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КІРІСПЕ

Туризм -  адамдардың түрақтьі тұратьти жері, жүмыс 
орны, әрдайым қажеттіліктеріи қамтамаеыз ететіи жердөн 
тыс жерлерге саяхаттары  жәие бүл жердегі, көбіие, туризм 
косіиорыидарының ондіргеи оиім жәие қызметтерді талаи 
етіи уақытша түрақтау барысында туындаган қатынастар мен 
қүбылыстар жиынтығы.

Анықтамада корсетілгеи дей туризм жеке түлгалардыц сая - 
саттарынан және түрақтауынан туындайтын қүбылыстармен 
қатынастардың жиыитығы  болып саналады. Туризмде днна- 
микалық  бір элемент ретіиде саяхатжәие орыи ауыстыру потн- 
жесі ретінде екінші фактор «түрақтау» қарастырылды .

Туризм және саяхат кәсіпорындарының қазіргі таңда да- 
мын келе жатқаны  белгілі. Замаи талабына сай, кез келген 
адамиың қызығушылыгыиа жауаи бере алатын туризм өнімдері 
ондірілуде. Туризм өтіімдері арасыида тасьтмалдау қызметтері, 
қоиақ  үй кәсінорындарының қызметтері, тамақтану орындары - 
ның қызметтерін атауга болады. Туризм иидустриясыида ма- 
ңызды орын алуиты қоиақ  үй шаруашылыгы  қьтзметтері бү- 
гінгі күиде бірнеше ғалымдар мен кәсіпкерлердің әрі зерттеу 
әрі жүмыс алаңын қүрастырады. Бүл жағдайды  туындататын 
ең басты себеп, қонақжайлық  индустриясыпдагы бәсекепің 
артуы больш тыбылады. Қоиақ  үйлеріидегі бөлмелердің, жатақ  
орындарьтның тұтынуптыл арға үсьтну арқылы  толтырылуы 
жәие тутынушы қаиагаттандырылуы  жолымен табысқа жету 
қазіргі қонақ  үй мекемелерінің басты мақсаты.

Туризм секторыньтң ітпінде орын алған күтітт алу секторы 
түрақтау, тамақтаиу, пемесе екі қызметтіи де қатар  үсынылуы 
сауда мекемелерін қамтитын коп болімдердеи түрады.

Бүның аясыида әр түрлі түрақтау мекемелерінеп тамақтаиу 
косіпорындарына дейіп бірпеше косіпорыи түрлоріп мысал 
ретіиде көрсетуге болады. Қоғамдық тамақтаиу  өиеркәсібі, 
қызмет түрлеріне қарай  иайда табу мақсатымен немесе иайда 
табу мақсаты екінші жоспарда түратын кәсіпорын ретінде 2 
топқа бөлінеді. Алайда, түрақтау, коңіл көтеру жәие демалу 
мақсаттарьтмеп үйымдастырылатытт қоиақ  үй секторы, күтіп
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алу сокторьттіьтц ерокшеліктершің үлкоп бір болігіи қүрылы- 
мьшда топтау формасы түрінде ұйымдастырыл гаи.

Тарихи процесс ішінде бүгіпгі колеміие қо.и жоткілгом 
түрақтау кәсіііорындарын әр түрлі олшемдормои түрл і формада 
топтастыру мүмкін.

Ең көп тараған топтау «дәстүрлі тұрақтау кос.іііорыидары» 
лсәне «толықтыратыи түрақтау кэсіпорыидары» түрлорі болы п 
табылады.

Дәстүрлі түрақтау кәсіпорындары  дегендо бастамқыда оіі га 
колетіпі — қоііақ уй ал 'толықтыратыитұрақтау косінорыіідары 
ретінде сииаттаранымыздай мотёл, оберж пансион, кампииг 
т.б. толықтьтратын орналасу кәсіпорындардьт мысальт ротіиде 
көрсетуге болады .

Қонақ үй кәсінорындарыиың негізгі ерекшеліктерін то- 
моіідогідой қорт.гтыттдылауға болады.

