )сІихе тұрпатты 462 нөмір, Оеіихе 8иі1е түрпатты 22 нөмір, Ргезісіепііаі 8иі1е 
гүрпатты 1 нөмір мен 15 жайлы вилла, сонымен бірге мүмкіндігі шектеулі 
жандарға арналған нөмірлер бар.

Отельдің ең тартымды орындарынын бірі ретінде «\¥а[еі' \УогІс1» суда 
көңіл көтеретін бақты атап өтуге болады. Су сырғанақтары мен 
бассейндерінің эртүрлілігі мен аукымы келушілерге ұмытылмас әсер 
сыйлайды: 8расе Воаі, ҒІуіп§ 8а\ү, \¥іпс!і§о аттракциондары, толқынды 
бассейн, «жалкау өзен» аттракционы мен өзге орындар баршылык. Бос 
уақытты өткізгіңіз келсе аталған аумақ ересектер үшін де, балалар үшін де 
колжетімді болады.

Сонымен катар меймандарды жылытылатын бассейндердің әртүрлілігі 
мен аукымдылығы күтіп тұр: теңіз бен теңіз суын паш етер кең көлемдегі 
көрінісі бар бірегей "ІпйпіГу" бассейні мен спа-орталықта жабық бассейн 
орналасқан.

115



К.ІХОЗ \УаІег \\'огісі Акіаи келушілерін ореп аіг концертімен бірге 
мазмұнға толы сауык бағдарламалары, такырыптык кештер мен 
фестивальдар күтіп тұр. Таза ауада демалуды жөн көретіндер отель 
тарапынан бул бағыттағы ұсыныстардың бүкіл спектріне баға бере алады. 
Спорт пен салауатты өмір салтын үнататындар үшін күнделікті спорттык 
жаттығулар үсынылады: скандинав жүрісі, йоға, стречинғ, кроссфит пен өзге 
де жаттығуларды жасай аласыз. Бүған қоса қонак үйде «Ехсіизіуе зрогіз» 
академиясы, кәсіби футбол аланы мен бүкіл халыкаралық стандартқа сай 7 
теннис корты бар.

Бала жастағы меймандар үшін жас бойынша 4 топка арналған (0-3 жас, 
4-8 жас, 9-12 жас, 13-17 жас) Кіху балалар клубы кызмет етеді. 
Аниматорлардың кәсіби командасы әрбір балаға ешкашан үмытылмас 
ерекше әсер сыйлайды.
Яіхоз Х^аіег \¥огІс1 Акіаи —  мемлекеттің жеке инвесторға каншалықты 
жағдай жасайтынын, өлкені инженерлік желілермен және автокөлік 
жолдарымен қамтамасыз ететінін, ал инвестордың өз кезегінде әдемі 
туристік нысан салатынын корсететін жарқын мысал. Қазақстандағы туризм 
дәл осындай серіктестік аркылы дамуы тиіс. Мүнда әркімнің өз рөлі бар: 
мемлекет кепілдіктер мен шарттарды қамтамасыз етеді, ал инвестор дэл сол 
орында туристік өнім шығарады. Туризмді дамыта отырып, біз негізгі 
проблемамен -  жолдың немесе жатын орынның болмауымен бетпе-бет 
келеміз. Әйтсе де дұрыс ынтымақтастыктын арқасында бұл проблемалар 
өзінің үйлесімді шешімін табады. Еске сала кетерлігі, Каспий теңізінің 
жағажайы туристификацияның республикалык картасының ТОП-Ю 
катарына енген болатын. Бұл карта -  мемлекет ең бірінші кезекте дамытатын 
елдің элеуетке ие туристік бағыт-бағдары", - деп атап өтті "Кагакһ Тоигізт" 
¥К " АҚ Басқарма Төрағасы Ержан Еркінбаев.
Осылайша, қазақстандыктарға елдің табиғаты ең көркем өңірлерінің бірі -  
Маңғыстау, Актау каласына сапар шеге отырып, жайлылықпен туған 
мекенді зерттеуде жаңа мүмкіндік туып отыр.

Кесте 10. Орналастыру орындарының топтырылымдылыгы (төсек-орын)

Қ а л а  атауы 2 0 1 5  ж ы л 2 0 1 6  ж ы л
Қ аң тар
н аур ы з

Қ аң тар
м а у сы м

Қ аң тар
қ ы р к үй ек

Қ аң тар
ж е л т о қ с а н

Қ аң тар
н а у р ы з

Қ аң тар
м а у сы м

Қ аң тар
к ы р к үй ек

Қ а за қ с т а н
Р е с ш б л и к а с ы

1 1 0 3 7 7 1 1 3 3 6 7 1 1 8 5 1 3 1 1 8 8 3 5 5 1 1 9 2 9 5 1 2 6 0 7 7 9 1 3 5 2 9 8

А қ м о л а 1 1 9 5 5 1 2 1 7 4 1 2 7 7 2 6 1 2 7 0 3 1 2 6 9 7 11 2 3 1 1 1 4 8 7
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Д к іо б е 3 7 7 1 3 8 8 2 3 9 1 2 3 9 1 2 3 8 7 0 4 0 1 8 4 2 5 9

А лм аты 8 0 3 3 8 8 8 7 1 0 5 5 4 1 0 8 9 0 1 1 2 4 9 1 3 7 6 0 1 5 9 9 3

Д и .ір а у 4 6 2 3 4 6 5 0 4 6 7 1 3 7 8 8 3 7 2 5 3 6 3 6 3 7 2 2

ІіІІГЫ С
Қ ігш қстан

2 7 1 5 2 7 5 6 2 7 6 4 2 7 3 5 2 8 3 8 2 7 7 6 2 8 9 3

)І(іімбы л 2 0 7 4 2 3 6 5 2 4 8 0 2 6 1 4 2 8 6 2 2 7 3 3 2 9 4 9

К іщ ағанды 1 1 3 8 3 1 1 7 1 7 1 2 2 9 6 1 2 3 6 9 1 2 2 9 6 1 2 6 0 9 1 2 9 8 9

Қ осган ай 5 1 0 3 5 8 9 0 5 8 1 7 5 8 9 5 5 7 5 2 5 6 9 6 5 9 1 3

К ьгіы лор да 1 4 9 2 1 4 8 8 149 3 15 1 5 1 5 9 4 167 0 1718

М нц гы стау 3 3 2 5 3 4 0 6 3 4 2 9 3 9 4 6 3 9 8 8 5 2 6 7 5 3 0 0

( )ц т үст ік  
К.ігиікстан

5 3 9 4 5 6 0 4 5 9 1 4 5 8 6 4 5 9 6 3 6 3 3 7 7 3 2 8

1 Іавлодар 5 4 8 4 5 5 7 3 5 6 4 2 5 6 1 8 5 6 8 4 7 0 3 8 7 1 4 9

( 'о л т үст ік  
К азақ стан

2 2 1 9 2 2 4 8 2 1 7 1 2 2 8 6 2 2 9 4 3 5 7 7 3 7 9 5

ІІІы ғы с
К азақ стан

2 1 2 5 9 0 2 1 6 9 8 2 2 0 7 4 2 2 1 8 4 2 2 3 1 9 2 2 7 4 9 2 5 5 3 1

Д ст а н а
қаласы

1 0 5 1 5 1 0 1 6 2 1 0 2 9 7 9 3 2 6 9 4 6 8 10131 1 0 8 8 2

Л л м аты
қаласы

1 1 0 3 2 1 0 8 6 7 1 2 2 7 3 1 2 7 1 0 1 2 6 9 6 12851 1 3 3 9 0

Қазакстандык инвесторлар халыкаралык конак үй желілерін Қазакстан 
парығына енгізу жалғасуда. 2005 жылдан бастап халыкаралық конак үй 
брендтері айтарлықтай көбейді.

2013 жылы халықаралық брендтер арасында ашылған қонак үйлерден ең 
рскордтык жалпы нөмірлік кор 589 күрады. 2013 жылы 3 халықаралык 
брендтік қонак үй желісі қолдануға берілді: Астанада 248 нөмерлі Рагк Іпп 
желісі Кегісіог НоіеІ Сгоир, Алматыда 196 номерлі Везі \¥е8Іегп Ліакепі Рагк
I Іоіеі және Алматыда 145 номерлі Маггіой Іпіетагіопаі компаниясындағы 
халықаралық бренд Тһе Кііг-Сагііоп. Қонак үй саласындағы ең басты 
окиғалар 2014 жылға сәйкес келеді. Олар: Астанада каласында орналасқан 
283 номерге арналған Маггіой, 229 номерлі ПІІІоп Сагсіеп Іпп, Ақтөбеде 
ашылған 177 номерлі 8һегаІоп, 135 номерлі Өскеменде Оесіетап жэне
I ІІымкент қаласында ашылған 186 номерлі Кіхоз конак үйі.
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Кесте 11. Санаттар бойынша орналыстыру орындарының саны

Қ ала атауы
Б

ар
лы

ғы
« 5 » « 4 » « 3 » « 2 » « 1 » Санаты

жоқ
қонак

ү й

Өзғеде
түрғылықты

орындар

Қазақстан
Республикасы

2 3 3 0 2 0 73 13 2 21 17 1 2 4 6 8 2 4

А қмола 3 3 4 1 3 12 1 123 1 94
А қтөбе 7 0 - 1 3 1 1 4 3 21
Алматы 3 0 4 - 3 1 - - 151 149
Атырау 6 7 2 4 16 - 1 3 8 6
Батыс Қазакстан 57 - 3 3 5 1 2 2 23
Ж амбыл 122 - 2 3 - 2 11 0 5
Қарағанды 2 0 7 - 7 10 5 5 9 8 82
Қ останай 102 - 2 2 - 1 7 8 19
Қызы лорда 73 - - 3 - 3 57 10
М аңғы стау 5 9 4 - 10 1 3 7 7
О ңтүстік
Қазақстан

131 1 6 3 - - 86 3 5

Павлодар 7 6 1 - 8 2 1 3 9 2 6
С олтүстік
Қазакстан

63 - - 1 1 - 4 0 21

Ш ығыс
Қ азакстан

3 6 6 1 4 5 2 2 144 2 0 8

А стана каласы 1 67 5 16 2 7 3 - 111 5
А лматы каласы 132 - 2 2 2 5 - - 6 9 10

ҚР бойынша 2010 жылы орналастыру орындарының саны барлығы 
1494 болды, соның ішінде 192-сі жұлдызды қонак үйлер , 806 санаты жок 
қонак үйлер жэне өзге де түрғылыкты орындар 496 бірлік еді. ҚР-да 2010 
жылы орналастыру орындарында кызмет көрсетілген келушілер саны -
2 548 868. Қазакстаннын конақ үй нарығы келесідей жіктеледі:

13 конақ үй 5 жұлдыздыға, 43- і 4 жүлдыздыға, 82-сі 3 жүлдыздыға, 29- 
ы 2 жүлдыздыға, 25-і 1 жүлдыздыға жатады. Тек 5 жүлдызды қонақ үйлердің 
менеджменті шетел баскарушыларымен көрсетілетін болса қалғандарында 
жергілікті топтармен көрсетіледі (4 сурет).
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4 сурет. Орналастыру объектілерін санаттары бойынша бөлу

Бес «5 жұлдызды» халыкаралық желіге жататын қонақ үйлер: 
Длматыда -  Науай Ке§епсу,Тһе Кеаел!, Астанада - Апкага ОКАМ 
ІиІегСоіиіпепІаІ, Пекин Палас 8о1ихе Ноіеі, Азіапа Кіхоз Азіапа РгеяісІеіЦ 
I Іоіеі, Атырауда -  Маггіой Іпіегпаііопаі желісінің бірінші конақ үйі 
1’енессанс Ақтау.

Тәжірибе көрсеткендей, көрсетілетін қызметінің сапасы мен 
бағасының қатынасы факторы нарықта қонақ үйлерді айқындаудың маңызды 
іійырмашылык белгісі болып табылады. Осы «баға-сапа» параметрлеріне 
еойкес қонақ үйлердің бағыттау картасын жасауға болады. Ол бойынша 
қонақ үйлерді 3 топка бөледі:

1 топ -  «5 жүпдызды» класты халыкаралық конақ үйлер, сервистің ең 
жоғары дәрежесі мен ең жоғары баға бойынша кызмет көрсетеді. Бүндай 
қонақ үйдің нөмірінің 1 тэуліктегі орташа багасы 295 $ -3350$ колемінде;

2 топ - «4 жүлдызды» класты халыкаралық жэне қазақстандык қонақ 
үйлер, номірдің орташа бағасы 50 $ -333 $ көлемінде;

3 топ - «3 жүлдызды» класты қазакстандық қонақ үйлер, нөмірдің 
орташа бағасы 30 $ -128 $ келемінде.

Қонақ үйлер мен мейрамханалардың Қазақстандық Ассоңиаңиясынын 
(КАГиР) атқарушы директоры Рашида Шайкенованың козкарасы бойынша: 
«шетелдіктердің қонақ үй бизнесінде деген кінәраттары жоғары баға болып 
табылады, ал олардың жалпы тәмендеуін тек нақты бір түтынушыларға 
козделген әр түрлі бағыттағы қонақ үйлердің қүрылуы ғана әкеледі». 
Көптеген қонақ үйлер түтынушылардың мақсатты тобына нақты 
бағытталмаған. Бірақ кейбір конак үйлер түтынушының эр түрлі топтарына 
бағытталған.
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Мысалы, Шымкентте 3 конак үйі бар «Сапар» компаниясы түтынушының әр 
түрлі топтарына бағытталғаи: УІР клиент үшін, бизнес-класс, орта топтың 
менеджерлері мен мемлекеттік кызметкерлеріне арналған.

Қонак үй шаруашылығында баға калыптасуының анықтаушы 
факторлары бренд, қонақ үйдің орналасуы мен кай класқа жататындығы 
факторлары жатады. Қазірғі кездеғі қонак үй бизнесі нарығындағы бағалық 
тепе-теңсіздік қонақ үй шаруашылығын жэне ішкі туризмнің дамуын 
шектейді. Осы фактор конақ үйдің түрғындарымен толтырылуына эсер етеді.

Қонақ үй нарығының дамуынын келесі маңызды көрсеткіші клиенттің 
төлем қабілеттіліғі болып табылады. ТМД елдерінен және алыс шет 
елдерден келғен және іс сапармен келғен конақ үйлерге орналаскан 
клиенттер мен туристердің санының өсуі қонақ үйлердің қаржылық 
көрсеткіштерін жақсартады.

Резидент-туристер санының өсу жылдамдығы бейрезидент- 
туристердің санының өсу жылдамдығынан асып түсуде, яғни конақ үй 
кәсіпорындары едәуір дәрежеде ішкі нарықта қызмет көрсетеді. Сондықтаи 
конак үйлерде түрғындардың жалпы көлемінің коп болігін резидент- 
туристер күрайды. Бүл негізінен Шығыс Қазакстан облысынан резидент- 
туристерге қатысты.

Қонақтардың басым бөлігім (83%) қонак үйлерде 3 күн мерзімге дейін 
токтаған, олардың кәп бөлігін резиденттер кұрайды. Егер Астана қаласы 
үшін бүл көрсеткіш күніне 1,5 адам болса, Алматы қаласында -  күніне 3,8 
адам. Қонак үйдің рентабельділігін камтамасыз етудің маңызды факторы -  
корпоративті клиенттермен жүмыс. Олар қонак үйлерге экономикалық 
жағынан тиімді болып табылады. Біріншіден, олар іскерлік белсенділік 
кезеңінде жоспарланған уақыт кезіңінде жоспарланған уакыт кезеңінде 
қонақ үйлердің іскер адамдармен қамтылуын қамтамасыз етеді.

Екіншіден, корпоративті клиенттер кымбат номірлер мен қосымша 
қызметтің кең спектірін сатып алады жэне оларға қосымша акы төленбейді.

Үшіншіден, коопоративті клиенттер қонақ үйлерге косымша 
қызығушылық танытады. Ірі компаниялар мен корпорациялар 
,шығармашылық одактар жыл сайын өздерінің серіктестеріне 
конференциялар мен семинарлар жүргізеді,бүндай шараларға жүздеген жэне 
мыңдаған қатысушылар келеді. Оларға орналасудан басқа, қонақта болу 
бағдарламаларын қүру жэне кең қызметтер кешенін көрсету керек. 
Сондықтан, конак үй қэсіпорындары арасында осындай клиенттер үшін 
откір бэсеке орын алады, олардың арасында маркетингтік өткізу саясатын 
жаксы үйымдастырған кәсіпорын жеңеді.
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Қонак үйлер мен мейрамханалардың Қазақстандық Ассоциациясының 
юрттеуі бойынша, отельдердің жалпы түрғындармен толтырылуынан 
ичірпоративтік клиенттер 30- 40 % - ды күрайды. Олардың ішінен Мүнай -  
пп компаниялары 80-87 % табыс әкеледі. Жеке демлатыңдардың үлесіне 
жылына 60-70%  индивидуалдар келеді, негізінен бүлар бизнес -  туристер. 
Қопактардың калған 30-40 % топпен қонақ болатындар тобына жатады. 
Кейінгі жылдары конгрестік туризмнің үлесі едәуір өсті. (30 -  50 %).

Қонак үй кэсіпорнының дамуында қызметкерлер маңызды рөл 
игқарады, өйткені қонақ үйлердің көбісі қонақтарга деген жоғары 
Гіағалылықты көрсетуге тырысады. Сондықтан конак үй қызметін әр 
уақытта жетілдіріп отыру қажет.

Қазақстанда қонақ үйлерде 19552 нөмір бар,оларда 17964 адам қызмет 
корсетеді, яғни 100 нөмірге 91,9 кызмет көрсету персоналы келеді.

Қонақ үйлердің санының өсуінен сәйкесінше осы саладағы жүмыс 
орны да өсіп келе жатыр. 2008 жылдың 1 қаңтарына саланың 
қзметкерлерінің тізімдік саны 17964 адамды қүрады, 2000 жылмен 
сшіыстырғанда 2 ,8 есе өсті. Қызметкерлердің жалпы көлемінен әйелдер -
65,3 %, ерлер - 34 , 7 % -  ды қүрайды.

Қонақжайлылықтың сипатын анықтайтын фактор, негізінен, адамдар 
болып табылады. Қазақстанда казіргі кезде туризм мен қонақ үй 
шаруашылығы бойынша мамнадарды 32 жоғарғы оқу орны дайындайды, 
оның ішінде 17-сі Алматыда орналаскан. Сонымен катар, 124 кәсіби 
мектептер мен колледждерде туризм бойынша менеджерлерді, қонақ үй 
шаруашылығы бойынша мамандарды дайындайды. Оқушылардың 
контингенті шамамен 13 мың адамды қүрайды. Айта кететін жайт, 2006 
жылы ҚР Президентінің «Болашак» халықаралық стипендиясы 
тагайындалатын мамандықтар тізіміне «Қонак үй бизнесі» мамандығы 
спгізілді. Бүл мемлекет жағынан қонақ үй бизнсінін дамуына маңызды мән 
берілетінін көрсетеді.

Қонақ үй кәсіпорынының дамуында үлкен кедергі транспорттык 
ипфрақүрылымның деңгейі болып отыр: әр түрлі аймақтарда орналаскан 
кейбір демалыс базаларына жолдың сапасының нашарлыгынан жету киын. 
Кейбір жерлерде корғалатын автотүрақ пен қонақ үйдің арасы оте алыс, 
сондықтан тасымалдаушылар өз автокөліктерінде түнеуге мәжбүр болады.

Ең басты мэселе болып қонақ үй инфрақүрылымын дамытуға қажет 
қаражаттың кай болігін мемелкет, қайсысын компанияның оздері 
қаржыландыруы керектігін аныктау қалып отыр. ҚР Статистика жөніндегі 
агенттіктін мэліметі бойынш 2007 жылы қонақ үйлерді, туристік лагерьлерді,
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тау турбазаларын, кемпингтерді дамытуға тартылған ннвестициялар көлемі 
65923593 теңгені құрады.

Қаражаттың көп бөлігі жеке инвестицияның есебімен жиналған. Батыс 
аймағында жоғары дәрежелі отельдерге инвестицияны қазакстандық 
девелоперлік «Сарііаі Рагіпегз» компаниясы салған. Екі 5 жұлдызды конақ 
үйдің қүрылысына инвестицияның жалпы көлемі 40 млн. долларды қүрады. 
Инвестиция туралы 08.01.2003 ж жаңа занның шығуына байланысты ірі 
жэне орта конак үйлер күрылысы мен жөндеуіне тек шет елден ғана емес, 
отандық шет елдік инвесторлары да тарту мүмкіндігі пайда болды. Заң 
отандык жэне шет елдік инвесторлар күқықтарын теңдестірді. Отандық 
инвесторлар да салық преференцияларын ала алатын болды.

Қаржыландыру көзінің бірі шағын кәсіпкерлікті даиыту коры болып 
табылады. Оларға жоспар бойынша туристік инфракұрылымның объектілері 
күрылысын қаржыландыру мүмкіндігін карастыру берілген: шағын қонак 
үйлер, мотельдер, қонактьщ үйлер, бизнес жэне шопинг -  орталықтары, 
туристік жэне шаңғы базалары, киіз үйлік лагерьлер.

Қонақ үй шаруашылығынын дамуына белсенді инвестпциялық 
саясатты отандык банк, кұрылыс, жылжымайтын мүлік, мүнай саласының 
өкілдері де жүргізе бастады.

Қонақ үй бизнесінің ерекшелігі қонақ үй баска да биизнес сияқты тек 
пайда көзі ғана емес, сонымен катар банк депозиті жэне бағалы қағазды алу 
эдістерімен бэсекелесетін капиталды тиімді орналастыру болып табылады. 
Себебі, жақсы орналасқан қонақ үй -  банкротқа үшырай қоймайтын, түрақты 
сенімді пайда көзі. Сонымен бірге, қаланың орталығына жақын орналаскан 
қонақ үй орналасқан жер телімі уакыт өте келе кымбаттай түседі, ол қонақ 
үйдің нарықтық бағасын жоғарылатады.

Болашақта инвестиция жағынан тартымдысы экспресс класты қонақ 
үй нөмірлері немесе жоғары қызмет көрсететін табысты үй болады. 
Сонымен катар, бай шетелдіктер өмір бойына нөмірлерді сатып алатын 
хоум -  отельді де болашағы бар. Олар Қазақстанда болғанда оған кез -  
келген уақытта кіре алады, олар жок кезде нөмірді баска адамдар 
жалдайды. Казіргі заманда қонақтарды орналастырудың жаңа тәсілі- 
кәсіпкерлер бір үйден бірнеше пәтерлерді сатып алып біріктіру арқылы 
қонақ үйге айналдырады.

Жүргізілген зерттеу бойынша туристер Қазақстандағы жабайы 
табиғатты (74%) көшпенділердің мәдениетін (63%) тауларды (59%) шексіз 
кеңістіктер мен даланы (68%) кәргісі келеді, сондықтан щетелдіктерді қазақ 
тағамдарын, үлттық ойындарды көре алатындай арнайы үйымдастырылған



пуылдар арқылы тартуға болады. Мысалы, көршілес Монғолияның Улан -  
Ііаторында киіз үйлерден түратын аранйы қалашық жасаған.

Республиканың қонақ үй нарығын талдау оның жақын арадағы 
діімуының келесі тенденцияларын көрсетті: халықаралық операторлардың 
келуі нарықтың жақсы дамуы мен сапасының осуіне алып келеді, жерғілікті 
операторлар орта деңғейлі қонақ үй сеғментін дамытады, ал жеке 
кэсіпкерлер отбасы типіндеғі қымбат емес қонак үйлерді дамыта алады. 
Қазақстан алдағы 4 -5 жылда туристердін келуін он есе көбейтсе ,онда орта 
деңғейдеғі туристерге арналған конақ үйлерді салу арқылы қонақ үй 
бизнесінің карқынды дамуына әсер етеді.

5 суреттен ішкі туризм 35%, сырттан келушілер 9% жэне сыртқа 
шығушылар 56% қүрайтынын көруге болады. Ал туристік фирмалардың 
қызмет көрсеткен келушілер санының динамикасы 2008 жылы келу туризмі 
36 мың, шығу туризмі 261 мың, ішкі туризм 175 мың 2015 жылы келу 
туризмі бес мыңға төмендеді, шығу туризм де 67 мың адамға төмендеді, 
ішкі туризмге келетін болсақ ол да 53 мың адамға төмендеген.
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2019 жылдың 9 айының қорытындысы бойынша Қазақстандагы қонақ 
үйлер саны бойынша ШҚО, Алматы жэне Ақмола облыстары көшбасшы 
болып қала береді. Бүл туралы ҚР ¥ЭМ  Статистнка комитеті хабарлайды. 
Тиісті кезеңде Алматы облысында қонак үй қызметтерінің көлеміне Алакөл 
кәлінің курорттық аймағы үлкен үлес қосты. Есепке сэйкес, Алакөл қонақ 
үйлері 440 мың келушіге қызмет керсеткен. 2019 жылдың 9 айында Алматы 
облысындағы кызметтер көлемі өткен жылдың сәйкес кезеңімен 
салыстырғанда 2,5%-ға темендеді. 2019 жылдың кыркүйегінде аймақта бір 
мезгілде 27 мың адамды сыйдыра алатын 540 қонак үй бизнесімен 
айналысатын кәсіпорын жэне жеке кэсіпкерлер тіркелді. 2019 жылдың 9
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айында олар 733,7 мың адамға, 8,4 млрд теңгеге жуық кызмет көрсетті. 
Жалпы алғанда, 2019 жылдың кыркүйегінде Қазақстанда 3 630 қонак үй 
бизнесімен айналысатын кэсіпорын және жеке кәсіпкерлер тіркелген. Бүл 
өткен жылғы көрсеткіштен 8,5%-ға жоғары. Қонак үй объектілерінің ең көп 
саны Шығыс Қазақстан облысында -  15,6%, Алматы облысында -  14,9% 
және Акмола облысында —  11,2%. Ал, республикалық маңызы бар калалар 
арасында Алматы көш бастап түр -  9,3%, Нүр-Сүлтанда -  5,7% және 
Шымкентте -  3%. Бір жыл ішінде қонақ үй объектілерінің саны бойынша ең 
жоғары өсімді Алматы (+28,7%) көрсетті. Өңірлер бойынша ең жоғары өсім 
Түркістан (+18,3%), Қызылорда (+15%) және Ақмола (+14,3) облыстарында 
белгіленді.

Статистикалык көрсеткіштер бойынша республикадағы конақ үйлік 
кешенді пайдалану нәтижесінде кірістер мен шығындар жыл сайын көбейіп 
жатқанын көруге болады. Мысалы, 2008 жылы рестөрандары бар конак 
үйлерді пайдаланудан түскен кіріс 12371292,3 млн. теңге болды, яғни 2007 
жылмен салыстырганда 4372641,9 млн. теңгеге кобейді.

2018 жылғы каңтар-маусым корытындылары бойынша өткен жылмен 
салыстырғанда саяхатқа шығушылар 7,1%-ға (4968,8 адам), елімізге 
келушілер 21,8%-ға (4156,4 адам) жэне ішкі туризмдегі саяхаттаушылардың 
саны 7%-ға өсті (2419,8 мын адам болды).

Келушілерді орналастырумен шүғылданатын орналастыру 
орындарының саны -  3161. Онда 68681 бөлме бар десек, біржолғы 
сыйымдылык 159 969 тесек-орын. Олар 2276,9 мың адамға қызмет үсынған 
және 44754,2 миллион теңгеге қызмет көрсетілген. Бүл кызметтер келемі 
(мейрамханаларды коспағанда) өткен жылғы осындай кезеңмен 4,6%-ға 
азайған.

Курорттык аймақтарда орналастыру орындарының сан әткен 
жылғымен салыстырғанда 11% кебейген және бөлмелер саны -  17991-ден 
876 бөлмеге арткан жэне 4773,8 миллион теңгеге кызмет көрсетілген немесе 
өткен жылғы тиісті кезеңмен салыстыртырғанда 22,7%-ға артқан.

2018 жылғы қаңтар-маусым айларында курорттық аймактарға 266,5 
мың ішкі жэне 5,8 мың сырттан саяхаттаушылар келген.

Орналастыру орындарының болуы сапар үшін дестинаңияны таңдау 
кезінде басты рөл атқарады. Олардың жеткілікті бөлуы жэне сервис деңгейі 
елдің ішінде де, сондай-ақ сырттан да туристік ағынның көлеміне маңызды 
эсер етеді.

Ресми статистиканың мэліметтеріне сэйкес 2017 жылы Қазакстанда 
орналастыру орындарының саны 2 987 бірлікті кұрады (өсу каркыны -  
108,4%), оларда 65 791 нөмір бар (өсу карқыны -  108,8%), сонымен бірге



бір уакыттағы сыйымдылык 152 601 кереует-орынды құрады (ЖКИ -  
I 10,5%).

12 кесте
Қазақстан Республикасында орналастыру орындары бойынша 

негізгі көрсеткіштер

А тауы 2013 2 0 1 4 201 5 2 0 1 6 2 0 1 7

О рналасты ру  
оры ндары ны ң саны , 
бірлік

1 678 2 056 2 338 2 7 54 2 987

Н өм ірлер  саны 41 197 4 9  128 53 126 60  4 2 7 65  791

Бір м езеттегі
сы йы мды лы к,
кереует-оры н

92 053 109 094 118 355 138 062 152 601

¥сы н ы л ған  кер еует- 
тэулік

7  186 4 4 4 7 165 2 32 6  925  106 7 5 8 2  785 9 5 4 4  646

О рналасты ру  
оры ндары  келуш ілерге  
кы зм ет көрсетті

3 3 0 7  7 52 3 8 04  4 4 7 3 8 02  2 2 5 4  2 1 7  782 5 2 7 9  4 06

К ереует-оры ндарды ң  
толты ры луы , % -бен

2 1 ,4 2 1 ,7 2 3 ,2 2 4 ,0 2 5 ,0

Орташа жылдық толтырылуы (толтырылған кереует-орындардың 
жалпы нөмір қорына аракатынасы) да оң қаркын көрсетті, 25%-ды кұрады 
(өсу қаркыны -  104,2%). Сонымен бірге толтырылудың ең жоғары деңгейі 
5* санатындағы қонақүйлерге (38,7%), ең төмен-1* санатындағы 
қонақүйлерге (25,5%) тиесілі.

Өңірлердің арасында толтырылу бойынша ең жоғары деңгей Батыс 
Қазақстан облысына (33,4%) тиесілі болса, ең төмен деңгейді Жамбыл 
облысы көрсетті (17%).
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б-сурет. Қазакстан өңірлерінде қонакүйлердін толтырылуы 
(кереует-орын, %)

4-5 жүлдызды отельдер сегментінде пайдалылықтың ең тиімді 
көрсеткіші байқалады. Орналастыру орындарының орташа өтелуі іске 
асырылатын жобаның санатына және орналасу орнына байланысты 5-10 
жылды қүрайды.

Алайда, ресми статистикалық мәліметтерге сәйкес Қазақстанның ешбір 
өңірі 30% деңгейінде орташа жылдык жүктелу деңгейіне дейін жеткен жоқ, 
сонымен бірге бизнесмендер жаңа отельдер ашып, жүмыс істеп 
түргандарын кеңейтуді жалгастыруда.

Қонақүй бизнесін жүргізудің әлемдік тэжірибесінде қабылданғандай, 
конакүйдің толыққанды жүмысы үшін жүктелу 40-60% денгейінде болуы 
керек. егер осы сала елімізде пайдасыз болса, онда жүмыс істеп түрған 
қонақүйлерді кеңейту емес, орналастыру орындарын жабу үрдіске айналар 
еді.

Қазакстан Республикасында мекен ету орындарының күрылымын 
талдау көрсеткендей, сыныпталатын қонақүйлер үсыныс нарығының 
небары 10%-ын ғана қүрайды, орналастыру қызметтерінің қалған үлесі 
халыкаралық нормаларға және стандартгарға сәйкес келмейтін санаты жок 
орналастыру орындарына тиесілі.

Мүндай жағдайға экелетін себептердің арасында конақүй саласының 
қазіргі реттелуін атап өтуге болады. Айталық, Қазақстан Республикасында 
қонақүйлер мен отельдер сыныптау бойынша мемлекетаралык және үлттык 
стандарттар қабылданған және қолданылып келеді. Алайда, "Техникалық
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реттеу туралы" 2004 жылғы 9 қарашадағы Қазақстан 
1'іч ііубликасынын Занына сәйкес қонақүй қызметтеріне қойылатын 
гмлаптар міндетті болып табылмайды, демек, Қазакстан Республикасы 
Гуризм және спорт министрінің 2008 жылғы 11 қарашадағы N 01- 
08/200 бүйрығымен бекітілген Туристерді орналастыру орындарын
і-і.іпыптау қағидалары үсынымдық сипатына ие.

Іхүдан басқа, қонақүйлерді жүлдыз саны бойынша сертификаттау 
ксіінде сәйкестікті тексеру отініш берғен кезде бір мезғілде жүрғізіледі 
жппс одан эрі берілғен санатка сәйкестік мэніне мониторинг жүргізіледі.

13-кесте.
Санаты бойыиша орналастыру орындарынын үлестірілуі

А тауы 2013 2 0 1 4 201 5 2 0 1 6 2 0 1 7

ІІЛРЛЫҒЫ , 
оны ң іш інде:

1 6 78 2 0 56 2 338 2  7 54 2  987

5-ж ұлды з 17 20 20 20 22

4 -ж ұл ды з 53 61 75 85 87

3-ж үлды з 103 122 138 138 132

2-ж ұлды з 22 20 19 20 18

I -ж ұлды з 17 19 17 15 14

санаты  ж оқ  қонақүй 955 1 184 1256 1 441 1 578

басқа жаты н оры ндар 511 630 813 1 0 35 1 136

Жалпы елге келушілер (ішкі және келу туризмі) 13,3 млн. адамды. 
қүрады, олардың ішінде орналастыру орындарында 5,3 млн. тіркелді, бүл 
слде тіркелген туристтердің шамамен 1/3 бөлігін қүрады. Келушілердің 
қалғаны -  шамамен 8 млн. адам басқа орналастыру орындарын пайдаланды 
(туыстарды, достарды жэне т.б.).

Барлық туристік ағымдарды талдау үшін ресми статистика деректеріне 
экімшілік көздерінің (ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың, Қазақстан 
Республикасы ¥лттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметінің деректері 
бойынша), сондай-ақ үй шаруашылықтарын тексеруден жэне шетел 
қонақтарының деректері кіретініне қарамастан, конақүйлердің толуына 
байланысты көрсеткіштер элі де нақты көрсетілмейді. Жоғары дэрежедегі 
қонақүйлер орташа жылдық жүктемелері бойынша нақты деректерді 
жасырады деп болжам жасауға болады.
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Толтырылуға қатысты фактілердің бүрмалануы қызмет көрсетілген 
келушілердің саны (курорттық аймактарды қоса алғанда), көрсетілетін 
қызметтер көлемі жэне т.б. сияқты басқа да статистикалык деректерге әсер 
етіпдателіктерге алып келеді, бұл жағдай оз кезегінде шетелдік туристер 
мен инвесторлар үшін казақстандық туристік дестинация 
тартымдылығының төмендеуіне әсер етеді.

Сонғы 3 жылдың каңтар-наурыз кезеңіндегі орналастыру орындарының 
көрсеткіштерін талдайтын болсақ, қызмет көрсетілген келушілердің саны 
жыл сайын өсіп келеді. Айталық, 2016 жылғы қаңтар-наурыз кезеңінде 839 
825 келушіге қызмет көрсетілді, 2017 жылы -  932 603 келуші, 2018 жылы -  
968 015келуші.

Сонымен бірге, 2016 жылы үсынылған орын-тәулік саны қаңтар-наурыз 
айларына 1 264 361 күрады, 2017 жылы 1 587 161 дейін өсті, ал 2018 жылы 
1 547 130 дейін төмендеді.

Тиісінше, толтырылу көрсеткіші де 2016 жылы қаңтар-наурыз 
айларында 19,7 %-дан 2017 жылы 21,5 %-ға дейін пропорционалды өсті 
және 2018 жылы 20,1 %-ға дейін төмендеді.

Бүл отельдердің толтырылу көрсеткішін арттыру үшін қызмет 
көрсетілген келушілердің санын үлғайтудың ғана емес, сондай-ақ 
үсынылған орын-тэулік санын ұлғайтудың да маңызы бар деген түжырымға 
келуге мүмкіндік береді.

Сондай-ақ, мейманханашылардың пікірінше, орналастыру 
орындарының жүктелу корсеткіштерін арттыру үшін, бірінші кезекте, 
сүраныс генерациясын арттыру керек. Демек, қосымша туристтерді өзіне 
тартқысы келген дестинация туристті дестинацияда қосымша уақытқа 
кідіртуге ықпал ететін окиғалар қатарын жэне шараларды енгізетін 
оқиғалар күнтізбесін қайта карауы жэне кеңейтуі тиіс. Келушілер аз келетін 
маусымда мейманханаларды жүктеу үшін бүл ерекше маңызға ие болады.

Көрсетілетін қызметтерді талдау көрсеткендей, туристік инфракұрылым 
кәсіпорындары жыл сайын тұрақты түрде өсіп келеді.

Сонымен бірге, орналастыру орындары көрсеткен қызметтердің 
жартысынан көбі (55%) Нүр-Сұлтан және Алматы қалаларына тиесілі.

14-кесте
Өңірлер белінісінде керсетілген қызметтер, мың теңге_________

А т а у ы 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7

Қ а за к с т а н
Р е с п у б л и к а с ы

5 9 7 1 4  1 6 4 ,2 7 2  4 0 1  9 4 1 ,1 7 2  5 9 7  2 2 8 ,3 8 2  8 5 3  4 3 4 ,6 1 0 8 3 5 9  7 6 0 ,4
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Лкмола облысы 3 3 2 9  9 4 1 ,1 3 9 8 7  4 8 4 ,3 4  2 5 5  8 8 5 ,7 5 0 2 0  8 5 6 ,3 5 6 5 6  9 4 6 ,1

\к гобе облысы 1 3 0 5  9 0 7 ,8 1 6 9 7  7 6 7 ,8 1 4 4 5  8 3 3 ,9 1 5 4 9  7 6 4 ,0 2  0 7 8  7 9 3 ,3

\ ІІМІІТЫ облысы 1 101 2 1 2 ,4 2 2 4 4  2 4 0 ,7 3 2 0 2  8 1 0 ,2 4  7 7 9  4 1 1 ,8 8 2 8 0  2 8 8 ,8

А і ырау облысы 8 4 1 2  8 2 3 ,5 5 4 7 2  4 6 1 ,5 6 8 0 2  7 6 1 ,1 7  0 8 6  5 4 4 ,2 7  1 92  5 3 6 ,3

іііііі.іс Қазақстан 
пОлысы

1 3 1 7  9 4 0 ,0 1 4 6 5  8 2 3 ,5 1 9 7 0  2 8 6 ,6 2  9 0 6  3 0 9 ,2 3  121 0 1 4 ,4

Л (пмбы л о б л ы сы 5 3 7  3 9 0 ,2 6 6 9  5 2 2 ,3 8 7 4  8 9 5 ,3 1 0 0 4  7 8 8 ,6 1 2 5 8  4 0 2 ,0

К и р аган ды
облысы

2  8 8 4  6 4 7 ,3 3 3 9 9  1 1 2 ,3 3 4 1 8  3 7 4 ,4 3 8 7 2  3 7 7 ,1 4  2 2 6  0 0 3 ,2

Қ о сг а н а й
о б л ы сы

1 0 1 8  6 8 1 ,6 1 109  8 9 4 ,3 1 0 7 5  4 2 0 ,3 1 1 2 2  2 5 5 ,6 1 5 0 6  3 9 4 ,8

Қі.пылорда
облысы

8 2 2  9 4 1 ,9 9 0 0  9 5 7 ,0 7 3 9  3 7 4 ,3 7 8 3  8 6 0 ,6 9 3 3  6 4 7 ,9

Мпңғыстау
облысы

5 0 1 0  4 1 9 ,4 5 0 9 7  6 2 1 ,0 4  6 5 6  5 4 0 ,8 3 9 2 2  2 3 6 ,3 4  1 54  7 0 5 ,1

Гүркістан
облысы

1 3 9 8  1 9 6 ,2 1 5 3 9  5 1 2 ,2 1 9 1 5  2 5 3 ,7 2 7 3 0  8 1 8 ,9 3 6 5 2  7 3 3 ,9

1 Іавлодар 
облысы

1 4 5 0  6 8 6 ,5 1 6 1 2  2 5 2 ,1 1 5 5 0  4 4 9 ,8 1 5 9 1  8 3 2 ,4 1 8 5 2  2 5 9 ,7

С о л т ү с т ік
Қазакстан
облысы

4 3 2  0 0 0 ,0 4 7 3  7 2 1 ,1 5 8 3  5 0 7 ,5 8 2 6  0 6 1 ,4 1 0 0 0  7 2 6 ,3

ІІІЫГЫС
Қазақстан
облысы

2  9 4 0  3 2 5 ,5 3 6 7 7  8 1 1 ,8 3 2 9 0  3 6 7 ,2 3 8 7 7  7 8 9 ,5 4  2 7 8  2 7 3 ,5

1 Іүр-С .үлтан  к. 1 3 2 9 2  4 2 8 ,2 18 4 5 6  6 1 5 ,4 18 2 2 8  4 2 3 ,7 2 2  1 1 6  3 1 6 ,7 3 6 6 8 7  4 8 8 ,0

Алматы қ. 1 4 4 5 8  6 2 2 ,6 2 0  5 9 7  1 4 3 ,8 18 5 8 7  0 4 3 ,8 19 6 6 2  2 1 2 ,0 2 2 4 7 9  5 4 7 ,1

Курорттьщ аймацтар. Қазакстанда сондай-ак 20 курорттық аймак 
бойынша статистикалық есеп жургізіледі.

2017 жылы барлық 20 курорттык аймақта 815 орналастыру орны 
тіркелді, жыл сайын бул көрсеткіш өсіп келеді және екі жылда 26,5% өсу 
қарқынын көрсетті. Ьудап басқа, курорттық аймақтарда 144 санаторий- 
курорттық ұйым тіркелді, олардың 48 -  курорттық аймактарда.

Сонымен қатар келушілердің үлғаюы жэне көрсетілген кызметтер 
көлемінің ұлгаюы байқалады. Айталық, 2016 жылмен (730,8 мың адам) 
салыстырганда 2017 жылы (979,5 мың адам) курорттық аймактарға 34 %-ға 
жэне 2015 жылмен (530 мың адам) салыстырғанда 84,8%-ға көбірек адам



барды сол уақытта көрсетілген кызметтер көлемі 12,5 млрд. теңгені кұрады, 
бұл екі жылдык кезең ішінде 61,5 %-дан астам өсуді көрсетеді.

Алматы курорттық аймағы (Алматы облысының барльщ курорттык 
аймақтарын, оның ішінде Алакөл көлінің Алматы болігін камтиды) кызмет 
көрсетілген келушілердің саны жағынан алдыңғы қатарда, көрсеткіш өткен 
жылмен салыстырғанда 1,8 есе жэне 2015 жылмен салыстырғанда 3,8 есе 
жаксарды. Мәселен, 2017 жылы бүл курорттық аймақ 426,3 мың адамға 
қызмет көрсетті, сол уакытта екі жыл бұрын келушілер саны 111,3 мың 
адамды құраған болатын. Осы көрсеткіш бойынша екінші жэне үшінші 
орындарды Щучинск-Бурабай курорттык аймағы (150,2 мың адам) және 
Алакөл -  ШҚО жағажайы курорттық аймағы (79,2 мың адам) алады. 
Келушілердің ең аз саны Катон-Қарағай курорттык аймағында тіркелді (842 
адам).

Қазіргі Қазақстан экономикасында қонак үй бизнесі маңызды орынды 
алып отыр. Үкіметтің «ҚР-да туризм мен конак үй бизнесін дамыту» 
максатты бағдарламасының маңызды міндеттерінін бірі жоғары,тиімді жэне 
бэсекеғе қабілетті туристік кешенді күру болып табылады.

Соңғы жылдарьі экономиканың карқынды өсіміне байланысты қонак 
үй қызметтеріне кажеттілік күннен-күнге өсуде. Бұл калаларға да, 
аймактарға да қатысты.

Олардың кобі іскерлік белсенділікті көтеруді бастан өткізуде жэне 
халыкаралык стандартка сай орналастыру орындарының, сондай-ақ 
туристерге арналған орташа деңғейлі қонақ үйлер тапшылығын сезінуде. 
Сүраныс пен ұсыныс арасындағы үзілістер эзірге толыктырылган жок, оның 
басты себебі, сала эксперттерінің айтуынша, конақ үй инфрақұрылымының 
жеткіліксіз дамуы. Бірақ нарықта жүмыс істеп жатқан қонак үйлердің 
бизнесте қолданатын түрлі эдістері бар.

Әлемде қонак үй кызметі нарығының өсімі экономиканың дамуымен 
тығыз байланысты.Қазакстанда, әсіресе, Алматы мен Астана калаларында 
қонақ үйлерғе деген сұраныс өседі әрі орташа баға сеғментінде болады.

Осы такырыпты карастыру барысында «Күмбел» конақ үй кешенін 
мысал ретінде қарастырамын. Себебі қонақ үй кешенін жетілдіріп, дамыту 
үшін, ең басты, жалпы қонак үйлерге ортак мэселерді шығарып карастырып 
алуымыз қажет. «Күмбел» қонақ үй кешені казіргі халықаралык 
стандарттарға сай ***** кызмет кешенін көрсетеді.

«Күмбел» конақ үй кешені, кызмет турлері бойынша екі басты 
секторларға бөлінеді. Ең басты жэне екінші жіктемелі деңгейлер. Ең басты 
деңгейлерге кіретін қызметшілер саны жэне түрлері. Тазалык күтушісі - 5 
адам, кілем жуушы қызметкерлер 1 адам, кір жуу бөлімінің адамы - 2,
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дияршы мен бармендер саны - 8, аспазшы көмекшісі - 1 адам,ас үй 
комекшілері - 3 адам, техникалык кызметшілер- 2 адам, хат
іисымалдаушылар - 3, массаж кызметкерлері - 1 адам, бағбаншы - 2 адам, 
жүмыскерлер - 8 адам, жүргізушілер - 4 адам.

Екінші жіктемелі деңгейге кіретін кызметшілер саны жэне түрлері. 
Үлкен тазалык күтуші - 1 адам, сусындар мен тамақтану күтушсінің 
комекшісі - 2 адам, қамтушы мен экспедитор - 1 адам, есепші-кассир- 1 адам, 
комактарды кабылдау және тіркеу белімдерінің көмекшілері - 4 адам, бесінші 
разрядты аспазшы қойма баскарушысы- 1 адам, кауіпсіздік кызметінің 
кі.ізметкері -12 адам, өрт сөндіру кызметкерлерінің қауіпсіздік нүскаушысы - 
I адам, фитнестік сауықтыру нүсқаушысы- 1 адам.

Қызметкерлердің жүмыс бағыты. «Күмбел» қонақ үй кешенінің 
басқарушысы жэне басшы кызметін атқарушы-1 адам, тамақтану мен 
сусындар бөлімінің менеджері -1 адам, бас аспазшы -  1 адам, қауіпсіздік 
қызметінің басшысы - 1 адам, әкімшілік-шарушылығының департаментінің 
басшысы - 1 адам,дэрігер -1 адам.

Білім деңгейне талап, үшінші жіктемелі деңгей:
- «дипломы бар маман» жіктелуі
- бакалавр жіктелуі;
- жоғарғы білімі бар қызметкерлер.
Қонақ үй шаруашылығында жүмыс істеу уақыты 5 жылдан кем 

болмауы шарт, мамандық деңгейін жогарылату сертификаты, кызметкерлер 
28 жастан жас болмауы шарт. Қызметкерлер жалп саны 74 адам.

«Күмбел» қонақ үй кешенінің кызмет көрсету денгейіне кептеген 
компаниялар куэ болып, барлығының көңілінен шыққан қонак үйдін бірі 
болды. Ол танымал компаниялар: Филлип Морис Қазақстан, Сиеменс, 
Ьритиш Табакко, Проктер энд Гембл, Юкос, Қазақстан Халык Банкі, 
КазкоммерңБанк, ТуранАлемБанк, АльянсБанк, АТФ-Банк, Қазақстандағы 
I Пелл, Петролеум-Қазакстан, Р&Р Петролеум компаниясы, жэне т.б.

Басшылардың міндеттері мен күқыктары арнайы белгіленген қоғам 
срежесі бойынша жүзеге асады. Бүл келушілердің тапсырысы мен 
сүранысын қанағаттандыру үшін жэне қолда бар ресурстар аркылы,олар өз 
міндеттерін атқарады. Оперативтік шешімдер, келушілердің сүранысын 
қанағаттандыру үшін атсалысады, алдын ала белгіленген конақ үй бизнесін 
басқару үстемесі аркылы жүзеге асады.

Атап айтсақ, әр қонак үй өзіндік үйымдастыру курылымына қарай, 
өзіндік күрылымдары аркылы ерекшеленеді. Мысалға алатын болсак, 
брондау бөлімі, сауда-саттық бөліміне кіруі мүмкін, азыкты қамтамасыз ету 
бөлімі, каржы бөліміне кіруі мүмкін, той шараларын үйымдастырушыларды,



тамақтану қызмет түріне енгізуі мүмкін. Кей кездері бас аспазшы, тікелей 
бас директорға бағынып, ал тамактану қызметінің менеджері, тек кана 
даяшыларды баскаруымен шектеледі.

Қорытынды: Қонак үйдегі кызмет көрсету технологиясынын мәні 
үйымдастырушылык күрылымын карастырады. Қонақ үй кәсіпорындарының 
үйымдастырушылық күрылымы -  бүл оның менеджментінің әкімшілік- 
иерархиялық жүйесі. Бүл жүйеге қонақ үй иесі, бас директор, бас 
директордың орынбасары, немірлік қор директоры, кабылдау бөлімі кызметі, 
бөлме тазалаушы бөлімінің жетекшісі, киім тазалаушылар бөлімінің 
жгтекшісі, бас инженер, кауіпсіздік кызметінің жетекшісі, тамактану 
бойынша директор, бас аспаз, мейрамхана директоры, ауыспалы аспаздар, 
аудандык коммерциялық жетекшілер, каржы бөлімі директоры, бас 
бухгалтер, кассир, кадрлар бөлімінің жетекшісі, шаруашылық бөлімінің 
жетекшісі, қызмет корсету директоры кіреді.

Қонакжайлылық индустриясы компанияларында алға койылған 
мақсаттарға жету үшін нактылы ұйымдастырушылык күрылым дайындалуы 
керек, ал оның ішіндегі жүмыс барлық жүмыскерлер арасында бөлінуі 
кажет. Сонымен қатар, күрылым жүмыскерлердің шешуші функңияларын 
тиімді түрлендіру және персонал тарапынан міндетті күш-жігердің болуын 
қамтамасыз ету үшін де керек.

Тақырыпқа арналған әдістемелік нүсқаулар: Материалды жаксы 
меңгеру үшін тақырыптын негізгі түсініктеріне назар аудару кажет

Пайдаланылған әдебиеттер:
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3. Чудновский А.Д. Туризм и гостиничное хозяйство-М.: 2005.
4. Боуэн Дж., Котлер Ф., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостепринмство и 

туризм, М., 2005.
5. Браймер Р. А. Основы управления в нндустрии гостеприимства. 
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6. Саак А. Э., Якименко М. В. Менеджмент в индустрии 

гостеприимства (гостиницы и рестораны). Таганрог, 2004.
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«Туристік конак үй кешенінің күрылымы» такырыбы бойынша 
ічуденттердің оқытушылардың қатысуымен орындайтын өзіндік 
жүммстарына арналған сүрақтар мен тасырмалар.

Репродуктивті денгей:
1.Туристік конақ үй кешенін кыскаша сипаттаңыз.
2. Қонак үй кешендеріндегі негізгі баскару күрылымдарын атаңыз.

Репродуктивті практикалық деқгей:
1. Қазақстандағы конак үйлердің көпшілігі кандай баскару күрылымын 

қолданады?
2. Басқару стиліне эсер ететін типологиялык ерекшеліктерді атаңыз.

Шыгармашылық деңгей:
1. Әр студент озара қонак үйлердегі кызмет көрсету болімдерін 

сипаттама беру
2. Шетелдік конақ үйлерді баскару күрылымы туралы баяндама жазу

Практикалық сабақтын жоспары:
Тақырып: Туристік қонақ үй кешенінің күрылымы
Мақсаты: Туристік конақ үй кешені үгымының мағынасын ашу жэне 

басқару күрылымын қарастыру
Жоспар:
1. Басқару күрылымы, ұйымдастыру үлгісі, қонақ үй циклі (Уокер 

бойынша).
2. Негізгі кызметтер.
3. Қазакстан Республикасындағы кейбір отельдерді баскару күрылымы.

Әдістемелік нүсқаулар: Практикалық сабакка дайындық үшін
і акырыпқа сәйкес негізгі түсініктерге назар аудару қажет
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3-ТАҚАРЫП. ҚОНАҚ ҮЙДІҢ ЖҮМЫС ІСТЕУІН 
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЖҮЙЕСІ

Мақсаты: Қонақ үйдің жүмыс істеуін камтамасыз ету жүйесінің мәнін, 
қағидаларын анықтау

Жоспар:
1.Инженерлік қүрылыстарға қойылатын талаптар.
2.Қонақ үйдің жүмыс істеуін камтамасыз ету жүйесінің ерекшеліктері

Тақырыпқа қатысты негізгі үғымдар: инженерлік күрылыстар 
көрсеткіші.өрт сөндіру кұралдары,өндірістік іс-шаралар.

1. Инженерлік күрылыстарға койылатын талаптар.
Қонактардың және қонақ үйдің қызметшілерінің өмірі мен денсаулығы, 

олардың мүлкінін және ғимараттың сақталуы үшін ең басты кауіп-қатерді 
өрт туғызуы мүмкін. Сондықтан қонак үй шаруашылығында ғимараттың, 
жайлардың және адамдардың өрттен қорғанысын қамтамасыз ету маңызды 
мағынаға ие. Қонак үйлердегі өрттің туындауының ең жиі кездесетін 
себептері электр желілерінің жэне электр жабдыктарының ақаулары, 
технологиялық үрдістердің жэне эксплуатаңия ережелерінің бүзылуы, өрт 
қаупсіздігінің шараларын жендеу және басқа да жүмыстар кезінде 
қауіпсіздікті сактамау болып табылады. Қонак үйлердегі әртке карсы 
қауіпсіздікті сактау үрдісі келесі кезеңдерден түрады:

-  бірінші кезең -  конақ үйде өрт кауіпсіздігін күруға арналган 
үйымдастыру шараларын жүргізу;

екінші кезең -  қызметкерлердің өртке қарсы дайындығын жургізу;
-  үшінші кезең -  өртке қарсы іс-шараларды жүргізу.

Қонақ үйде өрттен қорғаудьі ұйымдастыру іс-шараларын жургһу.
1. Орт қауіпсіздігін қамтамасыз ету колданыстағы заңнамаға сәйкес 

жауапкершілік конак үйдің директорына жүктеледі.
2. Қонақ үй директорының бүйрығымен өртке қарсы қауіпсіздік 

қамтамасыз ету үшін жауапты қызметкер тағайындалады.
3. Қонак үйдің эр болімшесінде ерт кауіпсіздігіне жауапты адамдар 

тағайындалады. Орт қауіпсіздігіне лсауапты кісілердің тізімі жазылған кесте 
кәзге ілінер орындарға жайып койылады.