1. қонақ  үй кәсіпорыидарының уақыттыи сатады.
2. қонақ үй кәсіпорындарының адам күшіне қажеттілігі бар.
3. қопақ үй кәсіпорьтттдары жүмыстпылардың бір тоті бо- 

лып жұмыс жасауын қажет етеді.
4. қонақ үй кәсіпорындары бір дииамикалық құрылымға пе.
5. қотіақ үй косіпорындары үлттт.тқ және халықаралық  

экоиомиқалық және саяси толқулардан қатты әсер алады.
6. қоттақ үй кәсіпорындарыиың басқа ерекшеліктері.
/  Ип иостнция жәие кәсіпорып саласында кобіиесе түрақ- 

ты жылжымайтыи капиталға қажеттілігі бар.
^  Бұл мекомелер тәулікте 24 сағат, аптада 7 күтт, жыл- 

да 305 күп қызметін жалгастырад. Иегізгі опім қызмет корсету 
бо. ігапдыктап, ондірілген жерде тұтыныйкДы. Топтастыру жэне 
ұііымдастыру жұмыс орньтнда қызмёткерлер мен жүмыс ара- 
сыпда жұмысты оларга сай болін, қызметкерлер жэие жұмыс 
арасындагы, сонымен қатар қызметкерлёрдің оз араларындағы 
қарым-қатынастарыті реттеу үптін үздіксіз жалғасатын бір эрекет.

Қараиайым тілмен айтқанДа, ұйымдастыру бір кәсінорын- 
да міндеттердің бөлінуі. Қүқық  және жауапкершіліктің белгілі 
орыпдарға таралутл жотто бүлардьтң арасындағы қарьтм қаты- 
настардың жүйоленуі, ұйымдастырылуы, реттеуі болын табы- 
лады.
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алеуметті к жа ғда и ы
• Жалақьгсы

іҮІаркетйнғ жопо с.ату ч -

Кестеде көрсетілгеиідей, қоиақ  үйлеріиің функңияльтқ 
міидеттері 3 негізгі бөлімиен түрады. Олар

> қоғамдық тамақтану  бөлімі
> ортталасу болімі
> қызмет және қолдау болім і
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Бүл болімдер кіріс келтіретітт жәтіе кіріс колтірмейтіп бо- 
лімдерге бөліыеді.

Қоттақ үті кәсіпорьтндарьтнда белімдердіц міігдеттері кесте- 
де корсетілгепдей қабат болімі орпаласу мокомесішң ішіпде 
орналасқан жәпе бүл болімдердің функциялары  өте маңызды 
болып табьтладьт.

Болмелердің түтыпушыга күпделікті дайындалуы, жалпы  
алаңдардың тазалығы және кір заттардың жуЫлуы, сәндеу 
сияқты  қызметтер бүл бөлімттің негізгі міндеттері болып табьт- 
лады.

Әрбір турист саяхаты кезіпде төлеген ақысына сәйкес ең 
жақсы  қызмет көрсетілуін күтеді. Үсынылган қьтзметтің саны 
мен сапасы төлеген сомасына байланысты болганымеи, таза- 
лық  және гигиена параметрлері әрқашан  да сақталуы  тиіс. Ту- 
ризм саласыттда тазальтқ-гигиеиа нтарттарыттьтң орыпдалуы, 
көрсетілгеи қызметтердің сапасыи арттырьш, туристтердің сөл 
кәсіпөрынга қайта келулеріне ықпалын  тигізеді.

«Қабат қьтзметтері» қөнақ  үйдің тазалыгы, бөлме түрлері 
туралы жалны  мәлімет бере өтырыи, тазалықта қолданылатын 
қүрал-жабдықтар, оларды қөлдаиу әдістерін, декораңия түр- 
лерітт, қоиақүй  кәсіпорьтндарында маңыздьт бол гатт қабатқыз- 
меттері болімінің жүмыс істеуін және осы бөлімді басқарудың 
негізгі тәсілдері н қолданады .

Қабат қызметтсрі болімінің үйымдық қүрылымыи, болім- 
дегі қызметкерлердің жалтты ерекшеліктері, қабат бөлімінің 
басқа бөлімдермен болатын қарым-қатынасьт жәт-те қолдаиьт- 
латын қүжаттар, тазалықта қолдапылатыи заттар жәпе таза- 
лық  әдістері, мейманшылықтың аса маңызды • шарты болган 
тазальтқ-гттгиена бір қүрал ретіт-тде «Қабат қызметтері» болімі- 
иің міндеттері болып табылады.



1-болім

Ңабат болімі туралы  жалпы  түсінік  -  болмеде 
қолдаиылатын  құрал-сайман  және  болмелерде 

қолданылатын  тазалық  заттары

1. Ңабат бөліміиің ұйымдық құрылымы және қонақ үй 
кәсіпорындарында қабат қызметтеріиің маңызы

көб(______әые соғаи байланысты ұйымдық құрылымы  да ке-
цейеді.

ІПағын кәсіпорындарда басқару және бақьтлау қызметте- 
рін қабаттың жалпы  басқарушысы  өзі жұргізсе, үлкен және көн 
қабатты кәсіиөрындарда бұл жұмысты көмекшілері арқылы  
жүзеге асьтрады. Әсіресе бөлмелердің тұтынутпыларға күттде- 
лікті дайындалуы  ерекнте тексеруді қажет етеді. Сөндықтан 
әрбір қабатқа немесе екі. қабатқа бір шеф та-ғайыыдалады.

Қабатқа жауапты  тттефтіц бақылаундағы  әрбір бөлме таза- 
лаутпысы күттітте 10-12 бөлме дайындай аладьт. Сөнымен бірге 
бөлмелердің үлкендігі (бір кісіл ік . екі кісілік, сіоит бөлме т.б.) 
бөлме түтынушыларыныц аз ттемесе көп бөлуы сия-қты себеи- 
тер, жөгарыда қабылдат-тган бөлме саньтна әсер ететіні ақиқат. 
Бүдан басқа, белме дайындау ба]тысында істелетін әр түрлі 
жұмыстардыц (төсек жасау, ваніта және еден тазалығы, таза 
жәтте кір киімдердіц апарьтн окелуі т.б.) қызметкерлер тара-

абат бөлімщелерінің ұйымдық құрылымы  кәсіп- 
орыттньтц үлкендігімен тыгыз байланьтстьг. Өйт- 
кені кәсіпорын үлкейген сайын қьтзметқер саны

<)



пынан істелуі де осы санның  озгеруіне себепттті олемепт болт.тн 
табылады.

Қоиақ  үй мекёмелерініц 24 сагат жүмыс істоуі бүдаи бүрын 
айтылған болатын. Қонақ үйде тұтынушыға 24 сагат бойы 
қызмет жасайтын  болімдердің бірі -  қабат болімі. ІЗүл болім 
өзінің қызметтерінің үлкен бөлігін күндізгі жүмыс уақытында 
іске асырады. Сонымен бірге жалпы  айналаныц тазалығы , 
қажет болган жағдайда бөлме дайындау, сүлгі, одеяло және 
т.б. қамтамасыз ету сыяқты жүмыстар түпде де жасалады. 
Түнгі бақылаушының  жауапкершілігіндегі бұл жүмыстардың 
бір бөлігі әдеттегі жұмыстар болса, бір бөлігі бағдарламага 
енгізілмеген немесе пайда болуы мүмкін кемптіліктердіц ал- 
дын алу үшін жасалатын жұмыстар болып табылады.

Қонақ  үйге келген түтыңушылардыц қажеттіліктеріттіц 
өтелуі, өларға тек қана жататын орыыдар дайыыдауымен 
бітпейді. Қот-тақ үй түтынушыларының түнеу мүмкітштілігімен 
қатар тазалық және тәртіпті қалайтындары  да шындық. Бұдан 
басқа тұтынушы  комфортты, тыттыпттықты, сенімдікті қалап, 
үйіндегідей жайлы  жағдайды іздейді. Өйткені түтынушы 
бәріттен бүрыи озіпдік қүмарлықтары , жек коруптілігі, 
қалаулары  және әдеттері бар адам. Тұтынушы жеке түлға 
болгандықтан; ол жагымсыз, ттозік, пысық, тартыпптақ, жүйкесі 
тозган, өзін көрсеткісі келетіы, бір төға, түсінігі бар, талғампаз 
болуы мүмкін. Яғтш қабат болімі тұтынушының болмесіи 
дайындаумен қатар оған шаршағанын үмыттыратыйдай 
тыпыштық, таза жоне сенімді жагдай жасай білу керек

1.1 Сервистік меыеджменттің стратегиялық элемеиттері

Сервистік менеджмент адам ресурсын және түрлі операци- 
яларды  басқаруды  жүзеге асыра отырып, маркетииг фуикция- 
ларын қамтитын интегративті сипатта болады.