4. Әр бөлімше үшін өрт қауіпсіздігі жағдайынын ережелері жасалады 
және эр жүмыс орынында әртке карсы кауіпсіздік олшемдеріне арналған 
нүсқаулар белгіленеді.
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5. Тэулік бойы өрт қауіпсіздігін бақылаушы кезекші әкімшілер, 
мспеджерлер, каупсіздік кызметкерлерінін жэне баска да кезекші 
і іерсоналдың ішінен өрт сөндірушілер есептері жасалынады.

6. Өрт туындау жағдайында хабарлау жуйесі жасалынады.
7. Өрт кезінде эрбір өрт сөндірушінің негізгі міндеттері жазылады.
8. Хабарлау жүйесі өрт туралы хабарлау дабылынан кейін директордың 

оүіірығымен тағайындалған өрт кауіпсіздігіне жауапты адамдар қонақ үйге 
ксліп, дабылдың пайда болу себебін айкындап,эвакуация жүмыстарын 
бастап, оттың таралуын тоқгату үшін барлык керекті іс-шараларды белгілеуі 
і иіс.

Қызметкерлердің өртке қарсы дайындыгын жургізу. Өртке қарсы 
дайындық (кірспе, алғашкы жэне кайтадан) өртке карсы нүскау беруден 
жэне өрт-техникалык минимум бағдарламасы бойынша іс жасаудан түрады.

Өрт кауіпсіздігі туралы кіріспе және алғашқы нүскаулар беру 
жүмысқа кабылдау барысында өткізіледі.

Әр бөлімшедегі орт кауіпсіздігіне жауапты қызметкер жүмыс 
орынында алғашқы жэне кайталау нүскауларын откізеді.

Өрт-техникалық ісінің минимумы конақ үйдің директорының эдейі 
орнатылған бағдарламасы бойынша инженерлік-техникалық 
қызметкерлермен және материалды-жауапты түлғалармен өткізіледі.Үйрету 
аякталғаннан соң емтихан тапсырылып, нәтижелері тізімдемеге енеді.

Қонак үйлердегі өртке қарсы катал режимді камтамасыз ету үшін өрт 
кауіпсіздігінің олшемдеріне арналған неғізгі кепілдемелер баяндалған 
арнаулы жадынамалар және өрт кезіндегі мінез-қүлықтың ережелері 
жасалынады. Бүл жадынамаларды әр нөмірде мүқабадағы жарнамалык 
материалдардан таба аласыз. Қонақгар кейбір кезде мұкабаға коз 
іастамайды, сондықтан ережелермен таныстыру үшін жоғарғы топтың 
кейбір қонак үйлерінде теледидардың мейманханалык видеоарнасы 
майдаланылады.

Өртке карсы іс-шаралардың жүрғізілуі. Өртке қарсы іс-шаралар -  бүл 
ұйымдастыру мен техникальщ шараларды ескертуге, оқшаулау мен өртті 
сондіруге, сонымен катар қауіпсіз эвакуаңияны камтамасыз етуге арналған 
кешен. Өртке қарсы іс-шаралар келесі пунктерден тұрады:

-  жобалау мен құрылыс кезеңіндегі өрттердің іс-шарасы;
-  автоматты өрт дабылының жүйесін колдану;
-  өрт сөндірудің жүйесін жэне құралдарын қолдану;
-  өрт туралы хабарлау жүйесін қолдану;
-  өрт жэне эвакуация жағдайындағы эрекеттердің атқарылу жүйесі.

Құрылыс пен жобалау кезеңіде өрттердің профилактикасы. Қонак
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үйлердегі өрттердің профилактика жэне кұрылыс кезеңінде басталады 
(СНиП 2.08.02, БСН 62. СНиП 2.07.01). Қонак үй үшін өрт кауіпсіздігі 
ережелерімен өртенбейтін құрылым окшауланған өртке карсы 
тоскауылдардың ғимараттың арнаулы жерлеріне орналастыруы, 
кұрылғылары ескеріледі. Өртке карсы кабырғалардың, жабындардың жэне 
есіктің көмегімен бір ғимарат шегінде кұрылымның өртке қауіпті жайларды 
оқшаулауын жэне оның пайда болған жағдайында оттың таралуына жол 
бермеу қажет.

Өрт сөндірудің жүйелері мен қүрылгылары:
1. Автоматты газды өрт сөндіру қондырғысы. Газды өрт сөндіру 

құрылғысы баспанаға трансформаторлык қосалқы станңиялары жэне (галон) 
басқы тарату калқаны, сонымен бірге дизель отынын сақтау бөлімінде 
орнатылады. Құрылғы түтінмен жайғастырылған жылулық көрсеткіштердің 
көмегімен жұмыс аткарады. Өрт туралы дабыл бұл ретте ЦДП тетігінде 
көрсетіледі.

2. Автоматты су өрт сөндіру кұрылғысын орнату. Автоматты су өрт 
сөндіру бұл- барлық дәліздер мен жайлардағы су толтырылған толық 
күбырлар желісі.Күбырларда (тозаңдатқыш) спринклік бастар орналаскан. 
Негізгі жүмыс элементі 50 градус температурада балкыған оңай балкығыш 
кұлып болып көрінеді жэне ол от жанып тұрған жайды қорғалатын аудан 
үлестіруші аркылы басады.

3. Ішкі өртке карсы су күбыры. Барлық қабаттардағы тік кұбырларда 
ішкі құрастырылым болуы керек. Өрт бұрандаларына өрт сөндіру жеңдер, ал 
оларға оқпандар байланыстырылуы тиіс. Өрт сөндіру жеңдері оралып, 
арнаулы қуыста жайғастырылған себетке шартты кескінмен жабык есікті 
окпан жаткызуы керек. Әр жеңнін ұзындығы -20м. Олардың орны әр 
қабаттағы эвакуаңия жолдарында көрсетілген орындарда болуы керек.

4. Су перделері. Қонак үйдің барлық қабаттарына орттен кобырап 
кеткен күйінділердің таралуынан қорғаныс үшін су перделерін қолданады. 
Судың жіберілуін колмен жүзеге асырады.

Эвакуациялық жарықтандыру жэне эвакуацияның бағытының 
жарық арқылы көрсеткіштері тэулік бойы үнемі косылуы тиіс. Адамдарды 
эвакуациялау жағдайында кезекші қызметкерлердің эрекеті:

1. Пайда болған жағдайға байланысты өрт сөндіру жетекшісі 
хабарлаудың жүйесін косуды, яғни адамдарды эвакуациялауды бастау мен 
эвакуацияны баскару шешімін қабылдайды. (Назар аударыңыз! Эвакуация 
туралы шешім сынға үшыраған жағдайларда да ешқандай у-шусыз 
кабылданады).

2. Қонақтарды эвакуациялауға әр жарты жыл сайын қонақ үй
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3. Өрт сөндіру жетекшісінің басқаруымен келген топты қонақ үй 
қызметкерлері (оларга кабак шытпайды) жаксы қарсы алады.Қонақтарды 
■шакуациялау үшін қонақ үйдің қызметшісі қабаттардагы қүнды қүжаттар, 
икшалай қаражаттарды қүтқару және тагы сол сияктылар үшін кеңселердің 
іексерісі мен қүтқару жобасының мақсатын, жертөле жайлары мен сыртқа 
імыгудың ен қыска жолдарын конақтарға алдын ала ескертуі тиіс.

4. Қауіпсіздік кызметінің кызметкерлері қонақ үйге кіре беріс есіктерді 
жабады, бакылаған эвакуациялау үшін пайдаланылатын шығу жолдарын 
ашып, үрлық әрекеті тоқтатылады.

5. Қонақ үй кызметкерлерін эвакуациялау үшін әр бөлімдегі өнделген 
арнаулы жадынамаларды пайдаланады.

6. Өрт сөндіру жетекшісі қонақтарды түгендеу үшін жауапты адамды 
тағайындайды және эвакуациялық тармактағы қызметші конактардың 
і ізімдерін оларга береді.

7. Көп колемдегі адамдар санын эвакуаңиялаудағы үрейді 
болдыртпауды өрт бөлімшелерінің үлкен басшысы үйлестіреді.

8. Жарақат алған адамдар бірінші кезекте эвакуацияланады.
9. Дурбелеңді алдын алу үшін эвакуациялау айқай-шусыз, тыныш 

жүргізіледі.
Өрт сондірудің алғашкы қүрылғылары. Бүл күрылғылар өрттіц оқшау 

белігі үшін қолайлы материал және бастапкы кезеңдегі түтануды жоюы. Өрт 
бүрандасы, су, күм, киіз, асбест, мата, шелек, күрек тағы басқалары -  бүл 
қүралдар әркашан дайын болуы керек.

Су -  өрт сөндіру үіиін қолданылатын ең көп тараган қура.і. Өрт 
сөндіруші күралдар суға негізделеді. Судың негізгі қасиеті затты суыта 
алуынан түрады, жалынның температурасын төмендете алады. Жану 
ошағының үстінде буландырылмаған судың бір бөлігі өрттің бет жағын 
дымқылдатып, ешреді жэне ол су төмен акқанда оттың қалдығының 
түтануын киындатады. Өрт еөндірудің алғашкы қүралдары түтанумен емес, 
бірінші кезекте өртпен күресу үшін қолданылатынын есте сактаған жөн. Су 
электр өткізгіш, сондықтан оны желілерді жэне кернеудегі кондырғыларды 
сендіру үшін пайдалануға болмайды. Электр өткізгіштерге су тигенде кыска 
гүйыкталудың пайда болуы мүмкін. Электр желісініц түтануын байқаган 
кезде электр откізгішті токтан ажыратып, ортақ ажыратқышты содан соң 
ошіру керек. Содан кейін жану ошақтарын жою үшін от сондіргіш 
пайдаланылады. Оңай түганатын жанғыш сүйықгыктарды жабық

137



ғимараттардың ішінде сумен сөндіруге тыйым салынады. Бұл сұйыктықтар 
судан жеңілдеу, бет жағына қалкып шығып, жану ауданының жайылуына 
әсер етеді. Сондықтан оларды сөндіру үшін кұм, топырак, сода 
колданылады, одан баска тығыз матаны, көрпені, киізді, пальтоны суға 
малып та колдана алады.

Қүм және топыраң. Шағын жану ошақтарын сөндіру үшін, соның 
ішінде жанғыш сұйыктыкты өшіру үшін табысты пайдаланылады. Қүмды 
немесе топырақты өрт сөндіруде пайдалану үшін оларды шелекпен немесе 
күрекпен әкелу керек. Негізінен құмды оттың сыртқы жиегіне себу керек. 
Содан соң күректің көмегімен жанып түрған оттың бетін сұйыктықты 
сіңірген құмның қабатымен жабу керек.

Өртті өз бетімен сөндіру тек бастапкы тұтану кезді байкағанда және өз 
күшіне толық сенімді болған жағдайда ғана дұрыс болып есептелінеді. Егер 
тұтануды алғашқы бірнеше минут аралығында сөндірудің сэті түспесе, эрі 
карай ол өмірге қауіпті және күрес ендігәрі пайдасыз.

Еңбекті қоргау жэне қонақ үйлердегі қауіпсіздік. Заманауи қонак 
үйлер көптеген жабдықтар мен мүліктермен қамтылған. Оларда қызмет 
көрсетуші персоналдың саны да үлкен, келіп-кетушілер де әрдайым ауысып 
тұрады. Сондықтан конак үйлердегі еңбекті қорғау жэне қауіпсіздік 
техникасына аса үлкен көңіл бөледі.

Қонак үйлерде травматизм бойынша іс-шаралар өту керек, санитарлы- 
гигиеналык жағдайлар, электро кауіпсіздік, персоналды оқыту қолға алыну 
керек.

Ол еңбек заңдары бойынша талаптарды, еңбекті қорғаудың ережелері 
мен нормалары жайлы, сонымен қоса, үжымдық еңбек шарттарында 
қарастырылған талаптарды орындауды міндет ету керек.

Қонак үй директоры, әз бұйрығы бойынша еңбек қауіпсіздігіне 
жауапты персоналды, оның жағдайына жауап беретіндерді және қонақ үй 
персоналын окыту бойынша жауаптыларды тағайындайды.

Әр қонақ үйдің ережелері, жағдайлары мен нұскаулары негізінде,еңбек 
қауіпсіздігің жэне өндірістік санитарияны ұйымдастыру бойынша 
ережелерді эзірлейді. Сонымен қоса, эр санаттағы жүмысшыларға нұсқаулар 
эзірленеді.

Қонақ үйдің қызметкері міндетті: еңбекті қорғаудың нормаларын, 
ережелерін жэне нұскауларын сақтау; ұжымдық жэне жеке қорғаныс 
амалдарын дүрыс пайдалана білу; кез-келген жазатайым оқиға, сонымен 
катар адамдардың өмірі мен денсаулығына кауіп төндіретін жағдай 
туындаса өзінің тікелей жетекшісіне дереу хабарлау.

Қонак үйдің қызметкерлері жұмысқа тек инструктаж алғаннан соң
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ісабылданады. Инструктаждың түрлері: кіріспе, бастапкы,
қайталама,жоспардан тыс, ағымдағы.

Жаракаттанушылыцтыц өндірістік іс-шаралары. Жаракаттанушы- 
лыктың себебі үйымдастырушық жэне техннкалык болуы мумкін. 
Үііымдастырушылықка: қауіпсіздік техникасын орындауда жеткіліксіз
кадағалау, кызметшілерде кажетті техникалык саралаудың жоктығы, 
жумысты сактағыш тетіктерсіз басқару, жүмыс орынында қызметкерлерді 
дүрыс орналастыру, жеткіліксіз нүскау беру, нашар жарықтандыру, төмен 
мемесе жоғары температура, аз желдету жэне тағы баскалар.

Техникалыққа мыналар жатады: техникалық күрал-жабдықтардың, 
күрылғылардың жэне техникалык кауіпсіздіктің істен шығуы немесе 
жарамсыздығы.

Жарақатганудың себебі қызметкердің жүмыска дайын еместіғі,дурыс 
ісйін салмауы, шаршауы, ішімдікті пайдалануы жэне денсаулық жағдайы 
болуы мүмкін.

Өндірістік тазалық сактау жэне гигиена. Еңбектің гигиенасы жүмыс 
шарттары мен оның адам ағзасына қатысты сүрақтарды қарастырады: 
қызметкерлердің еңбек өнімділігінің жүмыска қабілеттілігінің жоғарылауы 
мен денсаулық сактауына жэне жақсаруына байланысты гигиеналык жэне 
смдік-профилактикалық іс-шаралар үйымдастырылады.

Еңбек жағдайларын бағалаудын бірнеше гигиеналык белгілері бар:
-  ауаның ластануы;
-  температура, ауаның ылғалдылыгы мен жылдамдығы; шу денгейі;
-  жарықтандыру;
-  санитарлық күй.
Қызметкерлердің жеке гигиенасы.
Ауаныц ластануы. Қонақ үйдегі қызметкерлер жүмыс жасайтын 

барлық бөлмелер кең, төбелері биік, жағымсыз иістердің болмауын алдын 
алу үшін табиғи және жасанды вентиляциямен қамтылтан болуы шарт. 
Температура, ауаның ылғалдылығы мен жылдамдығы,шу деңгейі. Бүл 
корсеткіштер адамның жүмыска кабілеттілігіне,жағдайына көп эсерін 
тигізеді және жылу жүйесі аркылы реттеледі. Ғимараттағы ауа 
температурасы 18 С-тан төмен болмауы тиіс, ал ылғалдылығы жылдың 
жылы кезеңінде 30 - 60%, ал суык кезеңінде 70%, суық кезеңде ауаның 
қозғалыс жылдамдығы 0,3 м/с -қа дейін, ал жылы кезеңде - 0,5 м/с -ке дейін 
болуы керек.

Шу децгейі. Қонақ үйлерде шуға қарсы ережелер колданылады:
-  холлдагы жэне дәліздердегі еденге дыбысты өшіретін кілем немесе 

оны алмастыратын жамылғы төселеді;
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-  теледидарлар тек кана нөмірлерде немесе арнайы бөлмелерде 
орнатылады, ал ортак телефон конак бөлмелерден алшак орналаскан 
кабиналарда ғана болады.

Дыбысты басатын арнайы терезелер, есіктер мен қабырғалардын 
отделкалары коғамдык және тұрғын бөлмелерде шудын төмендеуі үшін 
қолданылады.

Жарыцтандыру. Жаман жарықталған себебінен көрермендердің 
кажуы, ортақ сылбырлык, көрудің нашарлауы, еңбек өнімділігінің темендеуі 
байкалады. Баспанада (кемінде бір терезе) тәулік бойы люминесңентхтың 
жарықталғандық шоқтануы 100 лк болатын табиғи және жасанды 
жарықтандырумен қамтамасыз ететін шамдар, ал дәліздерде -  табиғи немесе 
жасанды жарыктандыру болуы тиіс. Әр жүмыс орны әжептәуір жарык 
түсірілген болуы керек,бірақ бүл реттегі жарык көз карытатындай болмауы 
керек. Жасанды жарыктандыру ортак, жергілікті және киыстырылған болуы 
мүмкін. Жүмыс орындарында тек қана жергілікті жарықтандыруды 
колдануға рүқсат етілмейді.

Эвакуаңия жағдайындағы апаттық жарықтандыру бар.
Санитарлъщ күй. Қонак үйде эпидемиологиялық қадағалау орнататын 

санитарлык-гигиеналық нормалар, тазалықты сақтау, шыбын-шіркейлерден 
қорғаныс, сантехникалық жабдықтың жағдайыдалдыктарды алып тастау, 
кемірушілерден тиімді қорғаныс сақталуы тиіс. Газдық, кәріздік жэне су 
жүрғізілген жабдықтар «Қонақ үйдің техникалык жабдықталуы жайлы 
ережелерге» сәйкес анықталып, пайдаланылуы керек.

Қорытынды: Қонактардың және қонақ үйдің қызметшілерінің өмірі 
мен денсаулығы, олардьщ мүлкінің жэне ғимараттың сакталуы үшін ең 
басты қауіп-қатерді өрт туғызуы мүмкін. Сондыктан қонақ үй 
шаруашылығында ғимараттың, жайлардың жэне адамдардың өрттен 
қорғанысын камтамасыз ету маңызды мағынаға ие. Қонак үйлердегі өрттің 
туындауының ең жиі кездесетін себептері электр желілерінің және электр 
жабдықтарының ақаулары, технологиялық үрдістердің жэне эксплуатаңия 
ережелерінің бүзылуы, өрт кауіпсіздігінің шараларын жөндеу жане басқа да 
жүмыстар кезінде қауіпсіздікті сақтамау болып табылады.

Такырынка арналған әдістемелік нүскаулар: Материалды меңгеру 
үшін конак үйдің жақсы эрі кауіпсіз жүмыс істеуі үғымына назар аудару 
керек.
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«Қонақүйдің жүмыс істеуін камтамасыз ету жуйесі» такырыбы 
бойынша студенттердің оқытушылардың қатысуымен орындайтын 
озіндік жүмыстарына арналған сүрақтар мен тапсырмалар.

Репродуктивті деңгей:
1. Инженерлік күрылыстарға койылатын талаптарды анықтау
2. Қонак үйлерде жылуды пайдаланудың негізгі қүрамын сипаттау

Репродуктивті практикалық денгей:
1. Қонақ үйлерде токпен қамтамасыз ету, оның жабдықтарын 

карастыру
2. Әлсіз ток шаруашылығы, оның қонақ үйінің өмір сүру міндетін 

маңызын талдау

Шығармашылық деңгей:
1. Жергілікті есептеу желісі, оның күрылымы және оның кызметін 

галқылау
2. Қонақ үйдің жүмыс істеуін қамтамаеыз ету ерекшеліктерін 

қараетыру

П а й д а л а н ы л ғ а н  ә д е б и е т т е р :
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Практикалық сабақтын жоспары:

Тақырып: Қонақ үйдің жүмыс істеуін қамтамасыз ету жүйесі
Мақсаты: Қонақ үйдің жүмыс істеуін қамтамасыз ету жүйесін 

толық аныктау
Жоспар:
1. Инженерлік күрылыстарға қойылатын талаптар.
Әдістемелік нүскаулар: Дәріс, практикалық сабақтарға

дайындалу барысында негізгі үғымдарға мән беру және оларды түсіну 
қажет
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4-ТАҚЫРЫП. ҚОНАҚ ҮЙ ҚЬОМЕТТЕРІ

Мақсаты: Қонак үй қызметтерінің мәнін, мазмүнын, кағидаларын
шіықтау

Жоспар:
1. Қызметкерлерді баскару.
2. Қызметтердің классификаңиясы жэне олардың функциялары.
3. Қонақ үй кызметтерінің сапасы.

Тақырыпқа қатысты негізгі үғымдар: к о н а қ  ү й  қ ы з м е т і ,б а с к а р у д ы ң  

с ы з ы к т ы к  қ ү ы л ы м ы , ү й ы м д а с т ы р у ш ы л ы қ  қ ү р ы л ы м ы , СЫЗЫКТЫҚ- 

ү і і і . ім д а с т ы р у ш ы л ы қ  к ү р ы л ы м ы , к ы з м е т к е р л е р д і  б а с қ а р у .

1. Қызметкерлерді басқару.
Қонақ үй кызметі -  бүл қонак үй персоналдары мен қонақтар 

арасындағы үйымдастырылған түрде қонақтардың қалауын 
қанағаттандыратын қызметтер. Бүл жағдай қонак түрғаннан бастап, қонақ үй 
арасында үздіксіз жүріп отырады. Барлық берілген кызмет түрлері 
маркетингтің спецификасын анықтайды.

Қонақ үй кызметтерінің ерекшеленетіні, оны оңай түрде оқып,бағалау 
мүмкін емес. Мүндай жағдай конақ үйге қиындык экеледі.

Адам кызметті пайдаланғанда сауатты менеджмент персоналдардың 
ролі зор. Қонақ үй казіргі заманға сай технологиямен жабдықталуы мумкін, 
жайлы жағдай болып жэне қазіргі талапқа сай материалдармен безендірілсе 
де онда бәрі бір бір нэрсе жетіспейді, яғни ол негізгі ойлар мен сезу 
ілементін қалыттастыратын, кызмет етуші адамдар. Қызмет көрсету кім 
жэне кашан оған жақдай туғызатынына тәуелді. Әдетте л<иі кездесетін, 
категориялары бірдей қонақ үйлердің сервистері эр түрлі: бір қонақ үйлерде 
помірлерді ереже бойынша қатаң түрде қадағалапдазалап отырады, ал бір 
конақ үйлер тек клиент шағым жасағанда ғана тазалайды. Қонак үй 
қызметтерінің өзгеруі факторларға әсер етеді:

-  конақ үй кадрлары күрамының үйымдық жүмысы;
— жеке түтынушыларға кызмет.
Қызметтің өзгеруі мамандандырылған түрде өсу стандарты жэне 

кызмет көрсету стандарты деп бөлінеді. Қызмет көрсету стандарты -  
клиенттерге жоғары сапалы түрде кепілдеме берген, клиенттерге кызмет 
көрсету ережесінің міндетті комплексі. Маркетингтегі қонақ үй бизнесі 
маркетингтің негізгі зерттеулері кезең бойынша өсу жэне күлдырау болуы
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мүмкін (маусымға, апта күндеріне, каникулға жэне т.б.). Мүндай жағдайда 
конак үй кызметінің нарыктағы жағдайын маркетинғ бойынша зерттейді. 
Қонак үй кызметі комплексті түрде әртүрлі қызметтерден түрады, 
«клиенттің» түтыну жағдайына қареы, «қызмет көрсету пакетін» жасау. 
Қонақ үй кәсіпорнынын үйымдастыру күрылымы арнайы конақ үй 
белгілерімен белғіленеді. Ол: орналаетыру жағдайы, қонақтардьщ
ерекшеліғі жэне баска да фактормен белғіленеді.

Қызметтер жэне қонақ үй кызметтері принципиалды түрде 
тауарлардан ерекшеленеді.

Қонак үй кызметтерінін ерекшеліғі қонақтарға технологиялык кызмет 
көрсетумен анықгалады. Қонак үйдеғі технологиялык процесс өзіне 
мыналарды кіргізеді:

-  конактарды қонақ үй алдында күтіп алу;
-  тіркеу, кұжаттарды безендіру жэне қонактарды орналастыру;
-  нөмірде кызмет көрсету;
-  тамақтануда қызмет көрсету;
-  мәдени сүрактарды, спорттык, денсаулық және фитнес қызметтерін 

қанағаттандыру;
-  шығарып салуын безендіру, жолға шығарып салу.
Қонақ үйлер мен мейрамханалар, бөлімшелер жэне қызметкерлер 

арасында басқару мақсаттарын жэне талаптарын реттеумен сипатталатын 
күрделі үйымдастырушылық күрылымнан түрады.

Басқарудың ұйымдастырушылық күрылымы ретінде біз баскарушы 
және басқарылатын жүйелер арасындағы әзара байланысты қамтамасыз 
ететін жэне қатаң бір-біріне бағынатын баскарушы буындардың бірлесуін 
түсінеміз.

Баскарудың ұйымдастырушылық құрылымы, ұйымның жеке 
жүйелерінін өзара байланысынан қалыптасады. Мұндай күрылымньгң 
жасалуы ең алдымен конак үйдің жеке бәлімшелері арасында екілдіктер мен 
жауапкершіліктерді үлестіруге бағытталган.

Қонак үйді басқару күрылымында келесі элементтер ерекшеленеді: 
буындар (бөлімдер), баскарудың және байланыстың деңгейлері (сатылары) -  
ғоризонтальді жэне вертикальді. Баскару буындарына кұрылымдық 
бөлімшелер, сонымен бірге сәйкес баскару функцияларын немесе олардың 
бір бөлігін орындайтын жеке мамандар кіреді (мысалы, бірнеше 
құрылымдык белімшелердің іс-әрекетінің координациясын жэне реттелуін 
іске асыратын менеджерлер). Басқару буынының
жасалуы негізінде бөлімнің баскарудың нақты функцияларын орындау 
міндеті жатыр. Бөлімдер арасындағы байланыстар горизантальді сипатқа
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ис.Ьаскару деңгейі ретінде қонак үйді баскару жүйесінде нақты бір сатыға 
мс баскару буындарының бірлесуін айтамыз. Баскару сатылары вертикальді 
сииатта және бір біріне бағынады: жоғары сатыдағы менеджерлер шешім 
кабылдайды, ол шешімдер нақтыланады және төменгі буындарға 
жсткізіледі.

Қонақ үй индустриясының басқарушылық тэжірбиесінде 
үііымдастырушылық күрылымдардың келесі типтері кең тарағаи:

-  сызықтық;
-  функционалдык;
-  сызыктык- функңионалды.

Басқарудың сызықтық ұйымдастыруиіылық құрылымы. Қонақ 
үйдегі сызыктык байланыстар сызыктык менеджерден, ягни конақ үй 
қызметіне толық жауап беретіи түлғадан шығатын баскарушылык шешімдер 
мсн ақпаратгардың қозғалысын камтып көрсетеді. Бүл басқарудың ең 
қарапайым үйымдастырушылық қүрылымдарының бірі болып табылады. 
Ііүл әр қүрылымдық бөлімшенің басында барлық өкілдігі бар және 
баскарудың барлык функңияларын іске асыратын жетекші бар екенін 
еипаттайды.

Сызықтык баскаруда әр буынның және әр қол жүмысшының бір арна 
бойынша басқарудың барлық бүйрықтары ететін бір жетекшісі болады. Бүл 
жағдайда басқарушы буындар өздері баскаратын объектілердің барлық 
қызметінің нэтижелеріне жауап береді. Әңгіме эр жетекші берілген 
обьектіні баскарумен байланысты жүмыстың барлық түрін орындайтыны 
және шешімдерді өзі кабылдайтыны жөнінде болып түр. Басқарудың 
сызықтық қүрылымында шешімдер тізбектеле «жогарыдан төмен» 
берілетіндіктен, ал томенгі буынның жетекшісі жоғарғы буынның 
жетекшісіне бағынатыидыктан, накты бір үйымда жетекшілердің 
исрархияеы калыптасады. Осы берілген жағдайда бір ғана басшы басқару 
принципті орнап түр, яғни кол астындағылар тек бір ғана жетекшінін 
бүйрықтарын орындайды. Баскарудың жоғарыда түрған органы кез келген 
орындаушыларға олардың тікелей жетекшісіз бүйрықтар беруге күқығы 
жоқ.

Басқарудың сызықтық күрылымында эр жетекші толық билікке 
ие,бірақ арнайы білімді талап ететін жэне үлкен емес мэселелерді шешу 
мүмкіндігіне ие.

Баекарудың сызықтық-үйымдастырушылык күрылымынын 
артьщшыльщтары:

1. бүйрықтардың бірліктілігі жэне анықтылығы;
2. атқарушылардың іс-әрекетінің үйлесімдігі;
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3. баскарудың карапайымдылығы (байланыстың бір каналы);
4. анык көрсетілген жауапкершілік;
5. шешімдерді кабылдаудағы оперативтілік;
6. жетекшінің өз белімшесінің қызметінің соңғы нәтижелеріне жеке 

жауапкершілігі.
Баскарудың сызықтык ұйымдастырушылық кұрылымының 

ке.чшіпіктері:
1. басқарудың барлык функцияларының тиімді жетекшілігін 

камтамасыз ететін жан-жакты дайындалган болуы керек деген жетекшіге 
жоғары талаптар;

2. шешімдерді жоспарлау және дайындау бойынша буындардың 
болмауы;

3. акпаратгарды шамадан тыс болуы, яғни қол 
астындағылармен,жоғарыда отырғандармен жэне бір-бірімен байланысты 
құрылымдар мен шамадан көп байланыстар;

4. баскарушы биліктің жоғарыда шоғырлануы.
Басқарудың функционалды ұйымдастырушылың формасы.

Функционалды басқару баскарудың сызыктьщ жүйесінде шешімдерді 
кабылдауға керек жұмыстардың нақты түрлерін орындауға 
мамандандырылған бірнеше бөлімшелердің бірлесуімен жүзеге асырылады. 
Мүндағы басты идея -  жеке функциялардың орындалуы мамандарға 
жүктелуінде. Ережеге сай, ұйымдағы бір профильдің мамандары 
кұрылымдык бөлімшелерге (бөлімдерге) бірігеді, мысалы 
маркетинг бөлімі, қонақтарды қабылдау және орналастыру бөлмі, жоспарлау 
бөлімі жэне т.б. Осыған байланысты, ұйымды баскару орта буыннан бастап 
функционалды критерий бойынша бөлінеді.Осыдан келіп баскарудың 
функционалды кұрылымы деғен аталым шығып отыр.Функционалды 
басқару сызықтыкпен катар жүзеге асады жане бұл орындаушыларға екі есе 
бағынушылықгы тудырады. Баскарудың барлык функцияларын орындауға 
міндетгі жан-жақгы менеджерлердің орнына өз саласында жоғары 
компетенцияға ие жэне нақты бір бағытка жауап беретін (мысалы, 
жоспарлау және болжамдау) мамандар штаты пайда болады. Баскару 
аппаратының
мұндай функционалды мамандануы конак үй кызметінін табысын 
жоғарылатады.

Функционалды қүрылымның артъщшылъщтары:
1. нақгы функциялардың жүзеге асуына жауап беретін мамандардын 

жоғары деңгейдегі компетенттілігі;
2. сызьщтық менеджерлердің кейбір арнайы сұрақгарды шешуден
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(іосатылуы;
3. кұбылыстар мен үрдістердің бір үлгіге салынуы, қалыптасуы және 

бағдарлануы;
4. баскарушылык функцияларды орындауда косарланушылыкты және 

жанаспалықты жою;
5. жан-жақты білімді мамандардың қажеттілігінін төмендеуі.
Функционалды кұрылымның кемшіліктері:
1. «өзінің» бөлімшелерінің максаттарың және талаптарын жұзеге 

псырудағы шамадан тыс қызығушылық;
2. түрлі функңионалды қызметтер арасында әрдайым өзара байланыста 

болудағы қиыншылшықтар;
3. шамадан тыс орталықтандыру тенденциясының пайда болуы;
4. шешімдерді кабылдау үрдістерінің үзактығы;
5. өзгерістерге баяу көңіл бөлетін катып калған ұйымдастырушылық 

(|)орма.
Сызыктық, сонымен бірге функционалды құрылымдардың 

кемшіліктері сызықтык-функционалды күрылымда шеттетіледі.
Қонақ үйді басқарудың сызықтық-функционалды (штабтык) 

қүрылымы. Мүндай басқару құрылымында биліктің барлығын аныкталған 
бір ұжымды басқаратын сызықтык жетекші жүргізеді. Шешімдерді, 
бағдарламаларды, жоспарларды дайындауда және нақты сұрақгарды 
оңдеуде оған функционалды бөлімшелерден(басқармалардан, бөлімдерден, 
бюро жэне т.б.) тұратын арнайы аппарат көмектеседі.

Бүл жағдайда бөлімшелердің функционалды кұрылымдары бас 
сызықтық жетекшінін кол астында. Өз шешімдерін функционалды 
бөлімшелердің жетекшілері бас жетекші арқылы немесе тікелей атқарушы 
кі.ізметіне сәйкес жетекшілері аркылы жүзеге асырады.

Сонымен, сызықтык-функционалды құрылым өзіне сызықтык 
жетекшілері бар арнайы бөлімшелерді қосады.

Сызыктық-функционалды кұрылымның артықшылықтары:
1. жұмысшылардың мамандануымен байланысты шешімдер мен 

жоспарлардың жақсы дайындығы;
2. бас сызықтык менеджердің мәселелерді жете талдауынан 

босатылуы;
3. кеңесшілер мен эксперттерді тарту мүмкіндігі.
Сызықтык-функционалды құрылымның кемшіліктері:
- өндірістік бөлімдер арасында горизантальді деңгейдегі өзара 

байланыстың жэне өзара бірігіп жүмыс істеудің болмауы;
- анык жауапкершіліктің болмауы, өйткені шешімді дайындаушы оның
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жүзеге асырылуына катыспайды;
- вертикаль бойынша шамадан тыс дамыған байланыстар жүйесі,яғни 

шамадан тыс орталыктандыруға деген тенденция.
Қаралған үйымдастырушылык кұрылымдар базалык болып табылады 

және накты басқару объектісіне сэйкес жетеленуі мүмкін.
Қонак үй кәсіпорнынын үйымдастырушылык күрылымы онын 

тағайындалуымен, нөмірлік қорының болуымен, конактардың 
ерекшелігімен жэне баска да факторлар ретімен анықталады.

Әрбір конак үй кәсіпорны күрылымды өзінің максаттары мен 
талаптарына сай лайыктайды.

Кәсіпорынның үйымдастырушылык кұрылымы оның 
квалификациясының және мүмкіндіктерінің өсуін есепке ала отырып, 
персоналдың қызметтік міндеттемелерінің көлемінің өзгеруіне байланысты 
керек болған жағдайда қайта қаралып отыруы тиіс (жыл сайын немесе жиі). 
Тиімді үйымдастырушылық кұрылым нарықта кәсіпорынның көп жыл 
жұмыс істеу тажірибесінің нэтижесінде кұрылады жэне динамикалык 
стратегияның маңызды элементтерінің бірі болып табылады.

Қонак үйдің барлық жетекшілері баскарушылық функцияны 
орындағанымен, біз олар еңбек қызметініц бір турімен ғана айналысады деп 
тусінбеуіміз керек. Жеке жетекшілер басқа жетекшілердің жұм ысын 
координациялауға уакыт беледі, ал олар болса, өз кезегінде, төмен 
деңгейдегі менеджерлердің жүмысын бағдарлайды, осылайша басқарушы 
емес персонал өнімді өндіретін жэне қызмет көрсететін адамдар 
бағдарлайтын жетекшіге дейін бола алады.

Қонак үй кәсіпорнын басқарудың жоғарғы деңгейі қонақ үй қожасынан 
және бас директордан тұрады. Олар, өз кезегінде, стратегиялық сипаттағы 
жалпы шешімдерді қабылдайды. Мұнда қонақ үй иесі ретінде жеке тұлға 
немесе үлкен бір бірлестік болуы мүмкін.

Қонақ үй кэсіпорнының стратегиялық максатының мысалы ретінде 
оның қожасымен анықталатын нарыктың аныкталған сегментінде 
көрсетілетін кызметке деген кэсіпорынның бағдары болуы мүмкін: топтык 
туристер немесе жеке туристер, максаты сауыгу жэне демалу болып 
табылатын туристер немесе конгресстердің жэне конференциялардың 
катысушылары жэне т.б.

Стратегиялык максат ретінде конак үй иесінің конак үй кешенінің 
кұрамындағы мейрамхана тек өзінің ғана қонактарына кызмет көрсетеді деп 
шешім қабылдағанын жатқызуымызға болады. Кәсіпорынның негізгі 
максатынан шығатын және бір мысал ретінде конак үйге орналастыру 
бағаларының нақты деңгейінің орнатылуы болып табылады.
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Мүндай шешімдер мен мақсаттар кэсіпорынның көлеміне және онын 
күрылысы үшін мекен-жайдың таңдалуына, сэулеті мен интерьерінің 
шңдалуына, жиһазынын, күралдарының таңдалуына, персоналдын 
жииалуына өте зор әсер етеді.

Ірі қонақ үй кэсіпорындарының баскарушылық қүрылымы бас 
цпректорге бағынатын 5-6 бөлім директорларының қызметі болуы мүмкін. 
Ііүл тамақтандыру жүйесінің директоры, орналастыру бойынша директор, 
каржылық, техникалык, коммерциялық директорлар. Олар баскарудың орта 
дсцгейі болып табылады және жоғарыдағы жетекшілікпен жасалған 
косіпорынның жүмыс істеу саясатының жүзеге асуын қамтамасыз етеді, 
иүрықтардың бөлімшелерге жэне бөлімдерге жеткізілуін жэне орындалуын 
қадағалайды.

Бөлімдердің директорларының міндеттемелері көп жэне шешім 
қабылдау еркі бар. Олар, сонымен бірге, қонақтардың қажеттіліктерін 
канағаттандыруға бағытталған сүрақтарды шешеді. Мысал ретінде, 
і схникалық директор инженерлік-эксплуатациялық бөлімді басқарады.

Түрлі кэсіпорындарда техникалык директордың қызметі эр түрлі 
болып аталады: бас инженер, эксплуатация бойынша директор, ғимараттың 
бас технигі. Оған жөндеу-эксплтуатациялық қызметтін менеджері жэне 
ииженерлік жүйелер, коммуникациялар кызметінің менеджері бағынады.

Барлық басқару деңгейлерінің жетекшілері, сонымен бірге, 
орындаушылық функциясын да аткарады. Атқарушылық функция үлес 
салмағы басшылык деңгейінің жоғарылауымен төмендейді. Есептеулер 
мынаны көрсетіп отыр: жоғары деңгейде олардың үлесі 10% көлемінде, ал 
орта деңгейде - 50% жэне төменгі деңгейде - 70% жуық менеджерлердің 
уакытын алып отыр.

Жалпы уакыттың мүндай үлестірілуі үш деңгейдің де менеджерлері 
бойынша тапсырмалар мен мамандығы бойынша тапсырмалар. Бүл кез 
келген басқару деңгейінің жетекшісі уақыттың анықталган бір пайызын 
баскарушылык шешімдерді қабылдауға жэне анықталған бір пайызын 
мамандығы бойынша шешімдерді қабылдауға кетіретінін көрсетеді.

Баскару деңгейінің көтерілуімен мамандық бойынша тапсырмалардың 
үлес салмағы төмендейді, ал менеджмент бойынша өседі.

2. Қызметтердіц классификациясы және олардыц функциялары.
Нарықта тауардың қатары, капиталдар, жүмыс күші нарық қызметімен 

байланысты. Қызмет саласы перепективалы эрі тез дамығыш экономикалык 
секторлардың бірі болып табылады. Қызмет - түтынушының тілектерін 
ісанағаттандыратыи, үсынушы мен түтынушыныц байланысы. Кызмет
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функциялық жағынан екіге бөлінеді: материалдық жэне әлеуметтік-мәдени.
Материалдык қызмет - бұл тұгынушылардың материалды-тұрмыстық 

сұраныстарын камтамасыз ететін қызмет түрі. Бұған кіретіндер: түрмыстық 
кызметгер, коммуналдык түрғын үй, транспорттық кызметтер және 
тамактану.

Әлеуметтік-мэдени кызмет -  тұтынушының жан-дүниесі, 
интеллектуалдык тілектерін канағаттандыратын кызмет түрі. Бұған 
кіретіндер: медициналык кызметтер, білім қызметтері, мәдениет қызметтері, 
туристік жэне қонақ үй кызметтері. Қызметтер жэне қонақ үй кызметтері 
принциииалды түрде тауарлардан ерекшеленеді.

Қоиақ үй қызметтерінің ерекшелігі конақтарға технологиялық қызмет 
көрсетумен анықталады. Қонак үйдегі технологиялык процесс өзіне 
мыналарды кіргізеді:

- конактарды конақ үй алдында күтіп алу;
- тіркеу, кұжаттарды безендіру жэне қонақтарды орналастыру;
- нөмірде қызмет көрсету;
- тамактануда кызмет көрсету;
- мәдени сұрактарды, спорттык, денсаулык жоне фитнес қызметтерін 

канағаттандыру;
- шығарып салуын безендіру, жолға шығарып салу.
Қызметтер дайын, біткен формада болмайды, ол тұтынушымен 

аткарушы арасындағы қызметтер жағдайында қалыптасады. Өідіру проңесі 
жэне. қонак үй қызметтерін тұтыну конак келгеннен бастап, кеткенше жүріп 
отырады Қонак үйде конакка персоналдар мейрамхаиаларда, номірде, қонак 
үй кәсібінің барлык жерінде қызмет көрсетіп, байланыс орнатып отырады. 
Сонымен катар, қонақ тұратын жерінде ережені үстап, коғамдык орында 
нормаларды орындайды. Қонақ үй кэсіпорнының үйымдастыру құрылымы 
арнайы қонақ үй белгілерімен аныкталады. Олар: орналастыру жағдайы, 
ерекшелігі жэне басқа да факторлармен белгіленеді.

Бүл белгілер мекеменің өкілетті басшысымен жэне басқа да 
кызметкерлердің тапсырыс алуы және міндеттері болып табылады. Қонақ 
үйдің негізгі кызмет түрлеріне төмендегі қызмет түрлері жатады:

- нөмірлер қорын баскару қызметі;
- әкімшілік кызмет;
- тамактандыру қызметі;
- коммерциялык қызмет;
- инженерлі-техникалық қызмет;
- қосымша қызмет түрі
Нөмірлер корын басқару қызметі. Бүл кызмет түріне жататындар:
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проидалған нөмір мекемесі, келген конактарды немесе туристерді кабылдау, 
іуристердің тіркелу мәселесі және орналастыру, сондай-ак келген туристі 
үіііне салу, нөмірлерге қызмет керсету, бос уақытта экскурсия ұйымдастыру, 
момірдің санитарлык-гигиеналық жағдайын тексеру, ыңғайлы орналасуын, 
і урмстерге тұрмыстык қызмет көрсету түрін үйымдастыру жатады.

Ьүл кызмег түрінің қүрамы: директор, нөмірлерді баскару менеджері, 
мібылдау жэне орналастыру қызметтері, тазалау кызметі. Сервистік 
м.пмегтер: швейцар, дэдіздіх қызмет, гардероб қызметі, авто қызметқерлері, 
иоргье, консьерж, тасымалдау қызметі, тазалау қызметкерлері, қауіпсіздік 
кі.і шеткерлері жатады.

Әкімшілік цызмет. Әкімшілік қызметкерлері қонақ үй кешенінің 
(пісқару қызметі, мекеменің ақша, қаржы мэселелерін жэне кадрлар 
моселесін, техникалық кауіпсіздігін, қонақ үй персоналы жағдайын жасау 
мпселесі, өрт қауіпсіздігі, экологиялык қауіпсіздік мэселелерін шешеді.

Бүл кызмет түрінің қүрамы: хатшылык, каржы қызметкерлері, кадрлық 
қызмет, эколог инспекторы, өрт кауіпсіздігі жэне техникалық қауіпсіздік 
қызметкерлері жатады.

Тсшацтандыру цызметі. Қоғамдык тамақтандыру мекеменерінде, 
сопдай-ақ қонақ үйде, қонақтарға қызмет корсету сапасы қонақ үй 
категориясына сай болуы қажет. Қоғамдык тамақтандыру орындарына 
мсйрамхана, асхана, т. б. қонак үй мейрамханасы банкет жэне презентаңия 
үйымдастырған кезде жоғарғы дәрежеде болуы керек, яғни бүл қызметтегі 
қызметкерлер жоғарыда аталғандай мәселелерді шешеді. Бүл кызмет түрінің 
қүрамы: мейрамхана, бар, кафе, асхана қызметкерлері: аспазшы, даяшы, 
мекеме басшысы т. б.

Коммерциячыц цызмет - бүл саладағы қызметкерлердің міндеті ол 
оперативті және стратегиялық жоспарлаудың мәселелері, сондай-ак 
шаруашылык іс-эрекеттін қаржылық мэселесін карастырады.

Бүл қызмет түрінің қүрамы: коммерциялық директор, маркетинг 
қызметкері.

Инженерлік-техникалыц цызмет - бүл саладағы кызметкерлер міндеті, 
ол мекеменің жылу жүйесін, кондиционер орнатқыштарын, санитарлы- 
техникалык күрал-жабдықтарын, электро-техникалык күралдын, теледидар 
және байланыс жүйелерінің дүрыс орналасу және қүрылыс жөндеу 
жүмыстарын жасау болып табылады. Қызмет түрінің қүрамы: бас инженер, 
жөндеу қызметкері, байланыс кызметкері, т. б.

Қосымша цызмет көрсету түріне конак үй мекемесінің қосымша 
қызмет түрі, яғни қонак үй маңында ашылған тазалау мекемесі, 
косметикалық салон, шаштараз т. с. с.
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Тазалау орындары жэне қойма орындарының қызметі де кіреді. Ол кір 
жуу кызметкері, бөлме тазалаушы, койма кызметкері т.с.с. Қосымша кызмет 
түрі деп қосымша акы төленген кызмет түрін айтамыз. Бүларға: шаштараз, 
сауна, бассейн, спорт залдар, сауықтыру орындары және т. б. кіреді.

Қазіргі кезде бүкіл әлемдегі туризм бизнесінде қонақ үй сервисінің 
алатын орны ерекше. Ал конақ үй сервисінің ішінде факторы ерекше орын 
алады. Жалпы мемлекеттік стандарт бойынша конақ үйлерге қойылатын 
талаптар белгілі жэне эрбір салынып жатқан қонақ үйлер стандартка сэйкес 
салынуда. Бірак конақ үйлерге мемлекет тарапынан сертификациялау 
кезінде көзге көрінбейтін, бірак сервисте ерекше орын алатын нэрее - адам 
факторы.

Қызметкерлерді конақ үй саласында жүмыс істеу кезінде оларға 
қойылатын талаптар халықаралық стандарт жүйесі ТӘСІС бойынша 
белгіленген. Бірақ кызметкерлер жүйе бойынша барлык талаптарды 
үйренген жэне істей алатын бола түрып, соны нақтылай іс-жүзінде істемей 
ме? Нетізгі мәселе осы жерде.

Біз жогарыда конак үй бизнесінде адам факторы ерекше орын алады 
дедік. Соган бір мысал келтіре кетейік. Жапонияда мүлдем қызметшісіз 
жүмые істейтін қонак үй еалынған болатын. Егер сіз осы қонақ үйге 
келсеңіз, автоматқа несие карточкасын салсаңыз, автомат еізге жататын 
бөлме кілтін береді. Белмеде барлык жоғаргы сапалы техникалық 
жабдыктар теле, аудио, етерео, телефон бар. Егер сіз тамак ішкіңіз келсе, 
компьютерге ішкіңіз келетін тамактың тізімін терсеңіз, астындағы 
мейрамханадан үетел көтеріледі. Оның үстінде барлық бүйырған тағамдар 
болады. Баскада кызметтер дәл осындай компьютер арқылы жүзеге асады. 
Былайша карасаңыз, бүл конак үйге сүраныс өте жоғары болуы керек. Бірақ 
оған туристер көп келе бермейді. Қонақ үй жартылай бое түрады. Демек, 
мэселе техникалық жабдықтауда ғана емес, қызмет ететін адамдарда. 
Жердің астынан шығатын үстел ешуақытта даяшыны ауыстыра алмайды. 
Күнімен саяхатта жүріп келген жолаушы конақ үйде өзін үйдегідей 
үстағыеы келеді. Ол үшін оған тірі адам керек.

3. Қонак үй кызметтерінін сапасы. Қызмет көрсету сапасы қонақ үй 
бизнесін үйымдастыру қызметінің маңызды саласы ретінде қарастырылады. 
1980 жылдардың соңында конак үй қызметтерінің сапасы туралы 
басылымдар күрт көбейіп кетті.

Филиш Кросби Оиаіііу із Ғгее-да сапа - бүл спецификаңияларға сэйкес 
келу, яғни фирмамен бакыланатын арекет деп айтады. Басқа зертгеушілер 
бүған қарсылық білдіріп, сапаны түтынушылар аныктайды деп айтады. Бүл 
зерттеушілер сапаны конак үміттерін қанағаттандырып, одан асу мүмкіндігі
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рсі імде анықтайды. Кейбір зерттеушілер қонак үй сапасының өсуін 
сіпмдартты екі жұлдыздыдан 4 жүлдызды конақ үйлер мәртебесіне жету 
рс і інде карастырады.

Қонак үй қызметтердің сапасы өндірістік фирмалардың сапасынан 
иіүгыл ерекшеленеді. Қонак үй кәсіпорындарының өнімі бір уакытта 
шідіріліп - түтынылады да, ал өндірістік фирма өнімдерінің өндірісі мен 
і үтынуы уакыт жэне кеңістік аралығымен бөлінген. Бүл оларга шыгарылған 
ішімиің дефектілерін анықтауға мүмкіндік береді. Қонақ үй саласындағы 
і лсіпорындарда олардың кызметтеріне жоғары сүраныс болған кезеңде сапа 
опқылауын қамтамасыз ету өте қиын. Сонымен, қонак үй саласында қызмет 
норсетуде сапаға жету — шешілуі кәсіпкерлік табые экелетін маңызды 
моселе.

Қонақ үй саласындағы кызмет қызметшілер мен қонактар арасындағы 
(кігдарлау мен үштасудың жоғары деңғейін талап етеді. Бірақ абсолютті 
сппаға жету мүмкін емес. Қызметшілер қателіктер жіберіп, жүйелер 
сэ гсіздікке үшырай береді. Сапаға үмтылу -  шексіз үрдіс, бірак бүгінгі күн 
конак үй бизнесіндегі барлық компаниялар онымен айналысатын уакыт. 
( 'агіаның көлемді баянламалары аркылы менеджерлер сэтсіздіктен кашып, 
қопақтардың қызмет көрсету сапасын кабылдауын көтеруге тырысады.

Сапаны түсіндіретін бірнеше жолдар бар.
Біріншіден, сапа бүл - конақгардың канағатын туғызатын тауар 

қасиетті мен сипатты белгілері, жэне конақтардың канағатын күшейтетін 
кемшіліктердің жоқ болуы.

Сапаның бірінші типі - өнім касиеттері мен белгілері -  оның 
шығындарын кебейтеді. Түтынушылар тауардың қосымша касиеттері мен 
белгілері үшін жоғарыланған шығындарды төлеуге келісуі керек.

Қонактардың үміттері (күткендері) компанияның имиджімен, 
қоғамдық оймен, бағамен жане кызметті өткізудегі компанияларды күш 
салуымен қалыптасады. МоіеІ 6 қонактары да, Ғоиг Зеазопз қонактары 
олардың бөлмелерінде кемшіліктер болмайтынына үміттенеді.

Екіншіден, сапа техникалык жэне функционалдык болып 
қарастырылуы мүмкін. Техникалық сапа -  бүл қызметшімен қатынасына 
кейін конак немен калатыны сол. Мысалы, техникалық сапа бүл қонак 
үйдегі бөлмелер болып табылады. Функционалдык сапа -  бүл қызмет 
көрсету үлгісі болып табылады. Бүл процесс кезінде қонақтар 
қызметшілерінен қарым катынасының бірнеше кезеңдерінен өтеді. Мысалы, 
конак бөлмені брондайды, есіктегі кезекшіден еэлем алады, шабарманмен 
гіркеу үстеліне қарай шығарылып салынады, ресепшионистпен тіркеледі де, 
ез бөлмесіне шығарылып салынады. Қонақ үйге келіп, тіркелу тәжірибесі -
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функционалды сапаның мысалы. Керемет функционалды сапа конактың 
үміттерін толык қанағаттандырмайтын бөлмеден алған эсерін жаксарта 
алады. Бірақ егер функцноналды сапа жаман болса, онда тіпті керемет бөлме 
де конақта пайда болған канағаттандырылмағандық сезімін түзете алмайды.

Консультант Зһегаіоп қонақ үйініц менеджеріне өз бәсекелестерінін 
бөлмелерін сурет арқылы тануга үсыныс берді. Оларға 4 қонақ үй 
бөлмелерінің суреттерін жэне сегіз бәсекелестердің атын берген. Және де 
бәсекелестердің әдеттегі бөлмелері үсынылғанмен көбісі тек бір ғана дүрыс 
бөлмеден көрсеткен болатын. Бүл жаттығу менеджерлердің білімін тексеру 
үшін емес, ал бірдей класты қонақ үйлердің днфференцнациясының 
факторы - техникалык емес, функцноналдық сапа екенін көрсету үшін 
жасалган болатын. 7-суретте техникалық және функционалдық сапаларды 
жалпы еапаға тәуелді шамалар ретінде қолданылатын кызмет көрсету 
сапасының моделі көрсетілген.
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7-сурет. Қызмет көрсету сапасын қабылдауды баскару
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1970 жылдардың ортасында Вагкег Епіегргізез Шревепорттағы Кашасіа 
қоиақ үйінің иесі болып оны баскарған болатын. Шревепорттағы басқа 
конақ үйлер өте жаксы «негізгі өнімдерді»: бөлмелер, тамақ пен сусындар 
сол бағаға үсынған болатын. Бірак нарықга «Кашасіа» қонақ үй ең жаксы 
орынға ие болды. Мұның басты себебі, осы кластағы баска қонақ үйлерден 
жақсырак бөлмелерінін болғандығынан емес, «Яатасіа» қонақ үйінің 
қонақтарға кызмет көрсетудегі арнайы әдісіне байланысты болады.

Қызмет көрсету сапасынын төрт элементін біз қарастырған 
болатынбыз: өнімнің қасиеттері мен белгілері, кемшіліктердің жок болуы, 
функционалды сапа және техникалык сапа. Сапаның тағы бір типі бар -  ол 
қоғамдьщ (этикалық) сапа. Бүл сенім сапасы, оның қызметті сатып алғанға 
дейін бағалауға, тіпті жиі сатып алғаннан кейін де бағалауға болмайды.

Қонак үйдің кейбір менеджерлері өртке карсы жүйелер қайда 
орналаскандығын білмейді. Ал баска менеджерлер біледі, бірақ басқа 
қызметшілерге ортке қарсы кауіпсіздік ережелерінің орындалуын үйретуді 
керек етпейді. Бүл өрт қауіпсіздігін баскару кемшілігі өрт болмайынша 
қонақтарға ешқандай әсерін тиғізбейді. Қонақ толық қанағаттанарлык 
сезіммен және қайта келуге кұштар болып кетіп, басқаларға да бүл отельде 
тоқтауға кеңес беруі мүмкін.

Фирмалар қызмет пен тауар ондірудегі жауапкершіліктін этикалык 
аспектісін карастыруы керек. Бүл қасиеттер мен белгілер көп жағдайда 
қонактың қанағаттану сезіміне кенеттен эсер етпеуі де мүмкін, бірак олар 
келешекте жағыммыз жағдайдан алдын алуда оте маңызды.

Сонымен, сапа техникалык, функционалдык жэне әлеуметтік 
компоненттерден қүралады. Соңғы нәтижеде конақтың көрсетілген сапаны 
қабылдауы -  ең басты екенін менеджерлер естен шығармауы керек. 
Қонактар көрсетілген кызметтерді оздерінің үміттеріне қарап бағалайды. 
Егер көрсетілген кызметтер денгейінің эсері күткендегідей болса, онда олар 
қызмет көрсетуді сапалы деп қарастырады.

Қызмет көрсету сапасының 5 сатылы моделі. Қызмет корсету 
сапасының моделі танылған 5 сатылы модель ретінде кең колданылады. Ол 
қызмет көрсетудің сапасын конақгың үміттерін қанағатгандыру салдарынан 
анықтайды. Модельді жасағандардың айтуынша, «қызмет көрсетудің бір 
қадамы -  конактардың үміттерін және қызмет корсету сапасында қандай 
киындықтар туу мүмкіндігін білу болып табылады. Басүаша айтканда, 
(|)ирма кз конағының үміттерін білу жэне де сол үмітттерін үлгілі сапамен 
іске асыру керек». Бүл модель маркетингпен тығыз байланысты, өйткені 
оның негізінде түтынушы кажеттіліктеріне бағдарлау жатыр. Модель 5 
сатыдан түрады.
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1-саты. Қонақ үміттері мен басшылықтың реакциясы.
Кейде конак үй басшылығы конактың кызмет көрсетуден не күтіп 

отырғанын және жоғары деңгейдегі кызмет көрсетудегі оның талаптарының 
ерекшеліктері қандай екендігін біле бермейді.

Басшылык оның конактарына не керек екенін түсінбей жатса, бүл -  1- 
саты. Мысалы, конак үй менеджері барлық келушілерге тіркелуден өту 
кезінде олар 15 минуттан аса уақыт күтпейтіндей етіп жүйе жасаған 
болатын. Бірак егер қонақтар 10 минуттан кейін наразылығын білдіре 
бастаса, бүндай жүйе қонақтарды қанағаттандырмайды.

Көптеген фирмалар нарыкқа не керек екенін анықтау үшін зерттеулер 
жүргізеді, ал одан кейін фирма ішіндегі мәселелерге тоқталып, қонақтардың 
қажеттіліктері өзгеретіні туралы үмытып кетеді. Егер де қонак кызметтің 
қасиеттерінің өзгерістерін қажет етсе, ал олар өзгермесе, микс- 
маркетингінің максатты нарық үшін тартымдылығы азаяды және де 1-саты 
үлғаяды. Менеджерлер өз әрекеттерін жан-жақты ойластыруы керек, 
конақтармен сөйлесіп жэне карым-қатынасты мадақтау керек. Басшылық 
қонақтары туралы ақпаратты маркетингтік ақпарат жүйелерінен біле алады.

2-саты. Басшылықтың үғынуы және қызмет көрсету сапасын 
жетілдіру. Менеджерлер қонақтары не қажет ететінін біле түра, олардың 
кажетгіліктерін канағаттандыратын жүйелерді дамытуға не шамалары 
жетпегенде, не ықыласы болмағанда 2-саты басталады. Бүл деңгейдің 
болуының бірнеше себептері бар: 1) қызмет көрсету сапасына бара-бар емес 
қатысы; 2) орындалу деңгейінің түсініспеушілігі; 3) мэселенің бара-бар емес 
стандарттануы; 4) мақсаттың болмауы.

Кейбір компаниялар пайданы тез алуға үмтылып, адамдарға немесе 
жабдықтарға капитал салгысы келмейді. Бүл кезде қызмет кқрсету 
сапасында сөзсіз айтарлықтай мәселелер туындайды. Айналым 
капиталының жеткілікті деңгейін қамтамасыз еткісі келмейтін конақ үй 
иелері, 2-сатыда қателік жіберуі мүмкін. Мысалы, орамалдардың керекті 
санын алу үшін жеткілікті қаражатты жүмсаған қонак үй иесі, орамалдардың 
түсі өзгергенін тез байқауы мүмкін: оларды үрлайды немесе бүлдіреді.

Кейде менеджерлер берілген жағдайда мәселелерді шешу мүмкін емес 
деп ойлайды. Бірақ Билл Марриотт 2-сатыдағы мэселелерді шешуде ақша 
жалғыз қүрал еместігін дэлелдеді. Шығармашылыкпен ойлау да бүл 
саладағы мәселелерді шеше алады. Кейде мәселелерді шешудің дэстүрлі 
емес жолдарын іздеу керек. Қонаққа сапалы қызмет көрсету үшін, ол қажет 
ететіннің барлығын қызмет көрсетудің қүрамына кіргізу кажет.

3-саты. Қызмет көрсету сапасының озіндік ерекшеліктері.
3-саты кызмет көрсетудің орындалуының компонентін күрайды. Қонақ
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үіі басшылығы қонактардын кажеттіліктерін түеінеді жэне бүған 
(шйланысты қандай кызмет көрсету керектігін аныктап, өздерінін конақ 
үіііидегі кызмет көрсету сапасының кандай дәрежеде екенін біледі, 
еоидыктан кызметшілер конактардың сүраныстарына сай кызмет көрсете 
анмайды немесе көрсеткісі келмегенде 3-саты басталады.

Бүл сатыдағы кателіктер «акикат сәтінде», яғни кызметшілер 
қопактармен қарым-катынаска түскен кезінде жіберіледі. Конактар 
қі.ізметшілердің олар әзірлікпен эрекет етіп, қонақтың бүкіл мәселелерін 
іиешеді деп күтеді жэне де қызметшілер олай істемеген жағдайда 
келушілерде кызмет көреету сапасына канағаттанбағандық сезімі пайда 
болуы мүмкін.

3-сатыдагы қателік ішкі маркетинг бағдарламасы аркылы едеуір 
азайтылуы мүмкін.

4-саты. Қызмет көрсету және сыргкы катынастар.
4-саты, егер фирма сыртқы қатынастар саласында көп уэде беріп, 

оларды орындай алмаған жағдайда туады, мысалы, жарнамалық науканын 
ганытқан «Вегпіисіа» басшылығы мерзім арасында арал тартымдылығымен 
рахаггануға шақырған болатын. Көптеген тартымды нэрселерге бүл мерзім 
кезінде олардың колдары жетпейтінін байқаған келушілердің көңілдері 
қалып түңіліп кетеді. Маркетинг мамандары уэде еткеннің барлығын 
орындай алатынына эрқашанда көз жеткізуі керек.

5-саты. Күткен кызмет көрсету мен көрсетілген қызметті 
кабылдау.

5-саты - баска сатылардың жиынтығы болып келеді. Алдындағы 
барлык сатылар сиякты 5-саты да өсу мүмкіндіктеріне ие, олар күткен 
қызмет көрсету сапасы мен накты көрсетілген қызметтің айырмашылығынан 
туындайды.

Үміттенген сапа бүл конактын компаниядан күткендігі. Корсетілген 
қызмет - бүл қонактың компаниядан алған әсерін сезінуі. Егер де қонак 
үміттері аз алса, онда ол канағаттанбаған сезімде калады.

Қызмет көрсету сапасын талдаудың 5 сатылы моделі сапалы қызмет 
көрсетілудің ережелерін береді. Бүл модельді зерттей отырып, біз сапалы 
кызмет көрсетуді қамтамасыз етумен байланысты потенциалды 
мэселелердің кағидаларын жетілдіре аламыз. Ал бүл біздің әрекеттеріміздегі 
мүмкін болатын эр сатыдағы кез келген мәселелерді шешуге көмектеседі. 
Қонак үйде тиімді сапа л<үйесін қүру кезінде қызметкерлерді ынталандыру 
жүйесін қалыптастыруға аса назар аудару керек. Ол коғамның еңбекті 
мойындауына жэне кызметкерлерді марапаттауға негізделуі тиіс. Бүл 
сапаны арттыруға септігін тигізеді.
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Еңбекті тану үрдісі келесідей міндеттерді шешуге бағытталуы тиіс:
- қонақ үйде еңбектін жогарғы жетістіктерімен қарым-катынастарды 

оңалту;
- еңбектің нэтижелерін танымал ету;
- қызметкерлер еңбегін қоғамдық танудың түрлі формаларын қолдану;
- қызметкерлердін шығармашылық белсенділігін арттыру;
- конақ үйде моральдық климатты жақсарту;
- еңбек белсінділігін арттыру процесін қамтамасыз ету.
Қонақ үйде кызметкерлер еңбегін тану формаларына мыналар жатады:
1. Материалдык марапат.
2. Түлғаны қоғамдык тану.
2.1. Қызмет бойынша өсіру.
2.2. Бағалы сыйлыктар.
2.3. Арнайы тактаға фотосуретін ілу.
2.4. Арнайы тапсырмалар және т. б.
3. ¥жымды коғамдық тану:
3 .1 . Фирма есебінен үжымдык демалыс үйымдастыру.
3.2. Мақтау қағаздарын, марапат белгілерін тагайындау.
3 .3 . Баспада үжымның жетістіктері жонінде хабарламалар жасау.
3.4. Жоғары басшыларға фирмадағы үжымның жетістіктері туралы 

акпараттар беру және т. б.
Сапа марапаттары. Қонак үйде сапаны жетілдіру саласында еңбекті 

қоғамдық тану формасының негізі ретінде сапаны марапаттау 
карастырылады.

Кез келген нарықтағы секілді қонақ үй бизнесінде де кызмет пен 
тауардың сапалылығы - сатушы мен алушының, түтынушының өзара 
келісуінің міндетті шарты болып саналады. Ол қонақ үй үшін тауары мен 
қызметін жүзеге асыруға мүмкіндік тудырады, ал түтынушының не 
қонактың қажетін өтейді. Кез келген кэсіпорын өзінде өндірілетін тауар мен 
үсынылатын қызмет сапасына негізделген нарықтык стратегиялык 
бағыттарын колдана отырып түрақты бәсекелестікке кол жеткізуі мүмкін. 
Сапа көбінесе локальді не субьективті факторлармен анықталады. Сапа 
деңгейіне аталған факторлардың ыкпалын ескеру үшін сапаны басқару 
жүйесі қажет. Осы жағдайда өлшем жиынтығы сапа деңгейіне көмек ету 
мақсатында өнім өндіруге үнемі әсерін тигізеді. Өлшем жиынтығы немесе 
өнімнің сапасын баскару жүйесі менеджменттің күрамды бөлігі болып 
табылады. Кәсіпкерлік қызметтің әр алуан салаларында кең тараған нақты 
пайымдар - Стандарттау жөніндегі Халықаралық ¥йымның (180) сапа 
менеджменті жүйесінін негізі болып табылады.
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Х а л ы к а р а л ы к  с а п а  м е н е д ж м е н т і  ж ү й е с і н і ң  п р и н ц и п т е р і  б и з н е с т і ң  

м н р к с т и н г т ік  ф и л о с о ф и я с ы м е н  с ә й к е с  к е л е д і .

Ьірінші принцип - түтынушыға бағыттау, «Кэсіпорын өз 
гүтынушысына тәуелді, сондыктан олармен түсінісу, койған талаптарын 
орындау қажет».

Екінші принцип - жетекшінің көшбасшылығы. «Жетекші үйымның 
қызмет бағыттары мен максаттарын қамтамасыз етеді. Кәсіпорын 
міндеттерін шешуғе барлық қызметкерлерді қатыстыру үшін оның өз 
үжымын қолдауына тура келеді». Бүл принңип компанияның ішкі 
мііркетинггік ортасымен тығыз байланысты.

Үшінші принцип -  қызметкерлерді тарту. «Барлық кызметкер - 
қлсіпорынның негізі қүраушысы, олардын әрқайсысын жүмыска тарту 
прқылы үйым белгілі бір жетістікке жетеді». Бүл да ішкі маркетинге 
қатысты.

Төртінші принцип - үрдістік тәсіл. «Қызмет пен ресурсты процесс 
ретінде басқару - армандаған нәтижеге кол жеткізу тиімділігі». Бүл принцип 
қосіпорынның ішкі және сыртқы маркетингтік ортасының келісімді 
галаптарына жауап береді.

Бесінші принцип - менеджментпен жүйелі қатынас. «Жүйе іспетті 
озара байланыс үрдістерінің мен өзара түсіністік үйымның мақсатына 
)(|)фектілігі әрі нәтижелі жетуіне ықпал етеді". Кәсіпорынның маркетингтік 
жүйесін қалыптастырумен байланысты.

Алтыншы принцип - үдайы жаксарту. «Кәсіпорын қызметін үдайы 
жаксарту - өзгермейтін максат». Бүл принципті конақ үй шаруашылығының 
бэсекелестігін калыптастырумен байланыстыруға болады.

Жетінші принцип - Фактілерге негізделген шешімдер шығару. «Тиімді 
шешім сараптамалык мәліметтер мен ақпараттарға негізделеді». Мүнда 
қызмет пен өнім сапасын маркетингтік басқаруға арналған ақпаратпен 
қамтамасыз ету үйғарылған.

Сегізінші принцип - серіктестермен өзара карым-катынас. «Кәсіпорын 
қызметкерлері мен оның серіктестері бір-біріне багынышты, олардың өзара 
гиімді қатынас орнатуы екі тараптың да казынаны игеру кабілеттілігін 
артгырады". Сөйтіп қатынасты нығайтуға бағыттайды.

Сонымен 180 сапа менеджменті жүйесінің принциптері қонақ үйдін 
маркетингтік кызметіне тәуелді. Өйткені, олар аталган принциптерді 
маркетологтардың катысуынсыз жүзеге асыра алмайды. Ал сапалы кызмет 
көрсетудің максаты - мейманхананың түтынушы талабын канағаттандыруға 
кабілеттілігі. Қонакжайлылық индустриясында да сапа айрықша роль 
аткарады. Жогарыда аталған принциптер қонак үй қызметін жақсартуға жол
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ашады.
Қорытынды: Қонақ үй қызметі - бұл конақ үй персоналдары мен 

конактар арасындағы үйымдастырылған түрде конақтардың калауын 
қанағаттандыратын кызметтер. Бүл жағдай қонак түрғаннан бастап конак үй 
арасында үздіксіз жүріп отырады. Барлық берілген қызмет түрлері 
маркетингтің спецификасын аныктайды. Қонак үй қызметтерінің 
ерекшеленетіні, оны оңай түрде оқып, бағалау мүмкін емес. Мүндай жағдай 
қонак үйге қиындық экеледі.

Тақырыпка арналған әдістемелік нүскаулар: Дәріс материалымен 
толык танысу. Дэрістегі негізгі үғымдарға мэн беру. Қонак үй қызметін, 
олардың персоналын классификациялау жэне функцияларын талдау,
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«Қонақ үй кызметтері» такырыбы бойынша студенттердің 
окыгушылардыц катысуьшен орындайтын өзіндік жүмыстарына 
прналған сүрақтар мен тапсырмалар

Рспродуктнвті денгей:
1. Қонақ үйлерде кандай кызмет түрлері керсетіледі?
2. Тегін көрсетілетін косымша кызметтерді атаңыз,
Репродуктивті практнкалық децгей:
1. Қонак үйлерде көрсетілетін ақылы кызметтер саны мен сапасы неге 

Гнійланысты?
2. Қонак үйден кетіп бара жаткан конактардағі сауалнаманы кандай 

максатпен алады. Ол кандай сүрақтардан түруы мүмкін?
Шығармашылық деңгей:
1. Нөмір қорын басқаруын талдау
2. Әкімшілік жэне қоғамдык сақтандыру қызметін бағалау
Практикалық сабақтыц жоспары:
Тақырып: Қонақ үй кызметтері
Мақсаты: Қонак үй кызметтерінің мэнін, мазмүнын, қағидаларын 

аиықтау
Жоспар:
1. Қызметкерлерді басқару,
2. Қызметтердің классификаңнясы және олардың функциялары.
3. Қонак үй кызметтердің сапасы.
Әдістемелік нүсқаулар: Дәріс, практнкалық материалымен толык 

ганысу
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IV БӨЛІМ
МЕЙРАМХАНАЛЬЩ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДЩ ЖАЛПЫ 

СИПАТТ АМ АСЫ

1-такырып. Мейрамханалык қызмет көрсетудің жағдайы

Мақсаты: Мейрамханалык кызмет көрсеіудің жалпы жағдайын 
анықтау

Жоспар:
1. Шетелдік тамақтандыру мекемелерінін сипаттамасы.
2. Мейрамхана түрлері.
Тақырыпқа қатысты негізгі үғымдар: шетелдік тамақтандыру 

мекемелерінің сипаттамасы, мейрамхана түрлері, толык пансион, жартылай 
пансион.

1. Шетелдік тамақтандыру мекемелерінін сипаттамасы.
Жалпы жэне қоғамдык тамактану кәсіпорындары туризм индустриясы 

қүрылымының элементі және туристтерді кабылдау мен оларға кызмет 
көрсету үрдісінің ажырамас боліғі болып табылады. Көптеғен қонак үйлерде 
өз тамақтану кәсіпорындары бар. Бірак кейбір конақ үйлерде тамактану 
мүлдем көрсетілмеғенмен немесе тек таңғы ас қана корсетілғен. Бүл 
жағдайда туристерге қонак үйғе немесе тур маршрутына тиесілі тамақтану 
кәсіпорнында кызмет корсетіледі. Тамақтану кэсіпорындары бірегей 
жіктелмеген. Алайда, жалпы тамақтанудың кептеген елдерге таралған түрін 
ерекше бөліп корсетеді. Олардың неғізғілерін, ал соның ішінде туристерге 
қызмет корсетуде жиі қолданылатындарын карастырып отейік.

Мейрамхана - дайындалуы қиын тағамдар және тісбасарлар, 
кондитерлік онімдер, алкогольлі сусындар, жеміс-жидектер, минералды 
сулар, шырындар, балмүздак пен десерттердің кен ассортименті 
үсынылатын тамақтану кәсіпорыны Мейрамханаларда ас мәзірінде 
керсетінген фирмалық жэне үлттық тағамдарға, жеке тапсырыспен берілген 
тісбасарларға коп сүраныс түседі. Орын санына қарай мейрамханалар оте 
кішкентай (10-15 орын) жэне үлкен (500 жэне одан көп) болады.

Туристік қонақ үй -  мейрамхана кешеніндегі мейрамханарға тоқтала 
кетсек. Мейрамхана (орыс тілінде мейрамхана, француз тілінде гевіаиег - 
аударғанда коңіл-күйін қалпына келтіру, тамақтандыру деген мағынаны 
береді) - қонақтарға түрлі тағамдарды, сусындарды, кондитерлік онімдерді, 
сондай-ақ фирмалық және даярлануы күрделі тағамдардың ауқымды мәзірін
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үсыиатын тамақтандыру мекемесі болып табылады.
Қонақ үй-мейрамханалық кешенінде тамақтандыру қызметтерінің үш 

гүрі үсынылады.
1. Толық пансион, яғнн үш реттік тамақтандыру (таңғы ас, түскі ас 

жоне кешкі ас) - Ғиіі Воагсі (ҒВ);
2. Жартылай пансион, яғни екі реттік тамақтандыру (таңғы ас косылған 

гүскі ас немесе кешкі ас) - НаІҒ-Воагсі (НВ);
3. Тектаңғы ас, яғни бір реттік тамақтандыру - Весі апё Вгеакйзг (ВВ).

8-сурет. Гамактандыру түрлері

Ерекше тамактану жағдайлары клубтық демалыс жүйесінде қызмет 
жасайтын конак үйлерде болады (үш мезгіл тамактанудан бөлек, күні бойы 
тегін тіске басарлар, алкоголь жэне басқа сусындар үсынылады) -  АІІ 
іпсішіуе (бэрі косылған).

Барлык мейрамханаларда таңғы астарға үлкен назар аударылады жэне 
де келесі талаптар қойылады:

1. Таңғы ас берілетін орын таза жэне желдетілген болуы тиіс;
2. Ерте уақытқа қарамастан қызметкерлер сергек болып, белсенділік 

көрсетуі тиіс:
3. Қызмет үрдісі үздіксіз болуы тиіс.
Таңғы астың келесі түрлері болады:
1. Континенталды танғы ас;
2. Кеңейтілген таңғы ас;
3. Ағылшын таңғы асы:
4. Шампан косылған таңғы ас;
5. Кеш таңғы ас.
Қонак үй кешендерінің қүрамында бірнеше мейрамханалар болуы 

мумкін. Көптеген таңдаулы қонақ үйлердің қүрамында екі мейрамхана
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болады. Олардың бірі жоғары дәрежедегі фирмалық болса, екіншісішң 
ұсынатын тағамдары мен сусындарының бағасы төмендеу балады. Қонак 
үйлердеғі мейрамханалар конақ үй меймандарымен қатар кала 
тарғындарына да қызмет етеді. Мейрамханалық бизнес -  қонақтарды 
арнайы орында тамақпен, сусынмен қамтамасыз ететін, ғигиена жэне заң 
талаптарына сай кызмет көрсетуді үйымдастыру болып табылады.

Мейрамхана дербес түрде немесе қонақ үй қүрамында конақтардың 
гастрономиялык қажетгіліктерін қамтамасыз ету максатында тамақ түрлерін 
дайындап үсынады. Бүл қызмет түрінің экономикалык мақсаты -  пайда табу. 
Қонақтардың демалысы мен көңіл-күйін көтеруді үйымдастыру 
мейрамхананың негізгі міндеттерінің бірі. Адам өмірінде демалу жэне көңіл 
көтеру маңызды да кажетті. Қонақ мейрамханадағы көңіл-күйді 
табалдырықтан аттай сала сезінеді. Қонактың месрамханада қалуы, 
тапсырыс беруі немесе отыру үзақтығы оны калай қарсы алғанға 
байланысты. Алғашкы конақтарды қарсы алу кезінде кажетті кеңіл-күйді 
орнату өте маңызды. Мейрамханаға бірінші рет келген қонактар бос 
отырғанды үнатпайды. Бос қонақжай көбіне кеңілсіздік туғызады. 
Сондыктан кейбір шетелдік мейрамханалар бос конакжайда отыратын 
арнайы адамдар жалдайды. Көбіне көңіл-күй сипатын қонақтарды күтетін 
даяшылар қамтамасыз етеді. Егер даяшылар конақты көңілді қарсы алып, 
дәмді тағамдар жеп, көңіл көтеріп, демалатындығына сендіре алса, онда ол 
еш күмэнсіз шақыруды қабыл алады.

Тамак өнеркэсіп жүмысының мақсаты -  қонақтардың тамақтану 
үрдісінде жақсы әсер қалдыру. Тамактану үрдісі кезінде жэне тәрбие беру 
үрдістерімен катар, жүріп түруы жиі кездеселі. Тамактану саласында кызмет 
көрсету - «конакжайлылық» түсінігінің күрастырушы элементі болып 
табылады. Қонақты күту, сыйлау, оған кызмет көрсету, адамзат 
тарихындагы эрбір коғамдық формаңияға тэн, ата-бабаларымыздың салт- 
дәстүрінен келе жатыр.

Түтынушылардың талғамдарын ескере отырып, дамыған елдерде 
мейрамханалық қызмет керсету концепңиясын кеңінен колдана бастады. 
Яғни, ол мынандай формула: «сапа + калыпты бала + жайлы жер + 
мейрамханалық қызмет корсету». Бүл стратеғияны колдануда оте 
таңқаларлық нэтижеге жетуге болады.

Мейрамхананың қызмет көрсету деңгейі туристтік үйымның 
түтынушыларына байланысты. Мейрамханаларда отбасылық мерекелер, 
арнайы кештер, кабылдау, конференңиялар мен такырыптық кештер 
әткізіледі. Мысалы, танымал француз клубтық отельдерде «Клаб Мед» эр 
күні кештер өткізеді (француздық, жерортатеңіздік жэне шыгыс асханасы).



Қоиактарға даяшылар мен бармендер кызмет керсетеді. Ал тағамдар мен 
сусындарды кәсіби аспаздар дайындайды,

¥лттык асхананың мейрамханалары бар. Әлемге танымалдары: 
иііільяндык, кытай, жапон, грек, түрік, француз, неміс жане австриялык 
мсіірамханалар. Сонымен катар ағылшын, американдык, ирландык, 
исмандык, тай және үнді мейрамханалары да бар. Олардын біреуі өте 
ккімбатығымен танылса, екінші біреуі тым арзандығымен танымал.

Негізінде туристер өздерінің демалып журген елдерінін асханасымен 
шпыскысы келеді. Бүл жөнінде гидтер туриеттерге сол елдің қызыкты, 
сомың ішінде, өте кымбат, үлттык жэне арзан мейрамханалары туралы 
іікмарат береді. Туристтердің сапар барысындағы тамактануы елдің үлттык 
псханасының ерекшеліктерімен таныстыру мақсатында да болуы мүмкін. 
( )сындай жолмен, Баварияда туристтерді өзінің крендельді ак шүжығымен, 
кыша майы және сырасымен атакты бавариялык асханасымен таныстырады, 
Мюнхенде туристтерді аса ірі сыра залы «Хофбройхаусқа» алып барады, 
Чсхияда кнедликтармен тамактандырады, Австрияда элемге танымал 
ііепдык шницель жэне алма косылған орамамен, ал Италияда эрине паста 
болып табылады.

АҚШ және кейбір баска елдерде аргентиналык, афган, колумбиялык, 
гибет, индонезиялык, эфиопты, үнді жоне чех мейрамханалары жүмыс 
жасайды.

Сонымен қатар вегетариандық асханасы бар немесе мысалы кошерлі 
(ерекше эдіспен дайындалған) азык-түліктер үсынатын асханалары бар 
мсйрамханалар, сондай-ақ экологиялық мейрамханалар пайда бола бастады.

Жэне де мейрамханалар белгілі бір түрге арналған болады, мысалы тек 
балық өнімінен немесе еттен жасалған тағамдар үсынатын мейрамханалар. 
Ьірақ бүл мейрамханалардың ас мэзірінде міндетгі түрде басқа тағам болуы 
қажет. Мейрамхана сондай-ақ бір ғана тағам түрін жасаумен мамандануы 
мүмкін, мысалы пицца немесе ақ шүжык.

Ел арасында көп таралғаны түскі ас мәзірі, ол дегеніміз ең жаксы деген 
мейрамхананың өзінде аз ақша көлеміне күрамында бірінші, екінші тағам 
жэне тісбасар, десерт (балмүздак немесе йогурт) болатын кешенді түскі ас 
ішу. Испанияның көптеген мейрамханаларында бүндай түскі аска бір стакан 
шарап кіреді. Мейрамханаларда көбінесе жанды әуен ойналады.

Мейрамханаларда мэзір арнайы бумаларда үсынылады. Қызмет 
көрсету формасы бойынша мэзірдің бірнеше түрлері бар:

«А ля карт» - әр тағамға жеке бага көрсетілген мэзір түрі. Бүл мэзір 
түрі кымбат отельдерде жүмыс жасайтын француздық сервисті 
мейрамханаларда қолданылады. «А ля карт» қызмет көрсету жүйесі
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мейрамхана ассортиментіндегі тағамдарды еркін таңдауды ұсынады.
«Табльдот» - кұрамында тісбасардан десертке дейін болатын, кешенді 

бағамен ұсынылатын мәзір түрі. Соған коса кешенді бағамен және әртүрлі 
тағам түрлеріне талдау ұсынылады. Соңғы кездері кымбат мейрамханаларда 
эртүрлі тағам түрлерін әртүрлі бағамен ұсынатын аралас мәзір пайда болды. 
Бұндай қызмет көрсету жүйесінде мэзір бойынша үсынылып, тағам таңдауға 
кұкык берілмейді.

Туристтерге кызмет көрсетудің кең таралған түрі «шведт үстелі», 
мұнда таңғы жэне кешкі аста стол үстіне тісбасарлардың кең ассортименті 
ұсынылады. Мысальі Израильдік отельдер мен Германиядағы отельдердегі 
мейрамханаларда ұйымдасқан таңғы астар бар.

Кафетерий - сусындардың ассортиментінде міндетті түрде кофенің 
бірнеше түрі ал алкогольді сусындардан кофеге берілетін ром, ликер, коньяк 
болатын кәсіпорын. Көбіне «а ля карт» сервисі ұсынылады. Кафетерийлерде 
өз орнында тұрып колдануға болатын ыстық және суық, сусындар, нан 
өнімдерінің бірнеше түрі, сонымен катар сатылатын тауарлар дайындалады. 
Мәзірге ыстық сусындар (кофе, шэй, ыстық шоколад), суық сусындар (кофе 
гляссе, сүтті коктейльдер), ұннан жасалған кондитер өнімдері жэне ыстық 
тағамдар кіреді. Мысалы атақты австриялық кифетерийлер кофе, балмүздақ, 
пирожныйдың кең ассортиментін және де венский шниңель ұсынады. 
Міндетті түрде мэзірде минералды су, шырын, алкоғольді сусындар мен 
жемістердің кең таңдауы болады. Даяшылар кызмет көрсетеді.

2. Мейрамхана түрлері.
Тамақтандыру қызмет орны мейрамхана, кафе, барларда түрлі 

презентаңиялар, банкет жэне тамақтаңуды үйымдастырады. Бұл жерлерде 
менеджерлерден басқа асхана кызметкерлері, даяшылар, зал 
администраторы жұмыс істейді.
^ Қонақ үйлерде мейрамханалар қызмет корсету деңгейіне қарай 
оірнеше түрге бөлінеді. Өздігінен тамақтану мейрамханалары. Мұндай 
мейрамханаларда даяшылар қызмет көрсетпегендіктен тамактану бағасы 
томен болады. Өздігінен тамактану мейрамханалары каланың іскерлік 
орталыктарында орналасады жэче мұнда негізінен ұзақ уақыт бойы 
тамактануға уакыты жок адамдар келеді. Мұндай мейрамханалардың ішкі 
кұрылымы, жиһазы және интерьері кызмет көрсету деңгейіне сай 
ерекшеленеді. Ең алғаш бүл түрдегі мейрамханалар Америка штаттарында 
ашылған.

Кафе - конактарға тағамдармен сусындардың, сүт өнімдері мен 
кондитерлік өнімдердің және т. б. шектелген мэзірін үсынатын

166



шмақтандыру кәсіпорны. Кафелерде ойын-еауық бағдарламалары да 
үйымдастырылады. Қонак үй жанындағы кейбір кафелер күндіз-кафе, ал 
ксшке бар ретінде қызмет көрсетеді- Мүндай кафелерде кешке дискотека 
ү й ы м дастырылады.

Диско-барлар жеке немесе қонақ үйлердің жартылай жертөлелерінде 
орпаласуы мүмкін. Мүндай барларда жастардың демалысы оркестрлердің,
....... ілердің және актерлердің катысуымен үйымдастырылалы. Мүнда
қонактарға түрлі бутербродтар, кондитерлік өнімдер, еусындар үсынылады. 
Диско-барлардың залдары заман талабына сай әзірленеді. Би алаңының 
едені түрлі-түсті паркеттен жасалып, арнайы жарық коздерімен 
жабдықгалады. Диеко-барларда слайдтар корсету үшін үлкен экрандар 
койылады жэне оте куатты музыкалық аппаратурамен, реңкілік эффектілер 
гуғызатын қүралдар, теледилармен және видеоаепаппен жабдыкталады. 
Музыкалык бағдарламаны диск-жокейлер жүрғізеді.

Кафетерий - шэй, кофе, какао, ыстык шоколад сиякты ыстық 
сусындарды, сүт және сүт өнімдерін, бутербродтар мен дайындалуы жылдам 
кондитерлік жэне басқа жеңіл тағамдарды сатуға мамандандырылған 
тамақтандыру кәсіпорыны.

Асхана -  көбіне курорттық конақ үйлерде орналаскан және табысы эр 
гүрлі деңгейдегі адамдарды тамақтандыруды қамтамасыз ететін 
гамақтандыру кэсіпорыны.

Буфет -  кешенінің онімдерді, жартылай фабрикаттарды, сондай-ақ 
ыстық жэне салқын сусындарды сатуға арналған тамақтандыру имекемесі.

Қонак үй кешенінің күрамындағы тамактандыру мекемелерінің барлык 
гүрі, тағамдар мен сусындардың белгілі бір ассортиментін сатып, қонактарға 
белғілі бір дэрежеде керсетеді. Қызмет

кәрсетудің деңгейлері:
- даяршылардың толық кызметі;
- буфетшілердің қызметі;
- даяршылардың толымсыз қызметі;
- озін-озі күту.
Қонактарға үсынылатын тағамдар мен сусындардың аесортименті 

бойынша тамактандыру кәсіпорындары томендегідей бөлінеді:
- толық сервис;
- арнайы.
Қызмет көрсету деңгейіне қарай тамактандыру кэсіпорындары 

келесідей болінеді:
- люкс;
- жоғары;

167



- бірінші;
- екінші;
- үшінші.
Мейрамханалық бизнесті үйымдастыру кезінде мейрамхананьщ түрі 

аньщталады. Қазіргі кезде мейрамханалардың мынадай түрлері бар:
- салондык;
- үлттык, фольклорлық;
- арнайы;
- интерьерлік;
- музыкалык;
- концерттік;
- аралас;
- арт-кафе;
- мнни-мейрамхана.
Салондык мейрамханалар басқалардан керемет әсемдігімен 

ерекшеленеді. Интерьері, үстелдердің өте бай эрлену дэмді тағамдар, 
кішіпейіл, байыпты кызметкерлері, сазды музыка конақтары.

Дэмхана -  жылдам кызмет көрсететін тамақтандыру кэсіпорны. 
Дэмханалар дастархан мәзірінде -  салқын жэне ыстық тағамдар, кепшілік 
үнататын жэне дайындалуы оңай сосиска, сарделька, түшпара, жүмыртқа 
сиякты тағамдар, сондай-ак шэй, кофе, какао жэне салқын сусындар, 
шырындар. Дәмханалар адамдар көп шоғырланатын жерлерде салынады.

Музыкалық мейрамхана. Музыканың белгілі бір жанрына, түріне 
бағытталған музыкалық бағдарламамен қонақтардың көңілін көтеретін 
мейрамханаларды музыкалық деп атайды. Оларға джаз, рок, фольклорлык 
немесе классикалык музыка негіз болады. Интерьерді эрлеу, таңдап алынған 
музыкалық бағытқа сай жасалады. Негізгі қонақтар музыка әуескойлары, 
музыкалық фанаттар болғандыңтан ондай мейрамханаларды клуб -  деп 
атайды. (джаз клуб, рок-клуб, бард-клуб жэне т.с.с.) конактарды таңдаулы 
музыка, басқа конактармен еркін аралау және үйымдастырылган көңіл-күйге 
сәйкес киініп еркін сезіну қызыктырады.

Концерттік мейрамханалар өз жүмысын артистердің концерттік 
бағдарламаларына сай жүргізеді. Мүндай мейрамханаларда негізінен шоу- 
бағдарламалар, әншілердің, музыканттардың концерттері өткізіледі. 
Концерттік мейрамханалар тек кешке жүмыс істейді. Жүмысты 
үйымдастыру концерттік сценалардағыдай. Күндіз дайындық жүргізіледі. 
Осындай тәртіппен варьете бағдарламасымен жүмыс істейтін 
мейрамханалар да өз жүмысын үйымдастырады.

Олар үшін толық зал көрермендер-үйреншікті. Біздің елімізде
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комцерттік бағдарламалармен жүмыс істейтін мейрамханалар күннен-күнге 
кобеюде. Шет елдерде мүндай мейрамханаларда атакты артистердін 
коицерттері бүрыннан өткізіледі. Естеріңізде болса атақты "Тһе Веаііез" 
гобы мейрамханалар мен кафелерде концерттер койған. Ал "Яо11іп§ 8іопез" 
юбы гастрольдік сапарда жүрген жерлерінде мейрамханаларда концерт 
беруді әдетке айналдырған. Осы топтың лидері Мик Джаггер өзінің 
сүкпатында стадионда концерт койғанда публиканың көңіл-күйін 
кік|)едегідей көтеруғе тырысатындыктарын айткан. Уитни Хьюстон 
мсйрамханаларда концерт койып көрермендердің көңіл-күйін көтереді. Бүл 
гізімді үзақ жалғастыруға болады. Шынында да мейрамханадағы 
корермендердіңжакындығы, еркіндік, тыңдаушылармен араласу артист пен 
і іублика арасындағы тоскауылды жояды.

Аралас түрдегі мейрамханалар -  бізғе үйреншікті каапайым 
мейрамханалар. Мейрамханалардың бүл түрі өте жиі кездеседі, мүнда тамак 
дайындауда, шоу-бағдарлама да кәдімгідей. Мүндай мейрамханалардың 
конақтарының контененті аукымды.

Таверна -  бүл мейрамхананың бір түрі. Тавернаның негізғі функциясы 
тамактандыру. Таверналар катеғорияларға бөлінеді. Тавернада 

үсынылатын тағамдар мен сусындар және интервер таверна катеғориясына 
сай болады. Таверналардың жүмыс уақыты бірнеше сағат, тэулік бойы 
болуы мүмкін. Көптеген мейрамханалар жүмыс уақытын таверна сиякты 
үйымдастырады.

Арт-кафе. Қазіргі кезде мейрамханалардың осы түрі көп ашылуда. 
Лрт-кафелер мәдениеттің белгілі бір саласына бағытталады. Арт-кафелерде 
огкізілетін эртістермен, бардтармен, жазушылармен, суретшілермен 
откізілетін кездесулер ашық әрі кызықты болады.

Кейтеринғ. Адамдарға тапсырыс бойынша кез-келген уақытта жэне 
кез-келғен орында мейрамханалық кызмет көрсетуғе арналған жылжымалы 
кіші мейрамхана кейтеринг деп аталады. Мүндай мейрамханалық кызмет 
жеке пэтерде, яхтада немесе бағалы ескі эшекейлермен безендендірілген 
залда көрсетілуі мүмкін.

Қорытынды. Жалпы және қоғамдық тамақтану кэсіпорындары туризм 
индустриясы қүрылымының элементі жэне туристерді кабылдау мен оларға 
кызмет көрсету үрдісінің ажырамас бөлігі болып табылады. Көптеген 
конакүйлерде өз тамактану кэсіпорындары бар. Бірақ кейбір конакүйлерде 
і амақтану мүлдем көрсетілмеген немесе тек таңғы ае қана көрсетілген. Бүл 
жағдайда туристерге конакүйге немесе тур маршутына тиесілі тамактану 
кәсіпорынында қызмет көрсетіледі. Тамактану кэсіпорындары біреғей 
жіктелмеген. Алайда, жалпы тамактанудың көптеген елдерге таралған түрін
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ерекше бөліп көрсетеді.

Тақырыпка арналған әдістемелік нүсқаулар: Дәріс материалымен 
толық танысу. Дәрістегі негізгі ұғымдарға мэн беру. Мейрамханалык кызмет 
көрсетудің жалпы жағдайын бағалау.

Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Сорокина А.В. Организация обслуживания в гостиницах и 

туристких комплексах: Учеб. Пособие. —  М. : Альфа-М; Инфа-М, 2016. — 
165 с.

2. Шилина О.А. Менеджмент в туристской индустрии: учебно- 
методическое пособие.- Рязань, 2017.

3. Феденева, И. Н. Организация туристской индустрии : учеб. пособие 
для СПО / И. Н. Феденева, В. П. Нехорошков, Л. К. Комарова ; отв. ред. В. 
П. Нехорошков. —  2-е изд., перераб. и дои. —  М. : Издательство Юрайт, 
2019. —  205 с.

4. Боголюбов, В. С. Менеджмент в туризме и гостиничном хозяйстве : 
учебник для академического бакалавриата /  В. С. Боголюбов. — 2-е изд., 
испр. и доп. — М .: Издательство Юрайт, 2019. — 293 с.

5. Мейрамхана және конақ үй сервисінің мәдениеті: Оқу қүралы/ 
Г.К.Күзембаева, К.Күзембаев, А. Мауленов -  Алматы: АТУ, 2013.-153 бет.

«Мейрамханалық қызмет көрсетудің жалпы жағдайы» тақырыбы 
бойынша студенттердің, оқытушылардың қатысуымен орындайтын 
өзіндік жүмыстарына арналған сүрақтар мен тапсырмалар.

Репродуктивті деңгей:
1. Шетелдік тамақтандыру мекемелерін сипаттау
2. Мейрамхана, кафе-бар, швед үстелін және т.б. анықтау
Репродуктивті практикалық деңгей:
1. Мейрамхана қызмет көрсетуін талдау
2. Қызмет корсету түрлерін, бағасын қарастыру
Шығармашылық деңғей:
1. Түтынушылардың бағасын зерттеу
2. Шетелдік қызметін тәжірибе алу
Практикалық сабақтың жоспары:
Т ақы ры п: Мейрамханалық қызмет көрсетудің жалиы жағдайы
Мақсаты: Мейрамханалық қызмет көрсетудің жалпы жағдайын 

анықтау
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Жоспар:
1. Шетелдік тамактандыру мекемелерінін сипаттамасы.
2. Мейрамхана түрлері.
Әдістемелік нүсқаулар: Дәріс, практикалык материалымен толық 

пніысу

2-Т АҚЫРЫП. МЕЙРАМХАНА БИЗНЕСІНІҢ НЕГІЗГІ 
К'АТЕГОРИЯЛАРЫНЫҢ ФУНКЦИЯСЫ

Мақсаты: Мейрамхана бизнесінін негізгі категорияларының
фумкциясын, мэнін, мазмүнын, түжырымдамаларын толык аныктау.

Жоспар:
1. Қона үй- мейрамханалык кешенінде жаңа енім өндіру жолдары.
2. Мейрамхана бизнесінін негізгі категорияларының функциясы.
Тақырыпқа қатысты негізгі үғымдар: конақ үй - мейрамханалык

ксшенінде жаңа өнім өндірі жолдары, мейрамхана бизнесінің негізгі 
кн гегорияларының функциясы.

1. Қонақ үй - мейрамханалық кешенінде жаңа өнім ондіру 
жолдары.

Мейрамхана бизнесі- клиентті арнайы орында тағаммен жэне 
еусынмен қамтамасыз ететін, кейбір негізгі гигиеналык және занды 
талаптарға жауап беретін үйым.

Мейрамхана, жеке бірлік немесе конақүйдің бөлігі ретінде 
клиенттерге олардың кажеттілігін канағаттандыру мақсатында тамактануды 
үсынады. Бүл түрдің экопомикалык максаты- мейрамхана бизнесі немесе 
мейрамханамен байланысты емес, қоғамдық орындардын бір бөлігі болып 
табылса да, пайда боып көзделеді. Мейрамханаар тагам және сервис түріне, 
орналасқан жеріне байланысты жіктеледі.

Туризмді дамытуды басты жолга қоятын елдерде әдетте, туристік 
нифрақүрылымды, онын ішінде қонақ үйлерді дамытуды ынталандыратын 
заңнамалық сипаттағы шараар қабылданады. Бүл ретте, мемлекеттік 
органдар жэне каржы мекемелері туризмге салынған инвестициялар жаңа 
жүмыс орындарын ашады, белгілі бір кіріс әкеледі дегенге сүйенеді. 
Сондықтан да көптеген елдерде шетелдік жэне ішкі инвестицияларды 
іартуға ықпал жасайтын, айталык оларға салық жеңілдіктерін белгілеу 
сияқты заңнамалық шешімдер қабылданады.

Қолдаудың негізгі шараларына, мысалы үй саласында мыналар
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ж а т а д ы :

- кұрылыс үшін жер участкесін бөлуге көмек;
- маркетингтік зерттеулер жүргізуге көмек;
- жогары кредиттік етавкалар бойынша күрделі салымдарды қайтару;
- жобаның баетапкы кезеніңдегі шыгындарды жобадан табыс алу 

кезеңіне жатқызу;
- жобалар инфрақүрылымын мемлекеттің дамытуы;
- елде өндірімейтін жобалау жабдықтарын жеткізу кезеніндегі саықтық 

және кедендік жеңілдіктер.
Өзге де жеңілдіктеге табыс салығының болмауын және жалпы салык 

салудың үндестігін жатқызуға болады. Кейбір елдерде туристік 
инфракүрыым қаржылык сиапаттагы маңызды жеңілдіктерге ие.

Туркияда қонак үй туристік кешеніне мемлекет 40% қаржылық демеу 
корсетеді, бүл бәсекеге қабілетті бағаарды белгілеуге мүмкіндік береді. 
Бүған коса, туристер үшін ыңғайлы жергіліктң ақша бірлігімен катар 
шетелдік валюталардың еркін жүруі кабылданған.

Израильде қоанак үй саасындағы инвестициялардың 30%-ына дейінгі 
көлемін инвесторларға мемлекет тікелей аударымдар арқылы жэне салық 
жеңілдіктері арқылы қайтарады.

Мекеикада Акапулько жэне Канкун курорттарының маңына франко 
аймақтары қүрылған.

Испанияда испандық туристік онімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру 
жоспары қабылданған, онда негізгі курорттық аймақтарда конақ үйерді 
қайта жаңарту мен жаңғырту, жағажайы жоқ аудандарда ауыл туризмін 
дамыту басымдыықты бағыт ретінде белгіленген. Тенериф аралы франко 
аймағы болып жарияланған, ол текк туристік қызмет корсеті қүнының 
төмендеуінен ғана емес, сонымен катар басқа да өнімдердің, атап айтканда 
жанар май қүнының томендеуінен көрінеді; үкімет ара инфракүрылымының 
дамуына ірі сомаларды инвестиңиялайды;

Мароккада дамудың басым жобаларына тікелей бюджеттік 
инвестицияларды көздейтін туризмді дамыту жоспары қабылданған.

Индонезияда Бали аралы еркін экономикалық аймак болып танылған, 
бүл туристік үсыныстардың тікелеі бюджеттік инвестициялар қолданылады. 
Әдетте, әлеуетті инвесторлардың алдында алдын ала шарттар қойылады- 
бүл дамушы деп танылған өңірлерде жүзеге асырылатын жобаларды 
инвестициялау. Бүған қоса, мынадай талаптар қойылады: түрақты валюта 
түрінде алынған кірістер мен табыстарды елде пайдалану; жергілікті 
қызметкерлерді тарту; оларды оқытуды жүзеге асыру және т.б. Кейде 
жобаның сырткы түріне де талаптар қойылады.
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Осыған сәйкес шетелдік тәжэрибені алуға болады. Алдыңғы бөлімде 
ніііып өткендей, ерекше қонак үй ғимараттары түтынушыларды көптеп 
щртады, олардың кызығушылыктарын оятады. ҚР сында да сондай ерекше 
коііақ үйлер үйымдастыруға болады. Бүған эрине қаражат көздері қажет.

Егер қолайлы инвестициялық климат кұруды білдіретін, қонак үй 
піласында күрделі саоымды мемелекеттік қолдау шаралары туралы айтатын 
оолсак, онда мүндайлар ретінде әдетте төмендегілер қарастырылады:

Болашақ инвесторларға ақпараттық жэне кеңес беру көмегі керек. 
Жобаның болашағын дүрыс бағалау үшін инвестор бірнеше жылдар ішіндегі 
дипамикадағы негізгі нарыктық көрсеткіштер туралы ақпаратты білуі қажет. 
Қонак үй индустриясында мұндай керсеткіштерге қонак үйлердің толык 
оолуы, номір үшін түскен табыстар, нөмірдің орташа бағасы жэне тағы 
онскалары жатады. Бұл мэліметтерді тек ресми мемлекеттік деректерден 
мемесе арнайы консалингтік компаниялардан алуға боады;

Мемлекеттік кепілдемеерді беру несиелерді қамтамасыздандырудың 
кең таралған тетігі. Үкіметтік кепілдік бойынша ТМД едерінде бірқатар 
конақ үй обьектілірі салынған. Ынтымақтастыктығ мұндай нысаны шетелдік 
шіііесторлардың кеңілінен шығады эрі өтпелі біршама тараған;

Инвестрорлардың мүддесін қорғайтын заңнаманы әзірлеу, пайданың 
кайтуына қатысты салық жеңідіктері мен кепілдемелер белгілеу.

Дамыту бағдарламаларға сәйкес:
Туристік орталықтар, кешендер мен орналастыру обьектілерін 

Ііурабай, Жаңа Іле, Кендірлі, Алакел жерлеріне салу және эрі қарай 
дамытуды көзделген.

Өнірлерде туристік орталықтар, кешендер мен орналастыру 
обьектілерін салу туралы бағдарламада былай делінген:

Республикалык индустрияландыру картасына енгізілген Акмола 
облысының «Бурабай» АЭА шекарасында туриетік ойын-сауык кешенінің, 
сондай-ақ, өңірлік индустрияландыру картасына енгізілген Шығыс Қакстан 
облысындагы Алакөл көлінін жағалауында қонақ үй желісін салу көздеіп 
отыр.

Туристік саланың еңбек ресурстарына бес жылға болжамды 
қажеттілігі 34 мың адамды қүрайды, соның ішінде құрылыс мамандықтары 
бойынша 13 мыңға жуык адамғ туристік саа мамандары 21 мыңға жуық 
адамды құрайды, ал оқу орындары - 1,2 мын адамды дайындайтын болады.

Кадр тапшылығы Еуропа одағы «Темпус» бағдарламасы бойынша іске 
асырылып жаткан жоба трінде 4 жоғары конақ үй мектебін, туристік 
индустрияға қызмет көрсету бойынша менеджерлер мен мамандықтарды 
дайындау орталығын жэне Онтстік Қазакстан облысы Түркістан каласында
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халык колөнері мен кэсіпшілік мектебін ашу есебінен, сондай- ак 
Швейцария халықаралык қонақ уй менеджменті институтымен бірлесе екі 
кәсіпорын колледж ашу есебінен толтырылатын болады.

ҚР-да қонак- уй мейрамхана кешенін ұйымдастыру ушін мен шетелдік 
тэжірибені мысал алып, Бес жылыкқа арналған бағдарламаға сүйене 
отырып, ҚР- да шетелдегідей ерекше конак үйлік кешендерді үйымдастыру 
керек деп шештім. Алдыңгы бөлімдерде шетелдік тәжірибені сипаттап 
өткенімен, ондағы қонак үйлердін ғнмараттарының сыртқы бейнесі, ғимарат 
дизайны, ішкі интерьері ерекше стильде, ерекше бір пішінде жасалған. Бүл 
туристерде үлкен қызығушылық туғызды. Дегенмен туристер мүндағы 
нөмерлерді брондауды үш ай бүрын бастаған. Мінекей, бүл -  қонақ үйге 
туристердің жай ғана орналасып, үйыктап, демалу үшін ғана емес, күшті бір 
әсер алып, ерекше сезімдерге бөленіп, таңғажайып әлемді 
калайтындығының белгісі. Сол себепті, менің ойымша, ҚР- да шетелдегіей 
ерекше пішінді, интерьер дизайндары көз тартарлық болуы кажет.

Алдыңғы бөлімдердегі жүргізген зерттеулерім бойынша, мүндай қонақ 
үй- мейрамханалык кешен Астана қаласы, «Хан Шатыры» ойын сауық 
орталығынын материа Хан Шатырында қолданған материалдарға үқсас 
сондықтан олар өте жақсы үйлесіп түрады.

Кешен пішіні, сырт бейнесі жерден атқылап түрған суға үқсас келеді. 
Бүл биікке самғаймыз, сапа деігейі мен қызмет көрсету деңгей өте жоғары 
деген магына береді жэне сырттан қарағанда өте ерекше эрі үмтылмас сезім 
қалдырады. Кешеннің алатын жалпы колемі 200000 шаршы метр, биіктігі 
185 метр. Нөмірлер саны шамамен350 болады. Бүл ерекше салондары 
туризм, ерекше стильді мейрамханалары болады.

Екінші үсынып отырған конақ үй- мейрамханалық кешенім біріншіге 
қарағанда элдеқайда күрделі эрі уөлемі бойынша үлкен. Ол Бурабай 
курортында орналасатын болады.

Негізінен жобаларыған нысан- қонақ үй - мейрамханалық кешен 
ғимараттары. Кешеннің сэулеттік шешімі көлемдік - жоспарлау жүйесінің 
нэтижесі болып табылады. Кешеннің сәулеттік шешімі колемдік жоспарлау 
жүйесінің нэтижесі болып табылады. Онда әрбір функциялық элемент өзін 
оның мазмүнына сай органикалық нысанда корсетті. Фасадтардың негізгі 
тақырыбы- ырғактылығы. Тік жэне көлденен элементтердің ырғағы. Оның 
қатарына кірпіш пиондар, кіші қабырғалар, балкондар, күннен қорғані 
элементтері кіреді.

Тәменгі секциядағы аспалы пилондар бір түрі жеңілдіктер беріп 
түрғандай болады, сол арқылы шетінен жүргізілген парапеттік бедеулер 
жүмсарады. Бүйірінен шағын портал ба, оның жоғарғы жағындағы
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ыілқанның үстінде күннен корғау элементі орналаскан. Күмбез стандарт 
ү'ш ісінде орындаған және орналаскан. Парапет бөлікпен бірдей түсте 
иініиды, сол арқылы жобанын сәулеттік суретін біріктіреді.

Фасад бойындағы тік бүрышты шынымен қапталған саты торы 
ыргакты түрде орналаскан. Олардан сэулеттік шешімі бойынша күнгірт 
ііі.іііс ашык түстердің үйлесіп және алмасып келуін байқауға болады.

Кешеннің композиялык шешімінің ерекшелігі оның эдемі сүлбасы 
/іі.іпе жеке алғанда көрермен залы күрылғысымен ғимараттык элементтер- 
і іамдарттар.

Бірегей шешімдер бірегей функцияларға -  конақүй, көрермен залы, 
нссгибюль, үлкен және орта мейрамханалар, ойын- сауык залдар сай келеді.

Ғимараттың сәулеттік бейнесі олардың көп жоспарлы күрыысымен, 
гус-түс шешімімен және кең парапеттік белдеуі бар кіретін порталымен 
ішықталады.

Ақмола облысының «Бурабай» АЭА шекарасында туристік ойын- 
спуык кешенін салу жобасын іске асыру ҚР үдемеі индустриялдык- дамыту 
жопіндегі 2010-2014 жылдарға арналған мемлекеттік багдарламаға енгізілді. 
( 'ол себепті бүл қонак үй- мейрамханалық кешенді Бурабайда үйымдастыру 
.ілдеқайда тиімді.

Орталықты күрудың негізгі идеясы- қазіргі заманғы туризм 
иік|)ракұрылымын кешенді дамыту және күрыысқа инвестициялар тарту, 
ІІІучье- Бурабай курорттык аймағының аумағында инновациялық кызметтің 
пртуын камтамасыз ету: туристік ойын- сауык кешенін салу жылына 220000- 
га дейін демаушыларды қабылдауды қамтамасыз етеді, мүнда мынадай 
багыттарда демалушыларды кабылдауды камтамасыз етеді, мүнда мынадай 
багыттарда шағын және орта бизнесті дамыту үшін жағдайлар жасалатын 
болады; сауыктару, ойын- сауык саласында қызмет көрсету, тамақтандыру 
үііымдастыру, қонақ үй, экскурсия, ақпараттық, көліктік кызмет көрсету, 
бүл ретте коліктік кызмет көрсеті кезінде экологиялық таза көлік, соның 
ішінде авиация пайдаланатын болады; мәдени- танымдық, экологиялык, 
іскерлік, спорттық жіне туризмнің баска да түрлері саласында қызмет 
корсету; әр түрлі кәдесый өнімдерін дайындау және шығару жөніндегі 
опдірісті үйымдастыру. Біздін заманымызга дейінгі мыңжыдықтардан 
бастап, казіргі кезге дейінгі Республикамыздың бай тариыхығ сирек 
материалдар мен тарихи ескерткіштер, қонақжайлық және дүниежүзілік 
қарым-катынасқа дайындығы - осының барлығы туристік индустрияның 
интенсивті дамуымен қоса шетел туристердің тартады. Еліміздің ерекше 
аймақтары мен қалалары, соның ішінде эсем қала Алматы мен жаңа дамып 
қеле жатқан Астананын қысқа увқытта осындай жетістіктерге жетуі мен
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Еуразиядағы үлгілі калалардың біріне айналуы еліміздің жас астанасының 
инфракұрылымы мен мәдени кұндылықтарны деген туристердің сүранысы 
мен қызығушылығын арттырды.