Сервистік менеджменттіц жалпы  зерттеу иысаиы  қызмет 
керсету жоспарын және стратегиясыи жасаумен бірге, 
сервиетік жүйеиі жобалау Че-окрекеттері меи процестеріп 
толық қарасты рад ы.

Сервистік м<!ііеджмепт бірнеше элементтерді іске асы- 
рудан түрады. Өндірістік тауарларға қатысты стратегияны



талдагаітда маркетологтар когт жағдайда төрт ттегізгі стра- 
тегиялық элементтерді қолданады, олар -  өнім (ргосіисі), 
баға (ргісе), орналастыру (ріасе), жылжытуды  ьтнталандьтру 
(рготоііоп). Осы төрт ұғымды бірге алғанда 4 «Р» тәрізді мар- 
кетингтік кешен еске түседі. Ал, сервисті іс-әрекеттің бір си- 
паты оның аспекттлері тәрізді, көрсетілген элементтерді тек 
жацалан  қоймай, сонымен бірге процесс (ргосезз), өнімділік 
(ргосіисііһаіу), адамдар (реоріе) жә-не сапанЫң материалдық 
синаттамасы (рһувісаі еуійейсе) сияқты  элементтерге назар 
аударылады. Осығаи орай біриеше элементтер жиынтығынан 
түратын сервистік менеджмент мөделін қолдану үсынылады. 
Бүл элементтердіц тиімді жиынтығьт сол, олар бизнесте 
жетістікке жеткізетін синергетивтік эффект береді.

> Сервистік онім.
Меиеджерлер ттегізгі оттім тәрізді түтынутттьтлар үшіті пай- 

далы тиімділікті кеңейту, сонымен бірге бәсекеге түскеи өнім 
мүмкіншіліктерін ескеру қажеттілігімен, оиымен байланысты 
қосымша сервис элемеиттерітт қажетті кетттетт ретіттде біріктіру 
керек. Басқаша айтқанда, потенциалды түрде сервисті қажет 
ететін клиент үшін өнім сапасын жөғарылатуда сервистік іс- 
орекеттіц барлық аспектілері назарга алу керек.

Бүл жерде менеджменттің алдында түрғаи күрделі жүмыс 
мътттада, ягни бір жағынаи қьтзмет көрсетудегі стандарттау 
жәие автоматтаидыру қажеттілігі, екіиші жагыиан -  оларды 
дербестіқ түрғыда іске асыру қажеттілігі туындайды. Бағалық 
бәсеке қызметті ондтру шығындарын төмеидетуді талап етеді. 
Осыдан кәсіпорыидарда тұрақты  түрде стандарттау және ав- 
томаттаидыру тенденциясьт қалыптасады . Шығындардан 
артықтпылықтарға үмтътлу клиенттермен жеке байлаиыстың 
жоғалуыиа әкеліп. соғуы да мүмкін. Бәсекелестік күресінде 
артықшыЛыққа  жету үшін қызмет көрсетулерді қолдану 
мүмкіндтктерін қамтамасыз етуде сервистік салада жұмыс 
істейтін кәсіпорындар клиенттердің дербес сұраныстарын еске- 
ре өтырып, сервистік онімді жасаудың модулді принципіне
ұмтьтлады. Стандартты мөдулдерді қолдануға қарамастатт, 
тұтынушылардың ерекше сұраныстары олардыц дербестік та- 
лаптарына сәйкес қанағаттандырылады .