Дүние жүзіндегі қонак үй қызметтері нарығының өсуі экономиканың 
дамуымен тығыз байланысты. Сол себепті Қазақстандағы, әсіресе, Алматы 
мен Астанадағы қонак үйлерге деген сұраныс орташа бағаалық сегментте 
өседі деп күтілуде. Қазакстан нарығы әзірше локальді деңгейде 
болғандыктан оның камтылуы конак үй нөмірлерінің ұсынысының өсуі 
сұраныска бағыттауына байланысты жүреді. Бұл тұрғылыкты орындардың 
жетіспеуіне байланысты жүреді. Бұл түрғылыкты орындардың жетіспеуіне 
байланысты. Отельдердің үнемі жетіспеушілігі барлық нарыкқа тән, бірақ 
бұл төрт жұлдызды, бағалық диапозоны 40-120 доллар болатын сапалы 
қонақ үйлерге ерекше қатысты болып келеді. Эксперттердің пікіріншн, 
қазіргі кезде қонақ үйлердің барлық категорияларын салу керек, бірак 
бірінші орында үш жұлдызды қонақ үйлерді саған дұрыс. Орташа деңгейдегі 
қонақ- үйлердің жетіспеушілігіне қарамастан олардың жобалары әзірше 
жүзеге асырылмай отыр. Даму каржыландыру көздерінің болмауынан 
токтап түр. Негізінен инвесторларға салган қолайлы. Ойткені құрылыстың 
бағасы төмен. Сондай-ақ дамытуға кері әсерін тигізіп отырған фактор конақ 
үй жобасын салуға үзақ уақыттың үй- мейрамхана кешенінің дамуына ат 
салысайық!

2. Мейрамхана бизнесінің негізгі категорняларыньщ функциясы.
Мейрамхана бизнесі кәсіпкер іс- эрекетінің өрісі ретінде маңызды 

элеуметтік жэне экономикалық қызметтерді аткарады. Мейрамхана 
бизнесінің кызметінде оның мэні мазмұны накты көрсетіледі.

Мейрамхана бизнемінің экономикалык функциялары бұл орісті өндіру 
мен айналдырудың қосындысы ретінде қарастырады. Бүл тәжірибеде 
мейрамхана бизнесі енгізілген ресурстардың айналу үрдісінің басқалармен 
салыстырғанда жеткілікті түрде жылдам капиталдын пайдалы ерісі екенін 
көрсетеді. Тиімді баскарған жағдайда мейрамхана бизнесі жоғары пайдп 
қордың инвестицияларға айнауы факторына кызмет жасайды.

Нарық экономикасы шарттары орындағанда жақсы жүмыс жасайтын 
мейрамхана бизнесі туады. Оның функциялануы экономикалық аймақтаң 
болуы, бэсекелестің шарттарымен жэне енгізілген ресурстардың айналу 
жылдамдығымен аныкталады. Мейрамхана бизнесінің инвестиуиялык 
үрдісінің орталық негізі ретінде, қажеттілігін қанағаттандыру үшін келген 
мейрамхана, бар, кафетерии клиент болып табылады. Мейрамхана бизнесі 
адамның қажеттіліктерін жүйелендіруде жэне оның қазіргі технологиялык
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ік-гізінде қанағаттандыруда эрдайым ізденіе үстінде болады.
Бір жағынан бәсекелестіктін шарты мейрамхзана бизнесіне қоғамдык 

ссанада міндетті түрде жана дәсді, түтынушының жоғары талаптарын, жаңа 
опсшыылықы қүруға мэжбүр болады.

Нарықтың бизнеске қызмет етудің нарықтык ортасы жаңа жүмыс 
орындарын ашады, кәсіптердің жаңа түрлерін жасайды. Бұл ақша 
мсйрамхана ашуға, инвестиңиялауға жне жобаны өткізуде тиімді 
мспсджментпен камтамасыз етуге дайын мейрамхана бизнесінің орталық 
мсғізі.

Мейрамхана бизнесінін әлеуметтік кызметі бүл өрістің толықтай 
қогамдық кызығушылықтарға қызмет көрсететін айтады. Бір мезгілде 
бүқаральщ коғамдық сана деңғейінде бос уақытты өткізідің бедғілі пішіндері 
қалыптасасады. Әлеуметтік қызметгің орындауына ең үлкен назар үстел 
үстіндегі керемет дәстүрерді үстанатын ресторнаға аударылады. 
Мейрамхана бизнесінін элеуметтік кызметтері адамдарға қызмет көрсеті 
мэдениетінде, сондай-ак кызмет көрсетудің дісі мен формаларында 
лпыкталады.

Мейрамхана бизнесінің қызмет көрсеті сапасы мейрамхананың өз 
түтынушыларына көрсететін қызметтерінің түрлерімен, көлемі, мінезімен 
апықталдады. Сапаны анықтайтын кызмет көрсетулерге дүрыс уақыт 
рсжимі, санаториялы- гигиеналық талаптарды үсталуынуы, шығарылатын 
гагаидардың сапасы пермоналдардың қонақжайлық атмосфераны 
қалыптастыруы жатады. Орналаскан жердің жақсы ыңғайлығына қалалык 
транспорттардың қиыысынд орналасуы, күзетілетін автотүрактың болуы, 
тарихи-мәдени аймактарға жақын орналасуы мейрамханаға келішілердің бос 
уақытына байланысты. Аспаздық өндірістің сапасын мейрамхана асханасы 
корсетеді. Ол мейрамханаға келішілердің тағамының жэне 
органолептикалық көрсеткіштер сипаттайды. Аспаздык өнімнің 
қүндылықтарын анықтау үшін лабороториялық анализ колданылады. 
Аспаздық өнімнің органолептикалық көрсеткіштері азықты бракраждау 
барысында тағайындалады.

Әрине қызмет көрсетудің сапасы мейрамхана бизнесі кэсіпорынның 
қаржылық жағдайын әсер етпей коймайды, бүл- түрақты келушілер, келгісі 
келетіндердін саның басшылыкка ау. Қызмет көрсеті мэдениеті өскен сайын 
мейрамхана бизнесі клиенттерінің саны, тауар айналымьг, сұранысы артады

Мейрамхана бизнесіндегі кызмет көрсетідің әдісі мен формасы нақты 
уақыт жэне мекен жайларымен сондай- ақ аспаздық өнімнің дайындалу 
технооғиясымен жазылады. Қызмет көрсетудің формалары мен эдістері 
арқьглы мейрамхана сервисі түсінігі қалыптасады.
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Мейрамхана бизнееінде кызмет көрсету өзін- өзі кызмет көрсету жэне 
даяшылардың көмегі болып бөлінеді. Қызмет көрсету әдісін таңдау 
мейрамхана мекемексінің түріне байланысты болып табылады. Аспаздык 
және сусындық ондірісті өткізуде қызмет көрсетудің қолма- қол жэне қолма- 
өол емес айырысу түрлері болып бөлінеді.

Мейрамханалық бизнесінің экономикаық және әлеуметтік қызметтерін 
бөліп қарауға болмайды. Олар бір- бірімен тығыз байланысты және бірін- 
бірі толықтырады.

Қорытынды: Мейрамхана бизнесінің қызмет көрсету саасы
мейрамхананың өз түтынушыларына көрсететін қызметтің түрімен, көлемі, 
мінезімен анықталады. Сапаны анықтайтын қызмет көрсетулерге дүрыс 
уаықыт режимі, санитарлы- гигиеналық талаптардың қонақжайлық 
атмосфераны калыптастыруы жатады. Орналаскан жердің ыңғайлылығына 
жаксы қалалық транспорттардың киылысында орналасуы, күзетелетін 
автотүрақтың болуы, тарихи- мэдени аймақтарға жақырн орналасуы жэне 
т.б. жатады. Кәсіпорынның жүмыс режимінеің жақын уакыты мейрамханага 
келішілердің бос уақытына байланысты. Аспаздық өндірістің сапасын 
мейрамхана асханасы көрсетеді. Ол мейрамханаға келішілердің тағамының 
азықтық қүндылығымен анықталады.

Тақырыпқа арналған әдістемелік нүскаулар: Дәріс матерналымен 
толык танысу
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3- ТАҚЫРЫП. МЕЙРАМХАНА СЕРВИСІ

Максаты: Мейрамхана сервисі қызметінің мэні, мазмұны мен 
қіи идаларын толық анықтау

Жоспар:
1. Мейрамхананың сервис түрлері.
2. Қонақ үйде тамақтануды үйымдастыруда қолданылатын қызмет 

корсету әдістері.
3. Тағамдардың және баеыткының берілуі.
4. Банкетті ұйымдастыру.
Тақырыпка қатысты негізгі ұғымдар: сервис, француздық сервис, 

а іы л ш ы н д ы к  сервис, маерикандық сервис, неміс сервисі, орые сервисі\, 
сіілкын тағаидар, екінші тағамлдар, ыстык тағамдар, басыткы, банкет.

1. Мейрамхананыц сервис түрлері.
Қызмет көрсетілетін қонақтар континғенті мен кәсіпорынның азык- 

түлікпен қамтамасыз етілуі және категориясына сервистің эр түрлі түрлері 
қолданылады. Салыстырмалы түрде кеңінен тараған сервис түрлері 
мыналар:

Француздық сервис. Сервистің бүл түрі көрсетілетін қызметтің 
сырбаздығын айқындап тұратын жоғары сапалы ас үйлі мейрамханаларға 
тән. Француздық сервис элемдегі ең эсерлі жэне ең кымбат болып табылады 
Осы түрғыда, әдемі оралған тағамды адамның визуалды кабылдауы есепке 
алынады, бұл, өз кезегінде, міндетті түрде асқа деген тәбетті оятады. Со 
жағынан келіп, даяшы тағамды табақтан конактың тэрелкесіне салады. 
Франңуздык сервистің мынадай түрі де бар, мұнда даяшы өз өзіне кызмет 
корсететін конакқа тағам ұсынады

Франңуздык сервистің артыкшылығы: конақтармен тұрракты
байланыстың болуы, қонак таңдап аллынған тағамның мөлшерін өзі 
аныктайды. Француздык еервистің кемшілігі- жоғары ецбек сыйымдылығы, 
баға.

Агылшындык сервис. Бұл сервис түрінде даяшы тағамды 
қосымша үстелдегі қонақтың тэрелкесіне салады, сосын оны оң жағынан 
үсынады. Егер тағы да тағам сұралса, даяшы жаңа тәрекені колданады. 
Сервистің бұл түрі еңбекке сыйымды болып келеді, сондықтан оны тек 
жекеленген үстелдерге қызмет көрсеілгенде ғана кодану ұсынылады.

«Ағылшындық сервис» терминмен қатар «§иегс!оп» термені де 
қолданылады. Азык-түліктер дөңгелектері бар үстешеге қойылатын 
сервиздеген табактарға салынады. Үстелше қонак отырған үстел жанына
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әкеінелі. Қонак өзі тағам түрін таңдайды, содан кейын даяшы қонакктың 
кощ адында тағамды дайындай бастайды.

Ағылшындык сервистің артықшылығы - конактармен мінсіз карым- 
катынас, кыщмет көрсетуші персонал үшін қозғалыс еркіндігі

Ағылшындық сервистің кемшілігі -  коп уақытты алатындығы.
- Американдық сервис. Тағам тек қана асханада дайындалып, сонда 

тәрелкелерге салынады. Даяшылар тәрелкелерді таратады және конақтардың 
алдына койып шығады. Бүл түр өзінің карапайымдылығы мен 
үйымдасканына байланысты танымалдьщка ие.

Американдық сервисің артықшылығы -  төмен еңбек сыйымдылығы, 
аз персонал қажет.

Американдық сервистің кемшілігі -  қонакпен байланыстың әлсіздігі, 
тамактың бекітілген көлемі.

- Неміс сервисі. Тағам үлкен табақка салынып, қонак өз өзіне қызмет 
көрсете алатындай кашықтықта үстелге қойылады.

Неміс сервистің артьщшылығы -  конақтың калауы бойынша тағам 
тағам кооемін анықтайды, қосымша ала алады, төмен еңбек сыйымдылығын 
кажет ететіндігінде.

Неміс сервистің кемшілігі - ыдыс -аяқтың үлкен колемде колданылуы.
- Орыс сервисі. Тағам сервиздаған табаққа әкелінеді. Даяшы оны 

қонактарлдың алдында порцияларға бөледі, кейін қонақтар өздері 
порңияарды салып алады.

Орыс сервисінің артықшылығы -  қонақ қаауы бойынша тағам көлемін 
анықтай алуында.

Орыс сервисінің кемшілігі -  Жоғары еңбек сыйымдылығы, тәжірбиесі 
жоқ қонақтар тағамды тәрелкелерге салынған уақытта тағамның түрі 
бүзылады.

Айқын жағдай, аталған стиль түрлері жжүщеге асырылғанда эр иүрлі 
уакытгы, бірліктң, жабдыктарды жэне шығындарды талап етеді. Сондыктан, 
стиль түрлернің таңдаған уакытты, алдымен, мейрамхана басшылығы өзінің 
түтынушыларынң құрамын, өз мейрамнанасының деңгейі мен 
мүмкіншіліктерін, т.б. есепке алуы қажет.

2. Қонак үйде тамақтануды үйымдастыруда қолданылатын 
қызмет көрсету әдістері.

Мейрамханада конақтарды күту бойынша жұмысты ең басты бөлуші 
жэне ұйымдастарушы метрдоель немесе мейрамхананың менеджері болып 
табылады. Толық жұмыс күні барысында ол барлық даяшылар мен басқа 
бағынушылардың жүмысын бағыттап және кадағалап отырады, кызмет
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корсету барысында жіберілген кателіктер мен тәртіп бұзушылықтарды
е с к е р е д і .

Метрдотельдің міндеті қонактарды күту жіне оларды үстелдерге 
орпаластыру. Қонактар орналасып болғаннан кейін, оларға сммалкын 
еусындар немесе баска аперетивтер үсынады.

Қызмет көретеудың бірінші әдісі -  тағамдарды ағылшындық түрде 
козғалмалы үсте лшерерлің көмегімен үсыну. ¥сынудың бүл түрі 
корсетілген кызметтің сырбаздығын айкындап түратын жоғары сапалы ас 
үйлі мейрамханаларға тән. Қыммет көрсетудың бүл түрінде тағам үлкен 
іабаққа салынған күйінде үсынылады және тәрелкелер бойынша, тіпті, 
іагамды жылытуға арналган газды ысыткышпен қамтылған үстелшенің 
үстіне жалғасытыралы.

Екінші әдіс: қызмет көрсету барысында тағам толығымен ас уйде 
дайындалады. Ет, өзге де гарнирлер сиякты, үлестерге бөлініп, табактарға 
салынады. Осы күйінде табак үстелдерге әкеленіледі, одан кейін эрбір 
қонақтың тәрелкесіне ет пен гарнирдің үоесі үлкен шаңышкы мен касықтың 
комегімен салынады. Бүл түр банкеттер мен тойларға ыңғайлы.

Үшінші әдіс: кызмет көрсетудің мол тралған түрі ол порциялық 
іағамдарды үсыну, яғни тағам міндетті түрде ас үйде дайындалып, сонда 
торелкелерге салынады, тәрелкелерді үсынған соң сусындар ортақ ыдыста 
үеіелдің ортасына орналастырылады, қонақтың өз өзіне қызмет көрсетуіне 
мүмкіншілік болады.

Қонактарды күту мен орналастыруды сыйлы қонактарға аса маңызды 
қоңіл аударылуы керек. Оған орындықты жылжытып мимика аркылы 
отыруға үсыгныс жасалады. Даяшылар мәзірді оралған күйде қаптамамен 
еол қолымен үсынады. Мэзірді үсына отырып, дапяшы фирмалық 
тағамдарға көңіл аудартады.

Тапсырыс жаслаған тағамдарды, ыстық және салқын сусындарды 
үеыну. Даяшы салқын тағамдар мен тісбасарларды ала отырып, олардың 
сыртқы бейнесіне, рәсімделудің дүрыстығына, температурасына назар 
аударуы қажет, оларды арналған табактарға салып, залға әкелінеді.

Таратуға арналған табақтарды косалкы үстелдерге қойып, әрбір 
іабаққа ас үй аспаптарын кояды. Отырған қонақтардың рүқсатымен даяшы 
шарап-сусындарды оң колымен, қонактың оң жағынан, рөмкелердің 2\3 
болігін толтыра отырып күяды. Сусындарды қүйып болған соң, даяшы 
габактарды орналастыруға көшеді. Осы мақсатпен ол әрбір қонақтың сол 
жағынан келіп, табактағына конактардың алдына орналастырылған 
гэрелкелерғе салуға кіріседі.

Даяшылар жүмыстының тәжірбиесінде табақтарды таратудьщ бүл әдісі
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«в обнос» деп аталады. Салкын тағамдар мен тіс басарларды үстелге алдын 
ала коюға болады. Тісбасарлар биік ыдыста үстелдің ортасына койылады, 
төмен ыдыста -  қонактарға жақын, олар табақтағыны өзге тәрелкелеріне 
арнайы аспаптарды қолдана отырып, өздері салып алады. Босаған 
ыдыстарды, вазаны немесе салат ыдыстарынмжинай отырып,
сервировканың калған күралдарының орналасуына да назар аударуы керек. 
Үстелдің қайталма үсынысқа дайындығы үсталған ыдыстарды, қүралдаржы, 
табақтарды жинаудан түрады.

3. Тагамдардын және басыткының берілуі.
Салқын тағамдар иен тіс басарларға арналған ыдыс азықтың 

формасына сай болуы керек, яғни сынықтары мен бүдері болмағаны дүрыс. 
Ыдыстың мөлшері салынған тағамдар мен оның жиектерін жауып 
түрмайтындай болуы керек.

Салкын тағамдар мен тіс басарларды залға фарфор ыдыста таратуға 
арналған табақтарға салынып әкелінеді, кей,н олар косалқы үстелге 
койылады. Әрбір әкелінген табакка салуга арналған қүралдар қойылады. 
Әрбір әкелінген табаққ салуғ арналған кұралдар қойылады, бүл мақсатта 
асханалық шанышқы мен қасықты қолдануғаболады. Сонымен қатар 
тағамдарды аралап жүріп үсынуға болмайжды. Қонактың калауы бойыншша 
тіс басарлар алдын ала үстелге қойылуы мүмкін.

Салат ыдыстары, икорница, соус ыдыстары үстағышы солға 
қаратылып үстелге үсынылмас бұрын шағын тәрелкелерге салынады. Салат 
ыдысы мен соус ыдысының алдында сол тәрелкеге ұстагышы оңға 
қаратылып щэй немсе десерт қасығы койылады. Егер салат фарфор ыдыста 
берілсе, онда салат немесе асхана қасығын ішке қарай ыңғайластырып 
қояды.

Салат ыдысын келушінің дәл алдына қоюға болмайды, ол жер ортак 
ыдыстан салынып алынаттын тәрелкеге арналған. Онымен катар, 
тісбасарларды үстелдің үстімен немесе конқтың қолына беруге тыйым 
салынады.

Балыктан жасалган салкын тағам мен тіс басар берілген уақытта 
балыктан жасалған ыстық тағамдар берілген уақытты колданылаитын 
құралдар қолданылмайды, керісінше тіс басар құралдары, яғни пышақ пен 
шаныщқы қолданылады.

Ыстьщ тағамдар ережеге сай, өздері дайындалған арнайы ыдыстарды 
беріледі, тәрелкелерге салынбайды. Сондықтан оларды міндетті түрде 
келушінің алдына кояды.

Ыстық тісбасар салынған ыдысты арнайы сырғанауды болдырмас
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уііііп қағаз салфеткамен жабылған тэрелкеге салады. Қонак күйіп калмас 
үшііі, ыстык тағам салынған ыдыстын үстағыштарына папильоткалар 
кмгізеді.

Кокотиница салынған тағаидарды арнайы кокоттық шанышқамен 
псмссе шэй касығымен жеу кабылданған, ал кокольница мен үлестік 
пібадағы тағамдарды - тағам шанышкаларымен жеуге болады. Шала 
куырылған жұмырткалар мен соус қосылған тісбасарларға бска қүралдарға 
коса десерттік касық беріледі. Тэрелкеге салынған кокотинца конақтың 
ішдына үстағышы қонақтың сол жағында түратындай етіп койылады, ал 
кокоттық шанышқының үстағышы - оң жағында.

Сорпалардың берілуі ережесі олардың түрлері мен температурасына 
байланысты анықталады.

Түріне байланысты сорпаларды бульондық, шағын асхана 
горелкелеріне қойылған шүңғыл тэрелкелерге беруге болады.

Қонақтарды күту мен орналастыруда сыйлы конақтарға аса маңызды 
коңіл аударылуы керек. Оған орындықты жылжытып мимика арықылы 
оіруға үсыныс жасалады, содан кейін ғана қалған конақгарға да отыру 
үсынылады. Даяшылар мәзірді оралған күйінде қаптамамен сол қолымен 
үсынады Мэзірді үсына отырып, даяшы фирмлық тағамға көңіл аудартады.

Тапсырыс жасалған тағамдарды, ыстык және салқын сусындарды 
үсыну. Даяшы салкын тағамдар мен тісбасарларды ала отырып, олардың 
сыртқы бейнесіне, рэсімделуінің дүрыстығына, температурасына назар 
нударуы керек, оларды таратуға арналған табактарга салып, залға әкеледі.

Таратуға арналған табақтарды косалқы үстелдерге қойып, эрбір 
іабаққа ас үй аспаптарын қояды. Отырған қонактардың рүқсатымен даяшы 
шарап-сусындарды он қолымен, конақтын он жағынан, рөмкелердің 2/3 
бөлігін толтыра отырып қүяды. Сусындарды қүйып болған соң, даяшы 
табақтарды орналастыруға көшеді. Осы максатпен ол эрбір қонақтың сол 
жағынан келіп, табақтағыны қонақтардың алдына орналастырылған 
іэрелкелерге салуға кіріседі. Даяшылар жүмысының тэжірибесінде 
і абақтарды тартудың бүл эдісі «в обнос» деп аталады. Салкын тағамдар мен 
тіс басарларды үстелге алдын-ала қоюға болады. Тіс басарлар биік ыдыста 
үстелдің ортасына койылады, төмен ыдыста -  қонақтарға жақын, олар 
табақтағыны өз тэрелкелеріне арнайы аспаптарды қолдана отырып өздері 
салып алады. Босаған ыдыстарды, вазаны немесе салат ыдыстарын жинай 
отырып, сервировканың қалған қүралдарының орналасуына да назар аудару 
керек. Үстелдің қайталама үсынысқа дайындығы үсталған ыдыстарды, 
күралдарды, табақтарды жинаудан түрады.

Тағамдардың және басыткының берілуі. Салқын тағамдар мен тіс
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басарларға арналған ыдыс аяктын формасына сай болуы керек, яғни 
сыныктары мен бүдірлері болмағаны дүрыс. Ыдыстың мөлшері салынған 
тағамдар оның жиектерін жауып түрмайтындай болуы керек.

Салқын тағамдар мен тіс басарларды залға фарфор ыдыста таратуға 
арналған.табақтарға салып әкелінеді, кейін олар косалқы үстелғе қойылады. 
Әрбір экелінген табаққа салуға арналған күралдар койылады, бүл мақсатта 
асханалык шанышқы мен қасыкты қолдануға болады. Сонымен қатар 
тағамдарды аралап жүріп үсынуға болады. Қонақтың қалауы бойынша тіс 
басарлар алдын ала үстелге қойылуы мүмкін.

Салат ыдыстары, икорница, соус ыдыстары үстағышы солға 
каратылып үстелге үсынылмас бүрыи шағын тәрелкелерге салынады.

Салат ыдысы мен соус ыдысының алдында сол тәрелкеге үстағышы 
оңға қаратылып шэй немесе десерт касықтарын салады, икорница алдында 
салу үшін арнайы күрекше немесе шай касығы қойылады. Егер салат 
фарфор ыдыста берілсе, онда салат немесе асхана қасығын ішке қарай 
ыңғайластырып қояды.

Салат ыдысын келушінің дэл алдына коюға болмайды, ол жер ортақ 
ыдыстан салат салынып алынатын тәрелкеге арналған. Сонымен катар, 
тісбасарларды үстелдің үстімен немесе конақтың колына беруге тыйым 
салынады.

Балықтан жасалынған салкын тағам меи тіс басар берілген уақытта 
балықтан жасалған ыстық тағамдар берілген уақытта қолданылатын 
кұралдар қолданылмайды, керісінше тіс басар қүралдары, яғни пышак пен 
шанышқы қолданылады.

Ыстық тағамдар ережеге сай, өздері дайындалған арнайы ыдыстарда 
беріледі, тәрелкелерге салынбайды. Сондықтан оларды міндетті түрде 
келушінің алдына кояды.

Ыстық тісбасар салынған ыдысты арнайы сырғанауды болдырмас үшін 
қағаз салфеткамен жабылған тәрелкеге салады. Қонақ күйіп қалмас үшін, 
ыстық тағам салынған ыдыстың үстағыштарына папильоткалар кигізеді.

Кокотница салынған тағамдарды арнайы кокотық шанышқымен 
немесе шай қасығымен жеу кабылданған, ал кокольница мен үлестік 
табадағы тағамдарды - тағам шанышкыларымен жеуге болады. Шала 
қуырылған жүмырткалар мен соус қосылған тісбасарларға баска күралдарға 
коса десерттік касық беріледі. Тэрелкеге салынған кокотница конақтын 
алдына үстғышы конақтың сол жағында түратындай етіп қойылады, ал 
кокоттық шанышқының үстағышы ~ оң жағында.

Сорпалардың берілу ережесі олардың түрлері мен температурасына 
байланысты анықталады.
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Түріне байланысты сорпаларды бульондык кеселерде, шағын асхана 
і лрелкелеріне қойылған шүңғыл тәрелкелерде беруге балады.

Ережеге сай, сорпаларды дайындалған ыдысында таратуга арналған 
іабақтарға саллып әкеледі жэне оларды шүңғыл тәрелкелерге арнайы 
қасықты қолданып қүяды.

¥лттық сорпалар жиі дайындалады және керамикалык сорпа 
қсселерінде беріледі. Сорпаны бірден осы кеседен ішуді үсынуға болады. 
Ьүл жағдайда сорпа кеселері арнайы кағаз салфетка салынған тарелкелерге 
қояды. Оң жағына ағаш касық койылады. Сорпаны эдемілеп сорпа кеседен 
ііі үңіыл тэрелкеге күюга болады.

Екінші тагамды бермес бурын, даяшы ыстык тағамда колданылган 
қуралдарды жинап алады. Кейін тапсырысқа сай кайта асханалық немесе 
балыққа арналган қүралдармен жабдықтайды. Егер балық пен ет тағамына 
тапсырыс жасалса, үстелде екі қүрал да болуы қажет.

Үлестік ыстык тағамдар ондірісте метал ыдысқа салынады: табактарга, 
үлестік табактарға. Гарнирлер мен соустар азықтың түріне карай салынады: 
ыстық - метал ыдысқа, салқын - фарфор ыдыска.

Екінші тағамдарды үсынудың үш тәсілі бар:
1. аралай - даяшы табактағыны әр келушінің алдына барып салады;
2. даяшы тағамды косалқы үстелден қонактардың тәрелкесіне салады;
3. қонақтар өздері арнайы қүралдарды қолдана отырып, тағамды өз 

тәрелкелеріне салып алады.
Тәтті тагамдардың берічу тәртібі. Десерт берілмес бүрын үстелден 

қолданылған күралдарды, тәрелкелерді, бокалдарды алып тастайды. Тек 
іүлдер мен десертгік ыдыстар қалады. Үстел қосымша десерттік 
гэрелкелермен жабдықталады. Десерттік қүралдар алдын ала шағын тарелке 
мен бокал арасында орналастырылған жағдайда, кейін оларды үстелден 
алынып тасталған кұралдардын орнына койган жөн. Көптеген тэтті 
гағамдарға тэтті соус пен қаймақтар ұсынады, эркайсысына жеке-жеке. 
Пудингті сізге кесілген немесе бүтін, үстіне абрикос соусы құйылған 
күйінде береді. Гурьев ботқасын дайындалған табасында ұсынады. Онын 
десерттік касығын десерттік тәрелкеге салады.

Суфле өзі дайындалған ыдыста беріледі. Ал оның қасына үстелге сүт 
құйғышта сүт немесе ыдыста қаймақ кояды. Суфлені ұсыну барысында 
даяшы алдымен, шұңғыр десерттік тәрелкеге сүт немеее каймакты күйып 
алады. Кейін күрекшемен суфленің шет жақтарын кесіп оны лезде сүт 
немесе кұйылған ыдыеқа салады. Жемістерді келесі түрде ұсынады: 
цитрустық (апельсин, мандарин) қабығынан тазартылған, дөңгелетіп 
кесілген үстіне вино немес жеміс соусы кұйылған күйінде береді. Шэй
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немесе десерттік касыкпен желінеді; грейпфрут және манго жемістерін 
даяшы екі бөлікке бөледі және пышақпен эдемілеп шет жактарын кесіп 
тастайды. Оларды шагын десерттік тарелкелерде жеміс-жидекке арналған 
пышақ пен қасықты қосып усынады; банандарды туқым жағын сэл кесіп 
десерттік қасықпен береді және жанына жеміс-жидек куралдарын кояды; 
ананасты дөңгелек етіп кесілген, үстіне сироп күйылған күйде шағын 
тәрелкелерде үсынады. Шәй немесе десерттік касықпен желінеді, қауынды 
тарамдарға беліп, оны да десерттік тәрелкеде береді.

Сонымен қоса, қант пудрасы берілсді. Саусактарды шайып отыру үшін
- жылы сулы шайғыш қояда; ерік, шабдалыларды дессерттік тарелкеде 
береді. Оларға қосып сүйектеріне арналған тэрелке жэне жылы сулы 
шайғыш экелінеді; жүзімді бөліктерге бөлінген күйінде десерттік тэрелкеде 
үсынады. Сіз бір бөлігін өз тэрелкеңізге салып, сол қолыңызбен жүзімнің 
бөлігін үстап, оң колыңызбен біртіндеп жүлып отырасыз. Дәнектерін 
алдымен шэй касыгына, кейін оны арнайы тәрелкеге саласыз.

Қолды шайғышта шайып аласыз; қүлпынай, шиелерді кебінесе сүтпен 
немесе каймакпен шүңғыл десерттік тәрелкеде береді, оларды сіздің 
алдыңызға қояды. Десерттік қасықпен желінеді. Одан белек сүт күйғышта 
сүт немесе ыдыста қаймақ экелінеді (салқындатылған күйінде). Тәтті 
токаштарды шағын қүмыра ассортиментінде береді. Даяшы сіз таңдаған 
тэтті тоқашты тәрелкеге салып береді.

Десерт беруге арншгаң ыдыс. Ыстық дессерттер: омлеттер, штрудель, 
шарлотка, пудингтер -  қыздырылған ыдыста немесе десерттік тэрелкеде 
беріледі, сонымен қатар фарфор немесе метал ыдыс қолдануға болады. 
Ыстық десертке десерттік пышак пен шанышқы беріледі. Салкын десерттер: 
кремдер, киселдер, компоттар -  шыны кұмыраларда немесе десерттік 
тэрелкеде беріледі. Салқын десерттерге шәй қасықтары беріледі.

Балмүздақ, балмүздак қосылған токаштарды шыны немесе метал 
күмыралар да беріледі. Қүралдар -  тоқашқа арналған шанышқы немесе шай 
қасығы.

Ыстык жэне салқын сусындар десерттерден кейін беріледі.
Шэйді табаққа койылған шәй кеселерінде үсынады. Кесенің үстағышы 

солға каратылып түруы тиіс, шәй қасықтын үстағышы оңға қаратылып 
қойылуы керек. Шэйға арнайы ыдысқа салынған күйінде кесек кантгар 
үсынылады; Лимон деңгелектеп кесілген күйінде шағын табакшада, салуга 
арналған шанышқымен оң жақтан беріледі. Шайға сонымен катар, ыстык 
сүт пен қаймақты үсынуға болады, қонактың оң жағынан шағын тәрелкеге 
салынған күйінде қояды. Егер шәйға джем, бал берілсе, оларды арнайы 
ыдыста сол жағынан үсынады. Қара кофені сиымдылығы 75-100 смЗ кофе
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кеселерінде кофе каеыктарымен коеа береді. Кесенің ұстағышы солға 
каратылуы тиіс, кофе касығы табакта ұстағышы оңға каратылып орналасуы 
керек. Бөлек ыдыста қыскыштары бар ыдыста кесек кант әкеледі. Қара 
кофеге ыстық сүт немесе каймақ, лимон, коньяк немесе ликер үсынылады.

Шығыетық кофені тэтті етіп түріктер дайындайды жэне көбіғімен бірге 
беріледі.

Тісбасарлар мен тагамдарга шарап өнімдерін үсыну ережесі.
Күшті спирттік сусындарды 100С дейін салқындатылған күйінде 

үсынылады, негізгі тағамдарға дейін тәбет ашу үшін беріледі, аперетивтерге 
күштірек шараптар жатады: Мадера, Херес, Вермуд, Марсала, сонымен 
қатар, коньяк. Күштірек шараптарды бөлме температурасында үсынады, 
шараптың каттылығын жібіту үшін шарап қүйылған рөмкеге кесек мүз 
салуға болады. Асханалық шараптарды түскі ас және кешкі ас барысында 
қолданады. Ақ күрғақ және жартылай тәтті асханалық шараптарды 10-12°С 
дейін салкындатылған күйінде береді. Қызыл күрғақ асханалык шараптарды 
20-22°С дейін салқындатылған күйінде, десерттік шараптар мен ликерлерді 
16-18°С бөлме температурасында, шампанды 5-8°С дейін салкындатылған 
ісүйәнде беріледі.

Рөмкелердің 2\3 бөлігін ғана толтыру керек. Шарапты рөмкелер мен 
бокалдарға қүймас бүрын даяшы тапсрыс бершіге оның оң жағынан түрып 
оған дәмін көру үшін бір жүтымын күяды. Шарапты қонақтарға күйған 
уақытта даяшы алдымен әйел адамдарға, кейін ер адамдарға жэне ең 
соңынан тапсырыс берушіге кұяды. Бөтелкеден шарап кұя отырып, рәмкеге 
тигізуге болмайды, ал болңан соң бөтелкенің ауыз жағын сәл кәтеріп, рөмке 
үстінде үстап тұрып, оны оріс бойынша жәй айналдыру керек, бұл 
дастарханға шарап тамшылары коғіліп кетпес үшін. Арнайы тағамдарға 
гағайындалған сусындарға ұсыныс беруге болады. Шараптың дұрыс 
таңдалуы сусын мен тағамның жағымды үйлесуіне экеледі. Тапсырыс 
қабылдау барысында даяшы конақтың талғамын есепке алуы керек, ал керек 
болған жағдайда, келесі ережелерді ескере отырып, кеңес беруіне болады.

Барлык тісбасарларға, кобіне ащыларына, ІООС дейін салқындатылған 
арақтарды ұсынуға болады. Аракты ұсыну үшін үстелге сиымдылығы 50 см3 
ромкелері қойылады. Ал қатты ащы емес тісбасарларға мына күшейтілген 
шараптарды үсынуға болады -  Портвейн, Мадера, Херес. Олардың берілуі 
үшін сиымдылығы 75см3 рөмкелері қолданылады.

Балыктан жэне теңіз өнімдерінен жасалған тіебасарларға Ю-120С 
дейін салкындатылған ақ асхана шараптарын ұсынуға болады. Ал асхана 
виноларын ЮОсмЗ рейннейндык ромкелерғе кұяды.

Ыстык тісбасарларға бөлме температурасында күшейтілген
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шараптарды ұсынуға болады.
Бірінші тағамдарға шарап ұсынуға болмайды, ал егер келуші тапсырыс 

бергісі келсе, онда сорпаларға кушті шараптарды ұсынған дұрыс -  Херес, 
Мадера, Портвейн. Екінші балыктан жасалған ыстык тағамдарға ак кұрғақ 
шараптар ұсынуға болады, мысалы, Фетяска, Ркацетель, Алиготе.

Осы шараптар кұстың етінен жасалған тағамдарға ұсынылады. Еттен 
жасалған ыстық тағамдарға кызыл кұрғак шараптар ұсынуға болады: 
Мукузани, Каберие. Қызыл кұрғак шараптарды лафитті рөмкелерге құяды. 
Оларды бөлме температурасында ұсынады, ал кыс уақытында сэл 20-22°С 
дейін жылытады.

Құс тағамдарына, сонымен катар, кұрғак және жартылай құрғақ 
шампандар ұсынылады.

Тәтті тағамдар мен жемістерге десерттік шараптар (Мускат, Кагор, 
Токай), шампандар, ликерлер ұсынылады. 10-12°С дейін салкындатылған 
десерттік шараптарды мадерндік рөмкелерге кұяды. Жартылай тәтті, тәтті 
және мусканттык шампандарды салқындатылған түрінде сыйымдылығы 
150см3 бокалдарында береді.

Шампан катты ащы емес ірімшікпен, миндальмен, фисташкимен, 
шоколадпен және балмұздақпен жақсы үйлеседі.

Қара кофеге, шәйға коньяк немесе ликер ұсынады.
Қызмет көрсетіліп болған соң даяшы келушіге төленетін шотты 

көрсетеді, онда тапсырыс жасалынған барлык тағамдарының атаулары, 
олардың бағасы, көрсетілген қызмееті үшін төлем және корытынды сомма 
көрсетіледі. Шот көрсетілгеннен кейін келуші сомманы даяшыға немесе 
барменге төлнеуэне болады. Төлем қабылданған соң келушіге кассалық- 
бакылау аппаратының чегі көрсетіледі.

Қызмет көрсету барысында даяшы үстелді келесі тағам берілуіне тез 
даярлап отыруы керек, қолданылған ыдыстың жаңасымен 
ауыстырылғандығын қадағалауы кажет.

Қалдық қалған тэрелкені жинау барысында даяшы сыйлы конақтың 
жанына келіп, оң колымен кұралдарымен тэрелкені алып, оны бас және сұқ 
саусағымен ұстап тұрып, сол қолына салады. Әрі карай келесі конакка оң 
жағынан келіп тэрелкелерді сол колының саусактарына қояды. Бірінші жэне 
екінші тәрелкедегі кұралдырда және қалдықтарды төменгі тэрелкеге салады. 
Осылай қонактар топтарына қызмет көрсету барысында бір даяшы оншақты 
тэрелке жинай алады.

Үсталған тэрелкелерді даяшы косалқы үстелге қояды да, бірден жаңа 
тэрелкелер экеледі. Қонақ топтарына екі даяшы қызмет көрсететін кезде, 
бірі лас ыдыстарды жинайды, ал екіншісі таза ыдыстар әкеліп отырады. Бұл
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\шіп косалкы үстелге алдын-ала кажетті ыдыстар әкеліп отырады. 
I дрслкенің үстіңгі жагына бүктелген салфетка қояды, оның үстіне пышақ 
іісіі шанышқы қойылады.

Шыныдан жасалған ыдыстарды салфеткалармен жабылған таратушы 
щбакқа салып, сол колда алып кетеді.

4. Банкетті үйымдастыру.
Банкет -  бүл біреудің атына, окиғаға немесе шағын меркеге арнайы 

р.ісімделген атаулы таңғы ас, түскі ас немесе кешкі ас. Банкеттер ресми 
(кнбылдаулар) және бейресми (отбасылык мереке, достық кездесулер) 
Гюлады.

Банкет-қабылдауларды кызмет көрсетілу формасына байланысты 
иірмеше түрге бөлуге болады: үстелге толык қызмет көрсетуші даяшылар 
Оолатын банкет-кабылдау; үстелге кезекті кызмет көрсетіп түратын 
дпяшылар болатын банкет; банкет-фуршет, банкет-коктейль, банкет- 
коктейль фуршет, банкет-шәй, кофе.

Кез-келген банкетті үйымдастыру тапсрыс кабылдау мен толтырудан, 
(іапкетті қызмет көрсетілуге дайындау мен кызмет көрсетуден түрады. 
Банкеттің дүрыс отуі тапсырыс беруші мен орындаушының арасында 
Сіарлык жағдайлардың алдын-ала келісіп алуына тікелей байланысты.

Үйлену тойлары, мерейтой және өзге де мерекелік кештердін 
іапсырысын директор, метрдотель немесе әкімші кабылдайды. Тапсырыс 
кабылдау барысында тапсырыс берушімен мерекенің өту күні, қатысушылар 
саны, қызмет көрсетілу түрі, банкеттің үйымдастырылу себебі (кездесу, 
мерейтой, үйлену тойы, т.б.), өткізілу орны, қызмет көрсетудің басталуы мен 
аяқталуы, мәзір және тапсырыстың шамамен бағасы келісіліп алынады. 
Тапсырыс қабылданған соң тапсырыс берушіге ғимарат ішімен, үстелдердің 
орналасуымен, қонақтардың орналастырылуымен, залдың
жабдыкталуымент танысуға мүмкіндік беріледі. Сонымен катар, қонақтарға 
амератив үсыныла ма, үстелдерді безендіру үшін гүлдер қажет пе, банкет 
барысындағы ән, би үшін орын да келісіледі.

Тапсырыс кабылдаушы жұмыскер тапсырыс берушіні кәсіпорынның 
жүмыс тэртібімен, кызмет көрсету ережесімен, сонымен коса, тапсырыс 
беруші кесірінен болған шығындарды өтеу тәртібімен таныстырады.

Банкет мәзірі кәсіпорын мүмкіндігіне сай тапсырыс берушінің калауы 
бойынша жасалады. Мэзір келісілген соң тапсырыс беруші тапсырыс 
құнының 50% төлеп қояды, кассир төленгендігін растайтын чек жазып 
береді. Тапсырыс арнайы тапсырыстарды тіркеу кітабына енгізіледі.

Әрі қарай, мерекенің басталарынан екі күннен кем емес уақытта, 
метрдотель тапсырыс берушімен тапсрыс-шотты жасайды жэне рәсімдейді.
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Тапсырыс-шот 5 данада шығарылады, кәсіпорын басқарушысымен 
расталады жэне кассаға тапсырылады. Кассир тапсырыс берушіден төлемді 
кабылдайды, тапсырыс-шотты өз қолымен растап, «теленген» деген мөр 
кояды.

Тапсырыс-шоттың 1-ші данасы тапсырыс берушіге, 2-ші данасы 
кассирге беріледі, кейін ол кассалық шотпен бірге бухгалтерге беріледі, ал 3- 
ші дана банкетте кызмет корсетететін, асхана мен буфетте болатын 
даяшылардың бригадиріне бағытталады. Тапсырыс-шоттың 4-ші және 5-ші 
данасы тапсырыс орындалған соң бухгалтерияға өткізіледі.

Банкет өткізуге дайындык барысында ұйымдастырушы алдында 
шешуге тиісті бірнеше мәселе туындайды:

1) Мәзірді әзірлеу;
2) Қажетті үстелдер мен орындықтар санын есептеу;
3) Қажетті ыдыс, күралдар, асханалык жабдықтардың көлемін есептеу.
Банкет мәзірі тапсырыс берушімен бірге метрдотель кұрастырады.

Банкетгі жоспарлаудың бүл сатысында тіс басарлардың, бірінші жэне екінші 
тағамдар, конактарға үсынылатын сусындардың ассортименті келісіледі.

Банкетті жоспарлаудың келесі сатысы -  қажетті жиһаз колемін 
есептеу. Жоспарлауда жүргізілетін есептеу келесі мысалға үқсас жүргізіледі. 
Банкетте 50 адам болады, олардың төртеуі -  сыйлы қонақтар. Сыйлы
конақтарға үстелді жабдыктау бір жағынан ғана жүргізілетін болган соң,
онда ортаңғы үстелді бір жақты орналастыруға болады.

Сыйлы қонақтарға арналған үстелдің ені 0,7 м кем болмауы керек, 
яғни ені 0,9 м, үзындығы 1,4 м төрт орындык үстел аламыз. Осыдан 
3,2м/1,4м=2 сыйлы қонактарға канша үстел керек екендігі шығады.

Қалған катысушылар үшін үстелдің үзындығы 0,6м *46адам=27,6м 
болады. Екі жакты орналасуда банкет үстелдерінің ені 1,2-1,5м болуы керек, 
содан, 27,6/2=13,8м - үстелдін жалпы үзындығы. Я т и , 14 үстел қажет 
болғаны, үстелдің үзындығы Юм-ден аспауы тиіс, сондықтан үстелдерді 
«П» түрінде коямыз.

Банкеттік үстелдер мерекенің сырбаздығын сипаттап түратындай етіп, 
ак дастарханмен жабылады. Дастарханның керекті кәлемін есептегенде, 
оның шектері үстелден 25-30см-ге түсіп түруы керек екендігі ескерілуі 
керек.

Банкеттік дастархандардың мөлшері 173*208см. Ортаңғы үстел сыйлы 
конақтарға арналғандықтан, олардың жалпы ұзындығы 3*2м болады, яғни 
3.2/2,08м-2 дастархан қажет. Қалған үстелдерге 12/1,73=7 дастархан. 
Барлығы 9 дастархан қажет.

Даяшыларға үстағыштар мен сүрткіштер қажет. Ұстағыштар 2



даяшыға бір деген есеп бойынша алынады, демек, 10 ұстағыш кажет. 
І00*40см өлшемді

сүрткіштер эр даяшыға біреуден беріледі, демек 5 сүрткіш дайындау 
керек.

Қонактарға 50дана көлемінде қолсүрткіштер қажет болады. Осы 
Кііжеттіліктердің бэрі ақ түстен болады.

Банкеттік үстелдерді шыны қүмыраға салынған тірі гүлдермен 
бсзендіреді. Қүмыраға салынған гүлдерді бір-бірінен бірдей қашықтықта 
үстел өрісі бойынша орналастырады. Қүмыра мен гүлдер тым биік болмауы 
ксрек, себебі олар кареы отырған конактарды көруге және әңгіме барысында 
ксдергілер жасауы мүмкін. Сонымен қатар, оларды қосалқы үстелдерге де 
қоюға болады.

Банкет мәзірі даярланған соң метрдотель өндіріс пен сервистік 
і ішсырыс-жоспар күрады.

Метрдотель қүрған тапсырыс негізінде тағамдардың эзірленуі жүріп, 
үстелдердің сервировкасы үшін ыдыс-аяк беріледі.

Банкет өткізуге дайындык барысында қызмет көрсетуге кажетті 
даяшылар мен баска да жүмыскерлердің санын анықтау қажет. 
Даяшылардың қажетті саны мэзірдің қиындығы мен күралдарды ауыстыру 
жиілігіне, банкеттік үстелдің тарату жерінен қашық орналасуына карай, 
қосалқы үстелдердің орналасуына қарай, қүралдар жэне ыдыстармен 
қамтамасыз етілуіне қарай анықталады.

Метрдотель кызмет көрсету үрдісінің үйымдастырылуына жауапты. 
Ол даяшылардын, асхана кызметкерлерінің, сауда орындарының 
тазалыкшыларының, ыдыс жуушылардың, сервиз жүмыскерлерінің, нан 
гураушылардың, швейңарлардың, сонымен қатар, музыкант және 
ортістердің жүмысым басқарады, даяшылардың жүмыс орнына орналасуын 
жүргізеді, жүмысқа шығу кестесін қүрады, даяшылардың жүмыс уакытына 
есептеу жүргізеді, мэзірлер және прейскуранттардың бар екендігін 
қадағалайды. Жүмыс алдында даяшылармен кездесу өткізеді, сауда тобы 
орнының (сауда залы, асхана, вестибюль, гарде~роб) қүрамын, зал 
қызметкерлерінің бірдей киім киюін, жеке гигиена ережелерінің сакталуын 
гексереді.

Сонымен қатар, метрдотель үстелдердін сервировкаларына, сауда 
ережелерінің сақталуына бақылау жасайды. Ол даяшылар^мен тапсырыстың 
дүрыс кабылданып, шоттың дүрыс жүргізілуіне, төлемдердің кассаға 
голенуіне, сауда жиһаздарының қолданылуына түгел бақылау жүргізеді. 
1>1дыс пен инвентарьдің сақталуы бойынша жұмыс жүргізеді.

Метрдотель эрдайым залда болады, конактарды карсы алып, үстелде
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орын ұсынады, даяшылардың шағымдар кітапшасын ұсынуын кадағалайды, 
арада туған түсінбеушіліктерді шешеді, т.б. даяшылардың тэжірнбесін 
арттыру мақсатында үйрету жэне тәртіпке шакыру бойынша косымша 
кездесулер өткізеді. Метрдотель залдың безендірілуіне, қызмет көрсету 
бағдарламасында жэне ас мәзірін дайындаута тікелей катысады. Тағы да ол 
еңбек сапасын бағалау жүмысына катысады, еңбек сапасының 
көрсеткіштерінің төмендеуін тіркейтін журнал жүргізеді.

Метрдотельдің кэсіби білімінің шеңбері өте кең: қызмет көрсетудің 
тэртібі мен техникасы; этикет ережелері: тапсырыс қабылдау тэртібі мен 
мерекелерғе қызмет көрсетуді үйымдастыру; тағамдарды дайындау 
технологиясының негізі; олардын безендірілуі мен сапасына деген талаптар; 
қызмет көрсету формалары; бақылау-касса аппаратында жүмыс жасау, 
қоғамдық тамақтану орындарында баға тағайындау.

Банкет басталар алдында метрдотель даяшыларды жинап, оларға 
банкет ерекшеліктерін, тағамдарды, сусындарды үсыну тәртібін, қызмет 
көрсетудің реттілігін түсіндіреді, олардың арасында міндеттерді бөледі, 
даяшыларды секторлар бойынша орналастырып, қызмет көрсету схемасын 
нақтылап түсіндіреді. Банкет дайындау және қызмет көрсету барысында 
метрдотель даяшылар жүмысын басқарады жэне олардың қызмет көрсету 
схемасына сай қимылдауын кадағалайды. Ол тағамдардың уақытылы 
дайындалуына бакылау жасайды, кезекті тағаммен даяшылардың залға 
кіруіне рүксат береді.

Тапсырыс берушіден тапсырыс қабылданып алынған уақытта оған 
банкет ғимаратымен танысуға үсыныс жасалады, онымен үстелдердің 
орналасуы, сыйлы конактардың орны келісіледі (егер бүл үстел бойында 
өтетін банкет болса, онда есептеулерге сай эрбір адамға 60-80 см орын).

Үстелдердің конфигураңиясы эр түрлі болуы мүмкін (Т типі, П типі) 
жэне іс-шара типі мен клиенттің қалауына байланысты, алайда, қызмет 
көрсетудің ыңғайлылығы есепке алынуы керек, яғни, өтетін жолдар екі 
даяшы еркін сиятындай болуы керек. Бүл үшін екі үстелдің қашықгығы 2м- 
ден кем болмауы керек, ал үстелден орындыкка дейінгі кашықтық -  50см. 
Осылай даяшы өту үшін 1м калады. Үстелдердің орналасуының кең тараған 
түрлері мыналар:

Сызык формасында. Зал кабырғасына катысты үстелдерді параллель 
немесе перпендикуляр қояды. Сызык бір не екі қатардан түруы мүмкін. Бүл 
форма күрделі ас мэзірі болатын ресми банкеттерде колданылады.

«Г» эріпі формасында. 40 адамдык банкеттерде қолданылады.
«П» әріпі формасында. Бүл форма зейнетке шығару, үйлену тойында 

40-120 адамдық банкеттерде колданады. Ресми қонактарға төрден орын
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(к'|ііледі. Бұл үстелдің ең қысқа жері.
«Т» әріпі формасында. Мерейтойға арналған банкеттерде 

колданылады. Ресми конакка ортадан басқа конақтарға карама-карсы орын 
ін ріледі. 30-50 адамдык банкеттерге ыңғайлы.

«Ш» эріпі формасында. Үстелдердің бұлай орналасу формасы 
мшактар саны 50-150 дейін болғанда колданылады. Үстелдің басты бөлігі 
ціл қабырғасына параллель кіретін есікке қарама-карсы орналасады.

Тырна формасында. Үстелдердің конфигурациясы 100-300 адамға 
ирпалған. Үстелдер алдыңғы формадағыдай қойылады.

Шеңбер формасында. Үстелдер жарты шеңбер формасында болуы 
керек. Үстелдің ортасын гүлдермен безендіреді. Қонактар шеңбердің ішкі 
жпғына орналасады. 40 адамға дейінгі банкеттерге ыңғайлы.

Шаршы формасында. Бұл үшін 4 үстел бір-біріне байланыстырыла 
орналасады. 12 адамға дейінгі банкеттерге ыңғайлы.

Тапсырыс алу барысында конақтарға коктейль-аперетив беріле ме, 
безендіруге гүлдер, банкет барысында музыка мен би орыны керектігі 
моселесі шешіледі.

Банкет қткізу үшін екі зал болуы керек: бірі -  қонақтарды кабылдауға, 
екіншісі -  банкет үшін. Қонактарды қабылдау залына бұл зал аванзал деп 
агалады, бірнеше орындықтар, темекі, сіріңке, эртүрлі заттар қою үшін 
үсгелдер койылады.

Залды әдетте, жаңа гүлдермен безендіреді.
Қонақтарды өздерінің орындарымен таныстыру үшін аванзалда негізгі 

үсгелдердің шағын макеті орналастрылады, ондағы үстелдерде конактардың 
ор бірінің тегі, аты реттілікпен үстелдер ретіне сай көрсетіледі.

Үстелдердің ортасына пластмассадан немесе өзге материалдан 
жасалған бағыттаушы белгі қойылады, бүл үстелдің орналасқан бағытын 
жэне кірер есіктен орналасуын көрсетеді. Егер банкет бір уакытта бірнеше 
іалда өткізілсе, конактарды тапсырудың басқа формасын қолдану 
үсынылады.

Аванзалда көрінетін жерде орналаскан стендте барлык 
катысушылардың тізімі, аты, тегі, үстел нөмірі, зал номірі мен орын нөмірі 
і үгелімен корсетіледі.

Осы жерде эрбір үстелде конақтардың әрқайсысы банкеттік залдын 
орналасуының схемалық планын көре алады.

Қорытынды:
Қызмет көрсетілетін қонақтар контингенті мен кэсіпорынның азык- 

түлікпен камтамасыз етілуі жэне категориясына қарай сервистің эртүрлі 
түрлері қолданылады. Мейрамханада қонақтарды күту бойынша жүмысты



ең басты бөлуші жэне ұйымдастырушы метрдотель немесе мейрамхаіш 
менеджері болып табылады. Толық жұмыс күні барысында ол барлык 
даяшылар мен басқа бағыныштылардың жүмысын бағыттап және қадағалаи 
отырады, қызмет көрсету барысында жіберілген қателіктер мен тэр ііі і 
бүзушылықтарды ескертеді.

Метрдотельдің міндеті конақтарды күту және оларды үстелдерге 
орналастыру. Қонактар орналасып болғаннан кейін оларға салқын сусындар 
немесе басқа аперетивтер үсынылады.

Тақырыпқа арналган әдістемелік нүсқаулар: дәріс
материалдарымен толық танысу.

Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Феденева, И. Н. Организация туристской индустрии : учеб. 

пособие для СПО / И. Н. Феденева, В. П. Нехорошков, Л. К. Комарова ; отв. 
ред. В. П. Нехорошков. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2019. — 205 с

2. Браймер Р.А. Основы управления в индустрии гостеприимства. 
Перевод с англ. - М.: Аспект-ресс, 2000.

3. Гончарова И.В., Розанова Т.П., Морозов М.А., Морозова Н.С. 
Маркетинг туризма, М.: Федеральное агентство по туризму, 2014 ж.

4. Чудновский А.Д. и др. Гостиничный и туристский бизнес. -М.;
1998.
5. Раева Р.А. «Гостиничный бизнес: пути становления и развития», 

Издательство университет «Туран», Алматы: 2011ж.- 466.
6. Кабушкин Н.И., Бондаренко Г.А. Менеджмент гостиниц и 

рес-торанов: Учеб. пособие. - Минск: ООО «Новое знание», 2000. - 216 с.
7. Эгертон - Томас Кристофер. Ресторанный бизнес. Как открыть и 

успешно управлять рестораном. / Пер. с англ. - М.: Росконсулть, 2000 - 
272стр

«Мейрамхана сервисі» тақырыбы бойынша студенттердің 
оқытушылардың қатысуымен орындайтын өзіндік жүмыстарына 
арналған сүрақтар мен тапсырмалар.

Репродуктивті денгей:
1. Мейрамхана сервисі түрлерін қарастыру
2. Шет елдік сервистердің іске асырылуын анықгау
Репродукивті практикалық деңгей:
1. Тәжірибелік ойын көрсету

%
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2. Мейрамхана түрлері мен сервисі жөнінде баяндама жазу
I Ііығармашылық деңгей:
1. Шет ел ел сервистерін аныктау, зерттеу
2. Сервисті бағалау жолдарын карастыру

Практикалық сабақтың жоспары:
Тақырып: Мейрамхана сервисі
Мақсаты: Мейрамхана сервисі кызметінің мэні, мазмұны мен 

кшидаларын толык аныктау
Жоспар:
1. Мейрамхананың сервис түрлері.
2. Қонак үйде тамактануды үйымдастыруда колданылатын қызмет 

корсету эдістері.
3. Тағамдардын жэне басыткының берілуі.
4. Банкетті үйымдастыру.
Әдістемелік нүскаулар: Дәріс, практикалык сабактардың

маісриалдарымен толык танысу.

4-ТАҚЫРЫП. ТАМАҚТАНУ ИНДУСТРИЯСЫ

Максаты: Тамақтану индустриясының мэнін, мазмүнын, қағидаларын 
анықтау

Жоспар:
1. Тамақтану индустриясы
2. Қонақ үй мерамханаларындағы туристерге кызмет көрсетудің 

жаңа түрлері мен формалары

Тақырыпка катысты негізгі үғымдар: тамактану индустриясы, зал- 
жспресс, үстел-экспресі, швед үстелі, кейтеринг, банкет-шәй, фуршет.

І.Тамақтану индустриясы.
Тамақтану туристік қызмет көрсету технологиясындағы негізгі 

қызметтердің бірі болып табылады. Тамақтанудың туристік 
индустриясының күрамына кіреді: мейрамханалар, кафе, бар, асханалар, 
фабрика-асханасы, буфеттер, кәуап пісіретін орындар, өндірістік дүкендер, 
асхана киоскілері жэне т.б. Берілген кәсіпорындар туристік фирманың иелігі
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ретінде жэне жалдау құкығында болып табылады, бұл кәсіпорындар дрбес 
режимде жұмыс жасайды. Қызмет көрсету әдісіне карай кәсіпорындар: 
даяшылар кызмет көрсететін, өз-өзіне қызмет көрсететін жэне аралас 
қызмет көрсететін болып бөлінеді. Туристердің тамактану режиміііс 
байланысты кэсіпорындар кызмет көрсетеді: таңғы ас, толық пансион, 
жартылай пансион, арнайы тамактану, балаларға арналған тамактану және 
т.б. Қонак үйлерде асханалар, мини-барлар, тамақтану кызметі болады. 
Тамақгану кызметі номірғе тапсырыс бойынша және тамақтану 
кәсіпорындарында жүзеге асырылуы мүмкін.

Туристердін тамақтану аесортименті бойынша бүл қызмет: кешенді 
тамактану, тандау бойынша тамактану, алдын ала тапсырыс бойынша соған 
қоса қабылдауларда, мерейтойларда, банкеттерде тамактаиу жэне т.б. 
болып бөлінеді.

Кэсіпорындар отыратын орындар саны мен жүмыс режиміне 
байланысты жіктеледі: тэулік бойы, уақыт шектеуімен.

Тамақтанудың туристік индустриясы техникалық жабдықтаудық 
дәрежесіне, көрсетілетін кызметтердің апасы мен көлеміне, орналасқан 
жеріне, бағасына жэне т.б. корсеткіштеріне карай кластарға жіктеледі.

Класс -  тамактану кэсіпорнының қызмет корсету сапасының деңгейін 
көрсететін айырмашылық белгі.

Туристік тамақтану кэсіпорындарының жалпы жіктелуі:
Кәсіпорынның типіне қарай: мейрамхана, кафе, асхана, жеңіл

асханалар, фабрика асханалар.
Меншіктүріне карай: жеке меншіктік, жалға алынған.
Орналасқан жеріне қарай: туристік конақ үйлік кешеннін қүрамында, 

баска орналастыру күралдарының күрамында жэне дербес.
Қызмет көрсету тэсіліие қарай: даяшылар қызмет керсететін, оз-өзіне 

кызмет көрсететін жэне аралас қызмет көрсететін.
Клас бойынша: люкс, жоғары, бірінші.
Ассортименті бойынша:кең таңдаулы ас, кешенді ас, үлттық асхана 

тағамы, экзотикалык тағамдар.
Қызмет керсету режиміне карай: таңғы ас, толык пансион, жартылай 

пансион, швед үстелі, арнайы тамактану, балаларға арналған тамақгану.
Туристік тамақтандыру кәсіпорындарына келесі талаптар қойылады.
Мысалы, қоғамдық тамақтану кэсіпорындарының аумағы жақсы 

тазаланған жэне де асфальтпен немесе безендірілген төсемемемен 
жабдыкталған болуы қажет. Мүндай төсемелер туристік кешеннің аймағына 
сәйкес болуы керек жэне олар кір, шалшықтардың пайда болуына төтеп 
береді. Сондай-ақ туристік кешеннің сырткы көрінісіне койылатын баска да
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ішіаптар бар.
Ғимарат керушілер адаспауы үшін арнайы белгілермен жабдыкталуы 

М іжет. Вестюбильде келушілерге көрінетін жерде сертификаттың көшірмесі 
Ілулі түрады.

Кейбір косымша талаптардың ішінен төмендегілерді бөліп керсетсек 
Оолады: үйымдасқан туристік топтарға қызмет керсету кезінде таңғы ас
....... ылады, түскі жэне кешкі ас тамактанудың кешенді рационын үсынады.
ІІерілген топ үшін тамактану рационының қайталануына 10 күн калғанда 
рүқсат беріледі, ал рационға кіретін тағамдар үшін 4 күн қалғанда беріледі. 
І амақтанудың кешенді рационының мэзірі топ басқарушысымен ақылдасып 
ісі елуі кажет. Асты дайындауга қолданылатын енімдердің күрамында адам 
деисаулығына зиян тигізетін қоспалардың жлқтығы туралы сертификат болу 
керек, сонымен қатар, радиациялық және микробиологиялық ластанулар 
ііркелғен нориадан аспауы. Еғер сертификат болмаған жагдайда түскен 
омімдердің зертханалық талдауы жүргізіледі. Бес жылда бір рет түрақты 
гүрде қоғамдық, ендірістік, техникалық, экімшілік қызметшілердің 
кналификациясын жоғарылату максатында аттестация етіледі.

Тамақтану кәссіпорындарында қызмет сапасы қадағаланады жэне 
кслесі эдістердің кемегімен қызмет керсетіледі: визуальді, аналитикалык, 
медициналық, инструментальді, элеуметтік. Мейрамханалардағы арнайы 
қызмет көрсетулер мына мақсатта үйымдастырылады -  шектелген уақыт 
мерзімінде кеп адам санына қызмет керсетуді жылдамдату. Қызмет 
корсетудің бүл формасы конгресс, крнференция, симпозиум 
қагысушыларына керсетіледі. Мейрамханалардағы тамактанудың ерекше 
(|)ормасын үйымдастыруға зал-экспресс, үстел-экспресс, швед үстелі, 
кейтеринг жатады.

Зал-экспресс. Түскі ас уақытында келушілерге қызмет көрсетуді 
жылдамдату үшін мейрамханаларда үйымдастырылады. Бұндай залда 40-50 
орын болады, 4 адамға бір топ ретінде кызмет керсетіледі. Мәзір құрамына 4 
тағам кіретін кешенді астан тұрады; суық тісбасар, сұйык тағам, ыстык 
гағам жэне десерт. Нанның бағасы түскі астың ішіне кіреді. Әдетте мұндай 
гүскі аска 15-20 минут уақыт кетеді.

Үстел-экспресс. 20 адамға арналған деңгелек формасында, орталық 
белігінде тісбасарлардың бірнеше түрі, тағамдар, аспаздық енімдеер, 
шырындар, сусындар орналасқан. Келушілер үстелдің орталық бөлігін 
бұрып, өзіне керектағамын тандап алады.

Швед үстелі. Шетел туристерінің үлкен тобына, конгресс, 
конференция қатысушыларына тамақтануды жылдам үйымдастыру. Танғы 
аска шамамен 15-20минут, түскі жэне кешкі асқа 25-30 минут уакыт кетеді.
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Швед үстелін үйымдастыруға эр түрлі шетелдік және отандык фирмалардыц 
сауда-технологиялық кұралдары қолданылады. Олар:

Подностарға арналған сөре;
Суык жэне тэтті тағамдарға арналған салқындатылған сөре;
Сорпа жэне негізгі ыстық тагамдарға арналган мармита сөресі;
Ыстык сусындарга арналған сөре;
Сығымдауыш кұралдары бар арбалар;
Асхана кұралдарына арналған сөре жэне т.б.

Швед үстелі арнайы биіктігі 750-900мм, ені 1500-2000мм, (бір 
сызығаның ұзындығы 3000-4000мм) немесе төртбұрышты (шаршы) 
столдарданкұрастырамыз. Үстел ак немесе түрлі-түсті дастарханмен 
жабылады, ол еденге дейін түсіп түрады. Ыстык сусындар үшін арнайы 
үстел болады, ол жерде кофе кайнаткыш, самаурын, десертке арналған 
тэрелкелер болады, қант, бал, джемдер ұсынылады.

Кейтеринг. Тамақтану кэсіпорынынан тыс жерде өткізілетін қызмет 
көрсету ұйымы. Оған көкке шығу, банкет, фуршет, тойларды ұйымдастыру 
жатады. Іс-шаралар үйымдастыруға, әткізуге кәсіби менеджерлер 
шакырылады. Бұл қызмет көрсету Шығыс Европа елдеріне тэн. Жалпы 
кейтеринг индустриясын 5 негізгі категорияға болуге болады:

Ғимараттағы кейтеринг;
Ғимараттан тыс кейтеринг;
Индивидуалды кейтеринг;
Жылжымалы кейтеринг;
Бөлшек сату.

2. Қонақ үй мейрамханаларындағы туристерге қызмет 
көрсетудің жаңа түрлері мен формалары.

Кейінгі кездері банкет ұйымдастырғанда қонақтарға бөлек бөлмеде 
апперетив ұйымдастырылады, яғни жеңіл тамақтандырады. Осыы белмеде 
конактар бір-бірімен танысып отырады. Коктейль, вермут, арак, шырын 
жэне т.б. қонактарға аперетивпен бірге канапе -  бутерброд, расстягай беруге 
болады. Шырын мен тағамдарды даяшылар таратады.

Банкетке жалдайтын даяшы санын есептегенде 10-14 конаққа бір 
даяшыдан келеді. Осы банкеттің ерекшелігі -  мэзірінде ол алуан түрлі суык 
тістемелер, тұздық, маринадтар. Суык тістемелер бір-екі ыстық тағам, 
десерт, жеміс-жидек үсынылады. Бұл банкет түрі мейрамханамен аякталады.

Үстелді тэрелкемен әзірлеу кезінде, алдьімен жартысынан бастайды. 
Үстелдің екінші жартысына койылатын тэрелкелерді қойылған тэрелкелерге 
қарама-қарсы қояды. Үстелді шыны-эйнек ыдыспен эсемдегенде, үстел
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үітіме фужер, шарап рөмкесін жэне арак рөмкесін кояды. Ыстык тағамды 
ііЛДын-ала өз тәрелкесінде ұсынады. Десерт ыдысын десертпен бірге әкеледі. 
( 'уық тағамды жарты сағат бұрын банкет басталудың алдында қояды. Сонда 
иүл гағам әдемі, көрікті қалпында сақталады. Балық, көкөніс және ет 
іііі амдарын кезектестіріп бір немесе екі қатар қойылады. Әр тағамның өзінін 
күралдары болады.

Суық тағамнын кейін сусын қойылады: қонақтың ұсынысы бойынша 
ксйбіреуі алдын-ала ашылуы мүмкін сусындарды қонақ өзі құйып 
илатындай етіп үстел бетіне қояды. Қонақтар үстелге отыру алдында, кейбір 
1'усындар ашылынып қойылуы тиіс (сыра, минералды жэне шырын).

Сусындар койылған соң нан өнімдері койылады. Қонақ отырған соң 
даяшы сусын ұсынып, ыдысына құйып, кейіннен суық тагам тартылады. 
Длдымен балық уьшдырығы, аз түздалған балык үсынылып кейін көкөніс 
үсынылады. Балық тагамдарынан кейін ыдыс жиналып, таза ыдыс әкелінеді. 
Мдысты аларда қонақтан рұқсат сұрау керек. Егер конак шанышқы мен 
нышағын тэрелкесінің ұстіне параллель етіп қойса, осы белғі бойынша 
даяшы ыдысты алып кетеді.Бұл жағдайда конақтан рұксат сүрамауға 
болады.

Балық тамағынан кейін ет тағамдары ұсынылады, ыстық тағам әкелер 
алдында 20-30 мин бүрын әкімші асханаға айтуы керек. Бұл уакыт 
қонактардың үстелдан түруына, билеуіне, демалуына, ал даяшылардың 
үстелдің бетін тазалауы үшін керек. Кейде қонақтар үстелден тұрмайды, бұл 
жағдайда даяшылар ыдыс ауыстыра береді.

Банкет-шәй. Банкет-шэй банкеттің ерекше түрі, банкет шәйді әйел 
адам үйымдастырады, тек әйелдер ғана болады және ұзақтығы -2 сағаттай 
болып, әшейінде 16-18 уақыт аралығында өткізіледі. Қонактарды күтетін 
даяшылардың бәрі әйел жынысты болуы тиіс. Банкет өткізілетін залда 
доңгелек үстелдер койылады. Шэй ішетін үстелді зал ортасына 
орналастырады.Егер үстелдер бірнеше болса аралықтарын кең етіп алады. 
Үстел бетіне эдемі, гүлді дастархан жабады. Майлыкша түсі мен дастархан 
іүсі бір түсті болуы тиіс. Шэй үстеліне десерт тәрелкелерін ас 
құралдарымен, жеміс-жидек ас құралдарымен қойылады.

Қонақтар үстелге отырғаннан кейін, даяшы тағамдар мен шарап 
үсынады. Осының артынан ыстық сусынды дайындайды. Қолданылған 
ыдыс-аяқты жинап орнына таза тәрелке ас кұралдарын қойып, шәй береді. 
Үстелде ыстық қаймақ, сүт, лимон тұруы тиіс. Кеселер десерт 
гэрелкелерінің оң жағында тұрады. Ыстық сусындардан кеін конактарға 
мускат, кагор, ликер ұсынылады. Егер конақ тагы шэй сұраса шэйді арнайы 
арнайы үстелде құяды. Шэйді үй иесі құйса да болады. Алыс отырған
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конактарға даяшы шэй апарып, керегінше таза ыдыс алып келеді.
Банкет-фуршет. Банкет фуршетінін ерекшелігінің бірі, бұл көгі 

конактарды күтіп алуға мүмкіндігі және фуршетке жүмсалатын каржы аз 
болады. Фуршетке шакырылған конақтар тағамдарды түрегеп ішеді. 
Қонақтарға зал ішінде бос орындар көрсетіліп, түрлі тағамдар, сусындар 
үсынылады. Фуршет үстел беттері матамен капталып немесе каптамамен 
жабылып түрады. Фуршет үстелдері болмаса, ас үстелдерін колдануға 
болады, бір-біріне такап 1 метрге 6-8 қонақ келетіндей етіп қойылады.

Фуршет үстелдерін орналастырғанда, банкет залының ауданына, қонак 
санына, есік-терезенің орналасуына назар аудару керек. Үстелд бір катар 
немесе Т,П,Ш әріптері сияқты орналасуы мүмкін. Үстелдердің бірі- 
мәртебелі конақтарға арналады; конақтардың жэне даяшының козғалуына 
кедергі болмайтындай етіп залдың қабырғасымен үстелдердің 
аракашықтығы 1,5 м болуы керек. Үстелдер қонактардың есіктен шығуына 
кедергі кетірмеу керек. Ас үстелдерден тыс, қабырғалар бүрышында, 
қабырға бойынша кішірек үстелдер түры керек. Осы үстелдерге темекі, 
сіріңке және артык ыдыс койылады.

Фуршет үстелдерін еденге 5-10 см жетпейтіндей етіп дастарханмен 
жауып қою керек. Арнайы дастархандар болмаса ас дастархандарын 
колданса болады. Фуршет үстелдерін әсемдеудің ерекшеліктері бар, 
фужер,рөмке, сусын ыдыстарын үстелдің екі жағына немесе бір жағына 
койса болады.

Фужерлерді екі катар қойғанда үстелдің шетіне 15-25 см немесе 10-15 - 
20 дана фужерлерді үш бүрыш қылып кояды. Рөмкелерді фужерлердің 
арасына екі катар кылып қояды, бірак аракашықтықтары 20-25 см болуы 
тиіс. Рөмкелерді белгілі бір тэртіппін сақтау керек: екі қатарға қойылған 
ыдысты егер фужерлермен қойса онда үшбүрышты кылып кояды. Су, сыра 
фужер касында түрады. Тәрелкелер, ас қүралдары тағамдар рөмкелердің 
алдына қойылады. Фуршет үстелдерін әсемдегенде десерт тэрелкелерін 
колдануға болады. Осы тәрелкелерді үстелдің екі жағына 10 талдан кояды, 
аракашықтығы 1,5-2 м болуы тиіс. Осы тэрелкелердің үстіне иілген 
майлықшалар қойылады. Оң жағына бірнеше ас пышағын, ал сол жағына 
шанышқы қойылады. Десерт тэрелкелерінің оң жағына жеміс-жидек 
пышактарын, оң жактарына десерт шанышкыларын қояды.Рөмкелердің 
арасындағы жеміс-жидек гүлдермен эсемделеді.Әр қонакка кемінде жішірек 
тэрелкеден 1,5-2 дана, ас пышағынан бір дана, шанышқыдан 1,5-2, жеміс- 
жидек пышағынын 0,2-0,5 дана,фужерден,0,1-,05 дана, рөмкенің барлык 
түрінен 2-2,5 дана, сусын ыдысынан 0,25-0,5 келуі тиіс.

Қонақтар түрегеп ас ішетін болгандықтан, суық тағамдар майда кесіліп
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коііылады. Тағамды белгілі бір тәртіппен үстелге орналастырады. Мысалы 
гпеи  жасалған екі тағамды бірге коймайды, арасында балық тағамы 
койылып, көкөністі басқа тағамдармен кояды. Қүс және аң тағамдарын 
уотелге қойғанда, қүс аң бастарын қонаққа қаратып қою керек. Қонак өз 
Калағанын алатындай етіп тағамның қасына ас қүралдарын қояды; ең 
мртында майонез бен қаймақ қосылған тағамды кейін балық уылдырығы 
зкелінеді.

Жеке төлемдерге сүраныс бойынша мэзірдег әкелінсе де болады. 
Мегрдотель, экімші туристерге тағам тандауда көмек керсетуі керек.

Швед үстелі. Залдың ортасына үлкен үстел, ал оның үстіне тағамдар 
қояды. Үстелдің шеттеріне кішірек тәрелкелер койылады. Зал қабырғалары 
оойына терт орынды үстелдер қойылып, кіші тәрелкелермен фужерлер 
ммниралды сумен, ас кұралдарымен әсемденеді. Туристер үлкен үстелге 
Парып, үнаған тағамын алып, кішірек үстелге барып тамақтанад.

Бөлек үстелде сорпа түрады,туристер бірінші тағамды ауыз тигенше, 
лкімші суық тағамдарды әкетіп , орнына екінші екінші тағамдары әкеледі. 
Ор тағамның қасына ас күралдарын қояды.

Ас ішу кезінде залда бар үйымдастыруға болады, осы жерде арак- 
шарап, темекі затгарын сатуға болады «Швед үстелі» әдісімен конак күту 
эдісінің негізі -  ол жылдамдык, Қонактар тапсырылған асын күтеді, өздері 
үлкен үстелден ас алып тамақтанады. Ертенгі асқа 10-15 минут, түскі аска 
15-20 мин жүмсалады. «Швед үстелі» әдісі дүние жүзіне таралған.

«Швед үстелі» әдісімен даярланғантағам мәзірі:
- суык тағамдар;
- көкәніспен әсемделген балық еті;
- маринатталған кәксерке еті;
- гарнир еті;
- көкөніс салаты;
- селдь балықпен әсемделген венегред;
- Картоп қосылған куырлған көксерке еті;
- тәтті тағамдар;
- балмұздақ,сусын;
Нан ұсунудың тэртібі де болады. Болгария, Румыня елдері, Араб елдері 

панды үнатады, мүның орнына қуырлған нан берседе болады. Ағылшындар, 
француздар, американдықтар екіниіі ас ішеді, ол -  ланч деп аталады. Бүл 
біздін түсініктегі түскі аспен тура келеді. Ланч мэзірінде бірінші тағам 
болмайды, суык тағам, тәггілер, кофе және шай болад.

Түскі астар - біздің кешкі ас сияқгы, суық тағамнан, 1,2- тағамнан, 
десерттен шәй жэне кофеденқұралады. Сорпа кішірек үслеспен беріледі
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(250-300гр).
Жеке туристерді күтетін даяшы конактарғадағам тандауда көмек 

көрсетеді. Көп шетел конактары Украинаның борышын, орыс сорпасып, 
каймақ косылған кұймак, балық уылдырығы, кәуәп сияқты т.б. тағамдарды 
ұнатады. Мейрамханаларда конақ кұту. Шетел қонақтарын күтуді дамыту 
үшін, мейрамханаға қонақ күту әдістерінің жаңа, прогресивті турлерін 
қолдау кажет. Еуропалык таңертеңгі ас, тағам мэзіріндонақ күтуді 
жылдамдатуын ескеріп, үстелдерді алдын ала әзірлеу. Алдымен бәліш 
тәрелкесін кояды. Оң жағына шаныщкы қояды. Туристер келуіне 10-15 мин 
калғанда үстелге сусындар,сироп,суық тағамдар, май, джем, нан, кеслер коя 
бастайды. Үстелге тағы мұз салынған ыдыс кою қажет. Күйдірілген нанды 
майлықшаға орап кішірек тэрелкеге қояды. Әкімші туристерді күтіп алып, 
орындарынна отыруына көмектеседі. Туристер суык тағам алғаннан кейін, 
жұмыртқа немесе шұжык, кейіннен шэй, кофе ұсынылады. Үстелге ыстық 
сүт кою керек. Кофены ыдысқа кұйып, ұстағышымен сол жака бұрып қояды. 
Шэй ыдысының алдында қасық койып, ұстағышымен оңға каратып 
жатқызады.

Биік ыдысты үстел үстіне кояды. Суық тағамдарды банкет басталуына 
1 сағат қалғанда экеледі. Фуршет үстелінің аяк жағына тағамдар 
қойылмайды, өйткені конақтар пайдаланылган ыдысты кояды, нанды майда 
тіліп, кішірек тәрелкеге салып кояды. Сыра, миниралды су, шырындарды 
қонақтарды үстелге шакырғанда ашып қояды, бірақ осы бөтелкелердің 
жартысын ашып, қалғанын ас ішкенде ашады. Әдетте бір даяшыға кемінде 
15-20 қонак келеді. Даяшыньщ міндеттерінін бірі -  тағам ұсыну, шарап 
сусын құю, т.с.с. сусын эр түрлі әдіспен ұсынылуы мүмкін. Кейбір 
жағдайларда: подноспен экеліп, сусындардың атын айтып,қонақтарға 
ұсынады. Подносты сол жақта ұстауы тиіс. Кей жағдайларда подноста бос 
рөмкелер мен шарап койылып, конактар коретіндей етіп экелінеді.

Қорытынды:
Тамақтану туристік кызмет көрсету технологиясындағы негізгі 

кызметтердің бірі болып табылады.Тамақтанудың туристік 
индустриясының кұрамына: Мейрамханалар, кафе, бар, асханалар, фабрика- 
асханасы, буфеттер, кәуап пісіретін орындар, өндірістік дүкендер, асхана 
киоскілері, жэне т.б. кіреді. Аталған кәсіпорындар туристік фирманың 
иелігі ретінде және жалдау кұкығында болып табылады. Олардың көбісі 
конақ үйлер және солардын бөлігі болып табылады, бұл кэсіпорындар 
дербес режимде жұмыс жасайды.Қызмет көрсету эдісіне қарай 
кэсіпорындар:даяшылар қызмет көрсететін, өз-өзіне қызмет көрсететін жэне 
аралас қызмет көрсететін деп бөлінеді. Туристердің тамақтану режиміне
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Гшііланысты кэсіпорындар: таңғы ас, толық пансион, жартылай пансион, 
нрпайы тамақтану, балаларға арналған тамақтану және т.б. қызмет көрсетеді. 
Қоііак үйлерде асханалар, мини-барлар, тамактану қызметі болады. 
Ііімақтану кызметі нөмірге тапсырыс бойынша жэне тамактану
и.ісііюрнында жұзеге асырылуы мұмкін.

Туристердің тамактану ассортименті бойынша бұл кызмет былай 
ііолінедіжешенді тамақтану, таңдау бойынша тамақтану, алдын ала 
гііисырыс бойынша, соған коса қабылдауларда, мерейтойларда, банкеттерде 
шмақтану жэне т.б.

Тақырыпқа арналған әдістемелік пұскаулар: Дэріс материалымен 
толық танысу.

Пайдаланылған әдебиеттер:
1 .Сорокина А.В.Организация обслуживания в гостиницах и туристских 

ком плексах.учебное пособие.-М;Альфа;ИНФРА-ММ,2016
2.Браймер Р.А. Основы управления в индустрии 

гостеприимства. Перевод с англ-М;Аспект-ресс,1995
3.ДжУокер.Введение и гостеприимства.-М,:ЮНИТИ, 2000
4.Чудновский А.Д.. и др.Гостиничный и туристский бизнес.-М;1998.
5.Бородина В.В.Ресторанно-гостиничный бизнес: учет, налоги,

маркетинг, менеджмент/В.В.Бородина-М,2001
6.Кабушкин Н.И., Бондаренко Г.А. Менеджмент гостиниц и 

рссторанов: Учебное пособие.-Минск: ООО «Новое знание», 2000.-216 с.
7.Эвертон-Томас Кристофер.Ресторанный бизнес.Как открыть и 

успешно и успешно управлять рестораном../Пер с англ.-М.;Росконсульт, 
2000.-272 с.

«Тамақгану индустриясы» тақырыбы бойынша студенттердің 
оқытушылардың катысуымен орындайтыи озіндік жұмыстарына 
арналған сұрақгар мен тапсырмалар.

Репродуктвті деңгей:
1.Тамактану технологиясының кұрылымын қарастыру.
2.Шетел тэжірибесі мен тамақтану технологиясын аныктау.

Репродуктивті практикалық денгей:
1 .Тамақтану технологиясының құрылымын ұлттык негізде қарастыру.
2.Баяндама жазу.
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Шығармашылық денгей:
1 .¥лттык тамактану технологиясын жетілдіру жолдарын карастыру.
2.Тэжірибе ретінде ойын кұру.
Практикалық сабақтың жоспары:
Такырып:Тамактану индустриясы
Максаты :Тамактану индустриясының мәнін, мазмұнын, кағидаларым 

анықтау.

Жоспар:
1 .Тамақтану индустриясы.
2.Қонақ үй мейрамханалырындағы туристерге қызмет көрсетудің жаңа 

түрлері мен формалары.
Әдістемелік нүскаулар: Дәріс, практикалық материалымен толық 

танысу

5-ТАҚЫРЬШ.
ТАМАҚТАНУ БӨЛІМІНІҢ КЛАСИФИКАЦИАСЫ

Мақсаты: Тамақтану бөлімдерінің класификаңиасың мэнін,
мағынасын, қағидаларын анықтау

Жоспар:
1. Қоғамдық тамақтану кызметі.
2. Қонақ үйлердің мейрамханалары мен барлары.
3. Нөмірлерге кызмет көрсету секңиясы.
4. Көпшілік іс-шараларға қызмет көрсету бөлімі.

Такырыпқа қатысты негізгі үғымдар: қогамдық тамактану 
қызметі, конак үйлердің мейрамханалары мен барлары, нөмірлерге кызмет 
көрсету секңиясы.

1. Қоғамдық тамақтану қызметі.
Қоғамдык тамактану қызметі мейрамханалардағы, конак үйлердегі, 

кафе немесе барлардағы конақтарға қызмет көрсету, банкеттерді, 
презентацияларды, мерекелік іс-шараларды үйымдастыру жэне кызмет 
көрсету жүмыстарын камтамасыз етеді.

Қоғамдық тамақтану бөлімінің күрамына қонактарды тамақгану 
қызыметімен қамтамасыз ететін мейрамханалар, барлар, кафелер, банкет 
залдары қызметі сондай - ақ асхана кіреді.

Қоғамдық тамақтану қызметінің басшысы экономиканың тиімді
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рсжимін ұстай отырып, мэзірді дайындайды, қажетті өнімнің жеткізілуін 
і»пмі'амасыз етеді, кызмет корсетуші персоналдарды аймактар бойынша 
Гіоледі, дайын онім мен көрсетілетін кызметтің сапасын қадағалайды.
I Іомерлерге қызмет көрсету менеджерімен қоса эрбір бөлімнің 
ініекарушысы болады.

Тамактану кэсіпорнының қай типіне жатсада, кез-келген мейрамхан 
комцепциясының негізгі коғамдық тамактану бөлімі ретінде конақтар 
кычмет көрсету болып табылады. Сонымен катар, түтунышылармен тікелеі 
қитынаста болатын даяшылар мен метротельдердің кэсібилігі үлкен роль 
ойнайды.

Орналасытру күрал-жабдыктарының басты қызметі -  уакытша тұрак 
үсыну, сондай-ақ, конак үйдің тамақтану қызметі немесе конақ үйдің азық- 
түлік кешені, бұл -директор баскаратын жеке қүрылымдық бөлім.

Азық-түлік кешенінің директоры жүмыстың келесі түрлерін 
кадағалайды;

• Асхана жұмысын;
э Буфет жұмысын;
• Банкеттік қызмет;
• Мейрамханада қызмет көрсетуді ұйымдастыру;
• Нөмерлерде қызмет көрсету;
® Мини барларды жабдықтау;
» Демалыс аймағындағы немесе бөлмелердегі кызмет көрсету;
• Барларда кызмет көрсету;
• Тазалаушылар мен ыдыс жуушылардың жұмысы.

2. Қонақ үйлердің мейрамханалары мен барлары.
Отельдерде бірнеше немесе мүлдем мейрамхана болмауы мүмкін. 

Олар бір-бірінен түрлнрі бойынша ерекшеленеді. Танымал конак үй 
жүйесіне кіретін қонақ үйлерде әдетте екі мейрамхана болады; 
фешенебельді кафе типтес кішігім мейрамхана. Олар отельде түрушылар 
мен халықка қызмет көрсетеді.

Мейрамханадағы қонактарға кызмет көрсету жэне дайындык 
жүмыстарының басқарушысы мен ұйымдастырушысы метрдотель немесе 
мейрамхана менеджері болып табылады. Мейрамханадағы кызмет кәрсету 
ғимаратты тазалау, жиһаздарды орналастыру, ыдыстар мен құралдарды 
дайындаудан тұрады.

• Мейрамхана менеджерінің міндетіне:
• Келушілерге жоғары сапалы қызмет көрсету;
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•  Жұмысшыларды қабылдау, окыту және рационалды пайдалану;
•  Нөмерлерде, мини-барларда жэне коктейль -барларда кызмет 

көрсетуді ұйымдастыру;
• маркетингтік зерттеулерді жүргізу;
•  азык-түлік кешенінің директорына келесі апта, ай, жылдың 

бизнес болжамы мен есебін көрсету кіреді.
300 нөмерден көп отельдің азык-түлік кешені жеткілікті түрде кең 

көлемде. Әдетте бұндай конак үйлердің негізгі, фирмалық жэне таңғы, 
түскі, кешкі астарға арналған күнделікті мейрамханалары бар. Фирмалық 
мейрамхана банкетгерде, кабылдауларда жэне съездер мен конференция 
қатысушыларына колданылады.

Қонак үйлердің барлары мейрамхана менеджерлерінің эрдайым, 
тұракты карауында болуы қажет. Барларда күннің соңында коктейль ішіп 
демалады. Бұл жер іс туралы әңғімелесуге жэне демалуға өте 
ыңғайлы.Отельде бардың болуы пайдалыісусындарды сату азык-түлік 
өнімін сатуға қарағанда көп табыс экеледі. Отельдің көлеміне карай эр түрлі 
типтегі бірнеше бары болуы мүмкін. Мысалы: түнгі клуб, мини-бар, 
мейрамханалык жэне вестибюльді.

Бардың жұмыс тиімділігі өткізу деңгейімен, уакыт аралығындағы 
сусындардың өзіндік құны олардың түсіміне қатынасымен өлшенеді. 
Қаншалықты өткізу деңгейі тексерілсе, соншалықты бардың жұмысы жаксы 
қадағаланады. Қалыпты өткізу деңгейі 16-24%.

Үлкен конак үйлерде барлардың бірнеше типі бар:
• Вестибюльді бар-кездесулерге ыңғайлы орын. Дұрыс басқаруда 

бұл бар жақсы пайда табу көзі бола алады.
• Мейрамханалык бар -вестибюльдегі жүгірістен кейін келгенге 

жағымды кішігірім орын. Ол-қазіргі заманғы мейрамханалардың тартымды 
элементтердің бірі болып табылады.

• Көмекші бар-кейбір үлкен отельдерде ғимараттың ішкі жағында 
орналаскан, саудалық орын ретінде көрсетілетін косымша бар болып 
табылады.

• Банкеттік бар бұл бар тек банкеттер мен конференцияларға 
кызмет көрсетулерге колданылады. Бұл іс-шаралар бір уақытта көп адамға 
кызмет көрсетумен байланысты болғандыктан, залдың бірнеше жеріне 
бөтелкелермен үстелдер қойылады.

• Бассейндегі бар.Курорттық отельді бассейн мен барсыз елестету 
мұмкін емес, қонақтар экзотикалык коктейльді бокалмен демалуға болатын 
орын.
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• Мини бар-конақтың қалаған сусынын ішу ушін нөмірлерге 
коііылған тоңазытқышта болатын бар.

Мини бардың жұмысына нактырак тоқталайық. Мұндай барларды 
КОЛдану конак үйлер үшін өте тиімді. Мини барларда азык-түліктер мен 
сусі.шдардың бағаеы өз бағасынан бірнеше еее жоғары. Мини барда 
(,'уеынның, азық-түліктің кез-келген түрін кез-келген уақытта ала алады. 
Кеіібір отельдерде мини барлардың ішіндегілердің қүны нөмірде бір күндік 
іүрудың қүнынан жогары. Қонак мини бардың кілтін әдетте орналастыру 
кечінде пакетпен бірге алады. Егер конақ мини барды қолданбайтын болеа, 
ол кілтті алмаса да болады. Сусындардың қорлары күн сайын 
голықтырылып отырылады. Ішілген еуеынның қүны автоматты түрде есепке 
косылады, оны «мини бар-қадағалау» қызметкерлері жүргізіледі. 
Аесортиментті қүраетыру, өнімді сатып алу, қорлардың толықытырылуы аса 
жауапты жүмыс болғандықтан, ол қызметкерлердің косымша штатын талап 
етеді.

Қонак бөлмелерінде түтынушының өзіндік колданған сусындарын 
корсетуді үсынатын бланкалар болады, олар кетер алдында КесерІіоп§а 
огкізіледі. Тәжірибеде қонақтар мүндай бланкаларда көбіне толтырмайды 
пемеме кате толтырады. Кейбір төленбеген қосымша қызметтердің қаупі 
кетер күні шыгады. Автоматтык мини барлар жүйесі осы сервистің табысын 
жоғарылатуға, шығындарын тиімді етуге көмектеседі. Қонак үй 
момірлерінде бектілген мини барлар орталық басқарудың есебінен болады. 
Автоматтык мини барлар жүйесі мен компьютерлік жүйенің бірігуі 
конактың мини барды қолданғаны туралы шығындары туралы ақпаратты тез 
жібереді.

Сонымен барлар конақ үйдің пайда табу көзі болып табылады, бірақ 
ол пайда алып келу үшін қатаң бақылауда болуы қажет.

3. Нөмірлерге кызмет көрсету секциясы.
«Нөмірлерге қызмет көрсету» термині бүрын отельдердегі түрғын 

помірлерге қатысты қолданылған. Бүл жағдайда оны тар мағынада 
карастырамыз: тамак және сусынның нөмірге апарылуы.

Қонак үйдің бүл секциясы азық-түлік кешені мен жүмысыеың сапасын 
арттыру үшін кажет:

• Біріншіден, тапсырыстарды, әсіресе, таңғы астарды уакытында 
орындау, себебі бүл қызмет түрі қонақтар арасында танымал;

• Екіншіден, секция кызметінің бағасының темендеуіне кол 
жеткізу;

207



Менеджер сексия жұмысын жосапрлай отырып, мынадай жұмыстарды 
істеуі кажет:

• Кұралдарыдн жеткілікті мөлшеріне тапсырыс беру, мысалы, 
сервировкаланған арбалар, подностар, кақпағы бар ыдыстар, асханалық 
құралдар;

• Қызметкерлердің жұмыс графигін кұру.
Мәзірді орындағанда ерекше мұқияттылық талап етіледі. Дайындалған 

ас дәмді болуы жэне дәмді болып көрінуі қажет. Нөмірге тапсырыспен 
берілген көптеген тағамдар дайындау мәселесі туындамауы үшін 
мейрамханалық нөмірден алынады.

Жеке тағамдардың бағасын белгілегенде оларды шындыкка 
жанасатындай етіп белгілеу кажет, болмаса конаұтар бұл кызметтен бас 
тартады.

Қонақ үй нөмірлеріне қызмет көрсету жүйесінің кең таралғаны 
көмекші қабаттык буфет-барлар болып табылады. Онын орналасқан жері 
асхана-мейрамханамен, лифтпен және телефонмен байланысты болуы 
қажет.

Қонак үй нөмірлерінің санына байланысты буфет барлар әр қабатт 
немесе бірнеше қабатта біреу болуы мүмкін. Егер әр кабатта буфет болмаса 
нөмірдегі тамактану тікелей мейрамханаларда өткізіледі.

Номірлерге кызмет көрсету жүмысы мақсатты түрде екі даяшыға 
тапсырылады:

• Біреуі тапсырыстардын дайындығымен айналысады, уақытылы 
жеткізілуін кадағалайды, оның ыдысын, кұралдарды, нанды таңдайды, 
сусындар мен тісбасарларды дайындайды, оларды арбаға немесе 
подностарға салып, нөмірлерге жеткізеді, жаңа таспсырыстар қабылдайды.

• Екәнші даяшы азык-тұлік өнімдерін мейрамханалардан 
буфеттерге жеткізеді, ал бос уақытында бірінші даяшыға көмектеседі.

Қонақ үйдің эрбір нөмірінде керек аныктама алу үшін және нөмірге 
тапсыырыс беру үшін секңия диспетчерінің телефон нөмірі болуы қажет.

Сонымен қатар, дэлізде түсті немесе басқаша дабыл қаккыш жэне 
даяшыны нөмірге шакыруға болатын буфет болуы қажет.

Тапсырыстардың қабылданып, олардың аткарылуы, келесі тізбек 
бойынша жүзеге асады: конак үй тұрғыны телефон аркылы кезекші 
диспетчермен хабарласып, нөміріне таңғы ас, т кешкі ас немесе сусындарға 
тапсырыс береді. Диспетчер тапсырыс ала отырып, бөлме, нөмірін, конақтар 
санын, үлес санын, кабылдау уақыты мен нөмірге апару уакытын жазып 
алады. Тапсырысты қабылдағаннан кейін диспетчер оны телефон арқылы
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орыидауға жібереді. Акпараттың оперативті және нақты берілуі- нөмірлерге 
сшіалы қызмет көрсету кепілі. Бір жағынан тапсырые кабылданады, екінші 
жиі ынан тұтынушының с.үранысы қанағаттандырылады.

4.Көпшілік іс-шараларға қызмет көрсету бөлімі.
Қазіргі кездері тағаммен жэне еуеындармен көпшілік іс-шаралар әр- 

і үрлі себептермен жэне әр-түрлі деңгейде өткізілуі мүмкін:
- арнайы банкеттер, ел басшылары жоғары сатыдағы адамдардың 

күрметіне береді;
- үлттык мерекелерге арналған банкеттер және елшілерді қабылдау;
- коғамдық, партиялык, ғылыми жэне іскери орталыктар кеңес пен 

конференңияның аяқталуына байланысты үйымдастыратын банкеттер;
- би жэне тамактармен үйымдастырылатын қайырымдылық гала 

корсетілімдер
- басшылықтың өз қызметкерлеріне бимен үйымдастырған мерекелік 

истар;
- үйлену тойлары.
Көбіне бүндай іс-шаралар банкет деп аталады. Кең таралған термин- 

копшілік іс-шара.
Көпшілік іс-шаралар ғимарат ішінде, сондай-ак, одан тыс 

іерриторияда да үйымдастырылуы мүмкін. Тағам конак үй асханасында 
пемесе іс-шара отілетін жерде үйымдастырылуына болады.

Іс-шараны өткізу тапсырысы немесе банкетке тапсырыс эр іс-шараға 
жеке тіркеледі жэне көп ақпаратқа ие.

Іс-шара ойдағыдай отуі үшін тапсырыс берушімен келесі мэселелер 
бойынша міндетті түрде акылдасу кажет:

- іс-шараның өткізілетін орны;
- өткізілу уакыты;
- іс-шараға қатысушылардың саны;
- іс-шараға қатысушылардың келу уакыты;
- іс-шараның аяқталу уақытын түспалдау;
- іс-шара түрі (арнайы кабылдау, коктейль, банкет-фуршет, ланч, кешкі 

ас және т.б);
- орындықтар мен үстелдердің орналасуы;
- каталог бойынша үстел сервировкасының түрі;
- қонақтарды отырғызу жоспары жэне іс-шара кестесі;
- іс-шарада маңызды адам бола ма, болса оған қандай көңіл бөлу 

кажет;
- қонакка қажет техникалык жабдық;
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- мэзір;
Бардың жүмыс жасау уакыты, сусындар түрі, олар кашан жэне калай 

беріледі;
- тісбасарлар мен ыстык тағамдардың берілу уакыты;
- үстел басындағы кызмет көрсетудің басқа да бөлшектері;
- гүлдер мен шамдардың көркемдік безендірілуі;
- гардероб;
- мәзір карточкалары, визиткалық карточкалар, үстел нөмірлері;
- музыкалык сүйемелдеу;
- толық мекен-жәй және төлеушінін реквизиттері.
Көпшілік іс-шаралардың секция меңгерушісі шараптар, тағам жэне 

сервис туралы жаксы хабардар болуы, іс-шараларды үйымдастыра білуі 
керек.

Банкеттік менеджер қонактарға сыйлы жэне керемет үйымдастырушы, 
өз қызметкерлеріне керемет баскарушы болуы қажет. Банкеттік 
менеджердің міндеттеріне кіреді:

- барлық көпшілік іс-шараларда қызмет көрсетуді баскару;
- іс-шара өткізілетін бөлменің безендірілуіне жауапты кызметшілердің 

жүмысын қадағалау;
- даяшылардың жүмыс кестесін құру жэне нақта іс-шараға жауапты 

топтарды тағайындау;
Бас аспазбен мэзірді жэне сервистік проңедураларды ақылдасу;
- іс-шаралар алдында жасалған анықтамалар тізімін тексеру;
- іс-шара аяқталғаннан соң клиентке есепті бірден беру;
- қонак үйдің көпшілік іс-шараларды өткізу бөлімімен қабылданған 

катаң рэсімдерді жэне өрттен сактану шараларын үстану;
- қызмет көрсетуге шэй-пүлды және қымбаттауды есептеу;
- ерекше талаптар туралы іс-шарада кызмет керсету меңгерушісінің 

көмекшісімен жэне іс-шара координаторымен ақылдасу.
Соымен мейрамханадағы қызмет көрсету ісі бойынша ең ірі маман 

банкеттік менеджмер болып табылады. Ол банкеттің барлық түрлерін және 
тісбасарлардын, тағамдар мен сусындардын берілуін білуі қажет.

Қабылдау банкеттерін кызмет көрсету формасына қарай бірнеше түрге 
бөлуге болады: даяшылардың толык қызмет көрсету формасына карай 
бірнеше түрге бөлуге болады: даяшылардың толық кызмет корсетумен 
өтілетін банкет, фуршет, коктейль, аралса қызмет корсетілетін қабылдау 
банкеті және банкет-шэй.

Кез келген банкеттің үйымдастырушысы қабылдау үүрамына 
тапсырысты, банкетке дайындықты жэне қызмет көрсетуді косады.
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Бас аспаз.
Бас аспаздың негізгі кызметі-мейрамхана асханасында болып жаткан 

опдірістік үрдісті кадағалау.Ол тағамның уақтылы және жаксы сапамен 
орілндалуына, дүрыс сақтауға, асхананың санитарлық жағдайына, 
ыдыстарға, қол астындағы кызметкердің жүмысына жауапты. Тікелей оған 
бас аспаздың көмекшісі, жалпы алғанда, барлык асхана кызметкерлері 
қарайды.

Белгілі бір бөлімнің аспазы.
Тағамдарды дайындайды жэне рәсімдейді, өз болімінің қызметкерлерін 

қадағалап окытады, оның жүмысына жауап береді, тамак онімдерінің дүрыс 
сикталуына, бөлімінің тазалығына, санитарлы, гигиеналык ережелердің 
сііқгалуына жауап береді.

Асхана стюарды.
Асхананы тазалау, еден мен қабырғаны жуумен айналысады, 

іісханалық қүралдардың жағдайына жауапты, сондай-ак коқыс төғумен 
айналысады.

Метрдотель
- бюджет шеңберінде жүмыс жасай отырып, қызмет көрсетудің жогары 

деңғейін кадағалау мақсатында мейрамхана жүмысын камтамасыз етеді;
- әкімшілік міндеттерді атқарады, персоналдарды баскарумен, 

кызметкерлерді жүмыска алып, шығарумен айналысады, сонымен катар, 
'і әртіптілік ережелерді жүзеге асырады;

- мейрамханаға келген қонақтарды күтіп алады, олардың көңіл-күйін 
және калаған демалу стилін бағалайды, тағамдар мен сусындардың берілуін 
тікелей қадағалайды;

- мейрамхананың манызды клиенттерінен, оларға ерекше көңіл аудара 
отырып, тапсырыс қабылдайды;

- қызмет көрсету үрдісінде пайда болған кез-келген мәселелерді 
шешеді.

Бармен.
- қонактарға және персоналдарға накты, сыпайы қызмет көрсетуді 

қамтамасыз етеді;
- бардың сыртқы түріне, қызмет көрсету деңғейіне және сусындардың 

дайындалуына жауап береді.
Сомелье.
Сомелье-мейрамханадағы алкогольді өнімдердің айналымына, шарап 

картасының қүрылуына жауап беретін маман, қонақтарға қай шараптарды 
алғаны дүрыс екеніне кеңес береді. Сомельенің бар болуы ейрамхананың 
жоғары класты екенін корсетеді.
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Даяшы.
Даяшы конақпен тікелей катынасқа түсіп, қонақ үй мейрамханасы 

туралы алғашқы ой қалдырды. Даяшынын міндеттеріне кіреді:
- тағайындалған стандарттарға сэйкес үстелді дайындау;
- күралдардың жағдайын, кешенділігін, тазалығын қадағалау;
- қонақтарға үсынылатын неғізгі және мезгілдік тағамдар мен 

сусындарды, мэзірді білу;
- тапсырыс берген кезде тағамдар мен сусындардың ерекшеліктері 

туралы конактарға кеңес беру;
- клиенттерден тапсырыс қабылдау;
- тағамдар мен сусындарды кызмет көрсету ережелеріне сэйкес беру;
- қонақжайлық атмосфераны туғызу(конақтармен қарым-катынас, өзін- 

өзі үстау әдебі, сырткы келбеті);
-қонақтарға есеп беру жэне алу.
Қонақ үй мейрамханасы карапайым мейрамханалардан кішкене 

өзгеше. Қонақ үй мейрамханасының жүмыс уақыты мынадай болуы кажет:
Түрғындардың кажеттіліктерінқанағаттандыру үшін мейрамхана табыс 

әкелмесе де жүмыс жасау. Отельдің 70 пайыз түрғыны конақ үй 
мейрамханасында түскі ас ішпейді, 50 пайызы кешкі ас ішпейді, ал 
табыстың 2/3 бөлігі баска түтынушылардан түседі.

Мейрамхана бизнесінің жетістігі -  жаксы тағам, жақы сервис жэне 
ақылға конымды бағаның бірігу саясаты. Бірак бүл жетістікке жету үшін 
баска да параметрлерді қарастыру керек(тағамның дайындалу уакыты, 
санитарлық нормалар, клиенттердің талабы, қалауы, көршілес 
мейрамханалармен бэсекелестік және т.б.)

Қорытынды: Қогамдық тамактану кызметі мейрамханалардағы, конак 
үйлердегі кафе немеме барлардағы конақтарға кызмет көрсету, банкеттерді, 
презентацияларды, мерекелік іс-шараларды үйымдастыру және қызмет 
көрсету жүмыстарын қамтамасыз етеді.

Қоғамдық тамактану болімінің күрамына қонақтарды тамақтану 
қызметімен камтамасыз ететін мейрамханалар, барлар, кафелер, банкет 
қызметі сондай-ақ асхана кіреді.

Қоғамдық тамактану қызметінің басшысы экономиканың тиімді 
режимін ұстай отырып мэзірді дайындайды, қажетті өнімнің жеткізілуін 
қамтамасыз етеді, кызмет керсетуші персоналдарды айммақтар бойынша 
беледі, дайын енім мен керсетілетін кызметтің сапасын қадағалайды. 
Нөмірлерге қызмет көрсету менеджерімен коса эрбір белімнің баскарушысы 
болады.

Тамактану кәсіпорынының кай типіне жатса да, кез-келген мейрамхана
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мнісепциясының негізгі коғамдык тамақтану бөлімі ретінде конактарға 
Кі.і імет коосету болып табылады. Сонымен катар, тұтынушылармен тікелей 
қптынаста болатын даяшылар мен метрдотельдердің кәсібилігі үлкен рөл 
ойнайды.

Такырыпқа арналған әдістемелік нүскаулар: Дәріс материалымен
толықтанысу

Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Гончарова И.В., Розанова Т.П., Морозов М.А., Морозова Н.С. 

Маркетингтуризма, М.: Федеральное агентство по туризму, 2014 ж.
2.Браймер Р.А. Основы управления в индустрии

і остеприимства.Перево с англ.-М.;Аспект-ресс, 1995
3.Дж.Уокер.Введение в гостеприимства.-М.;ЮНИТИ, 2000
4. Феденева, И. Н. Организация туристской индустрии: учеб. пособие 

для СПО / И. Н. Феденева, В. П. Нехорошков, Л. К. Комарова; отв. ред. В. П. 
I Іехорошков. —  2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 
- 2 0 5  с

5.Бородина В.В. Ресторанно-гостиничный бизнес: учет, налоги, 
маркетинг, менеджмент/В.В.Бородина-М,2001

6.КАбушкин Н.И., Бондаренко Г.А. Менеджмент гостиниц и 
рссторанов:Учеб.пособие,-Минск,000 «Новое знание», 2000.-216 с.

7. Эгертон-Томас Кристофер, Ресторанный бизнес. Как открыть и 
успешно управлять рестораном./Пер.с англ. М.;Орсконсульт, 2000.-272с.

«Тамақтану бөлімдерінін классификациясы» тақырыбы бойынша 
сгуденттердің оқытушылардың қатысуымен орындайтын озіндік 
жүмыстарына арналған сүрактар мен тапсырмалар.

Репродуктивті денғей:
1.Тамактану бөлімдерінің классификациясын анықтау
2.Шет ел тамақтану бөлімдерінің классификаңиясымен салыстыру 

Репродуктивті практикалық децгей:
1.Тамақтану бөлімдерінің классификациясын талдау
2.Статистикалық мэліметтерді колдану

Шығармашылық децгей:
І.Тамақтану бөлімдерінің классифмкациясынан тэжірибелік түрде 

мысал келтіру
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2.Такырыпка сай баяндама жазу
Пракі икалык сабактын жоспары:
Тақырып:Тамактану бөлімдерінің классификациясы
Мақсаты:Тамактану бөлімдерінің классификациясының мэнін, 

мағынасын, кағидаларын аныктау
Жоспар:
1.Қоғамдыктамактану кызметі.
2.Қонак ұйлердің мейрамханалары мен барлары.
3.Нөмірлерғе қызмет көрсету секциясы.
4.Көпшілік іс-шараларға кызмет көрсету бөлімі.
Әдістемелік нүскаулар: Дәріс, практикалық сабақтардыц

материалымен толык танысу

6-ТАҚЫРЫП. ТАМАҚТАНУ МЕКЕМЕЛЕРІ
Мақсаты: Тамкгану бөлімдерінің классификациясының мэні,

мазмұнын анықтау

Жоспар:
1.Тамактану мекемелерінң классификациясы
2.Мэзір жэне оның түрлері мен функциялары.

Тақырыпқа қатысты негізгі үғымдар: Тамактану мекемелерінң 
класификациясы, мэзір және оның түрлері мен функциялары.