> Орын, киберкеңістік және уаңыт.
Клиентке сервистік өнімді ұсыну -  орын, өнімн іцжеткізілу  

уақыты  жоие оны  жеткізудіц әдістері мен арналарыші байла- 
нысты сұрақтардың қалай  шешілгендігімен байланысты  бо- 
лады. Өгтімді жеткізу, көрсетілетін қызметтіц еректттеліктерііте 
байланысты  материалдық жоые виртуальдьтқ артта арқыльт 
жүзеге асырылуы  мүмкін. Қызмет көрсету орны клиент- 
ке, әсіресе ол өнімді оттдіру процесіне қатысатын жағдайда, 
жақын  жерде болуы керек. Сервистік фирмалар қызметтерін 
оздері немесе нарықты  кеңейту мақсатында делдал үйымдар 
арқьтлы жеткізуі мүмкітт. Делдал үйымдар аттьтқталгап толом 
немесе сатылған тауардың бағасынан пайыздық ттайда кореді.

Ақпараттық-коммуникациялық технологияның бір багы- 
ты болған интернеттіц дамуы коптеғеи ақпараттық қызметтерді 
үсыну проблемаларын шешіп келеді. Интернет көмегі арқылы  
кез келген уақытта жоне кез келген жерде клиентке кибер- 
кецістік жагдайында көмпыотер арқылы  қызмет корсетіледі.

Қызмет корсетуде, уақытқа қатысты  саясат бірінші жо- 
спарда тұрады. Уақыт мәселесі бұл жерде екі аспектіиі қамтиды: 
баға қою жылдамдығы  жоне қызметтіц дер кезіиде корсетілуі. 
Соңғысы, маңызды  және ең алдымен гтроцеске бейімделген 
қыз метке ж атады .

Сонымен, серв-истік оиімді жеткізу  жылдамдығы және 
түтынушы үшін арналган уақыт пен орын сервистік стратегия- 
н ы даиыпдауда аса маңыздьт больтп табылады.

У Процесс.
Сервистік операңиялық жүйеиің функциясына сойкес сер- 

нтістік оттімді жеткізу, оиы жасау  үздіксіз сипатта үсыпылғаи 
одістер комегімен техиологиялық процестердің орындалуы 
м (чі жобалануын талап етеді. Сондықтан да, клиенттерге ба- 
піпталгаті ондірістік процесті жүргізуде бүған басты назар ау- 
дару керек.

Сотсіз үйымдастырылған процестер бюрократты және
тиімсіз сипатта жасалуы  нотижесіиде түтыттушылардың пара- 
зылығы туындауы  мүмкін. Тиімсіз технологияны  қолдану 
нотижесінде «алдыңғы қатардағы» клиентпен жұмыс істейтін
қызметкердің жұмысы  қиыпдап, опімділік төмендейді, қызмет



көрсетуде орын алатын сәтсіздіктер ықтималдығы  жоғары- 
лайдьт.

>  Өііімділік жәнс еаиа.
Бұл элементтер туралы, көп жағдайда, жеке-жеке әңгіме 

қозғаладЫ, оларды стратегиялық түрғыдаи өзара байлаиыстьт 
элемеиттер ретінде қарастыру керек. Өиімділік қолданылған 
ресурстар арқылы  көрсетілетін қызметтің тиімділік процесінің 
деңгейін көрсетумен қатар, клиенттің көрсетілген қьізметті 
бағалау дәрежесі, ал сапа деңгейі бұл тұтынушыііың тала- 
бы, талғамы және қажеттілігіне сәйкес көрсетілген қызметтің 
қаиағаттандьтру дәрежесі болып саналады.

Өнімділіктің жоғарылауы өядіріс шығындарын бақылауға 
және олардың өсуін шектеуге мүмкіндік туғызады. Бір жағынаи, 
меиеджмеит тарапыиаи шығыпдарды томендетуге үмтылу қаЖет 
емес, себебі бұл қызмет саиасының төмендеуіне әкеліп соғуы 
мүмкін. Тұтынушылардың анықтаған сапасы клиенттің адал- 
дылтлгы мён сервистік өттімді қамтамасыз етудің ттегізі болътп 
табылады. Сонымен қоса, сапаның жоғарылауына дегеи қызы- 
ғушылық рентабельділіктің төмендеуіне себеп болмауы керек.