Тамақтану мекемелерінін классификациясы.
Туристердің физиологиялык қажеттілігін қоғамдык тамактандыру 

кәсіпорын канағаттандырады. Олар калыптарының эр түрлігімен 
ерекшеленеді. Тамактандыру индустриясына: мейрамханалар, кафелер, 
барлар, асханалар жэне т.б жатады. Тамақтандыру кэсіпорны туристерді 
орналастыру аналоғиясы бойынша кызмет көрсету мэдениеті мен сапасына 
байланысты, сондай-ак асханалар мен үсынылатын тағамдардың түріне, 
отыратын, орнына, жүмыс істеу тэртібіне, келушілерге қызмет көрсету 
түріне карай жіктеледі. Тамактандыру туристік индустрия кэсіпорындарын 
жіктеу үшін әртүрлі критерийлер колданылады. Олардың ішінде ең 
маңыздылары:

- сауда өндірісті кызметінің сипаты;
- орналаскан жері;
- кызмет көрсетілетін келушілердің(қонактардың) түрі;
- өнімнің эр түрлігі;
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- сыйымдылығы;
- қызмет көрсету нысаны;
- қызмет көрсету уақыты;
- кызмет көрсету деңгейі;
Сауда өндірістік-қызметтің сипаты барлык тамактандыру түрлеріне 

байланысты төмендегі түрлерге:мейрамханалар, кафе, барлар, бцфеттер 
болып бөлінетіндіктен маңызды критерий болып табылады.

Мейрамхана - мол тагам түрін таңдауға мүмкіндік беретін қоғамдық 
кпсіпорын болып табылады.Оның ішіне:тапсырысты жэне ерекше шарап, 
прақ, кондитерлік қнімдер, демалысты үйымдастырумен сэйкес келетін 
кызмет көрсету деңгейінен жаткыза аламыз.

Кафе -  мейрамханамен салыстырғанда өнэм эрі түтынушыларының 
іамақтануын үйымдастыратын ерекше тапсырыс жасауға болатын 
гағамдарды, қнімдерді, сусындарды сатады. Түтынушылардын түріне қарай 
арнайы (жастарға, балаларға) жэне олардың түріне қарай (кафе-балмүздақ, 
кафе-сүт тағам, кафе-кондиттер бүйымы) бөліп карастыруға болады.

Бар -  бардың жанында арнайы отырғышы бар аралас, күшті алкаголь 
ііпімдіктерін, әлсіз алкагольды жэне алькогольсіз сусындарын, үннан 
жасалған кондитерлік өнімдерді, сатып алынган тауарларды сататын 
коғамдық тамақтандыру кәсіпорыны. Барлар сатылатын кнім немесе оны 
озірлеу тэсіліне карай арнайы мамандандырылған (сүт өнімдері, коктейль- 
барлар, сыра, шарап, гриль) сондай-ақ келушілердің қызмет көрсету тэсіліне 
қарай (видео-бар, варете-бар) болып бөлінеді.

Буфет -  үннан жасалған кондитерлі кнімдерін, сатып алынған 
гауарларды, тез дайындалатын тамақгардың түрімен шектелген кнімдерді 
сатуға арналған кәсіпорынның күрылымдық бөлімшесі.

Асхана -  түтынушыларға кызмет ететін жэне тағамдарды аптаның 
күндері бойынша эртүрлі мәзірге сәйкес тағамдарды ондіретін жэне сататын 
кол жетімді коғамдык тамактандыру кәсіпорыны.

Орналасу жеріне байланысты мейрамханалар.
Қаладағы мейрамханаларға қала ішінде орналаскан, түскі немесе кешкі 

асты үсынатын анайы, белғілі уақытта жүмыс істейтін жэне келушілерге ие 
мейрамханаларды жатқыза аламыз.

Вокзал жаныдағы мейрамханалар -  темір жолмен, эуе жолдарында 
орналасқан, күні-түні жүмыс жасайтын тағам түрі шектеулі, бага деңгейі 
жоғары емес, тез кызмет көрсететін мейрамханалар.

Вағон мейрамханалар негізінде үзак жолға баратын пойыздарға жэне 
жол жүріп жаткан жолаушыларға кызмет кқрсетуге арналған. Вагон 
мейрамханалар мэзірінде калыпты дайын тағамдардан басқа кешенді түскі
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астар, сондай-ак, жолда жейтін тағамдар, кондитерлі өнімдер, жеміс- 
жидектер, сусындар, минералды және жеміс шырындары болады.

Жылы жайлардағы мейрамханалар -  жолға шыккан жолаушылармен 
туристерге арналған қызметшілер тарапынан көрсетіледі немесе өз-өзіне 
қызмет көрсетуге негізделген.

Автотуристерге арналған мейрамханаларға автокөлікті тастап кеткісі 
келмейтін туристерге арналған, жол бойында немесе ірі автотұрақтарда 
орналасқан мейрамханаларды жатқызамыз. Уакытты үнемдеу мақсатында 
келушілер көліктерінің ішінде отырып тамақтана алады. Ал оларға жеке 
қызметшілер қызмет көрсетеді. Мүндай мейрамхана түрлері АҚПІ-та кең 
тараған.

Жаңа өмір сүру салтын есепке ала отырып, кейбір мейрамханалар асты 
дайындап, түтынушылардың мекен-жайына жеткізуге мамандандырылған. 
Тапсырыс беруші тағамды алу үшін мейрамханалардан өздері немесе оны 
үйге жеткізуге талап ете алады.

Балаларды олардың конақ үй ,пмаратында орналасу жеріне қарай 
жіктейді.

Вестибюльдік барлар кездесулер мен әңгімелесуге жайлы 
орындарымен ерекшеленеді.

Мейрамханалық барлар интеръерінің ең тартымды элементі болып 
табылады.

Көмекші барлар - конақ үй қабатында орналасқанасауда орны. Ірі 
қонақ үйлерде сауда орталығы болуы мүмкін. Мүнда тікелей нөмірлерде 
конақтарға кызмет корсету үшін шараптар, сыралар мен баска да 
сусындардың корлары жинакталған.

Банкеттік барлар -  банкет залында орналасады. Тек кана конференңия 
мен банкет өткізу кезінде қолданылады. Ережеге сәйкес банкеттік барларда 
жогары бағалы жэне танымал шараптардың, сусындардың, сыралардың 
қорлары жинакталған.

Бассейннің жанында орналаскан барларда (хауыз) -  қонақтар хауызда 
демала отырып, экзотикалық коктейль немесе сусынның басқа бір түрін іше 
алады.

Кіші барлар -  бүл қонак бөлмелеріндегі тоңазытқыштардагы 
кішкентай барлар. Олар қонақтарға кез келген уақытта тэуілік бойы 
сусындармен камтамасыз етуге арналған. Мини барлардың сусындарының 
қорлары күнде толықтырылады, ал косымша ішілген сусын бағасы жалпы 
шотқа кіреді.

Қызмет көрсетілген келушілердің түрлері бүл критерийге сәйкес 
жалпыға қол жетімді және белгілі бір клиенттерге қызмет көрсетуге



байланысты тамақтандыру кәсіпорындарына бөлінеді. Қонак үй кешені 
қүрамындағы мейрамханалар, кафелер, барлар бірінші ретте конақтарға 
қызмет көрсетуге арналғандықтан, көп жағдайда жалпыға кол жетімді болып 
габылады. Қонак үйлер, клубтар, пансионаттардың күрамындағы 
гамақтандыру кәсіпорны тек қана өз қонактарына қызмет көрсетеді.

Өнімнің эр түрліліғі. Үсынылатын өнімнің әртүрлілігіне сәйкес, 
алдымен тамақтандыру кәсіпорындарын үлкен 2 сатысын бөліп 
қарастыруымызға болады:

1) Толық кызмет көрсететін;
2) Мамандандырылған.
Толык кызмет көрсетілетін мейрамханалар мен кафелердің мәзірінде 

тапсырыс берілген жэне арнайы дайындалған тағамдардың барлығы жо,ары 
сапалы болып келеді. Толық қызмет көрсететін мейрамханаларда қызмет 
қорсету үдерісі өте жоғары: метрдотель конақты күтіп алып, стол басына 
отырғызады, аға қызметші қандай тағам таңдау туралы кеңес береді, 
гапсырыс берілетін тағамның ерекшелігін анықтап береді, сонымен қатар, 
сол тағамға қай шарап сәйкес келетіндігін де анықтап береді.

Толык кызмет көрсететін мейрамханаларды безендіру рәсімі, әдетте, 
мейрамхананың көрееткісі келген жалпы сипатына сәйкес жүзеге 
асырылады. Аса таңдаулы талғаммен әзірленген тағам, жаксы қызмет 
көрсету -  мүның бэрі келушілерге үмытылмас эсер береді.

Тамақтандыру кәсіпорындарының мамандануы: белгілі бір асхана 
тағамының ауқымды маманданған (итальян, франңуз, кытай), аукымды емес 
мамандандырылған немесе бірнеше тағам атауына дейін әр түрлі 
мамандануы мүмкін. Бас тағамдардың біреуін әзірлеуге, әдетте, кэсіпорын 
гамбургер, пиңца, теңыз өнімдерін, тауыктан жасалған өнімдерді, 
бифштекстерді, сэндвичтерді үсынатын жедел кызмет кқрсетуге 
маманданған. Тамақтандыру кэсіпорындарының ішінде көбінесе барлар 
сатылатын сусындарына қарай (шарап, сыра, сүт, коктейль барлар және т.б) 
мамандануы мүмкін.

Сыйымдылығы.
Мейрамханаларда сыймдылық 50орыннан 500-ге дейін, ал кафелерде 

50 орыннан 150-ге дейін, асханаларда 20, 100, 200. Дегенмен бүл көрсеткіш 
жеткілікті дәрежеде келісілген болуы мүмкін.

Қызмет кқрсету нысаны: тамактандыру кэсіпорындарда қызмет 
көрсету түрлерінің қолданылуына байланысты былай бөлінеді:

Өз-өзіне кызмет корсету кэсіпорыны;
Жартылай кызмет кқрсету көрсетуімен;
Толық қызмет көрсетуімен;
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Буфет кызметшілерімен қызмет көрсету.
Өз өзіне кызмет көрсету мейрамханалары: арнайы отырғыштары бар, 

жылдам қызмет көрсететін, қызметшінің қызмет көрсететін ақысы 
төленбеуімен ерекшеленеді. Мұндай мейрамханалар көбінесе іскери 
аудандарда орналасқан. Олар ерекше безендірілген, арнайы жабдықгарымен, 
жиһаздарымен ерекшеленеді. Алғаш рет мүндай мейрамхана АҚШ-та пайда 
болған. Соңғы жылдары еуропалык конак үйлерде осы санатты 
мейрамханаларды колдану каркыны өсуде.

Қызмет көрсету уақыты.
Бүл критерий бойынша тамактану кэсіпорыны маусымдык, кешкі 

жэне күндізгі уақытта жүмыс істейтін болып бөлінеді.
Қызмет көрсету деңгейі.
Тамақтану кәсіпорыны төмендегідей болып бөлінуі мүмкін:
Жоғары сапалы (люкс) бірінші дәрежелі, екінші дәрежелі, жоғары.
1. Кәсіпорындардың түрлеріне қарай: мейрамханалар, кафе, барлар.
2. Меншік түрі бойынша: жеке және жалдамалы.
3. Орналасу жеріне байланысты: туристік қонак үй күрамынада, 

баска орналасу кұралдары күрамында жэне автономды болып бөлінеді.
4. Қызмет көрсету тэсілдері бойынша: кызметші қызмет

көрсететін, өз өзіне қызмет көрсететін, аралас кызмет көрсететін.
5. Санаты бойынша: «Люкс», «Жоғары», «Бірінші».

6. Тамак түрлері бойынша: таңдаулы тағамдар, кешенді тағамдар, 
ұлттык тағамдар, экзотикалық тағамдар.

7. Қызмет көрсету тэртібі бойынша: таңғы ас жартылай пансион, 
толық пансион, швед столы, арнайы тамактану, балаларға арналған 
тағамдар.

2.Мәзір және оның түрлері мен функциялары.
Мәзір түрлері -  тағамдарды өз еркімен таңдау мэзірі. Мейрамханалар 

арнайы дайындалған папкада ұсынады. Мэзірдің қызмет көрсету формасына 
байланысты негізғі бірнеше түрі бар.

«А 1а Сагіе» мэзірі. Бұл мэзірде эр тағам бағасымен көрсетілірһп 
қояды. Бұл мэзір әдетте француздық сервисті қолданатын кымбат 
ресторандарда пайдаланылады. «А 1а Сагіе» қызмет көрсету жүйесі 
клиенттерге тағам түрін еркін таңдауды ұсынады.

«Тальдот» - тағамдар жалпы бірегей, алдын-ала бекітілген бағада 
үсынады. Бағаға басыткыдан бастар, десертке дейін кіреді. Тандауға бірнеше 
нұскасы үсынылады. «Тальдот» қызмет корсету жүйесі барлық клиентке 
бірдей кызмет корсетуді үсынады. Клиент тағам түрін ауыстыра алмайды.
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Мүііың жақсы жері клиенттердің айтуы бойынша, бұл тиімді болып 
ічм іалады.

«Дю жур» - кезектегі тағамдар: күндізгі, танымал, арзан, тез 
дайындалатын т.с.с. тағам түрлері.

Қазіргі таңда «швед үстелі» деген қызмет көрсету түрі кең тараған. 
Мүнда тағамнын түр-түрі болады жэне клиент өз керегін алып жейді. 
Мүндай тамактандыру Израйль, Германия ресторандарында қолданылады.

Мәзірді күрк өте киын деп саналады. Себебі мейрамхана бизнесінде 
коптеген факторларды ескеру керек: 

түтынупіы талғамы; 
азпазшылар квалификациясы; 
баға стратегиясы (өзіндік күн және пайда); 
жалпы түсім; 
мэзірдің сапалы анализі; 
мэзірдің сырткы көрінісі жэне т.б.

Кафетерий -  ассортиментінде міндетті түрде кофенің бірнеше түрі 
Гшр, ром, ликер, коняк сияқты кофемен берілетін сусын түрлері үсынылатын 
кэсіпорын. Онда«А Іа Сагіе» мэзірі үсынылады. Сусын ыстык немесе мүздай 
түрінде болуы мүмкін. Нан өнімдері, ходдог, күлше және т.б. үсынылады.

Қызмет көрсету даяшылар көмегімен іске асады.
Кафе келесі түрге бөлінеді:
Кондитерлік кафе -  кофеден бөлек, кондитерлік тағамның (кем 

дегенде 15 түрінің) түрлерін, келушілерге газет-журналдар үсынылады.
Кафе балмүздақ -  ассортиментінде балмүздақтың көптеген түрі,
жеміс-жидек шырыны, минералды су, алкогольді сусындар болады.

I Іиццерия — пицца өнімін үсынатын немесе дер кезде дайындайтынн 
кэсіпорын. Италяндык пиццалар коп сүранысқа ие болып, қазір барлық 
слдерде пицца дайындайтын пиццериялар бар.

Бар. Сусынның барлық түрі бар. Басты мақсаты -қонактардың музыка 
іыңдап, демалуына жағдай жасау. Барлар кала орталықтарында немесе кала 
шетінде орналасуы мүмкін.

Барлар ассортиментіне байланысты сыра, шарап барлары және 
коктейль-холл, коктейль-бар болып бөлінеді. Туристер барларға баруды 
үнатады, сондыктан барларды аралау турбағдарлама кұрамына кіреді.

Американдықтар мейрамханаларды үлкен 2 топка бөледі:
Толық сервисті -  тағамнығ көп түрлерімен еипатталады.
Арнайы сервисті -  белгілі бір бағытта мамандандырылған, мысалы, 

тездетілген, жанүялы т.б. қызмет көрсету.
Қонақ үй тарифіне таңғы ас бағасы қосылып тұрады. Клиенттің
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тапсырысы бойынша тамақтану 3 мезгілді немесе 2 мезгілді болуы мүмкін.
Американдық жоспар (Атегісап ріап; АР) -  орналасу және 3 мезгілді 

хамактандыру саласы косылған қонақ үй түрлері.
Жаңартылған Американдык жоспар (МосііПесІ Атегісап ріап; МР) -  

орналасу жэне 2 мезгілді тамактандыру (таңғы, түскі немесе таңғы кешкі) 
бағасы кіретін конак үй тарифі.

Континентальді жоспар (Сопііпепіаі ріап) — орналасу жәпе 
континентальді таңғы ас бағасы кіреді. Континентальді жоспарды «Төсек- 
орын және таңгы ас» деп атайды (Ьесі апсі Ьгеак Гахі, ВВ).

Еуропальщ жоспар (Еигорап ріап; ЕР) -  тек қана орналасу бағасы 
кіретін қонақ үй тарифі.

Бермуд жоспары (Вегтисіа ріап) -  орналасу және күрамына шырын, 
ботка, мюсли, жүмыртка т.б. кіретін таңгы ас бағасы қосылған конак үй 
тарифі.

Тамактану орындарында клиентті өзіне көптеп тарту үшін 
маркетингтік зерттеу, қызмет көрсетудің жаңа түрлерін колдану, сапалы 
енім сатып алу сияқты іс-әрекеттер жүзеге асырылуда.

Қорытынды: Толық кызмет көрсетілетін мейрамханалар мен
кафелердің мәзірінде тапсырыс берілген және арнайы дайындалған 
тағамдардың барлығы жоғары сапалы болып келеді. Толық қызмет 
көрсететін мейрамханаларда кызмет көрсету үдерісі өте жоғары: метрдотель 
конакты күтіп алып, стол басына отырғызады, аға қызметші қандай тағам 
таңдау туралы кеңес береді, тапсырыс берілетін тағамның ерекшеліғін 
аныктап береді, сонымен қатар, сол тағамға кай шарап сәйкес келетіндігінде 
анықтап береді.

Толық қызмет көрсететін мейрамханаларды безендіру рэсімі эдетге 
мейрамхананың көрсеткісі келген жалпы сипатына сэйкес жүзеге 
асырылады. Аса таңдаулы талғаммен әзірленген тағам, жақсы қызмет 
көрсету -  мүның бэрі келушілерге үмытылмас эсер береді.

Тамақтандыру кэсіпорындарында мамандануы: белгілі бір асхана 
тағамының ауқымды маманданған (итальян, франңуз, қытай), ауқымды емес 
мамандандырылған немесе бірнеше тағам атауына дейін эртүрлі 
мамандануы мүмкін. Бас тағамдардың біреуін әзірлеуге, эдетте, 
кэсіпорындар гамбургер, пиңңа, теңіз өнімдерін, тауықтан жасалған 
өнімдерді, бифштекстерді, сэнвичтерді үсынатын жедел кызмет көрсетуге 
маманданған.
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Тақырыпқа арналған әдістемелік нұскаулар: Дәріс материалымен 
іолық танысу

Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Феденева, И. Н. Организация туристской индустрии : учеб. 

пособие для СПО / И. Н. Феденева, В. П. Нехорошков, Л. К. Комарова ; отв. 
ред. В. П. Нехорошков. —  2-е изд., перераб. и доп. —  М. : Издательство 
Юрайт, 2019. — 205 с

2. Раева Р.А. «Гостиничный бизнес: пути становления и развития», 
Издательство университет «Туран», Алматы: 2011ж.- 466.

3. Бугорский, В. П. Организация туристской индустрии. Правовые 
основы : учеб. пособие для СПО / В. П. Бугорский. —  М. : Издательство 
ІОрайт, 2019. —  165 с.

4. Шилина О.А. Менеджмент в туристской индустрии: учебно- 
методическое пособие,- Рязань, 2017.

5. Боголюбов, В. С. Менеджмент в туризме и гостиничном 
хозяйстве : учебник для академического бакалавриата / В. С. Боголюбов. — 
2-е изд., испр. и доп. —  М. : Издательство Юрайт, 2019. —  293 с.

6. Мейрамхана және қонақ үй сервисінің мэдениеті: Оқу күралы/
I .К.Күзембаева, К.Күзембаев, А. Мауленов -  Алматы: АТУ, 2013.-153 бет.

«Тамақтандыру мекемелері» гакырыбы бойынша студенттердің, 
оқытушылардын қатысуымен орындайтын өзіндік жүмыстарына 
ирналған сүрақтар мен тапсырмалар.

Репродуктивті денгей:
1. Тамақтану мекемелерін сипаттау
2. Шетелдін тамақтану мекемелерімен карым-катынас жасау жолдарын 

анықтау

Репродуктивті практикалык деңгей:
1. Статистикалық мәліметтермен шүгылдану
2. Тәжірибелік ойын көрсету

Шығармашылық денгей:
1. Тақырыпқа сай баяндама жазу
2. Шетел тамақтану мекемелерін мысал ретінде толык карастыру.

Практикалық сабақтын жоспары:
Тақырып:Тамақтану мекемелері
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Максаты: Тамақтану бөлімдерінің классификациясының мәні,
мазмұнын аныктау 

Жоспар:
1. Тамактану мекемелерінің классификациясы
2. Мэзір және оның түрлері мен функциялары
Әдістемелік нүскаулар: Дәріс, практикалык сабактардыц

материалымен толық танысу



V БӨЛІМ 
ҚЬВМЕТ КӨРСЕТУ ЖАҒДАЙЛАР

1-такырып. Қонақтарға кызмет көрсету, операция реттерінің мәнін, 
мп шұнын анықтау

Жоспар:
1. Қонақтарға қызмет көрсету, операция реттері: қарсы алу, амандасу, 

орналастыру, тапсырыстарды кабылдау және т.б.
2. Қызметшіге тиесілі этикет ережесі

Такырыпқа қатысты негізгі уғымдар: Қонактарға қызмет көрсету, 
опсрация реттері: карсы алу, амандасу, орналастыру, тапсырыстарды 
кпбылдау, кызметшіге тиесілі этикет ережесі.

1. Қонақтарға қызмет корсету, операция реттері: қарсы алу, 
пмандасу, орналастыру, тапсырыстарды қабылдау және т.б.

Мейрамханада келушілерге кызмет көрсетуді ұйымдастыруға: 
келушілермен кездесу, тапсырыс кабылдау, асхана мен буфеттен 
гапсырыстарды алу, тапсырыс берілген тагамдарды, сусындарды беру, 
келушілермен есеп айырыеу кіреді.

Келушілер элі мейрамхананың ішінде тұрып, бұл жердің конактарды 
кү'гуге дайын екендігін сезуі қажет. Жақсы безендірілген мейрамхана аты, 
жүмыс істеу кестесі, (жұмыс уақытының бітуіне 30 минут қалғанда 
келушілерді қабылдамайтындығын жонінде ескертудің болуы), кешкі 
уакыттағы жарықтандыру қонақтардың көңіл-күйін көтереді.

Кіре берісте қонактарды арнайы киіммен, аппақ колғап киген сыпайы 
шнейцар күтіп алады. Ал вестибюльде олардың алдынан сырт киімдерін 
алып, әрқайсысына жеке нөмір беретін гардероб кызметкерлері түрады. 
( 'одан соң келушілердің алдынан метродотель шығып, оларды жылы жүзбен 
қарсы алады ды, қонақ бөлмеге кіргізеді.

Қонақ бөлмеде метродотель конақтарды үетел басына апарып, 
отырғызу кажет. Кейде метродотель болмаған жағдайда бүл міндеттерді 
кызметші бригадир аткарады. Келушілерді орындарына жайғасуды үсына 
отырып, әйел адамның ер адамның оң жағында отыруын жэне оған бірінші 
кезекте қызмет керсетуді ескерту қажет. Қызметші міндетті түрде үстел 
басындағы қонақтарды: «Кеш жарық!» Қайырлы таң!» деп, қарсы алуы 
керек. Егер қонақтар өздері жөн көрген үетелге отырып койған болса, 
қызметшілердің оларға басқа үетелге отыруларын үсынуға күкығы жоқ. Кей
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жағдайларда мейрамханың конак бөлмесінде кызметші мен келуші түйісіп 
қалуы мүмкін, бүл кезде кызметші келушіге ілтипат көрсетіп, коиаккн 
бірінші кіруді үсынады.

2. Қызметшіге тиесілі этикет ережесі.
Келуші үстел басынан орын алғаннан соң, кызметші оның сол жағына 

келіп, мейрамхана мэзірін үсынады. Егер үстел басында бірнеше адам 
отырса, кызметші олардың үлкеніне мәзірді үсынады.

Келушілермен кездесуде, тапсырыс кабылдауда, кызмет көрсетуде 
қызметші келесі ережелерді сақтауы қажет:

егер келушілер арасында эйел адам болса, оның орындыққа 
отыруына көмектесіп, сыпайлық танытуы қажет. Мэзір келушілердің ең 
үлкеніне берілуі кажет;

кызметшінің немкүрайлылықпен қарап, оларға дарамайтын 
кеңестерді беруінің қажеті жоқ;

тағамды келушілерге үсынбай түрып, олардың жас ерекшелігін, 
көңіл-күйін жэне т.б ескерту кажет;

егер қонак кызметшіден көмек сұрамаса, қызметші шыдамдылық 
танытып, күтуі керек. Сондай-ақ ол ешкашан баска үстел басындағы 
конактарды ұмытпауы қажет;

егер қонак қызметшіден: сіздерде бүгін қандай тағам бар деп 
сұраса, ешқашан бізде бэрі бар деп айтуға болмайды;

қызметші тағамды ұсына отырып, сол тағамның және баска да 
тағамдардың дэм ерекшелігі мен дайындау тәсілін айтуы тиіс. Сонымен 
катар, тағам канша уакыт дайын болатынын айтқан жөн;

содан кейін қызметші конактарға бірінші жэне екінші реттегі 
тағамдарға сэйкес шараптарды таңдауға көмектеседі;

шарап тапсырысы, тағам тапсырысынан сон бірден кабылданады. 
Қызметші шараптардың эртүрлілігін біліп қана қоймай, олардыц 
ерекшелігін, сапасын білуі қажет;

- егер келушілер үстел басына отыра салып, әңгімеселе бастаса: 
«Тапсырыс қабылдауыма рұқсат етіңіздер» деп олардың сөзін бөлуге 
болады. Бұл кызмет корсетуді тездету үшін маңызды;

кызметші тапсырыс берілген тағамның уақытылы дайындалуын 
қадағалайды, ал егер тағам дайындау уакытынан кешігетін болса, кызметші 
метрдотель немесе ендіріс меңгерушісін шакыруы тиіс;

- келушілерден тапсырысты қызметші кабылдайды. Ал бірнеше адам 
отырған топтан метрдотель қабылдайды. Тапсырыстар шот блокноттарына 
екі данадан жазылып отырады;

қызметшінің қызмет көрсетуде ең негізгі ереже тэртібі -
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ядептілік. Ол келушінің әңгімесіне құлақ салмай, өз жұмысын тыңғылыты 
ігіқаруы тиіс.

Қызметшіге болмайды:
топ болып жиналып, әңгімелесуге;
келушілердің орындарында отыруға
қонақ бөлме кабырғасына сүйенеуге;
конак бөлмеде отырып, тамактануға, шылым шегуге;
бет орамал мен таракты колдануға.

Көп жағдайда кызметші өз абыройын сактауы керек. Келушілермен 
гік әрі нық сөйлесуі керек. Егер келушілердің біреуі әдепсіздік танытатын 
болса, онымен қақтығысқа бармай, яғни жағдайды ушықтырмай, өзі ретке 
келтіруі керек немесе әкімшілікке жүгінуі тиіс.

Қызметші келушілермен сөйлескенде белгілі бір ара қашыктықты 
ұстануы кажет, яғни катты алыс емес, қатты жакын емес. Еғер жақын түрса 
лдеттегіден жоғары, алыс түрса сыбырлап сөйлеуі мүмкіи. Сөйлесу кезінде 
қызметші жан-жаққа қарап, колдарын қалталарына салуына болмайды. 
Мұның бәрі - конаққа деген қүрметсіздік. Қызметші тапсырыс қабылдағанда 
қонақтарға қатты иілмей, өзін тік үстап, тек сәл ғана басын иіп тапсырысты 
жазып алады.

Қандай да бір ақаулардың болмауын алдын ала отырып, тапсырыс 
қабылдағанда өте мүқият болу қажет. Егер тапсырыс көп болса, тапсырыс 
берушіге тапсырыс тізімін қайталап, тамактың берілетін уакытын айту 
керек.

Егер үстел басында жеке-дара адамдар келіп отырған болеа, қызметші 
олардың әрқайсысына қызмет етіп, оларға бөлек шот ашады.

Тапсырыс қабылдап, болған соң шараптан басқа қызметші 
келушілерге минералды немесе жеміс шырындарын үсынуға болады. Ал ең 
еоңында кофе немесе шәй үсынуына да болады.

Дайын тагамдар мен сусындарды усыну. Қызметшілердің еңбек 
оиімділіғін арттыру жэне келушілерге қызмет көрсетуді тездету үшін 
коптеген мейрамханаларда сауда орталықтарының өнімімен байланыс болуы 
қажет.

Асханадағы тапсырыс берілғен тағамдар дайын болған соң қызметші 
алдымен оның безендірілуіне және температурасына кеңіл бөлуі қажет. Егер 
де қызметші тағамның бірдей еместігін, бірінің екіншісінен нашар 
безендендірілгенін, бір-бірінен салмақ айырмашылығын байқайтын болса, 
ол қабылдамауы тиіс. Мүндай жағдайда кызметші метрдотельмен өндіріс 
меңгерушісін шакырып, келеңсіздіктерді жондейді.

Қызметші даяшыдан дүрыс пісірілмеген, безендіндірілмеген, күйіп



кеткен, суып қалған тағамдарды қабылдамауы тиіс.
Дайын тағам мен сусындардың ұсынуда әр кызметші өз тэсілін 

қолданады.
Қызметші тағам ұсына отырып, қызмет көрсетудің жалпы ережелерге 

сай тәсілдерін сақтауы керек.
Ең алдымен маңызды ережелерді сақтауы қажет: барлык тапсырысқа 

берілген тағамдар мен сусындарды конак бөлмеге арнайы тасығыш ыдыспен 
әкелу қажет және қызметші қандай тағам болса да, оны сол қолымен 
жеткізуі тиіс.

Тасып жеткізудің бірнеше түрі бар: бүкіл алақынымен, екі тік 
саусакпен, 5 саусақпен үшымен және т.б.

Арнайы тасығыш ыдысында тағамдар мен сусындар рет-ретімен 
түрғаны жөн. Ауыр қүралдар қызметшіге жакынырақ, ал жеңіл қүралдар 
ортаға қарай қойылады.

Қызмет көрсету барысында үстел басында тэртіп пен тазалықты 
сақтауы қажет:

қолданылған ыдыстар, рөмкелер, бокалдарды уақытында жинау; 
тағамдардың қиқымдарын мүқият сүртіп тазалау қажет; 
дастархан үстіндегі дақтарды сүрту;
қолданылған әрбір ыдыстардың ауыстырылып отыруын 

қадағалау кажет.
Егер келушінің шанышқысы немесе пышағы еденге түсіп кетсе, 

қызметші дереу көтеріп, жаңаеын әкеліп беруі тиіс.
Тағамға қажетті күралдарды қоя отырып, кызметші есінен мынаны 

шығармауы тиіс:
бас бармақ әрдайым тағам ыдысынан алысырақ орналасуы қажет; 
кесе, стакандарға тиіспеу кажет;
рөмкелерді, стақандарды, кеселерді мүқият кою керек; 
дастарханды жинағанда қиқымдарды еденге түсірмеу керек; 
сусындар мен тағамдарды берудің белгілі бір реті бар.

Алғашында буфеттен алынған минералды және жеміс сусындарын, 
нан, шарап содан соң ыстық тамақ беріледі.

Ыстық тағамның тэрелкелерін 40-50 градуста ысытады, ал суык 
тағамдарды шамалы гана суытады.

Қонақ белмеден шыға берерде кызметші лас, керек емес ыдыстарды 
алып шығуы тиіс.

Жүмыс жасау барысында өзіңе үзіліс жасап, ритммен жүмыс жасау 
қажет. Тапсырысты орындау барысында, яғни залдан шығар уақытта қонақ 
колданған лас ыдыстар мен қүралдарды ала кету керек, ал кері жолда дайын
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табақтарды әкеле салу кажет. Даяшы тасуға арналған табакқа қолданылған 
ыдыстарды салмас бұрын, алдымен оны тамак калдығын тазарту қажет және
1-10 тәрелкеге дейін ала кету керек. Тәрелкеден ауырларын тасуға арналған 
гпбақтың ортасына карай койған жөн.

Дәмтататымдарын ұсыну. Ережеге сай мейрамханаларда түскі ас 
домтатымдарын үсынудан басталады. Оларды ыстық және суық деп бөлуге 
болады. Екеуі де тәбетті ашудың таптырмас қүралы болып табылады жэне 
үсгелдің сәнін келтіреді. Деликатес ретінде әлемдік танымалдыкқа ие болған 
домттатымдардың бірі ретінде -  уылдырықтан жасалатын дэмтатымдарды 
айтуға болады, ал еттен, балықтан және ет ассортиі, т.б кекөністерден 
жасалатын салаттар кең таралған. Банкетте көбінесе ыстық дэмтатымдар 
беріледі, сонымен катар, кешкі жэне түскі астарда да конақгар көбінесе 
і.істық дэмтатымдарға тапсырыс береді. Күнделікті мейрамханаларда 
домтатымдарды келушілер тапсырысы бойынша дайындайды. Ыстык 
домтатымдарға тэн ерекшеліктердің бірі -  оларға пайдалананылатын азык- 
іүліктер үсақ тіліктерге бөлінеді. Бүл келушілердің пышақты қолданбасы 
үшін істелінеді. Ыстық дәмтатымдардан келушілер көбінесе 
еаңырауқүлақтарды (шампинионь немесе ак саңырауқүлақтар), қүймактар, 
қырғауылдан жасалған жульен жэне тағы басқаларға коптеп тапсырыс 
береді. Салқын дәмтатымдарды -  фарфор ыдысында, ыстык дәмтатымдар 
мельхиор ыдысында үсынған дүрыс. ¥сынылатын дэмтатымдардың 
температурасы 14 градустан жоғары болмауы кажет. Дэмтатымдар 
қүрамына кіретін кейбір азыктар, мысалы, май салқындатылған күйінде 
болуы керек. Үстелге үсынылатын дәмтатымдар эстетикалык жағынан 
гартымды болғаны жөн. Осы мақсатта көк шөп, аскек үзінділері, 
кокөністердің сэнді кесінділері колданылады. Тарату кезінде даяшы 
дәмтатымдардың сырткы безендірілуіне аса коңіл бөлуі қажет, яғни май 
ағып кетпеуі, уылдырык салатын ыдыста ас түзы қиыршықтары жеткілікті 
дәрежеде болуы т.б. қадағалауы қажет. Салқын дэмтатымдарды арнайы 
тасығыш ыдыста қүралдармен бірге экеледі жэне оларды қосалқы үстелге 
қояды. Егер балыққа тапсырыс берілсе, дэмтатымға арналған пышақ жэне 
іианышқы экелінеді. Тасбаққа даяшы дэмтатыммен бірге күралдарды да 
еалады. Содан сон қонақтардың рүксатымен түскі ас кезінде дэмтатымдар 
беріледі. Осы кезде дэмтатымдарды үстелдің ортасына карай қою керектігін 
естен шығармау қажет.

Дәмтатымдардың бірнеше түрлеріне тапсырыс берілген болса, олар 
экелінген ыдыстарымен қонақтарға беріле береді. Қонақтар дэмтатымдарға 
көп тапсырыс бергенде, үстел басына олардың 2-3 түрі ғана койылып, 
қалғандары дэмтатым салатын ыдыстарға, тәрелкеге салынады.
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Мейрамханаларда дәмтатымдарды берер алдында үстел үстіне нан салғыш 
қойылады. Егер тапсырыс берілген болса, тэрелкелерге нан, бэліш, май 
қойылады. Шетел туристеріне қызмет көрсеткенде қытырлак нандарды 
салфеткаларға орап беру кажет.

Дэмтатымдарды үсынудың өзіне тән тәртібі бар. Алдымен уылдырық 
пен балык дэмтатымдары беріеді. Содан соң балык, етті, көкөністі жэне 
еттен жасалған дәмтатымдар күе, паштет, шошка еттері беріледі.

Бірішиі реттік тагамдарды жеткізу. Сорпаның суык және ыстық 
түрі болады. Сорпаны дайындау тәсіліне қарай бірнеше түрге бөліп 
қарастырамыз: сүйық сорпа (бульондар), пьюре тәріздес (түрлі түсті 
қырықкабаттан, тауықтан жасалған). Ал жеміс-жидектік сорпа бөлек топты 
күрайды.

Бульондар мен сүйык сорпа бульондық тостағандарға беріледі. 
Сорпаны келуші алдына қойган соң касығын конақтың оң жағына кояды. Ал 
конақтың сол жағына бэліш немесе гренки қойылады. Кей кездері 
конактарға қайнатылған жүмыртқа да үсынылады.

Сүттен жасалған салқын сорпаны арнайы ыдыстарда береді. Мүндай 
еорпаға сондай-ақ бөлек қаймак экелінуі де мүмкін.

Екіниіі реттік тагамдар. Қызметші екінші ретгік асты үсыну үшін 
үстел үстін дайындап, қолданылған ыдыстарды арнайы тасығышпен алып 
кетуі тиіс. Тэрілкелердегі калып койған қалдықтарды жинай отырып, оларды 
өлшемі мен түрлері бойынша жинақтайды. Ал аспаптарды басқа ыдыстарға 
кояды. Бүл тәрелкелерді үсті-үстіне койып алып кетеді. Бүдан эрі қызметші 
арнайы аспапты екінші реттік тағамдарды алып келеді.

Екінші реттік тағамдарды үсыну тэртібі бойынша: бастапқыда 
балықтан жасалған тағамдар, одан эрі еттен жэне балықтан жасалған 
тағамдар, кейін көкөніс, бидай өнімдері, жүмытркадан жасалған, сүт 
өнімдері мен үннан жасалған өнімдер үсынылады. Балық тағамдардан 
үсынуға арналған ыдыстарға: буға пісірілген балық үшін -  фарфордан 
жасалған ыдыстар, қуырылған балықтар үшін — мельхиордан жасалған 
дөңгелек ыдыетар, бүқтырылған балық үшін мельхиордан жасалған тапалар 
жатады.

Еттен жасалған тағамдарға келесі ыдыстар колданылады:
табиғи бифштекстерге, антрекоттарға, сонымен катар, мельхиор 

ыдыстар колданылады;
пісірілген кокөністер дөңгелек мельхиор ыдыста беріледі. Оның 

қасына кейде сары май берілуі де мүмкін.
Буға пісірілғен тағамдар пісірілген ыдыстарында беріле береді; 
Егер кандай да бір берілген тағамда өнімді кесу керек болса, оған
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қосымша пышак беріледі.
Тәтті тагамдардың берічуі. Тэтті тағамдар көбінесе түскі ас 

соңында беріледі. Олар көбінесе дэмді және жоғары сапалы болып келеді. 
Мұндай тағамдардың кұрамында көп мөлшерде қант болады, ал 
кейбіреулері ақуыз бен майларға бай болуы мүмкін. Тэтті тағамдар алуан 
түрлі болып келеді. Олар кисель, компот, әртүрлі пудинғтер. Тэтті 
іағамдарды бермес бүрын үстел үстінен барлык қажет емес күралдарды, 
ыдыстарды, сондай-ак кнкымдарды жинап, тазалау қжет. Көбінесе тэтті 
тағамдарды десерттік тэрелкелерғе салып алады.

Қара кофе -  шағын ғана кеселерде беріледі. Оған қантты бөлек 
океледі.

Шығыс кофесі -  дайындалған ыдысымен экеліне береді. Сонымен 
қоса кофеге қосымша мүз бен салқындатылған су берілуі мүмкін.

Сүтті кофе -  стакандарда беріледі. Көбінесе таңғы ас кезінде ішкен
абзал.

Қаймак пен сүт қосылған кофе -  кара кофе ыстық сүт пен каймак 
бөлек берілуімен ерекшеленеді.

Гляссе балмүздағы қосылған кофе -  сыйымдылыңы 250 мл конус 
тэріздес стаканмен беріледі. Мүндай стақандар болмаған жағдайда 
балмүздак қарапайым сттақанға салынып беріледі. Жаз мезгілінде тамақтан 
соң десертке беріледі. Қара кофемен кейде 1 рөмке коньяк немесе ликер 
ү.сынуға болады.

Шәй беру. Шәй -  жер шарындағы ең кең таралған сусындардың бірі. 
ІІІэйды дүниенің түпкір-түпкірінде, Антарктиданы коса алғанда, ішеді. Ал 
дүние жүзінің 5 қүрылығы түрғындары оны өсіреді. Шәй жүйке жүйесіне 
осер ететін, қан тамырларын кеңейтетін, бүйрек қызметін жақсартады, көру 
мүшелерін жаксартады, еңбек қабілеті мен ой кызметін арттырады. Шәйдың 
құрамында танин, кофеин, теобрин, эфир майы, витаминдер (Р, С, В, В2, РР) 
иигмент т.б заттар болады. Кофеин -  шэйдың ең маңызды компоненті.
11 Іәйдың әр түрлі сұрыптары бар: кара шәй, кызыл шэй, сары шэй, көк шәй. 
Қара шәйдың өзінің жүздеген түрлері бар. Шәйды көбінесе қайнатып ішеді.

Шэй қайнату -  3 кезеңнен түратын күрделі үрдіс. Бірінші кезең 
шэйнектің түбінде кішкентай көпіршіктердің пайда болуымен ерекшеленеді. 
Сонымен катар, бұл көпіршіктер уақыт өткен сайын кәбейе береді. Екінші 
кезеңде бүл кәпіршіктер өте көп болады, кейін кәпіршік түсі бұлактан аққан 
су секілді бұлыңғыр болып өзгереді. Үшінші кезең судың түракты гүрілдеуі, 
кейін судың сақырлауы, судың жан-жакка атқылауы.

Келушілермен есеп айырысу. Қызметші конақтарға десертті 
үсынғаннан кейін, баска нәрсеге қажеттілігі бар-жоктыгын сұрап білуге
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міндетті. Егер келуші баска нәрсеге тапсырыс беруден бас тартатын болса, 
кызметшімен есеп айырысу шоты жасалады. Шот 2 нұсқада жасалынады: 
мұнда қызметшінің аты-жөні, күні, соммасы көрсетіледі жэне теріс бетімен 
аударылып беріледі. Келушілер тобына қызмет көрсету кезінде шот 
тапсырыс берушілердің қолына үсынылады. Төлем жасалғаннан кейім 
қызметші әйелдер мен қарияларға, кішкентай балаларға үстел басынан 
шығуға көмек көрсетуі керек. Қызметші орындықтарды артка ысырып, 
қонақтарды бастапқыда күтіп алғандай шығарып салады.

Қорытынды: Мейрамханада келушілерге қызмет көрсетуді
үйымдастыруға: келушілермен кездесу, тапсырыс қабылдау, асхана мен 
буфеттен тапсырысты алу, тапсырыс берілген тағамдарды, сусындарды 
беру, келушілермен есеп айырысу кіреді.

Қызметші қонақтарды күту кезінде әдептілікті сақтауы кажет.
Қызметшінің қызмет корсетуде ең негізгі ереже тэртібі -  эдептілік. Ол 

келушінің әңгімесіне қүлақ салмай, ез жүмысын тыңғылыкты атқаруы тиіс.
Дәмтатымдарды үсынудың озіне тэн тэртібі бар. Алдымен уылдырық 

пен балық дәмтатымдары беріледі. Содан соң балық, етті кокөністі жэне 
еттен жасалған дэмтатымдар, қүс, паштет, шошқа еттері беріледі.

Толем жасалғаннан кейін қызметші әйелдер мен қарияларға, кішкентай 
балаларға үстел басынан шығуға комек корсетуі керек. Қызметші 
орындыктарды артқа ысырып, қонақтарды бастапкыда күтіп алғандай 
шығарып салады.

Такырышса арналған әдістемелік нүскаулар: Дэріс материалымен 
толык танысу

Пайдаланылған әдебиеттер:
1 .Феденева, И. Н. Организаңия туристской индустрии : учеб. пособие 

для СПО / И. Н. Феденева, В. П. Нехорошков, Л. К. Комарова ; отв. ред. В. 
П. Нехорошков. —  2-е изд., перераб. и доп. —  М. : Издательство Юрайт, 
2019. —  205 с

2 . Раева Р.А. «Гостиничный бизнес: пути становления и развитпя», 
Издательство унпверситет «Туран», Алматы: 2011ж.- 466.

3. Бугорский, В. П. Организация туристской индустрии. Правовые 
основы : учеб. пособие для СПО / В. П. Бугорский. —  М. : Издательство 
Юрайт, 2019. — 165 с.

4 . Шилина О.А. Менеджмент в турпстекой индуетрпи: учебно- 
методическое пособие.- Рязань, 2017.

5. Боголюбов, В. С. Менеджмент в туризме и гостиничном хозяйстве :



учебник для академичеекого бакалавриата / В. С. Боголюбов. —  2-е изд., 
мегір. и доп. — М .: Издательство Юрайт, 2019. — 293 с.

б.Мейрамхана және конақ үй сервиеінің мәдениеті: Оку кұралы/ 
I .К.Күзембаева, К.Күзембаев, А. Мауленов -  Алматы: АТУ, 2013.-153 бет.

«Қонактарға қызмет корсету, операция реттері» тақырыбы 
бойынша студенттердіц, оқытушылардыц катысуымен орындайтын
о ііидікжүмыстарына арналған сұрақтар мен тапсырмалар.

Репродуктивті децгей:
1. Қонактарга қызмет көрсету, оиерация реттері аныкту.
2. Шетелдің тәжірибееін қолдану
Репродуктивті практикалық децгей:
1. Қонақтарга қызмет көреету, операция реттерін тәжірибе ретінде 

қолдану
2. Шетелдік тәжірибееін қолдану тэсілдерін зерттеу
Шығармашылық децгей:
1. Статистикалық мәліметтерді қолдану конақтарга қызмет корсету. 

Огіерация ретінде
2. Тақырыпка еәйкее баяндама жазу

Практикалық сабақтыц жоспары:
Тақырып: Қонактарға қызмет көрсету, операция ретгері
Мақсаты: Қонақтарға қызмет көрсету, операция ретгерінің мэнін, 

мазмұнын анықтау
Жоспар:
1. Қонактарға қызмет көрсеіу, операция реттері: қарсы алу, амандасу, 

орналастыру, тапсырыстарды қабылдау және т.б
2. Қызметшіге тиесілі этикет ережесі

Әдістемелік нұсқаулар: Дәріс, практикалық сабақтардың
материалымен толық танысу

2-тақырып. Қызмет корсету және әкімшілік қызметкерлердіц 
функциялары

Мақсаты: Қызмет көрсету жэне әкімшілік қызметкерлердің
і|)ункцияларының мәнін, мақсатын, қағидатынн толық қарастыру



Жоспар:
1. Мейрамхана басшылык ету құрылымы.
2. Мейрамхана кызметкерлерінің лауазымдык міндеттері мен 

құқыктары

Такырыпка катысты негізгі ұғымдар: Мейрамханаға басшылық ету 
кұрылымы, мейрамхана кызметкерлерінің лауазымдық міндеттері меи 
құқықтары.

1. Мейрамханаға басшылык ету күрылымы.
Мейрамханаға басшылық ету құрылымына белгілі қызметті 

орындайтын ұйымдық бірліктер мен басқару буыны арасында өзара 
байланысқан жиынтықка қоса бағыну жатады.

Қызмет ету құрылымының бірлігі кәсіпорын әкімшілігі атынан басқару 
органы болып табылады.

Мейрамхана әкімшілігіне директордың басқаруымен бірге лауазымдық 
түлғалардың тобы кіреді. Ол үжым қызметіне өзінің міндеттері мен 
құқықтарына сэйкес басшылық етеді.

Басқарма құрылымы мен кэсіпорынның экімшілік-басқару 
қызметшілерінің саны, ұйымның карқынына, жұмыс жағдайына, санатына 
және т.б. тәуелді. Баскарма аппаратының кызметі мейрамхана жүмысының 
ағымын (ритмін) үздіксіз қамтамасыз етуге бағытталган.

Кэсіпорынды басқарудың жауапты қызметі барлық өндірістік 
ңехтарды жүмысына жауап беретін жэне ңех басшылары арқылы оларға 
басшылық ететін өндірістің меңгерушісіне тиесілі.

Кэсіпорын қүрылымында ңех болмаған жағдайда, бригадирлер арқылы 
жеке учаскелерге басшылық етеді.

Мейрамхананы басқару қызметіне:
кэсіпорын мен оның филиалдарын жалпы баскару; 
өндірістік технологиялық жэне техникалық түрғыдан қызмет 

көрсетуге дайындау;
техникалық-экономикалық жоспарлау; 
есепке алу жэне қаржы қызметі; 
техникалық жэне азық-түлікпен жабдықтау.

Мейрамхананын ойдағыдай қызмет корсетуіне көп нәрсе қажет. Жете 
ойластырылған және шығармашылықпен эзірленген мэзір мейрамхананы 
басқа мейрамханалардан ерекшелендіріп қана коймай, мейрамхананың 
сыртқы түрін жэне стилистикасын, ғимараттың ішкі жэне сыртқы дизайнын, 
қызмет көрсететін кызметтердің бірыңғай формасын әзірлеуге жэне ең
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жаксы музыкалық әуендерді тандауға көмектеееді. Талғампаз 
жүртшылықтың сүранымына сэйкес әсем, жарасымды интерьер (ішкі 
көрініс) келушілерді жайлылықпен қамтамасьіз етіп, көптеген клиенттердің 
келуіне себепкер болады. Білікті кызметшілерді тандап жұмыска қабылдау -  
ең басты мәселе. Әдетте келушілердің жадында дәмсіз тағам емес, сапасы 
і омен қызмет көрсету калады.

Еңбек үжымы бірнеше топтардан күрылады:
1. Әкімшілік-басқару қызметшілерге -  басшылық етуші

қызметкерлерден (директор, директордың орынбасарлары, бас инженер, бас 
механик, бас есепші, жоспарлау бөлімінің бастығы);

а) қүру және кызметтерді керсету жөніндегі негізгі қызметтерді 
орындайтын негізгі кызметкерлерден;

б) кэсіпорын тэртібін калыпты камтамасыз ететін қосымша
қызметкерлерден түрады.

2. Томенгі еатыдағы қызметкерлерден (күзетші, аула сыпырушы жэне 
т.б) тұрады.

Қонак үйлердегі қоғамдық тамақтандыру кызметкерлерінің 
жетекшілеріне қойлатын негізгі кәсіби-біліктілік талаптарына:

корсетілетін қызметі бойынша жоғары кәсіби немесе
экономикалык орта арнайы білімінің болуы;

тамактандыру кызметі саласында жұмые отілі болуы,
бөлімшедегі барлық қызметкерлердің ерекшелігін егжей-тегжейлі білуі;

сусындар мен тағам түрлерінің эр түрлілігіне қатысты
клиенттермен жүргізілген сұраныс мониторингі қорытындысын 
міншілдікпен колдануға, нарык саралымының негізі үрдісін бақылауға; 

кайсар мінезді, абыройлы басшы бола білуі; 
кәсіби топты кұру жэне кабілетті қызметкерлерді үстай білуі; 
кэсіпорында қызметкерлерді тиімді белу, қызметінің бөлек 

кұрылымдық бөлімшелері арасында өзара үрдістерін анықтай білуі;
қызметкерлердің біліктілігін арттыруға қажетті жағдайды жасай

білуі;
бөлім кызметкерлерінің еңбегін бағалай білуі; 
эрбір бөлімшенің жүмысын оңтайландыру, олардың тиімділігін 

қамтамаеыз ету;
кәсіпорынның шикізатпен, мүлікпен, жұмыс киімі мен т.б. 

заттармен жабдықталуын бакылай білуі;
тамак піеіру кезінде тазалық ережесін, сапасын жэне өнімді 

уакытында жеткізу тэртібін сактай білуі;
бюджетті есептеудің заманауи эдісін енгізуге, есеп жүргізу
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ережелерін, сондай-ак азык бағасын калькуляциялауды жэне қонак үй 
шотына күндізі түсімді кайта есептей білуі;

кызметкердің жүмыс кестесін келушілердің жиі келетін кезеңін 
есепке ала отырып бекітуге жэне еңбек тәртібінің сақталуын бакылауы 
жатады.

Директор жүмыс күні ішінде:
сауда және күзет бөлімінен келіп түсетін мәліметтерді тексеруге; 
буфет жүмысын, таңғы асты дайындау 
тапсырыс берілген тізіммен алдын ала танысуға; 
басшының орынбасарлары мен бөлімшелердің менежерлерімеи 

кеңес еткізуді үйымдастыруға;
нөмірлерде қызмет көрсетудің сапасын бақылауға және конақ 

күту залдарының кешкі мерекелік іс-шараларға дайындығын тексеруғе;
мэзірмен танысуға жэне таңғы астың дайындығын тексеруге; 
ағымдағы жобаларды талдауға;
жаңа жазғы мәзірді, мейрамхананың жаңа түжырымдамасын 

әзірлеу, ғимаратты жаңадан жабдыктау (мысалы: би залының файесіне, ас 
үйге, қоймаларға жабдыктарды сатып алуға) ағымдағы шоттарды 
кірістермен шығыстарды бақылауға;

ағымдағы тэулікте үсынылатын мэзірді жасау туралы кеңесті 
өткізуге міндетті.

2. Мейрамхана қызметкерлерінің лауазымдық міндеттері мен 
қүқықтары.

Қоғамдык тамактандыру кызметі міндеттерінің күрылымы экімшілік 
шаруашылык, өндіріетік, сауда кызмет көрсету кызметтері болып бөлінеді. 
Қызметкерлер саны кэсіпорынның күрылымына және жабдықталуына, 
қызмет көрсету көлемі мен қызметкердің біліктілігіне тэуелді болып келеді.

Қонак үй мейрамханаларындағы экімшілік шаруашылық кызметінде 
жүзден аса қызметкер жүмыс атқаруда, олар: директор, қызмет көрсету 
жөніндегі директордың орынбасары, азык-түлік қоймасының меңгерушісі, 
кассир бакылаушы, тазалық дәрігері. Бас аспазшы ас үйдің жүмысын 
үйлестіреді, директордың өндіріс жэне өнім жеткізу жөніндегі 
орынбасарына бағынады, азықтың сапасы мен өндіріс көлемін, оның 
әзірленуін, (ыстық тағамдар ыстық күйінде, салқын дәмтатындар салкын 
күйінде беріледі) уақытында жеткізілуіне жауапты. Бас аспазшы тікелей 
бекітілген аспаздык мәзірдің, технология негіздері мен тағам эзірлеу кезінде 
тазалық ережесінің сакталуын бақылайды. Ірі конак үй кешендерінде 
күндізгі аусымда бір-екі директордын орынбасарлары, кешкі аусымда бір
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орынбасар және банкеттерді өткізуге директордың бір орынбасары жауапты 
Гіолып тағайындалған. Белгілі дүние жүзілік конак үй бірлестіктерінде бас 
пспазшы компьютерлік бағдарламаларды колдана отырып, технологиялық 
үрдістерді басқарады (олардың көмегімен қаоыпты мәзірлерді жасайды, 
К ажетті материялдық өндірістік корлардың колемін анықтайды, әр түрлі 
с а у д а  кәсіпорындардағы тағамдар бағасын есептейді, мәзірдегі әрбір 
тағам н ан  кетіп түсетін накты кірісті белгілейді).

Бас аспазшының кызметтік міндеттеріне:
ас үйдің технологиялык үдерісін басқару; 
ас үй қызметінің еңбек тэртібін талдау;
жүмыс күні ішінде асты дайындау үдерісіне кезеңді тексеріс

жүргізу;
астың дәмін тату, консистенциясын, иісін жэне жалпы мөлшерін

бакылау;
ас үй секциясы жүмысының кестесін жасау және бекіту; 
ас үй кірісін түракты есептеу;
келесі күнге, аптаға, айға бизнес жоспарларды жасау; 
қол астындағы бөлімшелердің көпшілік іс-шараларға катысуға 

дайындығын тексеруге жэне өндірістік ғимараттардың тазалығын бақылауға 
міндетті.

Басқарушы қызметкерлер:
талдау кабілетіне, хал-ахуалдарға баға беру, кемшіліктерді жою 

жэне дүрыс шешім қабылдау;
тәжірибелі, барлық жүмыс кезендерін білу, қызмет көрсетуге 

ісатысты ерекше операцияларды орындай білу;
жүмысына жэне кэсіпорынға кызығушылық таныта білу; 
адамдармен тіл табыса білу, кызметкерлерге накты жэне толык 

тапсырмаларды беру;
эділетті болу, шешім кабылдамай түрып, мэн-жағдайды жан- 

жақты карастыру кабілетін пайдалана білуі тиіс.
Қонақ үйдің тамақтандыру бөлімі -  конақ үй меңгерушісіне (мүлік 

иесіне) есеп беретін, қызмет көрсету жөніндегі бес менеджері тарпынан 
басқарылатын жеке кұрылымдық бөлімше.

Кызмет көрсету менеджері тамақтандыру кешенінде: 
ас үйдің жүмысын; 
мейрамханаларда кызмет көрсету; 
барлардың жүмысын жэне олардың жабдықталуын; 
демалыс зоналарында туристерге қызмет көрсету; 
барларда қонақтарға қызмет көрсету;
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жинап-тазалаушы мен ыдыс-аяк жуушының жұмысыи 
бақылайды.

Қызмет көрсететін кызмстшілер.
Қызмет көрсететін кызметшілерге метрдотель, кызметші бармен, 

буфет кызметшісі, кассир, гардероб кызметшісі, швейар кіреді. Осы 
қызметшілердің киімі дизайн жағынан да стиль жағынан да мейрамханаға 
сәйкес бірдей болуы керек.

Келушілерге кызмет көрсету оның мейрамханаға келуінен басталып, 
мейрамханадан кетуімен аяқталады. Келушілерді ең бастапқыда кутіи 
алатын -  швейңар. Ол конактарды күтеді, сонымен катар есікті ашып-жауып 
қонақтарға кұрмет көрсетеді және оларға мейрамхана жайлы акпарат беріп, 
конақтар тарапынан өтініш болса, такси шакыртады. Сонымен швейцардың 
міндеттеріне:

вестибюльдегі тазалықты камтамасыз ету; 
кіре берістегі қарды күреу; 
сигнализацияның қүрылымын қадағалау.

Швейцар конактарды күтіп алған соң, оларға эрі қарай гардероб 
қызметшілері кызмет етеді. Оның негізгі жүмысы сырт киімдерді, сондай-ак 
аяқ киім, портфельдерді алып қалып, әр қонаққа жеке нөмір береді. 
Гардероб қызметшілері қонақтардың эрбір заты үшін жауапты. Оның 
қызметіне сонымен қатар, келушіге көмек (яғни, сырт киімді шешіп, киюге 
көмектесу) жэне ұсак кызмет көрсетулер (ілгіштерді жөндеу, түймелерді 
қадау) жатады, ал бұл қызметтер үшін оған ақша толенбейді.

Метрдотель бүкіл кызметшілердің жүмыстарын басқарады.
Ал қызмет көрсетудегі ең маңызды рөлді қызметшілер атқарады. 

Себебі олар ездерінің көп уакыттарын қонақтармен өткізеді. Мінсіз 
қызметші эрдайым қонактарға жымиып, өзін өзі сыпайы және тәртіпті 
ұстауы кажет.

Қызметшінің міндеттеріне: 
конактарды қарсы алу; 
өзін келушілерге таныстыру; 
қонақпен эрдайым жылы жүзбен сөйлесу;
қонактардың тамакты ұзак уақыт күтпейтіндей кылмай тапсырыс

қабылдау;
шарап, десерт, аппертивтерді үсына білу; 
тапсырыс үдерісін қадағалау; 
тапсырысты жаксылап безендіру; 
конактармен сыпайы сөйлесу; 
асханаға тапсырыс беру;
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дайын болған тапсырысты дереу алып кету;
конактарға келгені ушін алғые айтып, келесіде келіп тұруларын

отінеді.
Сонымен мейрамхана кызметшісінің 2 негізгі қабілеті болуы кажет: 

біріншісі ол қонақтарга керекті нэрсенің бәрін әкелуі керек, екіншісі 
мейрамханаға тиімді нәрсені ұсынуы қажет.

Қорытынды: Мейрамханаға басшылык ету құрылымына белгілі 
кызметті орындайтын ұйымдык бірліктер мен баскару буыны арасында 
озара байланысқан топ жэне бірлесе бағыну жатады.

Қызмет ету күрылымының бірлігі кәсіпорын экімдігі атынан баскару 
органы болып табылады.

Мейрамхана әкімшілігіне директордың баскаруымен бірге
лауазымдык тұлғалардын тобы кіреді. ¥жым қызметіне өзінің міндеттері 
мен құқыктарына сэйкес, басшылык етеді.

Басқарма құрылымы мен кәсіпорынның экімшілік-басқару 
кызметшілерінің саны, ұйымның қарқынына, жұмыс жағдайына, санатына 
исэне т.б. тәуелді. Басқарма аппаратының кызметі мейрамхана жұмысының 
агымын (ритмін) ұздіксіз қамтамасыз етуге бағытталған.

Такырыпқа арналған әдістемелік нұсқаулар: Дэріс материалымен 
іолык танысу

Пайдаланылған әдебиеттер:
1.Феденева, И. Н. Организаңия туристской индустрии : учеб. пособие 

для СПО / И. Н. Феденева, В. П. Нехорошков, Л. К. Комарова ; отв. ред. В. 
П. Нехорошков. —  2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2019, —  205 с

2. Раева Р.А. «Гостиничный бизнес: пути становления и развития», 
Издательство универснтет «Туран», Алматы: 2011ж,- 466.

3. Бугорский, В. П. Организация туристской индустрии. Правовые 
основы : учеб. пособие для СПО / В. П. Бугорский. -— М. : Издательство 
ІОрайт, 2019. —  165 с.

4. Шилина О.А. Менеджмент в туристской индустрии: учебно- 
методическое пособие.- Рязань, 2017.

5. Боголюбов, В. С. Менеджмент в туризме и гостиничном хозяйстве : 
учебник для академического бакалавриата /  В. С. Боголюбов. —  2-е изд., 
испр. и доп. —  М .: Издательство Юрайт, 2019. —  293 с.

6. Мейрамхана және қонак үй сервисінің мәдениеті: Оқу құралы/ 
Г.К.Күзембаева, К.Күзембаев, А. Мауленов -  Алматы: АТУ, 2013.-153 бет.
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«Қызмет көрсету және баскарушылык кызметкерлерініц 
функцнялары» такырыбы бойынша студенттердін, оқытушылардыц 
қатысуымен орындайтын өзіндік жүмыстарына арналған сұрақтар мен 
тапсырмалар.

Репродуктивті деңгей:
1. Қызмет көрсету және әкімшілік кызметкерлерінің функцняларын 

аныкту.
2. Шетелдің тәжірибесін қолдану
Репродуктивті практикалық денгей:
1. Қызмет көрсету және әкімшілік кызметкерлерінің функцияларып 

бағалау.
2. Шетел тэжірибесін салыстыру
Шығармашылық деңгей:
1. Қызмет көрсету және экімшілік кызметкерлерінін функцияларының 

даму жолдарын қарастыру.
2. Такырыпка сәйкес баяндама жазу

Практикалық сабақтың жоспары:
Тақырып: Қызмет керсету және әкімшілік кызметкерлерінің

функциялары
Мақсаты: Қызмет керсету және әкімшілік кызметкерлерінің

функцияларының мэнін, максатын, қағидаларын толык карастыру
Жоспар:
1. Мейрамханаға басшылык ету құрылымы
2. Мейрамхана қызметкерлерінің лауазымдық міндеттері мен 

кұкыктары

Әдістемелік нүсқаулар: Дәріс, практикалық сабақтардың
материалымен толық танысу
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ҚОНАҚ ҮЙ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ПӘНІНЕН 
ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫ

I нұсқа

1. Қонақ үй қоры қызметінін үшінші деңгейдегі қызметтері:
Л) конақ үй қоры қызметінін бастығы
I!) аға күтуші 
С) күтуші 
I)) тігінші 
Г)барлығы
2. Паспорт үстелінің кызметкерінің кызметі:
A) Паспорттағы мәліметтерді тексереді 
I?) Медиңиналық карточканы тексереді 
С) Үй жағдайын тексереді
I)) Жануарларын тексереді 
Г) Машиналарын тексереді
3. Қонак үй орындары мен нөмірлерін брондау түрлері:
Л) Жазбаша, ауызша және компьютер
B) Жазбаша, ауыззша, сурет
C) Ауызша, сурет, сызба 
I)) Сурет,сызба
Іі) Барлығы дүрыс
4. Курортты конақ үйғе сипаттама беріңіз:
Д) Рекреаңия және демалу мақсатында келген туристерге қызмет көрсету
B) Қаланың орталығында орналасқан
C) Мэжілістерді откізуге жағдай жасайды
I)) Жеке тамақ дайындау үшін асханамен жабдықталған 
Е) Неғізгі клиент компаниялар болып саналады, олар форумдарды 
демалумен үйлестіреді
5. Қонак үй экімшісінің ережесі:
Д) Үстел артында түрып түрады
B) Үстел артында отырып түрады
C) Үстел артында жатып түрады 
I)) Үстел артында кисайып түрады 
Е) Дүрыс жауап жок
6. Бүкіл компьютерлік жүйелерде не істеуге болады:
A) Барлығы дүрыс
B) Клиенттерді тіркеуге
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С) Қонак картотекаларын жүргізуге
0 ) Қаржылык есептерді кұруға 
Е) Орын мен нөмірлерді брондауға
7. Мини барлар қонак үйдің кандай категорияеында бар:
A) 5 жүлдызды
B) 3 жүлдызды
C) 2 жүлдызды 
[)) 1 жүлдызды
Е) Ешқандай категорияда болмайды
8.Түнгі клуб конақ үйдің кандай категориясында бар:
A) 5 жүлдызды
B) 3 жүлдызды
C)Ещкандай категорияда болмайды
О) 2 жүлдызды
Е) 1 жүлдызды
9. Бір жүлдызды қонак үйде төсек -  орын неше рет ауыстырылады:
A) Бес күнде бір рет
B) Аптада бір рет
C) Бір айда бір рет 
Б) Екі аптада екі рет 
Е) Күн сайын
10. Бес жүлдызды конак үйде төеек — орын неше рет ауыстырылады:
A) Күн сайын
B) Бес күнде бір рет
C) Аптада бір рет
О) Бір айда бір рет 
Е) Екі аптада екі рет
11. Қонақ үйде қабылдау кызметі қандай жүлдызды категориясында бар:
A) барлығында
B) бес
C) төрт 
Б ) үш 
Е) бір
12. Бір жүлдызды конақ үйде орамал неше рет ауыстырылады:
A) 3 күнде 1 рет
B) 5 күнде 1 рет
C) аптада 1 рет
О) 1 айда 1 рет
Е) 5 минут аралығында орындалады
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13.5 жұлдызды қонак үйде кірді жуу мен үтіктеу мерзімі канша:
Д) 12 сағат аралығында орындалады 
Іі) 5 сағат аралығында орындалады 
(') I сағат аралығында орындалады
I)) 1 апта аралығында орындалады 
I,) 5 минут аралығында орындалады
14. 5 жүлдызды қонақ үйлерде лифтті канша уакыт күтеді?
Л) 45 сек 
И) 1 мин
С) 5 мин
I)) 30 сек 
I:) 2 мин
15.3 жүлдызды конак үйлерде лифтіні қанша уақыт күтеді?
Л) 45 сек
B) 1 мин
C) 5 мин
I)) 30 сек 
!7>) 2 мин
16. Бес жұлдызды конақ үйлер катеғориясында нөмірлерде қызмет етілу 
уақыты:
A) кез келғен уакытта
B)түнде
C) күндіз 
Ә)түсте
Е) Ондай қызмет жоқ
17. Қонақ үйдін барлық бөлмесі қандай топтарға бөлінеді:
A) Барлығы дұрыс
B) Түрғын
C) Әкімшілікті
I)) Қызмет
Е) Қосалкы
18. Әкімшілік бөлмелерге нені жатқызамыз?
A) директор кабинеті
B) вестибюль
C)буфет
Э) бар 
Е) кафе
19. Қызмет бөлімдеріне нені жатқызамыз?
А)буфет
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B) бухгалтерия
C) кадрлар бөлімі 
I)) складтар
Е) директор кабинтеі
20. Көмекші бөлмелерге нені жаткызамыз?
A)складтар
B) директор кабинеті
C) кадрлар бөлімі 
I)) бухгалтерия 
Е) буфет
21. Қонак үйлердін классификациясы:
A) Қонак үй үйымдарының бағалау жүйесі
B) Жарнама
C) Сақтандыру полисі
0 )  Жартылай пансион 
Е) ¥йым бағдарлары
22. Қонак үй бөлмелерін эксиресс жинаудың колеміне кіреді:
A) Барлығы дүрыс
B) Мусорды Жинау
C) Ыдысты жуу
Г)) Орамалдарды ауыстыру 
Е) Төсек орындарды ауыстыру
23. Қабылдау және орналастыру қызметінін екінші деңгейдегі қызметкері:
A) Қабылдау және орналастыру кызметінің менеджері
B) Швейцар
C) Қызмет бастығы 
[')) Телефонистка 
Е) Тасушы
24. Қабылдау және орналастыру қызметінің бірінші деңгейдегі қызметкері:
A) Швейцар
B) Қабылдау және орналастыру
C) Қызмет бастығы менеджер 
Г)) Қызметінің менеджері
Е) Әкімші
25. Номірді жинап отырған күтушіге тыйым салынады:
A) Барлығы дүрыс
B) Қонақпен отыру
C) Музыка тындау
1)) Шылым шегу



К) Нөмірде жиналып отыру
26. Қосымша төлемақысыз қонақтарға қызмет етілуі мүмкін:
Д) жедел -  жәрдем шакыру
B) Бөлмені жинау
C) Тіркеу
I)) Бөлменіжуу 
Г) Ояту
27 . Әкімшінің қызметі:
Д) Өткен кезектің журналын қарап шығу
B) Бөлмелерді жинау
C) Холлдарды жинау 
13) Тамак беру
Г) Қызықтьру
28. Туризм саласының қай кызметкері міндетті түрде колданылады: 
Рсспубликаның азаматы болуы тиіс
A) Гид -  экскурсовод
B)Турфирма менеджері
C) Даяшы
I)) Өндіріс меңгерушісі 
!•) Қонак үйдің бас менеджері
29. Бір адамға арналған аудан мен төсек -  орын:
A) Т өсек-оры н
B) Нөмір
C) Бунгало 
I)) Ботель 
Е) Флотель
30. «Кигаі Іоигізт» сөзінің аныктамасы:
A) Ауылдык туризм
B) Қалалык туризм
C) Аудандық туризм
Э) Аймакаралық туризм 
Е) Шетелдік туризм
31. Қонак үйлер нөмірлік кор бойынша нешеге бөлінеді:
А) 4 В) 5 С) 6 О) 7 Е) 8
32. Саяхат барысында туристің кажеттілігің қанағаттандыруға арналған 
негізғі жэне қосымша:
A) тур өнім
B) туристік қызмет
C) тур жиынтығы
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Б) туристік іс әрекет 
Е) тур пакет
33.Турдың кұрамына кіретін қызметтерге, туристің кұкығын және олардың 
ақысын төленгенін растайтын құжат:
A) Туристік ваучер
B) Туристік жолдама
C) Тур
0)Тур пакет
Е) Туристік қызмет
34. Туризм салсындағы қызмет, жұмыстар, тауарлар айналымы нені 
құрайды:
A) туристік нарық
B) тур
C) тур өнім
О) тур пакет
Е) туристік кызмет
35. Туристік өнімді жылжыту мен сату бойынша жеке және заңды 
тұлғалардың кызметі қалай аталады:
A) турагенттік
B) экскурсиялық
C) туроператорлык
0 ) анимациялык 
Е) рекреациялык
36. Заңды тұлғалардың өзінің туристік өнімдерін жылжыту мен сату 
жөніндегі заңды тұлғалардың кызметі қалай аталады?
A) туроператорлық
B) экскурсиялық
C) рекреациялык 
Б) турагенттік 
Е) анимациялық
37. Өзіндік туризм аныктамасы:
A) Туристер өз бетімен ұйымдастыратын жұріп -  тұрудың белсенді 
тэсілдерін пайдаланатын сяхат
B) Бірдей шарттағы бір маршрут бойынша бірнеше адамның бірлескен 
саяхаты
C) Тур фирманың алдын ала жасаған бағдарламасы бойынша әрбір 
туристің жасаған саяхаты
1)) Баска елде тұратын тұлғаның бір ел бойынша жасаған саяхаты
Е) Өте жоғары бағамен дербес қызмет көрсететін бір немесе бірнеше
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адамнан тұратын тәуелсіз саяхат
38. Туризм жүйесінің негізінде қандай екі субжүйе бар?
Д) Туризм объектісі мен субъектісі
15) Туристік саясат пен туристік инфракүрылым
I)) Туроператор мен турагент
С) Туристік өнім мен тур
Е) Туристік аймак пен туристік инфракүрылым
39. Қызметтің негізгі түрі туристік кызмет болып табылатын заңлы 
тұлгалар:
Д) Туристік үйым
B) Туристік индустрия
C) Туристік кәсіпорын 
□) Туристік аймак
Е) Туристік нарык
40. Бр жерге немесе сол жердегі баска елге туризм максатында 24 сағаттан 
аспайтын уакытка уақытша келген жеке түлға:
A) Экскурсант
B) Гид
C) Туризм менеджері 
Ә) Уәкіллетті орган 
Е) Турист

II нүска
1. Іскерлік, діни, этникалық:
A) Туризм түрлері
B) Туристердің түрлері
C) Туристік нарык сегменттері 
П) Туризм
Е) Өтімділіктің максатты нарыктары
2. Халықаралык туризмнін қүрамына кіреді:
A) Кіру жэне шығу
B) Шығу және ішкі
C) Кіру және ішкі
і)) Инкаминг жэне инсайдинг 
Е) Аутгоинг жэне инсайдинг
3. ҚР —ң азаматы және ҚР -  да түратын түлғалардың басқа елге саяхаты:
A) шығу туризмі
B) келу туризмі
C) ішкі туризмі
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П)инкаминг 
Е)инсайдинг
4. Мемлекеттік шекараны кесіп өтумен байланысты емес жэне туристеи 
рәсімдерді сактауды талап ететін саяхат:
A) ішкі туризмі
B) халықаралык туризм
C) ұйымдастырылмаған туризм
В) ұйымдастырылған туризм 
Е) жеке туризм
5. Туриетерге уакытша келген елдегі туристік ресурстармен таныстыру 
жөнінде экскурсиялық -  ақпараттық, ұйымдык кызмет көрсететін кэсіби 
даярланған жеке тұлға:
A) гид
B)турист
C) турагент
В) туроператор 
Е) тур менеджер
6. Белгіленген мерзімдер шенберінде белгілі бір маршрут бойынша жасалған 
саяхатты камтитын туристік кызмет көрсетулер кешенін не деп атайды?
A) тур
B) пәкидж тур
C) өзіндіктур 
Э) өзіндік тур
Е) барлығы дұрыс
7. Туристік қызмет кешенін алуға кұқыкты растайтын құжат:
A) туристік жолдама
B) туристік ваучер
C) туристік агенттіктің анықтамасы 
Ә) тұтынушының төлқұжаты
Е) туристік оператордың аныктамасы
8. Бір жерге, елді мекенге, аумаққа немесе сол жердегі басқа елге туризм 
максатында 24 сағаттан аспайтын уақытка уақытша келген жеке тұлға:
A) экскурсант
B) турист
C) гид
0)экскурсовод 
Е) турагент
9. ҚР ң аумағында тұракты тұрмайтын адамдардың ҚР шегіне келу 
саяхаты:
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Л) келу туризмі
B) шығу туризмі
C) ішкі туризмі
I)) саяхатқа жатпайды
іі) іс -  сапар саяхаты
10. БТ¥ қай жылы құрылды?
A) 1968 ж. В) 1955 ж. С )1906ж . 0 )1 9 1 1 ж . Е) 1991 ж.
11. Қазақстан БТ ¥ -  ға қай жылы кірді?
Д) 1993 ж. В) 1995 ж. С) 1996 ж. Э) 1994 ж. Е) 1997 ж.
12. БТ¥ жоғарғы орғаны:
Д) бас ассамблея
B) аткарушы кенес
C)секретариат 
13) президиум 
Е) пленум
13. Қонак үй бөлмелерінің бас жинауына не кіреді:
A) барлығы дұрыс
B) кабырға жуу
C) матрастрады тазалау 
13) әйнектерді жуу
Е) есіктерді жуу
14. Мәзірдің бір түрі. Қымбат мейрамханаларда колданылады. 
Әрбір үлестің жеке бағасы көрстеіледі:
A) А ля карт
B) Дю жур
C)табльдот 
[)) мэзір
Е) барлығынын жиынтығы
15. Бір немесе екі орындык нөмірден түратын вагон қалай аталады?
A) ротель
B) мотель
C) флотель
I)) ботель 
Е) фотель
16. Версаль дегеніміз не?
A) Салтанатты сарай -  саябак жарасымдылығы
B) камал
C) мүражай 
О) кала
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Е) қакрп
17. Туризм түріне жатпайды:
A) Мейрамхана
B) Әлеуметтік
C) Экология 
П) Іекерлік 
Е) Діни
18. Туризм саласының қай қызметкері міндетті түрде Республиканың 
азаматы болуы тиіс?
A) Гид -  экскурсовод
B) Турфирма менеджері
C) Қонақ үйдің бас менеджері 
[')) Даяшы
Е) Өндіріс меңгерушісі
19. Курорттар жэне отельдер туроператорларға коптеген жеңілдіктер беріп 
және оларға комфортты баға саясатын күрып, оның функңиясын жүзеге 
асырады:
A) Операторлық лоббидің
B) Жылжытудың
C) Новаторлык
[)) Бюджетті күрудың 
Е) Интеграңияның
20. Туристі тамақтандыру жэне орналастыру мекемесі нені қүрайды?
A) туристік супраструктураны

B) Туристік инфрақүрылымды
C) Туристік нарықтың коньюктурасын 
О) туристік кызметті
Е) туристік индустрияны
21. Іскерлік мақсаттағы конақ үйлерге катысты талаптарды көрсетіңіз:
A) Мәжілістерді өткізуге күндізгі уақытта жүмыс істейтін үлкейтілген 
кабинет -  нөмірлердің болуы
B) Қалалық орталықтардан алыс жэне когалдандырылған жерлер арасында 
орналасу
C) Тиісті қызмет пен туристерге автокөлік коятын орындарды беру
Б) Туристерге белсенді демалудын кең көлемді кызметгер жиынтығын 
үсыну
Е) Туристерді киім ауыстыратын жермен, жалпы асханамен және жалпы 
дәретхана орындарымен қамтамасыз ету
22. Демалу мақсатындағы конак үйлерге катысты талаптарды көрсетіңіз:
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A) спортпен айналысуға когалдандырылған территорялардың болуы
B) Тиісті кызмет пен туристерге автөкөлік коятын орындарды беру
C) Қонатын жер кейбір карапайым жағдаймен жабдықталады 
О) Номірлік корда бір орынды нөмірлерд
Е) Бөлме киім ауыстыратын жермен, жалпы асханамен жэне жалпы 
дәретхана орындарымен камтамасыздандырылған
23. Мотельге сипаттама беріңіз:
A) Жолдар жанында орналасу
B) Рекреациялық үй
C) Көгалдандырылған территориялардың болуы
Э) Нөмірлік қорда бір орынды нөмірлердің аса көп болуы 
Е) Нөмірілк корда екі орынды нөмірлердің аса көп болуы
24. Апарт -  отельге сипаттама беріңіз:
A) өз -  өзіне қызмет көрсетуге арналған
B) бизнесмендерге максималды ынғайлықты үсыгу
C) орналасу орны ретінде жабдыкталған судно үсынылады 
0)белсенді орналастыру тәсілдері бар маршрутта орналасу 
Е) эксплуатаңиядан алынған су суднасы
25. Туристік базаға сипатгама беріңіз:
A) белсенді туристік маршруттарда және табиғи жерлерде орналаскан
B) пәтерлерден түрады
C) кәсіпкерлерге максималды ыңғайлык 
Ә) жеңіл материалдардан қүрылған үй
Е) жалғыз қызмет көрсетіледі -  орналастыру
26. Қонақ үйге сипаттама беріңіз:
A) Қонак үй кызметтердің минималды жиынтығын үсынады
B) бизнесмендерге максималды ыңғайлықты үсыну
C) эксплуатациядан алынған транспортта орналасуды үсынады
I )) демалу мақсаттағы қолданатын жеке түлғанын рекреациялық үйі 
Е) жолдар жанында орналасу
27. Курортты конақ үйге сипаттама беріңіз:
A) Рекреация жэне демалу максатында келген туристреге қызмет көрсету
B) Қаланын орталығында орналаскан
C) мәжілістерді өткізуге жағдай жасайды
[ )) Жеке тамак дайындау үшін асханамен жабдықгалған 
Е) негізі клиент компаниялар болып саналады, олар форумдарды 
демалумен үйлестіреді
28. Пансионатка сипаттама беріңіз:
А) конақтарға кызмет көрсететін белгілі бір жанүяның үй»
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B) Бөлме төсектермен жабдыкталған жылжымалы вагон
C) судағы үлкен отель
Е) қаланың орталығында орналаскан
29. Кемпингке сипаттама беріңіз:
A) Туристерге түнеу үшін палаткаларды жэне жазғы үйлерді үсынады
B) Іскер адамдарға қызмет көрсетуге бағытталған
C) Демалу мақсатында қолданатын жеке түлғаның рекреациялық үйі 
Э) Жылжымалы қонақ үй
Е) Бөлме киім ауыстыратын жермен, жалпы асханамен жэне жалпы 
дэретхана орындарымен қамтамасыздандырылған
30. Ротельге сипаттама беріңіз
A) Орналастыру үшін жабдыкталған судно
B) Бөлме киім ауыстыратын жермен, жалпы асханамен жэне жалпы 
дәретхана орындарымен камтамасыздандырылған
C) кең ауқымды қызметтер жиынтығын жэне жоғарғы деңгейдегі 
комфортты үсынады
О) жақсы мамандардың және үлкен штаттың болуы 
Е) Қонактарға кызмет көрсететін белгілі бір жанүянын үйі
31. Бунгалоға сипаттама беріңіз:
A) Женіл материалдардан қүрылған үй
B) Жылжымалы қонак үй
C) Судағы үлкен отель
Б) Көгалдандырылған территориялардың болуы
Е) Демалу мақсатта колданатын жеке түлғаның рекреациялык үйі
32. Бір немесе екі орындық нөмірден түратын вагон:
A) Ротель
B) Ботель
C) Флотель 
Е)) Бунгало 
Е) Қонак үй
33. Ротель, ботель, флотель терминдері мынаған жатады:
A) Қонак үй түрі
B) Мейрамханалар түрі
C) Әуежайдың атаулары
0 ) Супермаркеттердің атаулары 
Е) Менюдің түрі
34. Қонақ үйдегі корсететін қызметтер мыналарға болінеді:
A) Негізгі жэне косымша
B) Бірінші орынды және екінші орынды
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С) маңызды және маңызды емес
13) жай жэне күрделі
Е) ұзак мерзімді жэне кыска мерзімді
35. Қосымша қызметтерге мысал келтіріңіз:
A) тұтынушылардың талғамына байланысты қосымша төлейтін 
қызметтермен қамтамасыз ететін қызметтер жиынтығы
B) Жолдама кіргізілген кызметтер
C) ваучерге кіргізілген кызметтер
[3)тұтынушылардың талғамына байланысты емес қосымша толейтін 
қызметтермен қамтамасыз етеін қызметтер жнынтығы 
Е) негізгі қызметтер жиынтыгы
36.Хостел -  бул:
A) қымбат емес студенттік үй
B) өте қымбат конақ үй
C) АҚІЛ -  ғы балалар үйі 
[3) Судағы қонақ үй
Е) Емхана
37. Қонақ үйдің негізгі классификаңиялык жүйелері:
A) Жүлдыздар, тэж, әріптер жүйесі
B) Рим ңифрлары
C) Мемлекетгік рәміздер 
Э) Жануарлар бейнесі 
Е) Иероглифтер
38. Қай елде отель дәрежесі кілтпен белгіленеді:
A) Швеңия
B) Австрия
C) Австралия 
[3) АҚШ
Е) Жапония
39. Жүлдыз жүйесін қолдайтын елдер:
A) Франңия, Австрия,Венгрия,Ресей
B) Жапония, АҚШ, Австралия, Швеция
C) Монголия, Қытай
Ә) Қырғызстан, Өзбекстан, Тэжікстан 
Е) Нидерланды, Германия
40. Тэж жүйесін колданатын ел:
A) ¥лыбритания
B) Швеция
C) Австрия
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[)) Австралия 
Е) АҚШ

1. Қонак үй қоры кызметінің үшінші деңгейдегі кызметтері:
A) конак үй қоры қызметінің бастығы
B) аға күтуші
C) күтуші
О) тігінші 
Е)барлығы
2. Паспорт үстелінің кызметкерінің қызметі:
A) Паспорттағы мәліметтерді тексереді
B) Медиңиналық карточканы тексереді
C) Үй жағдайын тексереді
О) Жануарларын тексереді 
Е) Машиналарын тексереді
3. Қонақ үй орындары мен нөмірлерін брондау түрлері:
A) Жазбаша, ауызша және компьютер
B) Жазбаша, ауызша, сурет
C) Ауызша, сурет, сызба
О) Сурет,сызба
Е) Барлығы дүрыс
4. Курортгы конақ үйғе сипаттама беріңіз:
A) Рекреация жэне демалу мақсатында келген туристерге кызмет көрсету
B) Қаланың орталығында орналаскан
C) Мәжілістерді өткізуге жағдай жасайды
О) Жеке тамак дайындау үшін асханамен жабдықталған 
Е) Негізгі клиент компаниялар болып саналады, олар форумдарды 
демалумен үйлестіреді
5. Қонак үй экімшісінің ережесі:
A) Үстел артында түрып түрады
B) Үстел артында отырып түрады
C) Үстел артында жатып түрады
0) Үстел артында кисайып түрады 
Е) Дүрыс жауап жок
6. Бүкіл компьютерлік жүйелерде не істеуге болады:
A) Барлығы дүрыс
B) Клиенттерді тіркеуге
C) Қонақ картотекаларын жүргізуге

III пұека
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1)) Қаржылық есептерді құруға 
Іі) Орын мен нөмірлерді брондауға
7. Мини барлар конак үйдін кандай категориясында бар:
A) 5 жүлдызды
B) 3 жүлдызды
C) 2 жүлдызды
0) 1 жүлдызды
Е) Ешкандай категорияда болмайды

8. Түнгі клуб қонак үйдің кандай категориясында бар:
A) 5 жүлдызды
B) 3 жүлдызды
C)Ещқандай категорияда болмайды
1)) 2 жүлдызды 
Е) 1 жүлдызды
9. Бір жүлдызды конак үйде төсек -  орын неше рет ауыстырылады:
A) Бес күнде бір рет
B) Аптада бір рет
C) Бір айда бір рет
0) Екі аптада екі рет 
Е) Күн сайын
10. Бес жүлдызды қонақ үйде төсек -  орын неше рет ауыстырылады:
A) Күн сайын
B) Бес күнде бір рет
C) Аптада бір рет
0) Бір айда бір рет 
Е) Екі аптада екі рет
11. Қонақ үйде кабылдау қызметі қандай жүлдызды категориясында бар:
A) барлығында
B) бес
C)төрт 
□) үш 
Е) бір
12. Бір жүлдызды конақ үйде орамал неше рет ауыстырылады:
A) 3 күнде 1 рет
B) 5 күнде 1 рет
C) аптада 1 рет
1)) 1 айда 1 рет
Е) 5 минут аралығында орындалады
13.5 жүлдызды конак үйде кірді жуу мен үтіктеу мерзімі канша:
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A) 12 сағат аралығында орындалады
B) 5 сағат аралығында орындалады
C) 1 сағат аралығында орындалады
0 )  1 апта аралығында орындалады 
Е) 5 минут аралығында орындалады
14. 5 жұлдызды қонақ үйлерде лифтті канша уақыт күтеді?
A) 45 сек
B) 1 мин
C) 5 мин 
Б ) 30 сек 
Е) 2 мин
15.3 жүлдызды қонақ үйлерде лифтіні қанша уақыт күтеді?
A) 45 сек
B) 1 мин
C) 5 мин 
Б ) 30 сек 
Е) 2 мин
16. 5 жүлдызды қонақ үйлер категориясында нөмірлерде қызмет етілу 
уақыты:
A) кез келген уакытта
B)түнде
C) күндіз
1)) түсте
Е) Ондай қызмет жок
17. Қонақ үйдің барлық болмесі қандай топтарға бөлінеді:
A) Барлығы дүрыс
B) Түрғын
C) Әкімшілікті 
])) Қызмет
Е) Қосалқы
18. Әкімшілік болмелерге нені жатқызамыз?
A) директор кабинеті
B) вестибюль
C)буфет 
Э) бар 
Е) кафе
19. Қызмет болімдеріне нені жатқызамыз?
A)буфет
B) бухгалтерия
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С) кадрлар бөлімі
I)) складтар
Іі) директор кабинтеі
20. Көмекші бөлмелерге нені жатқызамыз?
A) складтар
B) директор кабинеті
C) кадрлар бөлімі
I)) бухгалтерия 
Е) буфет
21. Қонақ үйлердін классификациясы:
Л) Қонак үй үйымдарының бағалау жүйесі
B) Жарнама
C) Сақтандыру полисі
I)) Жартылай пансион 
Е) ¥йым бағдарлары
22. Қонак үй бөлмелерін экспресс жинаудың колеміне кіреді:
Л) Барлығы дүрыс
B) Мусорды Жинау
C) Ыдысты жуу
I)) Орамалдарды ауыстыру 
Е) Төсек орындарды ауыстыру
23. Қабылдау жэне орналастыру қызметінің екінші деңгейдегі қызметкері:
A) Қабылдау жэне орналастыру қызметінің менеджері
B) Швейцар
C) Қызмет бастығы
0) Телефонистка 
Е) Тасушы
24. Қабылдау және орналастыру қызметінің бірінші деңгейдегі қызметкері:
A) Швейцар
B) Қабылдау жэне орналастыру
C) Қызмет бастығы менеджер
1)) Қызметінің менеджері 
Е) Әкімші
25. Немірді жинап отырған күтушіге тыйым салынады:
A) Барлығы дүрыс
B) Қонақпен отыру
C) Музыка тындау
I)) Шылым шегу
Е) Номірде жиналып отыру
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26. Қосымша төлемакысыз конақтарға қызмет етілуі мүмкін:
A) жедел -  жәрдем шақыру
B) Бөлмені жинау
C) Тіркеу
О) Болмені жуу 
Е) Ояту
27. Әкімшінін қызметі:
A) Өткен кезектін журналын қарап шығу
B) Болмелерді жинау
C) Холлдарды жинау
О) Тамақ беру
Е) Қызықтьру
28. Туризм саласының кай кызметкері міндетті түрде колданылады: 
Республиканың азаматы болуы тиіс
A) Гид -  экскурсовод
B)Турфирма менеджері
C) Даяшы
О) Ондіріс меңгерушісі 
Е) Қонақ үйдің бас менеджері
29. Бір адамға арналған аудан мен төсек -  орын:
A) Т о сек- орын
B) Номір
C) Бунгало 
Б ) Ботель 
Е) Флотель
30. «Кигаі Іоигікт» сөзінің аныктамасы:
A) Ауылдық туризм
B) Қалалық туризм
C) Аудандық туризм
О) Аймақаралық туризм 
Е) Шетелдік туризм
31. Қонак үйлер нөмірлік қор бойынша нешеге бөлінеді:
A) 4
B) 5
C )6  
Ә )7 
Е) 8
32. Саяхат барысында туристің қажеттілігін қанағаттандыруға арналған 
негізгі және қосымша:
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Л) тур өнім
15) туристік кызмет
С) тур жиынтығы
I)) туристік іс әрекет
II) тур пакет
33.Турдың кұрамына кіретін қызметтерге ,туристің кұығын жэне олардың 
акысын төленгенін раетайтын күжат:
Л) Туристік ваучер 
15) Туристік жолдама
С) Тур
І))Тур пакет 
Е) Туристік кызмет
34. Туризм салсындағы қызмет, жұмыстар, тауарлар айналымы нені 
құрайды:
A) туристік нарык
B) тур
C) тур өнім 
Ғ)) тур пакет
Е) туристік кызмет
35. Туристік өнімді жылжыту мен сату бойынша жеке жэне заңды 
гұлғалардың кызметі калай аталады:
A) турагенттік
B) экскурсиялық
C) туроператорлык
I)) анимаңиялық 
Е) рекреаңиялык
36. Заңды тұлғалардың өзінің туристік өнімдерін жылжыту мен сату 
жөніндегі заңды тұлғалардың кызметі қалай аталады?
A) турөператорлык
B) экскурсиялык
C) рекреаңиялық 
[)) турагенттік 
Е) анимаңиялық
37. Өзіндік туризм анықтамасы:
A) Туристер өз бетімен ұйымдастыратын жүріп -  тұрудың белсенді 
тәсілдерін пайдаланатын сяхат
B) Бірдей шарттағы бір маршрут бөйынша бірнеше адамның бірлескен 
саяхаты
C) Тур фирманың алдын ала жасаған бағдарламасы бөйынша эрбір



туристің жасаған саяхаты
О) Баска елде тұратын тұлғанын бір ел бойынша жасаған саяхаты 
Е) Өте жоғары бағамен дербес кызмет көрсететін бір немесе бірнеше 
адамнан тұратын тәуелсіз саяхат
38. Турнзм жүйесінің негізінде кандай екі субжүйе бар?
A) Туризм объектісі мен субъектісі
B) Туристік саясат пен туристік инфрақүрылым 
Г)) Туроператор мен турагент
C) Туристік өнім мен тур
Е) Туристік аймак пен туристік инфракұрылым
39. Қызметтің негізгі түрі туристік қызмет болып табылатын заңлы 
түлғалар:
A) Туристік үйым
B) Туристік индустрия
C) Турнстік кэсіпорын 
О) Туристік аймак
Е) Туристік нарык
40. Бр жерге немесе сол жердегі баска елге туризм максатында 24 сағаттан 
аспайтын уакытқа уакытша келген жеке түлға:
A) Экскурсант
B) Гид
C) Туризм менеджері 
О) Уәкіллетті орган 
Е) Турист

IV нүеқа

1. Іскерлік, діни, этникалык:
A) Туризм түрлері
B) Туристердің түрлері
C) Туристік нарык сегменттері 
П) Туризм
Е) Өтімділіктің мақсатты нарыктары
2. Халыкаралык туризмнін күрамына кіреді:
A) Кіру жэне шығу
B) Шығу жэне ішкі
C) Кіру және ішкі
Б) Инкаминг және инсайдинг 
Е) Аутгоинг және инсайдинг
3. ҚР —ң азаматы жэне ҚР -  да түратын түлгалардың баска елге саяхаты:
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A) шығу туризмі
B) келу туризмі
C) ішкі туризмі 
[)) инкаминг
Е) инсайдинг
4. Мемлекеттік шекараны кесіп өтумен байланысты емес жэне туристен 
рэсімдерді сактауды талап ететін саяхат:
A) ішкі туризмі
B) халыкаралык туризм
C) ұйымдастырылмаған туризм 
[)) ұйымдастырылған туризм 
Е) жеке туризм
5. Туристерге уақытша келген елдегі туристік ресурстармен таныстыру 
жөнінде экскурсиялык -  ақпараттык, ұйымдык кызмет көрсететін 
кэсіби даярланған жеке тұлға:
A) гид
B) турист
C) турағент
[)) туроператор 
Е) тур менеджер
6. Белгіленген мерзімдер шенберінде белгілі бір маршрут бойынша жасалған 
саяхатты қамтитын туристік қызмет көрсетулер кешенін не деп атайды?
A) тур
B) пәкидж тур
C) өзіндік тур 
Г)) өзіндік тур
Е) барлығы дұрыс
7. Туристік кызмет кешенін алуға кұқыкты растайтын құжат:
A) туристік жолдама
B) туристік ваучер
C) туристік агенттіктің анықтамасы 
О) тұтынушынын төлқұжаты
Е) туристік оператордың аныктамасы
8. Бір жерге, елді мекенге, аумаққа немесе сол жердегі баска елге туризм 
максатында 24 сағаттан аспайтын уақытқа уакытша келген жеке тұлға:
A) экскурсант
B) турист
C) гид
О)экскурсовод
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Е) турагент
9. ҚР-ң аумағында тұракгы тұрмайтын адамдардың ҚР шегіне келу 
саяхаты:
A) келу туризмі
B) шығу туризмі
C) ішкі туризмі
О) саяхатка жатпайды 
Е) іс -  сапар саяхаты
10. БТ¥ қай жылы кұрылды?
А) 1968 ж. В) 1955 ж. С) 1906 ж. О) 1911 ж. Е) 1991 ж.
11. Қазакстан БТ¥ -  ға кай жылы кірді?
А) 1993 ж. В) 1995 ж. С) 1996 ж. Б) 1994 ж. Е) 1997 ж.
12. БТ ¥ жоғарғы органы:
A) бас ассамблея
B) атқарушы кенес
C)секретариат 
Г)) президиум 
Е)пленум
13. Қонақ үй бөлмелерінің бас жинауына не кіреді:
A) барлығы дүрыс
B) кабырға жуу
C) матрастрады тазалау 
Э) әйнектерді жуу
Е) есіктерді жуу
14. Мәзірдің бір түрі. Қымбат мейрамханаларда қолданылады. 
Әрбір үлестің жеке бағасы көрстеіледі:
A) А ля карт
B) Дю жур
C)табльдот 
О) мәзір
Е) барлығынын жиынтығы
15. Бір немесе екі орындык нөмірден түратын вагон қалай аталады?
A)ротель
B) мотель
C) флотель 
О) ботель 
Е) фотель
16. Версаль дегеніміз не?
А) Салтанатты сарай -  саябақ жарасымдылығы
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B)камал
C) мұражай 
О) кала
Е) какрп
17. Туризм түріне жатпайды:
A) Мейрамхана
B) Әлеуметтік
C) Экология 
[)) Іскерлік 
Е) Діни
18. Туризм саласынын кай кызметкері міндетті түрде Республиканың 
азаматы болуы тиіс?
A) Гид -  экскурсовод
B) Турфирма менеджері
C) Қонак үйдің бас менеджері 
Э) Даяшы
Е) Өндіріс меңгерушісі
19. Курорттар және отельдер туроператорларга көптеген жеңілдіктер беріп 
және оларга комфортты бага саясатын қүрып, оның функциясын жүзеге 
асырады:
A) Операторлық лоббидің
B) Жылжытудың
C) Новаторлык
О) Бюджетті кұрудың 
Е) Интеграциянын
20. Туристі тамақтандыру және орналастыру мекемесі нені кұрайды?
A) туристік супраструктураны
B) Туристік инфракұрылымды
C) Туристік нарыктың коньюктурасын 
О) туристік кызметті
Е) туристік индустрияны
21. Іскерлік максаттағы қонак үйлерге қатысты талаптарды көрсетіңіз:
A) Мәжілістерді өткізуге күндізгі уақытта жүмыс істейтін үлкейтілген 
кабинет -  нөмірлердің болуы

B) Қалалық орталыктардан алыс және көгалдандырылған жерлер арасында 
орналасу
C) Тиісті кызмет пен туристерге автокөлік коятын орындарды беру
Г)) Туристерге белсенді демалудың кең колемді қызметтер жиынтығын 
үсыну
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Е) Туристерді киім ауыстыратын жермен, жалпы асханамен және жалпы 
дәретхана орындарымен қамтамасыз ету
22. Демалу максатындағы қонак үйлерге катысты талаптарды көрсетіңіз:
A) спортпен айналысуға когалдандырылған территорялардың болуы
B) Тиісті қызмет пен туристерге автөкөлік қоятын орындарды беру
C) Қонатын жер кейбір карапайым жағдаймен жабдықталады 
О) Нөмірлік қорда бір орынды нөмірлерд
Е) Бөлме киім ауыстыратын жермен, жалпы асханамен және жалпы 
дәретхана орындарымен камтамасыздандырылған
23. Мотельге сипаттама беріңіз:
A) Жолдар жанында орналасу
B) Рекреациялык үй
C) Көгалдандырылған территориялардың болуы
В) Нөмірлік қорда бір орынды нөмірлердің аса көп болуы 
Е) Нөмірілк қорда екі орынды нөмірлердің аса көп болуы
24. Апарт -  отельге сипаттама беріңіз:
A) өз -  өзіне қызмет көрсетуге арналған
B) бизнесмендерге максималды ыңғайлыкты үсыгу
C) орналасу орны ретінде жабдықталған судно үсынылады 
0)белсенді орналастыру тәсілдері бар маршрутта орналасу 
Е) эксплуатациядан алынған су суднасы
25. Туристік базаға сипаттама беріңіз:
A) белсенді туристік маршруттарда және табиғи жерлерде орналаскан
B) пәтерлерден түрады
C) кәсіпкерлерге максималды ыңғайлык
В) жеңіл материалдардан қүрылған үй
Е) жалғыз қызмет көрсетіледі — орналастыру
26. Қонак үйге сипаттама беріңіз:
A) Қонак үй қызметтердің минималды жиынтығын үсынады
B) бизнесмендерге максималды ыңғайлықты үсыну
C) эксплуатациядан алынған транспортта орналасуды үсынады
В) демалу мақсаттағы колданатын жеке түлғаньщ рекреациялык үйі 
Е) жолдар жанында орналасу
27. Курортты қонақ үйге сипаттама беріңіз:
A) Рекреация жэне демалу максатында келген туристреге кызмет көрсету
B) Қаланьщ орталығында орналаскан
C) мәжілістерді өткізуге жағдай жасайды
Б) Жеке тамақ дайындау үшін асханамен жабдықталған
Е) негізі клиент компаниялар болып саналады, олар форумдарды демалумен
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үйлестіреді
28. Пансионатка сипаттама беріңіз:
A) конактарға қызмет көрсететін белгілі бір жанұяның үй»
B) Бөлме төсектермен жабдыкталған жылжымалы вагон
C) судағы үлкен отель
Е) каланың орталығында орналасқан
29. Кемпингке сипаттама беріңіз:
A) Туристерге түнеу үшін палаткаларды және жазғы үйлерді үсынады
B) Іскер адамдарға қызмет көрсетуге бағытгалған
C) Демалу максатында колданатын жеке түлғаның рекреациялық үйі 
Э) Жылжымалы конақ үй
Е) Бөлме киім ауыстыратын жермен ,жалпы асханамен жэне жалпы 
дәретхана орындарымен камтамасыздандырылған
30. Ротельге сипаттама беріңіз
A) Орналастыру үшін жабдықталған судно
B) Бөлме киім ауыстыратын жермен, жалпы асханамен жэне жалпы 
дәретхана орындарымен қамтамасыздандырылған
C) кен ауқымды қызметтер жиынтығын жэне жоғарғы деңгейдегі 
комфортты үсынады
О) жаксы мамаңдардың жэне үлкен штаттың болуы 
Е) Қонактарға қызмет көрсететін белгілі бір жанүяның үйі
31. Бунгалоға сипатгама беріңіз:
A) Жеңіл материалдардан күрылған үй
B) Жылжымалы қонақ үй
C) Судағы үлкен отель
Э) Когалдандырылған территориялардың болуы
Е) Демалу мақсатта қолданатын жеке түлғаның рекреациялық үйі
32. Бір немесе екі орындық нөмірден түратын вагон:
A) Ротель
B) Ботель
C) Флотель 
Ә) Бунгало 
Е) Қонақ үй
33. Ротель, ботель, флотель терминдері мынаған жатады:
A) Қонак үй түрі
B) Мейрамханалар түрі
C) Әуежайдың атаулары
Э) Супермаркеттердің атаулары 
Е) Менюдің түрі
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34. Қонак үйдегі көрсететін кызметтер мыналарға бөлінеді:
A) Негізгі жэне қосымша
B) Бірінші орынды жэне екінші орынды
C) маңызды жэне маңызды емес 
П) жай жэне күрделі
Е) үзак мерзімді жэне кыска мерзімді
35. Қосымша кызметтерге мысал келтірініз:
A) түтынушылардың талғамына байланысты қосымша төлейтін 
қызметтермен қамтамасыз ететін қызметтер жиынтығы
B) Жолдама кіргізілген кызметтер
C) ваучерге кіргізілген кызметтер
0)түтынушылардың талғамына байланысты емес косымша төлейтін 
кызметтермен қамтамасыз етеін қызметтер жиынтығы 
Е) негізгі қызметтер жиынтығы
36. Хостел -  бүл:
A) қымбат емес студентгік үй
B) өте кымбат қонак үй
C) АҚШ -  ғы балалар үйі 
О) Судағы қонақ үй
Е) Емхана
37. Қонақ үйдің негізгі классификаңиялык жүйелері:
A) Жүлдыздар, тәж, әріптер жүйесі
B) Рим ңифрлары
C) Мемлекеттік рэміздер 
0 )  Жануарлар бейнесі 
Е) Иероглифтер
38. Қай елде отель дэрежесі кілтпен белгіленеді:
A) Швеция
B) Австрия
C) Австралия
В) АҚШ
Е) Жапония
39. Жүлдыз жүйесін қолдайтын елдер:
A) Франция, Австрия,Венгрия,Ресей
B) Жапония, АҚШ, Австралия, Швеция
C) Монғолия, Қытай
П) Қырғызстан, Өзбекстан, Тэжікстан 
Е) Нидерланды, Германия
40. Тәж жүйесін қолданатын ел:
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A) Үлыбритания
B) Швеция
C) Австрия 
Ә) Австралия 
Е) АҚШ

V нұска

1. Қонак үйді эксплуатациялау режимі бойынша былай ажыратылады:
A)таңертеңгі, күндізгі, кешкі, түнгі.
B)айлык
C) кварталды әрекет.
(3) жылдык
Е) толық жылдык ,маусымдык.
2.Қонақ үйдің түргын бөлігіне не жатады
A) банкеттік, би залы.
B) конактардың түнеуіне арналған орындар.
C) түргындардың тамактану секторы.
Б) іс бабында кездесуге арналған бөлме.
Е) спорттық бөлмелер.
3. Қонак үйдің бір кісілік жататын орнындағы вестибюльдін ауданы қанша
A) 0,3 метр.кв 1,7 метр .кв.-дейін.
B) 3 метр.кв.-тан 5 метр.кв.-дейін.
C) 2 метр .кв.
Ә) 3,5 метр.кв.-тан 7,5 метр.кв.
Е) 0,1 метр.кв.
4. Қонақ үйдің түрған бөлігінін күрамына жататындар :
A) номерлер
B)коридорлар
C) баспалдакты -лифті холлдар.
Ә ) кезекші қызметшілер бөлмесі 
Е) арлык жауап дүрыс
5. Орналастыру кызметінің міндеті кандай?
A) қызметшілердің енбегін үйымдастыру
B) потенциалды түтүнушыға қызмет көрсету безендіру
C) қүрал -жазбдықтарды орналастыру 
О) кызметшілерді баскару
6. Қонак үйде бизнес -орталығы қандай мақсатта үйымдастырылады
A) Көңіл кетеру үшін
B) экскурсия үйымдастыру үшін
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С) жұмыс жэне професионалды карым -  катынас үшін 
Б) демалу үшін 
Е) рекация үшін
7. Қонақтарды қарсы алу және шығарып салуға арналған бөлімшелер тобы;
A) түрғын бөлігі
B) көңіл көтеруге арналған бөлімше
C) вестюбиль бөлімшесі
Б) сауда -түрмыстық -қызметіне арналған бөлімше 
Е) Қызметке арналған болмелер
8. Қандай номерлер әлемдік тәжірбиеде өте кеңінеі таралған
А)Үш болмелі В) Көп бөлмелі С) Екі бөлмелі
Б) Бір бөлмелі Е) Барлық жауап дүрыс
9. Қонак үйдің визиттік картасы болып табылатыны
A) номерлердің интерьері
B) вестибюль интерьері
C) фасадты әшекейі
Б ) ғимараттың жоспары 
Е) швейцардың сырт бейнесі
10. Қандай қызмет бөлімі номерлерді брондау, қабылдау, тіркеу жэне 
орналастыру жүмыстарымен айналасады, сонымен катар номер ішінде 
туристерге қызмет көрсетуді қамтамасыз етеді
A) экімшілік
B) номер қорын басқару кызметі
C) коммерциялық қызмет 
Б ) көмекші қызмет
Е) инженерлік кызмет
11. Қай қызмет бөлімі конақ үй кешенінің барлық кызмет түрлерін 
баеқаруды үйымдастыруға жауаыпты, сонымен қатар қаржылық жэне 
мамандармен қамтамасыздарндыру мэселелерін шешеді
A) инженерлік
B) экімшілік
C) бугалтерлік
О) көмектші қызметтер 
Е) номер қорын басқару қызметі
12. Қандай қызмет бөлімі кондиционерлік жылумен қамтамасыздардыру, 
санитарлы -техникалық күралдардың, теледидар мен байланыс жүйелерінің 
қызметіне жағдай жасаумен айналысады
A) әкімшілік
B) коммерциялық
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С) инженерлі -техникалык 
Б) көмекші қызметтер 
Е) номер қорын басқару қызметі
13. Номерін қорын баскару қызметінің кұрамына кіретіндер
A) секраториат, қаржылық қызметі, кадр қызметі
B) комерциялык директор, маркетинг кызметі
C)номерлерді эксплуатациялау менжері, кабылдау және орналастыру 
кызметі, біріккен сервстік қызмет
Э) бас инженер, жөндеу қызметі, байланыс қызметі 
Е) бөлмелерді жинау кызметі, бухгалтерия, секретариат
14. Қонақ үй шаруашылығының жэне конақ жайлылык индустриясының 
мэні мен маңызы
A) жоғары пайда табу
B) түтынушылардың жіне шарушылықтағы субъектерлердін мүддесін 
қорғайтын индустриялды жэне қауыпсіз сервис қүру
C) туризмде ірі инвестициялык портфельдер күру
Ә) туристермен түрғындарды номер қорымен қамтамасыздандыру 
Е) сервис сферасында жүмыс орындарын қалыптастыру жэне 
қамтамасыздандыру
15. Жүлдыз принципібойынша классификаңиялау жүйесі мына елдерге 
жатады
A) Франция, Австрия, Венгрия, Египет, Қытай, Ресей
B) АҚШ, Югославия, Италия, Португалия
C) Англия, Румыния, Турция, Жапония
I)) Қазакстан, Израиль, Испания, Ресей 
Е) Канада, Польша, Румыния, Корея
16. Қай елдерде қонак үй классификациясында әріптер жүйесі қолданылады:
А) АҚТП В) Англияда С) Грецияда О) Францияда Е) Жапонияда
17. Қай елдерде үй классификациясында тэж жүйесі колданылады
А) АҚШ В) Грецияда С) Францияда Б) Жапонияда Е) Ұлыбританияда
18. Мотельдегі қызмет корсету былайша сипатталады
A) жоғаы сапа, жаксы маманданған қызметшілер
B) шектеулі денгей, шектеулі кызметшілер саны
C) Қызметтің кең көлемдегі тізімі, кызметтің барлық түріне арналған 
қызметшілер
Б) Шектеулі қызмет корсету,өзіндік қызмет көрсету 
Е) Қызметшілердің аз саны түсындағы орташа деңгей
19. Ең кымбат конак үй кешені қайда орналаскан
А) АҚШ-та В) Англияда С) Сан-Францискода
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Б) БАӘ-де Е) Жапонияда
21. Мотельдің шарттары
A) Элитарлы, қымбат жабдыкталған бөлмелер, бағалай білетіндерге 
арналған
B) кымбат жиһаз жэне сантехникалык кондырғы, үлкен фойе, 
мейрамханалар
C) толык жиһаздалған пәтер іспеттес
Ә) карапайым жэне тез кызмет корсету, фойе мен тамак жүйелігі жоқ 
Е) конак үйге үксас, кішігірім фойе, кафетерий, асхана
22. Бес жүлдызды конақ үй номерлеріндегі телефондарға кандай талаптар 
койылады
A) телефон баска конақ үй бөлмелерімен тікелей байланыс үшін, 
қаламен, елдермен, калааралық сөйлесу үшін, ванна бөлмесіндегі 
телефон
B) ішкі байланыс үшін конырау, үялы телефон
C) ішкі телефон, жеке өтініш бойынша калалық телефонды косу
О) конақ үй коммуаторы арқылы ішкі жэне сыртқы байланыс үшін 
телефон
Е) баска қонақ коммуаторы аркылы ішкі жэне сыртқы байланыс үшін 
телефон
23. Екі жүлдызды қонак үйді жылыту жүйелегіне кандай талаптар 
койылады
A) кажетгілік бойынша жылыту маусымға және жергілікті 
жағдайларға байланысты
B) қажеттілік бойынша жылыту, бірак номер ішінде косымша, жеке 
кағидалау, суыту және жылулық комфорт
C) орталық жылыту базасында қажеттілік бойынша жылыту, бірақ 
номер ішінде қосымша, жеке қадағалау, суыту жэне жылулық 
комфорт
В) орталык жылыту базасында қажеттілік бойынша жылыту, бірак 
номер ішінде қосымша, жеке кағидалау, ауа райына байланысты 
бүкіл жыл немесе маусым бойында эр түрлі климат зоналарында 
суыту, коғамдық бөлмелерде жэне номерлерге жеке кондиционерлеу.
Е) орталык жылыту базасында кажеттілік бойынша жэне номерлерге 
жылыту, тек кана УІР конақтарға арналған кондпционерлеу
24. Бес жүлдызды қонақ үйдегі бір орынды номердің ауданы қанша
A) бес метр квадрат
B) сегіз метр квадрат
C) он метр квадрат
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I)) он үш метр квадрат 
Е) жеті метр квадрат ,
25. Бес жүлдызды қонак үйді жылыту жүйелігіне қандай талаптар қойылады
A) орталық жылыту базасына кажеттілік бойынша жылыту, бірақ 
иомер ішінде косымша ,жеке кадағалау, ауа-райына байланысты 
бүкіл жыл немесе маусым бойында эр түрлі климат зоналарында 
суыту, қоғамдык бөлмелер және нөмерлерде жеке кондиционерлеу
B) орталық жылыту базасында кажеттілік бойынша жылыту, тек қана 
УІР конақтарға арналған кондиционерлеу
C) орталық жылыту базасында қажеттілік бойынша жылыту, бірак 
номер ішінде қосымша, жеке қадағалау, суыту және жылулык 
комфорт.
0) кажеттілік бойынша жылыту, бірак орталық жылыту базасында.
Е) барлық жауабы дүрыс
26. Төрт жүлдызды қонак үйдегі екі орынды номердің ауданы канша?
A) он төрт метр квадрат
B) сегіз метр квадрат
C) он метр квадрат
Э) он жеті метр квадрат 
Е) алты метр квадрат
27. Коридоршының басты кызметі болып табылатыны:
A) қонақтарды ертіп жүру, жүкті бөлмелерге әкелу
B) ресмилік емес деңгейде қонактарды қарсы алу
C) УІР қонақ үшін номерді резервілеу
О) қонақ үй жоспары жайында консультация жэне үстіртін экскурсия 
Е) іскерлік тапсырмаларды орындау
28. Консьержаға тән қызмет:
A) ресмилік емес деңғейде конақтарды карсы алу
B) қонақтарды ертіп жүру, жүкті бөлмелерге әкелу
C) мейрамханадағы столды үйымдастыру, авиа рейске орьгады 
брондау, сауданы үйымдастыру
О) іскерлік шешім сөзге алып бару.
Е) УІР қонақтың автокөлігі үшін автотүракты орын резервілеу
29. ҮІР - сөзінің мағынасы:
A) эксклюзивті күкықтары бар түлға
B) түлғаның ерекше идентификациясы
C) ерекше корғауға алынған түлға 
О) ойын шеңберінен тыс түлға
Е) ете манызды тулға
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30. «Қонақтык цикл» неден басталады?
A) номерге жайғастыру
B) келу барысында тіркеу
C) алдын ала акы төлеу 
0 ) номерді резервілеу 
Е) трансфер.
31. Номердің күнделікті және күнара жиналуын кім қадагалайды?
A) кастелян 
Б) метрдотель
B) горничная 
Г) консьерж 
Д) коридоршы
32. Номер бөлмесінің кеңістігі кандай зоналарга бөлінеді?
A) классикалык
B) функционалдық
C) регламенттелген 
О) пайдаланылатын 
Е) санитарлы
33. Қонақтарды қабылдау ненің негізінде іске асырылады?
A) келушілердің күжаттарымен
B) залогка салумен
C) қауіпсіздендіру кагазымен 
О) кедендік декларациясымен 
Е) жасыл картамен
34. Қонақ үйдің міңдетін, қызметін аныктаңыз:
A)улкен
B) іскерлік
C) кіші
О) жүлдызды 
Е) барлық жауап дүрыс
35. Қонақ үйлердің барлык категориясына арналған минималды номерлер 
саны:
А) 5 В) 7 С) 10 Б ) 12 Е) 15
36. Қонак үй интерьері авторлык өнер туындыларымен әшекейленуі керек:
A) барлык конақ үйлерде
B) екі жүлдызды
C) үш жүлдызды
О) төрт жүлдызды 
Е) бес жүлдызды
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37. Қандай жұлдызды конак уйде жылдам лифтінін (2 жук тасымалдауга 
жэне 4-5 адамдарға арналған) 3-4 орналасқан?
A) екі жұлдызды
B) үш жүлдызды
C) төрт жүлдызды
I)) бес жүлдызды
Е) барлык конак үйлерде болуы керек
38. Қандай отель номерлерінде коммутатор аркылы ішкі жэне сырткы 
байланыска арналған телефон қүрылған?
A) бір жүлдызды 
Б) екі жүлдызды
B) уш жүлдызды 
Г) төрт жүлдызды 
Д) бес жулдызды
39. Төрт жүлдызды конак үйдегі бір орынды номердің ауданы болу керек:
A) төрт метр квадрат
B) алты метр квадрат
C) сегіз метр квадрат 
Ә) он метр квадрат
Е) он екі метр квадрат
40. Үш жүлдызды конак үйдегі екі орынды номердің ауданы болу керек:
A) он метр квадрат
B) он екі метр квадрат
C) он торт метр квадрат 
О) он алты метр квадрат 
Е) он сегіз метр квадрат

VI нүска

1. Жабык, барлық автокөліктерге бірдей қызмет көрсететін автотүрақ неше 
жүлдызды отельге тән?
A) екі жүлдызды
B) үш жүлдызды
C) торт жүлдызды 
О) бес жүлдызды
Е) барлық категорияларда
2. Туристік кызмет қандай отельге тән?
A) екі жүлдызды
B) үш жүлдызды
C) торт жүлдызды



Б ) бес жұлдызды 
Е) барлык категориялар
3. Төрт жұлдызды отель жұмысшылары неше шет тілін білуге міндетті?
A) бір
B) екі
C) үш 
Э)төрт 
Е) бес
4. Қандай қонақ үй кызметшілері униформа киюге міндетті?
A) екі жүлдызды
B) уш жүлдызды
C) төрт жүлдызды 
Э) бес жүлдызды
Е) барлык категориялар
5. Терезе арқылы желдеткіш болуы кажет:
A) номерлерде
B) мейрамхана залдарында
C) ас уйде
О) қызметшілер бөлмесінде 
Е) барлық корсетілген бөлмелерде
6. Үш жүлдызды отельдін он номеріне арналган стандартты кызметшілер 
саны:
A) 2
B) 4
C) 5 
О) 8
Е) 10

7. Қандай қонак уйлерде қызметшілердін демалысына жағдай жасалынған?
A) 2 жүлдызды
B) 3 жүлдызды
C) 4 жүлдызды 
Э) 5 жүпдызды
Е) барлык категорияларда.
8. Автотуристердің орналасуына арналған орындар
A) туристік приют
B) кемпинг
C) турбаза 
О) Флайтель 
Е) Флотель
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9. Консерженің жұмыс орны:
А ) портье столының артында
B) отель вестибюлінде
C) отель клубында 
Ә) мейрамханада 
Е) банкеттік
10. Іскерлік конак үйлердің мейрамханасында орындардьщ түрғын 
орындарына катысты саны төмендегідей болуы керек:
A) көп
B) аз 
С ) тен
□) бәрібір 
Е) әр түрлі
11 .Мейрамхана залындағы маңызды түлға?
A) можадром
B) менеджер
C) метрдотель 
О) маркшейдер 
Е) маркетолог
12. Мейрамхана ас үйіндегі өндірісті тапсырмаларды орындау нормасының 
олшем бірлігі:
A) куверт
B) клеверт
C) кларнет 
О)конверт 
Е) кубрик
13. Отельдегі күзет кызметі мынаған кіреді.
A) номерлік қор
B) портье кызметіне
C) отель экімшілігіне 
Б ) денсаулык клубы 
Е) швейцар бөлімшесі
14. Отельдің даму стратегиясын кім аныктайды?
A) белімшілерді басқарушылар
B) бас директор
C) орындаушы директор 
Э) конак үй иесі
Е) барлық колектив.
15. Іскерлік қонак үйдің орналасу жері?



A) каланың тыныш ауданында
B) экімшілік, сауда жэне баска да қаланың орталыктарында
C) табиғатта
П) аэропорт, темір жол, авто бекеттері аудандарында 
Е) бэрібір.
16. Алматы қаласында канша бес жүлдызды отель бар?
A) бір
B) екі
C)үш 
П)төрт 
Е) бес
17. Алматы қаласындағы "Достык" отельі неше жүлдызды?
A) бір жүлдызы
B) екі жүлдызды
C) уш жүлдызды 
О) төрт жүлдызды 
Е) бес
18. Іскерлік конак үйлер вестибюлінде бардың болуы міндетті ме?
A) иә
B) Жок
C) түрғылыкты орындардың санына байланысты 
О) интерьерғе байланысты
Е) бэрібір
19. Қонак уй швейцары түтынушының заттарын номерге апаруға міндетті 
ме?
A) иэ
B) Жок
C) егер түтынупы өтінсе 
О) косымша акыға
Е) Швейцардың қалауына байланысты.
20. Отель тұрғындарына клубтын кызметтер бар ма?
A) Иә, егер конақ УІР түлға болса
B) Жок, клуб мүшесі тек кана жергілікті түрғындар
C) Иә, егер түтынушы сүраныс жасаса
О) уакытша түрғындарға арналған клуб болса 
Е) Иә, егер түтынушы жаксы төлесе.
21. Көне Грецияда қонактарды орналастыруға арналған орындар:
A) түрғылықты аудандар
B) «диаген бөшкелері»
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С) кавериалар 
Г)) таверналар 
Е) корейко
22. «Хайатг Ридженси» конак үй тізбегінің негізін калаушы милионер
A) Статлер
B) Хилтон
C) Хайатг 
О) Прицкер 
Е) Корейко
23.0рта гасырларда Европадағы түрғын аулалары мына территорияларға 
орналаскан:
A) сюзерендер
B)соверендер
C) порттар
Ә) монастырлар 
Е) камалдар
24. «Қазақстан» конак үйі неше этажды?
A) 20 этажды
B )25 этажды
C )30 этажды 
Б) 35 этажды 
Е) 40 этажды
25.«Қазакстан» конақ үйі неше жүлдызды?
A) 1 жүлдызды
B) 2 жүлдызды
C) 3 жұлдызды 
Б ) 4 жүлдызды 
Е) 5 жүлдызды
26. Кай жылы Д Т¥ конақ үй классификация критерийлерінің аймак аралық 
үндестігін қабылдады?
A) Римде 1957 жылы
B) Мадридте 1989 жылы
C) Токиода 1991 жылы 
Б ) Парижде 1997 жылы 
Е) Москвада 2000 жылы
27. Судағы демалысты калайтын туристер нені тандайды?
A) мотельдерді
B) флайтельдерді
C) флотельдерді
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О) курортты қонак үйлерді 
Е) тур базаларды
28. Алматы қаласындағы отельдердінң орташа толтырылуы мына пайызды 
күрайды:
A) 12-15%
B) 20-25%
C) 37- 40%
П) 50-60%
Е) 70-75%
29. «Жібек жолы» туристік компаниясы кай конақ үйді баскарады?
A) «Жетісу»
B) «Сонар»
C) «Алматы»
В) «Отырар»
Е) «Әлия»
30. ҚР —ң азаматы және ҚР -  да түратын түлғалардың басқа елге саяхаты:
A) шығу туризмі
B) келу туризмі
C) ішкі туризмі 
Б)инкаминг
Е)инсайдинг
31. Мемлекеттік шекараны кесіп өтумен байланысты емес және туристен 
рэсімдерді сақтауды талап ететін саяхат:
A) ішкі туризмі
B) халықаралық туризм
C) үйымдастырылмаған туризм 
П) үйымдастырылған туризм 
Е) жеке туризм
32. Туристерге уакытша келген елдегі туристік ресурстармен таныстыру 
женінде экскурсиялық -  акпараттык ,үйымдық кызмет корсететін кэсіби 
даярланған жеке түлға:
A) гид
B)турист
C)турагент
Ә)туроператор 
Е) тур менеджер
33. Белгіленген мерзімдер шеңберінде белгілі бір маршрут бойынша 
жасалған саяхатты камтитын туристік кызмет көрсетулер кешенін не деп 
атайды?
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A) тур
B) пәкидж тур
C) өзіндік тур 
П) өзіндік тур
Е) барлығы дұрыс
34. Туристік кызмет кешенін алуға қүкыкты растайтын кұжат:
A) туристік жолдама
B) туристік ваучер
C) туристік агенттіктің анықгамасы
В) тутынушының төлқұжаты
Е) туристік оператордың анықтамасы
35. Бір жерге, елді мекенге, аумаққа немесе сол жердегі басқа елге туризм 
мақсатында 24 сағаттан аспайтын уақытка уакытша келген жеке тұлға:
A)экскурсант
B) турист
C) гид
О)экскурсовод 
Е)турагент
36. Заңды түлғалардың өзінің туристік онімдерін жылжыту мен сату 
жөніндегі занды түді алардың кызметі қалай аталады?
A) туроператорлық
B)экскурсиялық
C) рекреациялык 
Б) турагенттік 
Е) анимациялык
37. Өзіндік туризм анықтамасы:
A) Туристер оз бетімен үйымдастыратын жүріп -  түрудың белсенді 
тэсілдерін пайдаланатын сяхат
B) Бірдей шарттагы бір маршрут бойынша бірнеше адамның бірлескен 
саяхаты
C) Тур фирманың алдын ала жасаган бағдарламасы бойынша әрбір 
туристің жасаған саяхаты
О) Басқа елде түратын түлғаның бір ел бойынша жасаған саяхаты 
Е) Өте жоғары бағамен дербес қызмет көрсететін бір немесе бірнеше 
адамнан түратын тәуелсіз саяхат
38. Туризм жүйесінің негізінде қандай екі субжүйе бар?
A) Туризм объектісі мен субъектісі
B) Туристік саясат пен туристік инфрақүрылым 
I')) Туроператор мен турагент
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С) Туристік өнім мен тур
Е) Туристік аймак пен туристік инфракұрылым
39. Курортты конақ үйге сипаттама беріңіз:
A) Рекреация жэне демалу мақсатында келген туристерге қызмет 
көрсету
B) Қаланың орталыгында орналаскан
C) Мәжілістерді өткізуге жагдай жасайды
В) Жеке тамак дайындау үшін асханамен жабдықталған 
Е) Негізгі клиент компаниялар болып саналады, олар форумдарды 
демалумен үйлестіреді
40. Қонак үй әкімшісінің ережесі:
A) Үстел артында түрып түрады
B) Үстел артында отырып түрады
C) Үстел артында жатып түрады 
П) Үстел артында кисайып түрады 
Е) Дүрыс жауап жоқ



«ҚОНАҚ ҮЙ ШАРУАШЫЛЫҒЫ» БОЙЫНША СӨЗДІК
Акватель -  көлік кұралы сенімді конак үй ретінде қолданылатын 

стационарлық кеме.
Акватерапия -  судын әсерлерімен емдеу.
Аккредитация -  өнім сапасынын стандарттарға сай екенін ресми 

түрде анықтайтын үрдіс.
Акт -  бүл жағдайда бірнеше түлға кұрастырған жэне аныкталған 

фактілер мен оқиғаларды растайтын күжат.
А ля карт ( а 1а сагіе ) -  бүл әрбір тағам өзінің бағасымен

корсетілғен мәзір түрі. Мүндай мэзір түрін француздык сервиске 
маманданған кымбат мейрамханалардан кездестіруғе болады. Бүл жоғарғы 
дәрежедегі мейрамханаларда болады. Себебі, мүндай мейрамханаларда және 
конақ үйлерде қымбат және лайықты жағдай жасалған.

«А-ля пард» мәзірі -  бүл мэзір үстел үстінде бүктеледі, жиналады 
немесе конак үй номерінің есігіне қыстырылады. Оған конак кай уақытта, 
қандай тамакқа тапсырыс беретінін жазады (отельдерде қолданылады).

Алдын -  ала төлеу -  сатушымен белгіленген келісім бойынша сатып 
алушының сүраған туристік кызметтерді олары түтынғанға дейін төлеу.

Аннуляция -  турист немесе туроператоор/турагенттің келісім 
бойынша шарттарды орындауынан жазбаша ауытқуы.

А парт ( а р а г і) -  түтынушыларға мәзірден тағам мен сусын таңдау 
кезінде дайындау уақытын ескертетін мәзір түрі. Бүл мэзір курортты қонак 
үйлердегі, демалыс үйлеріндегі, пансионаттардағы мейрамханаларда жиі 
кездеседі.

Апарт — отель -  қонақтардың санына қарамастан төленетін 
пэтерлерден түратын қонак үй.

Асхана -  курорттык қонақ үйлерде жэне халықтың эр түрлі 
деңгейіндегі тамақтандыруды үйымдастыруға, жүзеғе асыруға, жайындауға 
бағдарланған тамақтандыру кэсіпорны.

Бальнеотерапия -  ағзаның қорғаныс-қайта қалпына келтіру 
күштерін артгырудың, оның икемделу мүмкіндіктерін жаттыктырудың 
тиімді күралы, ал, аурулар туындаған жағдайда ол функционалдық 
бұзылуларды жоюға немесе азайтуға ықпал етеді.

Багыттайтын жақ -  турист пен карсы алатын жақтың арасьгадағы 
келісім негізінде іске асатын, туристерді олардын уақытша тұратын жеріне 
бағыттайтын үйым немесе жеке кәсіпкер.

Бизнес -  отель -  бизнесмендерге қызмет ету үшін маманданған қонақ
үй.
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Биосфералық корықтар — мэдени мұраны сактау,экологиялык және 
ландшафтық , ғылыми зерттеу жүргізу, сол немесе басқа табиғи зонаға тән 
биссфера генофонын дамьпу, сақтау мақсатында жасалған, арнайы 
корғалатын территорялар.

Блок -  чартер -  жол жүрушілерді тасымалдау үшін коммерциялык 
шарт. Бүл шарт бойынша әуе тасымалдаушы саяхатты үымдастырушыларға 
түрақты болатын рейске тұракты тарифтен төменірек баға бойынша ,бірақ 
сатылған орындарды ескермей орындарды ұсыну.

Бренд - (ағыл. Ьгапсі —тауар белгісі, сауда маркасы, тауар маркасы) - 
маркетинг термині, компания, тауар, онім немесе кызмет туралы акпаратты 
сипаттайтын кешенді түсінік. Дамыған бренд (кігоп§ Ьгапсі) 
тұтынушылардың 60%-ы баска маркалардан соны ерекше тани алатын 
бренд. Ал брендті тұтынушылардың 30%-дан 60%-ға дейінгі көлемі білетін 
болса, оны дамушы бренд деуге болады. Егер 30%-дан аз болса, онда ол 
нашар дамыған бренд.

Ботель -  судың үстіндегі жабдықталған кеме ретінде де 
қолданылатын шағын конақ үй.

Бунгало -  туристерді орнластырудагы жеңіл материалдардан 
жасалатын шағын құрылыс. Көбінесе халықаралық жастра туристік 
орталықтарында орналастырудың қарапайым кұралы ретінде қолданылады. 
Олар тек қана орналастыру кызметін атқарады.

Буфет -  кулинарлык өнімдерді, жартылай фабрикаттарды , халықтық 
сұранысқа ие болатын ыстык жэне салқын сусындарды дайындацу және 
ұсынуға арналған эртүрлі тауарларды сату үшін бағытталған тамақтандыру 
кәсіпорны.

Визалык анкета -  белгілі бір мемлекетгің территорясына кіруге 
рұксат -  виза алу үшін шетел дипломаттық өкілеттілігінің сүранысымен 
адамдар толтыратын сұрау парағы. Визалық анкетадағы сұрақтардың 
көлемі мен мазмұны эр мемлекетке байланысты анықталады.

Гид аудармашы -  туристерге уақытша келген елдегі туристік 
ресурстармен танысу жөніндегі экскурсиялық -  ақпараттық , ұйымдык 
қызмет көрсететін кәсіби даярланған жеке тұлға.

Дәмхана -  тез қызмет корсететін тамактандыру кәсіпорны.
Дәмхананыц ассортименті -  дайындалуы күрделі емес,көпшілік 

сүранысына ие болатын салқын жэне ыстык тағамдар, сонымен қатар 
сусындар.

Демалу -  шаршауды тоқтату, психикалык, физикалык жэне 
интелектуалдық күшті калпына келтіретін психофизикалык процесс.

Дю жур -  кезекші тағамдарды есептейді,күнделікті, сонымен қатар,
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белгілі, арзан, тез дайындалатын тағамдар.
Жартылай пансион -  конақ үй немесе басқа да орналастыру 

орындарында тұру және күн сайынғы 2 реттік тамактандыруды қамтамасыз 
ететін кешендік қызмет көрсету.

Жатақхана -  ұйымдық орналасу жабдығы, кейбір жағдайда 
туристерді орналастыруға қолданылады.

Жеке туризм — жеке сипаттағы қызметтермен байланысты бір 
немесе бірнеше адамдардың саяхаты.

Жүйе — өзара тығыз байланысты элементтердің реттелген жиынтығы.
Жүк нормасы -  тегін өткізу үшін бір жолаушыға рұқсат ететін 

жүктің максималды салмағы. Тегін өткізілетін жүктің нормасы қызмет 
көрсету класына катысты өзгереді.

Дәмхана -  тұтынушыларға тағам, сусын, қышқыл сүт өнімдері, 
кондитерлік бұйымдар және тағы басқа шектелген ассортиментті ұсынатын 
тамақтандыру кәсіпорны. Ойын -  сауық бағдарламалары карастырылады.

Кафетерий -  ыстық сусындарға, сүт, сүт қышқылды онімдер, 
бутерброд, кондитерлік онімдер және сату кезінде көп еңбек операңиясын 
қажет етпейтін баска да тауарларға мамандандырылған тамақтандыру 
кәсіпорны.

Квота -  иеленушімен келіскен шарттар бойынша турфирмаға толық 
кезен немесе бір бөлігіне конақ үйдің немесе жолаушы көлігінің белгілі бір 
бөлінген орындары. Орын квотасын ' алған адамның колданғаын ұшін 
материалдық жауапкершілік бар.

Кемпинг -  авто, мото велотуристерге арналған қала сыртындағы 
жазғы лағерь. Мұнда жазғы үйшіктермен, палаткалармен, жеке тамақ 
дайындау үшін асханалармен жабдықталады; қызмет корсету деңгейлері 
жөнінен кемпингтерде автомобильдерді техникалык қарау, қызмет көрсету 
мен мен жуу кызметтері құрыла алады.

Кейтеринг -  түтынушыларға қалаған жеріне, қалаған уақытында 
шагын мейрамхана үйымдастырушы мейрамхана қызметі. Бүл жеке 
пәтердегі кеш болуы мүмкін немесе яхтадағы кешкі қыдыру.

Кластың томендеуі -  саяхат кезіндегі туристің өтініші бойынша іске 
асатын қызмет көрсетудің жаман жакқа өзгеруі,немесе сатушы қызмет 
көрсетуге сұраныс алып, оны керек деңгейде іске асыруын қамтамасыз ете 
алмауы. Бұл жағдайда сатушы турист өтінген және көрсетілген қызмет 
арасындағы айырмашылықты төлеуі тиіс.

Комиссиондьщ сыйакы -  туристік немесе көліктік қызметтер 
өндеушілердің турағентке, туристреге осы қызметтерді сатқаны үшін 
төленетін ақшалай сыйақы. Комиссиондық сыйақы сатылған қызметтердін
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бағасының пайыздык катынасы арқылы төленеді және турагнеттердің негізгі 
табыс көзі болып табылады.

Комиссиондык ынталандыру сыйакысы - турагентке 
туркызметтердің келісілген көлемнен артық сатқаны үшін комиссиондық 
сыйакы. Ынталандыру комиссиондық сыйақысы турагенттерді 
турқызметтерді көбірек сатуға ынталандыратын шара.

Конгрестік конак үй -  конгрестер мен көрмелерге келетін 
қонақтарға кызмет ету мен кабылдауға маманданған қонақ үй.

Клуб - адамдардың жалпы мақсаты, міндеті, қызығушылығы 
негізіндегі үйым, ол статусы бар занды түлға, клуб жарғысының негізінде 
өз қызметін жүзеге асыратын анықталған адамдар тобынан тұрады.

Курорт -  туристерге туристік кызметтермен қатар демалу 
қызметтерін көрсетуге маманданған кәсіпорын, сонымен қатар, осы 
кэсіпорындар орналаскан мекеме.

Курорттық конақ үй -  демалу және рекреация мақсатымен келетін 
туристерге қызмет ету және кабылдауға маманданған конақ үй.

Күту парағы - қонақ үй немссе көліктегі орындарды брондауды 
күтетін адамдар тізімі. Күту парағы конақ үй немесе көліктегі орындар 
сұраған кұні мен рейстер толық брондалған жағдайда жасалынады. 
Қосымша сұраныстар күту тізімі бойынша қанағаттандырылады.

Қалалық курорттык конақ үй -  компанияның қатысушылары мен 
тұтынушыларының демалыс мақсатына негізделген конакжайлылық 
аясындағы кәсіпорын.

Қонақ үй шаруашылығы -  өндірісті ,мэдени іскерлік объектілерді, 
кала тұргысындағы кұрылым көрсеткішінің инфрақұрылым элементі. 
Әлеуметтік таным дамумен, әлеуметтік -  мәдени қатынасты жүзеге асыру 
интеграциялык процестер жүйесіндегі байланыстарды нығайту тәсілі.

Қонақ үйлердің жіктелуі -  ұсынған қызметтердің сапасы бойынша 
конақ үй ұйымдарын сапасы бойынша конақ үй ұйымдарын бағала жүйесі. 
Бүл сыныптама қызметтердің сапасына эсер етеін барлық факторларды 
ескереді, кұрылыс сапасы мен ғимараттың сэулеті, жалпы қолданылатын 
орындардың жайлылығы,тамак кэсіпорындарының болуы, тұрмыстык 
қызмететрдің орналасуы жэне жұмысшылардын сыныптамасы. Қонақ үй 
сыныптамасының эртүрлі жүйелері бар. Бесжұлдызды сыныптама жүйесі ең 
көп таралған болып табылады.

Қызмет көрсетудің оптималды бағдарламасы - сатып алушының 
кажеттіліктерін жэне қызмет көрсетудің саласы яғни кызметтердің 
кұрамына, олардың көлемі жэне көрсету ретін қадағалайтын бағдарлама.

Мейрамхана -  қонақтарға тамак,сусын кондитер өнімдерінің
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сонымен катар фирманың жэне күрделі дайындаудың кең аукымды 
ассортиментін ұсынатын тамактандыру кәсіпорны.

Мейрамхана бизнесі -  негізгі гигиеналық және заңнамалык 
талаптарга жауап беретін аранйы орында тұтынущыларды тамақпен, 
сусынмен камтамасыз етеін ұйым.

Мейрамхана - клуб -  мейрамханаың бұл типі белгілі бір 
топтағыүнемі келушілер контингентінің уакыт өткізуін, достарымен, 
таныстарымен кездесуіне негізделген болып табылады. Бұл -  кездесудің 
ерекше бір түрі.

Мейрамхана сервисі -  тамақтандыру жүйесіндегі эр түрлі жеке 
тағамдар тұтынуының өсуін көрсететін мәдени -  экономикалык процестер 
динамикасының озіндік әлеуметтік -  ұйымдастырушылык аясы.

Менеджмент -  шаруашылық қызметті және қызметкерлерді, 
әлеуметтік -  экономикалык процестердің ұйымы деңгейінде басқару.

Мәзір -  бүл сату кұралы, кулинарлық идеялар каталогьі жэне он 
тұтынушыларға ұсыну тәсілі.

Мәзірді жоспарлау -  мейрамханаға кандай тұтынушылар келетінін 
болжау, бағалар мен ассортиментті анықтау. Мәзір термині француз созі 
меню, ол тағамдар мен сусыңдардың таңертеңгі, түскі, кшкі астағы тізбесін, 
сонымен катар, асханалар мен мейрамханалардағы рационның қүрылуын 
білдіреді.

Мотель -  автомобиль жолдарының жанында орналасқан конак үй. 
Мұнда автомашиналар тұрағы болады. Сонымен қатар, қызметтер шектеулі, 
оте төмен бағамен ұсынылады.

Ойын -  сауык -  күнделікті өмірдең босансу, көңіл көтеруге 
мүмкіндік беретін, рахатганатын қызмет түрі.

Орналастыру жабдыктарының қызметтері -  туристерді 
орналастыру және қонақ үй, арнайы емдік -  сауықтыру, санаторийлік, 
туристік жэне басқа қызметтерді орындаущылық іс -  кимыл.

Отель -  ірі калда немесе рекреациялық орында кызмет етуші 
қызметкерлері бар, қосымщ\ша қызметтердің кең спектрін 
комфорттылықьың жоғары деңгейін үсынатын қонақ үй кәсіпорнының 
дэстүрлі типі.

Өзіндік туризм - туристер өз бетімен үйымдастыратын жүріп 
тұрудын белсенді тэсілдерін пайдаланатын саяхат.

Пансион - элемдік тэжірибиедегі ең кең таралған орналастыру 
кәсіпорны. Басқа қонақ үйлермен салыстырғанда пансионды жалдау арзан. 
Оның стандартка сәйкес боуы міндетті емес, жұлдыз категриясына 
бөлінбейді.
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Растау кітабы - кызмет көрсету үшін төлемдерін растайтын 
турисгік топпен бірге жүрген гид -  аудармашыларға берілетін кұжат. 
Кітапта кызмет көрсетудің түрі, туристердін саны, төленген қызметтердің 
тізімі көрсетіледі.

Рекреация -  еңбек ету үрдісінде жүмсалган күш пен денсаулықгы 
қалпына келтіру.

Рекреациялык туризм - демалу және емдік үшін болатын саяяхат.
Ротель -  бір немесе екі орындық нөмірден түратын вагон . Асхана, 

әжетхана, киінетін бәлмесі болады.
Сақтандыру полисі -  сактандыру компанияның саяхатшыга 

олардың арасындағы сактандыру туралы келісімді растау үшін берілетін 
қүжат. Бүл кұжатта сақтандыру жағдайында саяхатшыға төленетін 
белгіленген акша сомасы.

Саяжай -  жеке адамдардың меншігіндегі демалу үшін қолданылатын 
ерекше рекреациялық тұрак.

Саяхат маршруты -  туристіц саяхат кезінде ретпен баратын барлық 
пунктер немесе орындардың тізімі, жүретін жолы.

Маусым емес -  туристік саяхаттың төмендеу кезеңі. Маусым еместің 
күнтізбек шекаралары елдің табиғи -  климаттык шарттарымен аныкталады.

Спелеотуризм -  үңгірлерді аралау, зерттеу, танумен байланысты 
саяхат.

С татикалы қ мәзір -  уақытынан бұрын белгілі бір уақыт аралығына 
жасалынған мәзір, оның жалғыз мүмкіндігі себебіне байланысты, 
мейрамханадағы тағамды дайындау сапасы мен бағаларын катаң бақылауға 
негізделген.

Спорттық туризм—  туристердің спорттық максатта жорықтарға, 
жарыстарға қатысуын ұйымдастыратын жұмыстар тобы. Туристік 
жорықтардың қандай жерлерде өткізілетініне және туристік жорыктар 
кезіндегі қолданылатын транспорттық кұралдардың жеке түрлеріне 
байланысты туризм мынадай түрлерден тұрады.

Табльдот -  бір бағамен ұсынылатын кешенді мәзір. Бағасына жеңіл 
астан бастап десертке дейінгі бағалар қосылады

Таверна -  мейрамхана түрі,негізгі аткаратын қызметі - тағамдарды 
ұсыну. Олар катеғорияларға бөлінеді. Категорияларына байланысты 
тағамдар мен сусындар ассортименті интерьер сэйкестігімен бөлінеді. 
Жұмыс істеу уақыты бірнеше сағаттан бір тәулікке дейін.

Такырыптық саябак -  бір такырыпқа сәйкестендіріліп 
ұйымдастырылған саябақ. Мысалы, Ворлд Дисней анимацияларына 
арналған Диснейлэнд.
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Тасымалдаушы - туристердің тасымалдауын әртүрлі көлікпен іске 
асыратын үйым немесе жеке кәсіпкер.

Тасымалдаудың үзақтығы -  саяхатка жүмсалған уакыт.
Топтык билет -  белгілі бір маршрут бойынша бірге жүретін 

туристік топтың барлық мүшелеріне берілген билет. Топтық билет жол 
жүру қүжаттарын толтыру прпоцесін жеңілдету үшін қолданылады. 
Осындай билет топтык тариф бойынша топтык жетекшісінің атына 
мүшелердің санын атап көрсетумен жазылады. Бүл билет саяхат 
жасаушылардың топтан бөлініп, саяхатты жалғыз жалғастыруына кұқык 
бермейді.

Транспорттык кызмет -  негізгі және косымша болып бөлінеді. 
Негізгі туристерді түрғылықты мекен-жайдан туристік мекенге жэне 
керісінше косымша -  трансфер, экскурсияны колікпен қамтамасыз ету.

Трансфер -  туристік колік терминалынан қонақ үйге ,қонак үйден 
көлік терминалына жеткзу қызметі.

Тур -  белгіленген мерзімдер шеңберінде белгілі бір маршрут 
бойынша жасалатын саяхатгы камтитн туристік қызмет көрсетулер кешені.

Тур бағдарламасы -  тур бағыты бойынша жүзеге асырылатын негізгі 
және қосымша турисьік қызметтердің көрсетілу реттілігі.

Турбаза -  туристерді орналастыру -  тамактандыру жэне мәдени 
түрмыстык қызмет корстеу үшін ғимараттардың кешені.Туристік 
маршруттар трассаларында қүрылады.

Туризм -  жеке түлғалардың ұзактығы 24 сағаттан 1 жылға дейін, не 
24 сағаттан аз, бірак уақытша болған елде ақы төлейтін қызметпен 
байланысты емес мақсатта түнеп шығатын саяхат.

Туризм жүйесі -  туристік кэсіпорындар, ұйымдар мен аймақтар 
сырткы ортамен өзара байланыстар жүйесі.

Туризм инфракүрылымы - туристік қызметтерді жүзеге асыруға 
мүмкіншілік беретін шаруашылық салаларының жиынтығы.

Туризмдегі менеджмент -  туристік фирмалардағы ондірістік 
кызметтік үрдісті басқару түрлері, принциптері, эдістері мен тәсілдерінің 
жиынтығы.

Туризм менеджері -  басқару қызметін жүзеге асыратын туристік 
үйымның мүшесі.

Туризмдегі маркетингтік кызмет -  туристік нарық талаптарын 
есептеуге жэне туристік өнімді сатудың көлемін үлғайту мақсатында 
сұраныска белсенді әсер етуге бағытталған туристік өнімді түтынуды 
өндіру, жүзеге асыру жэне ұйымдастыру процесі.

Туризм нұскаушысы -  тиісті біліктілігі жэне туристік нарық
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талаптарын есептеуге жэне туристік маршруттармен жүріп өту тәжірибесі 
бар кэсіби даярланған жеке түлға.

Туризм саясаты -  туризмнің дамуына ,сонымен қатар онын 
калыптасуына ықпал етуші осы саланың ерекшеліктеріне иарнайы оң әсер 
етуші шаралары.

Туризмнен кірістер -  халыкаралық туризмде шетел 
азаматтарынан туристік кызметтермен мен түтыну тауарларынан түсетін 
елдегі валюталық табыстарды айтады. Шетел туризмінен түсетін кірістер 
келесі 2 бап бойынша: шетел азаматтарына туристік қызметтер мен 
тауарларды сатудан түсетін кірістер жэне шет азаматтарының жолын 
үлттык көлікпен тасымалдаудан түсетін кірістер.

Туризмніқ экономикалык тиімділігі -  бүған мемлекет аукымында 
туризмді үйымдастырудан түсетін экономикалык үтыс. Аймактык туристік 
қызмет көрсетуі туристік фирманың өндірістік — қызмет ету проңесі аркылы 
қол жеткізуі мүмкін.

Туризмнің материалды -  техникалық базасы -  туристерге кызмет 
көрстеуге арналған еңбек күралдарының жиынтығы.

Турист -  24 сағатган 1 жылға дейінгі мерзім кезеңінде уақытша 
болатын елді аралап көретін жэне ақылы қызметпен айналыспай, сол елде 
сауыктыру, танымдык, кәсіби -  іскерлік, спорттық, діни жэне өзге де 
мақсаттарда кемінде 11 рет түнеп шығатын жеке түлға.

Туристік агент - туроператр мен түтынушының арасындағы делдал 
фирма.

Туристік класс - 2 - 3  жүлдызды қонақ үйде орналасу, экономикалық 
класпен, түракты рейспен топты тасымалдау. Туристік класта қызмет 
көрстеу туристік саяхаттарды үйымдастырғанда қолданылады.

Туристік агенттік кызмет - кьізметтің осы түріне лиңензиясы бар 
жеке жэне заңды түлғалардың туристік өнімді үсыну және өткізу жөніндегі 
қызмет.

Туристік аймақ -  демалу, оку үрдісі немесе денсаулыкты 
сауықтандыру үшін қызмет көрсету мен кондырғылар орналасақан 
территорнялар. Тәуелсіз болу үшін туристердін түрактануына керекті 
барлык қүрылыстар.

Туристік әсер -  бүл туристердің туристік өнімді түтыну 
нәтижиесіндегі рухани жағдайы мен оң эмоцияларының кешені.

Туристік ваучер - турдың күрамына кіретін қызметтерге туристің 
қүқығы жэне олардың ақысы төленгенін растайтын кұжат.

Туристік жолдама -  Т уристік қызмет көрсету кешенін алуға 
қүқыкты растайтын күжат.
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Туристік индустрия - туристерді орналастыру кұралдарының, 
көліктің, коғамдык тамақтандыру объектілерінің, ойын-сауык объектілері 
мен кұралдарының,танымдық -  сауықтыру, іскерлік, спорттық жэнеөзге де 
мақсаттағы объектілердің, туристік қызметті жузеге асыратын ұйымдардың, 
сондай — ақ экскурсиялык қызмет пен гидтер кызметін көрсететін 
ұйымдардың жиынтығы.

Туристік импорт -  елден турист арқылы акшаның шығуымен қатар, 
әеерлердің әкелінуі.

Туристік кәсіпорындар -  туристік кызметті орындау мен 
дайындауды жэне ұсынуды жүзеге асыратын қажетті өндірістік кұралдарды 
біріктіретін ұйымдастырушылық шаруашылық біліктер.

Туристік кызмет -  жеке жэне занды тұлғалардың туристік кызмет 
көрсету жөніндегі қызметі.

Туристік кызмет көрсету -  озінің туристік саяхаты кезеңінде жэне 
осы саяхатқа байланысты туристің қажеттеіліктерін канағаттандыру үшін 
берілетін қажетті қызмет көрсетулері жэне сапар мақсатына байланысты 
баска да қызмет көрсетулер.

Туристік кызмет көрсету бағдарламасы -  тур бағдарламасында, 
турДы уйымдастыру барысында қызмет түрлерін ұсыну реттілігі. Туристік 
қызмет көрсетуге жасалған келісімшарт -  отемелі туристік кызмет көрсету 
бойынша бойынша туроператорлардың немесе турагентердің және 
туристердің арасындағы келісім.

Туристік кызмет көрсету кластары -  табысы және әлеуметтік 
деңгейі әр түрлі тұтынушылар сегменттеріне сэйкестендірілген туристік 
қызметтердің жиынтығы. Бір -  бірінен баға, қызметтің түрлері , саны 
бойыншга ерекшеленеді. Мысалы, VI, Визіпезз, Есопот.

Туристік кызметті үйымдастыру -  туристік фирманың түтас 
ондірістік -  қызмет көрсету үрдісіндегі енбек, өндіріс құралдары мен 
технологиялардың саналы сәйкестігіне бағытталған шаралар жүйесі.

Туристік кызығушылык -  туристің туристік объектілеріне 
бағытталған танымдық белсенділігі.

Туристік маршрут -  белгілі бір уакыт ішінде туристрге үсынылган 
қызмет көрсету бағдарламасы бойынша алдын ала жоспарланған 
тасымалдау жолы.

Туристік мәзір -  туристердің көңілін аударуда тағамдардың қоректік 
сапасы мен арзандығына басымдылык білдіретін мәзір. Туристік мэзір 
күнделікті рацион мәзірі ретінде жоспарланады және күніне 2- 4 мезгіл 
тамақтануды ұсынады.

Туристік нарык -  туристік кызмет саласында тауарлар және акша

287



айналысы.
Туристік оператор — коммерциялық максаттағы тур.өнімді 

жоспарлауға, өндіруге, жүзеге асыруға, өткізуге катысатын туристік 
нарыктыц белсенді субъектісі.

Туроператорлық кызмет (туроператорлык кызмет) -  қызметгің 
осы түріне лицензиясы бар занды түлғалардың өздерінің туристік өнімдерін 
қалыптастыру, үсыну жэне туристік агенттер туристерге өткізу жөніндегі 
қызметі.

Туристерді орналастыру орындары -  мейрамханалар, мотельдер, 
кемпингтер, туристік базалар, қонақжайлар, демалыс үйлері, пансионаттар 
жэне туристердің түруы мен оларға қызмет көрсету үшін пайдаланылатын 
басқа да үй жайлар мен ғимаратгар.

Туристік өнім -  саяхат барысында туристің қажетін канағаттандыру 
үшін жеткілікті туристік қызмет көрсетулер жиынтығы.

Туристік өнімді үсыну -  туристік қызмет көрсету жарнама , 
арнаулы көрмелер мен жәрмеңкелерге катысу, туристік онімді откізу 
жөніндегі туристік акпарат орталықтарын үйымдастыру, каталогтар, 
буклеттер шығару және оларды таратуга бағытталған шаралар кешені.

Туристік ресурстар -  көрсету объектілерін қамтитын табиғи, 
климаттық, тарихи элеуметтік мэдени, сауықтыру объектілері, сондай-ак 
туристердің рухани қажеттерін қанағаттандыра алатын олардың дене күшін 
қалпына келтіріп, дамытуға жэрдемдесетін өзге де объектілер.

Туристік тактика -  белгілі мақсаттардағы накты шарттарға жетудегі 
накты тәсілдер мен шаралар.

Туристік тасымал -  негізгі туристік кызмет түрі, туристі 
түрғылықты мекен жайынан туристік мекенге жеткізу қызметі.

Туристік үйымдар -  қызметтің негізгі түрі, туристік кызмет болып 
табылатын заңды тұлғалар.

Туристік экспорт — елге турист арқылы ақша түсімімен қатар 
туристік эсерлердің экетілуі.

Турнстік кызығушылык объектілері — табиғи немесе жасанды 
жақтарымен туристерді тартатын жерлер.

Уәкілетті орган -  туристік қызмет саласында мемлекеттік басқару 
функцияларын жүзеге асыру үшін ҚР -  ның үкіметі белгілейтін орталық 
аткарушы орган.

¥лттық саябақ — популяциялар, табиғи аумақтар. Рекреацияның 
кейбір түрлері рұқсат етілген.

Үлттық туристік өнім - елдің туристік операторлары өндірген 
туристік әнімдердің жиынтығы.
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Халыкаралық үшу -  белгілі бір мемлекет шекараеынан ұшақпен 
өту, яғни басқа мемлекеттің ауа кеңістігінде ұшу. Халықаралық ұшулар 
тұрақты, кесте бойынша, кестеге косымша, бір реттік болып бөлінеді.

Халыкаралык туризм -  туристік кызметтер мен туристік өнімді 
мемлекет аумағында және шетелде ұсыну, туризм саласындағы 
кэсіпорындардың бағытталган және жүйеленген қызметі.

Халыкаралык туркызметті іске асыратыи лицензия -  
халықаралық турқызметтің белгілі бір елдің толық аумағында және 
белгіленген уақыт мерзімінде іске асыруын рүқсат ететін жэне осы іске 
асырудың шарттарын анықтайтын қүжат.

Хостел -  арзан қызмет көрсететін студенттік конақ үй.
Флотель -  судың үстіндегі арнайы жабдыкталған кемеден түратын 

үлкен жүзбелі қонақ үй, ол кейде су курорты деп аталады.
Циклдык мәзір -  статикалық мэзірге толығымен қарама -  қарсы. Бүл 

мәзір түтынушыларға кең мүмкіндік береді. Мәзіртүтынушыларға 
күнделікті салат түрлерін, ет, балық тағамдарын, жеңіл астар мен 
десерттерді үсынады.

Шығу туризмі -  бір елдің азаматтарының басқа елдерге жасаған 
саяхаты.

Іскерлік туризм -  кэсіби міндеттержі орындауға байланысты 
саяхаттар.

Ішкі туризм -  бір аймақ түргындарынын өз аймағы бойынша 
жасалган саяхаты.

Экономикалык класс -  қызмет көрсетудің ең арзан түрі. Әдетте 
мүны студенттер жэне кедейлер қолданады.

Экскурсия- бүл танымдық, ағартушылық, ғылыми, спорттық немесе 
ойын-сауық максатты көздейтін, 24 сағаттан аспайтын жэне түнеуге 
тоқтамай саяхаттау немесе серуендеу.

Экскурсант -  бір жерге, бір елді мекенге аумаққа немесе сол елдегі 
басқа туризм мақсатында 24 сағаттан асапйтын уакытқа уақытша келген 
жеке түлға.

Экскурсия жүргізушісі -  уақытша болатын елдегі туритік 
ресурастармен таныетыру жөніндегі туристерге экскурсиялық, ақпараттык, 
үйымдық қызмет көрсететін кэсіби даярланған жеке түлға.

Экскурсиялык қызмет - азаматтардың уақытша болатын елдегі 
туритік ресурстарды танымдық мақсатта аралап көруін үйымдастыру 
жөніндегі кэсіпкерлік қызмет, ол туристерді орналастыру жөніндегі 
қызметті коздемейді жэне 24 сағаттан аспайтын мерзімді қамтиды.

Этникалық туризм -  туысқандарға қоанққа бару туризмі.
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ҚОРЫТЫНДЫ

Қонак үй - мейрамхана кешені -  коғамдық ендірістін тиімділігін 
көтеруде үлкен рөл атқаратын әлеуметтік саланың маңызды бөлшегі. 
Нарыктық экономика мен бәсекелестіктің дамуы жағдайында конак үй 
мейрамхана кешендері маңызды рөлге ие болып отыр. Сондыктан да қонақ 
үй мейрамхана кешендерінің табыстылығы, бэсекелестік жағдайларындағы 
өміршеңдігі, қаржылық түрактылығы мен төлем қабілеттілігі мәселелері 
сараптаудың негізгі нысанына айналады.

Қонак үй - мейрамхана кызметтерінің сапасы өндірістік фирмалардын 
сапасынан шүғыл ерекшелінеді. Оның ерекшелігі -  конак үй -  мейрамхана 
кәсіпорнының өнімі бір уакытта өндіріліп түтынылатындығында. 
Зерттеушілер сапаны конақ үміттерін канағаттандырып,одан асу мүмкіндігі 
ретінде анықтайды. Сапага үмтылу -  шексіз үрдіс, бірак бүгінгі күнгі конак 
үй -  мейрамхана бизнесіндегі барлық бірлестіктер онымен айналысатын 
уакыт. Қызмет көрсету сапасын қонақтың сүранысын канағаттандыру 
ккөзкарасынан аныкталады.

Қонак үй -  мейрамхана кызметін үйымдастыру формаларының 
бірқатар басымдыктары ел экономикасының қонақ үй -  мейрамхана 
секторына колдауға жарамды. Қазакстандык, сондай — ак, шетелдік 
конақтарды туристік нысандар мен еліміздің кәсіпорындарына тарту. 
Отандық қонак үй мейрамхана саласын әрі қарай дамыта түсмуге мүмкіндік 
береді. Осы жағдайда казақстандық туристік өнімдердің халыкаралык 
нарыктағы бэсекеге қабілеттілігі жөнінде айту орынды. Алайда, аталған 
секторды ілгерілету сәл киынға соғып отыр. Оған кедергі болған -  
үйымдастырушылық, қүкықтык, экономикалық сипаттағы мәселелер. Оның 
негізісіне жататындар -  қызмет көрстеу сапасының төмендігі, тиімсіз 
менеджмент, баға шығыны, өнімі мен қызметін өткізуғе осалдық.

Отандық экономикалық теорияда және тәжірибе жүзінде қонақ үй -  
мейрамхана кешендерінің мәселелері әлі де болса жеткіліксіз қарастырылып 
келеді және бүл сапаның дамуы жоғары деңгейде емес. Бүған бірнеше 
себептер бар: кызметкерлердің біліктіліғінің төмендігі, сапа деңгейнің 
төмендігі, инфракүрылымның нашар дамуы, үжымдык келіспеушіліктер, 
жарнаманы дүрыс үйымдастырмау, интернет желісін дүрыс пайдаланбау.

Бірак бүл мәселерді шешу үшін бірнеше шаралар үйымдастыруға 
болады: бірінші шара -  үйым қызметкерлерінің біліктілігін жоғарлату, 
аттестациялау; екінші шара -  сапа деңгейін бакылаушы лауазымын енгізу; 
үшінші шара -  интернет ғаламдық жүйесінде сайтты жаңарту; төртінші 
шара -  трансферді жасау үшін -  жеке автотүрақ қүру; бесінші шара-
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кызыкты кештер ұйымдастыру; алтыншы шара — үтымды, кызықты, 
тартымды жарнамалар ұйымдастыру.

Мінекей, осы шараларды үйымдастырса, Отанымыздың қонақ үй -  
мейрамхана кешенінің дамуы бірнеше алға жылжиды. Сонымен қатар, ҚР- 
ның қонақ үй -  мейрамхана кешендерін халықаралық деңгейде дамыту 
керек. Бірак казір конақ үй -  мейрамхан кешені шетелдерде өте жақсы 
дамып келеді, оларға деген сүраныс өте жоғары және эрбір кешен озіндік бір 
жаңа туындылар ойлап тауып, бәсекеге кабілеттіліктерін жоғарылатып, алға 
шығу үшін көптеген шаралар қолданып жатыр. Халықаралық деңгейге шығу 
үшін біз шетелдік тәжірбиені алып, Қазақстан елінде үтымды кешендер 
үйымдастыруымыз керек. Мысалға алатын болсак, қазіргі таңда жан -  
жақты ерекше кешендер үйымдастырылып жатыр. Олардың 
архитектуралық дизайндары ерекше көз тартарлық. Сондай ерекше 
кешендерді Отанымызда да үйымдастыруға болады.

Қонак үй шаруашылығы кызметі омірдегі кажеттіліктің бірі болып 
табылады. Қазіргі уақытта республика тұрғындарында қонақ үй мен 
демалыс кызметтеріне түрақты сүраныс пайда болды. Түрғындар, әсіресе, 
жастар салауатты өмір салтын үстануға және бос уақытын үйымдастыруға 
мүдделі. Елімізде қонақ үй шаруашылығының базалық инфрақұрылымы 
біртіндеп қалыптасып келеді. Ал осы индустрияны күруға катысуға тілек 
білдірген кәсіпкерлер де жоқ емес.

Жаңа әлемдегі Қазақстан үшін экономиканы әр тараптандыру және 
шикізаттық емес секторды дамыту негізгі багыттардың катарына еніп отыр. 
Әлемдік тәжірибиеге көз салсақ, көмірсутегінің қаржысына ғана сүйенумен 
алысқа бара алмасымыз мэлім. Ел табысының негізгі бөлігін шикізаттык 
емес саладан табуды максат еткен қазак елінің алдында алынбаған талай асу 
бар. Көптеген салалар мемлекеттің қолдауынсыз, даму жолына түсе алмақ 
емес. Бүл жөнінде мемлекет басшысы Жолдауында Үкіметке накты 
тапсырмалар жүктеді. Қазакстан алдағы он жылдықта өндіру саясатын 
түбегейлі өндеуші бағытқа бүрғаны жөн. Бүл ретге конак үй 
шаруашылығын дамытуға да басымдылык берілері күмәнсіз.

Сарапшылардың пікірінше, қазіргі кезде конак үйлердің барлық 
категорияларын салу керек, бірак бірінші орында үш жүлдызды конақ 
үйлерді салған жөн. Орташа деңгейдегі конақ үйлердің жетіспеушілігіне 
қарамастан олардың жобалары әзірше жүзеге асырылмай отыр. Дамуды 
қаржыландыру көздерінің болмауынан токтап түр. Негізінен инвесторларға 
акшаны бизнес орталыктарының және түрғын үйлерінің қүрылысына салған 
ыңғайлы. Өйткені қүрылыстың бағасы төмен. Сондай-ақ дамуға кері эсерін 
тигізіп отырған фактор қонақ үй жобасын салуға үзак уакыттың керек
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болуы. Көптеген сапалы жобалар жасап, инвесторларды тартып,
жобалардың іске асуына, отанымыздың гүлденуіне, қонак үй -  мейрамхана 
саласының дамуына ат салысайык. Отанымыздың болашағы, 
үрпактарымыздың болашағы біздің колымызда.

«Мейрамхана ісі жэне мейманхана бизнесі», «Туризм», «Халықаралық 
туризм», «Қызмет көрсету сферасындағы ІТ технологиялар» білім 
бағдарламаларының студенттеріне, магистранттарына, докторанттарына, 
оқытушыларына жэне қызмет көрсету салаларына қызғушылык танытатын 
көпшілік оқырманға арналады.
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