> Адамдар.
Сервистік фирмаиың қызметкерлері түтынушылармен 

ті келей байланыс орната отьтрып, Қызметті ң сапасьттт қабылдау- 
да үлкен әсерін тигізеді. Клиенттер тауарды үсЫиушының тұ- 
ріне, сьтрт көрінісіне қарап  кәрсетілген қызметтің сапасьтн 
анықтауы  мүмкін.

Білікті,яғникәсібижоиеәлеуметтікқұзыреттілігібар ,соны-
мен бірге мотиваңияланған мамандар сервистік кәсіпорынның 
таптырмайтын, құнды  ресурсы болып есептеледі. Клиент- 
ке қызмет, қызметкердің фуикциоиалдық міндеті ретіиде 
қарастырылмайды , ол оның ішкі қажеттілгіне және әрёкеттің 
табиғилығына айтталадьт. Сервистік экономикада қьтзметтің 
анық  көрсетілген шынайылығы  есептеледі.

> Оқыту және қызметтік өсіру
Сервистік опімнтң иарықта сэтті жьтлжуы қарым- 

қатынастық тиімділікке байланысты  болады. Бұл комионент 
тұтынушылардың мінез-қүлықтарын  басқаруда маңызды  эле- 
меттт болып саиалады, оларды қажетті ақпарат жэие үсыиыс-



тармөн қамтамасыз етеді, өнімнің ерекшеліктеріии ооидіруге 
әсер етеді. Коп жагдайда, қарым-қатынас клиснттсрді оқі.іту 
және дайындау функциясын атқарады . Компания, кары.м- 
қатынастар арқылы  ұсынылатын қызмет туралы қажетті 
ақнаратты  таратады және қызметті қашап , қай жордо алуға 
болатьтны жентнде мэліметтерді жариялайдьт. Оқыту ттроңесі 
сатылым бойынша қызметкерлер және нұсқаушылар арқылы  
немесе бұқаралық  ақпарат құралдары , яғни радио, ғазет, жур- 
ттал, веб-сайттар комеғімен жүргізілуі мүмкіп.

> Сапаиың материалдық белгісі
Ыңғайлы  ғимарат, әдемі интерьерлер, көғалдандырылған 

аула, заманауи жацашыл колік құралдары  жэне қызметкер- 
лердтң сьтртқы келбеті, тауарлық белгі., басылым материалда- 
ры және басқа да сезілетін атрибуттар -  фирманың көрсететіи 
қызметіпіц сапасыи қамтамасыз етеді. Сервистік комиапия 
сапаның заттық белгілерін басқару арқыльт клиенттерге терең 
эсер ете алады.

1.2 Элеуметтік-мәдени сервис саласындагы кәсіиорыниың
стратегиялық таңдауы

Стратегия -  бүл фирманыц бәсекелік жагдайы  ұшітт арттал- 
ған әрекет жоспарының кешеиі. Кез келген кәсіпорын үшін 
қазір  сіз қай  жерде тұрсыз немесе сізде қандай мүмкіндтктер 
бар дегетт сияқты , т.б. апықтаудаи басталатыи қайталанушы  
сұра қтар туындайды.

Тиімді стратегияны ойластыру үшін кәсіпорын озіи 
қоршаған ортаиы білуге мұқтаж  ал , содан кейіи қоршағаи ортаға 
жагымды болгатт жэие соғатт сәйкес, озінің артықтлылықтарыи
қалт,інтастыратын жосгтарды ж асауды бастайды. Тиімді стра- 
тогияны таңдау мәселесіи қарастырмай жатыи қазір  қазіргі 
кезде бәсекелестік стратегияиы епгізу мен тацдауда жұмысты 
жақсы  ұйымдастыруға, тұрақты амал-эрекеттерді қарастьтруға 
көптеген фирмалар мәи бермейді. Стратегия әртүрлі формалар- 
да зорттелуі мүмкін.

Стратегия жоспар ретінде. Стратегия кейбтр мақсаттардың 
орындалуына бағытталған жоспар ретінде кез келген эрекеттен 
басталуы мүмкін. Бұл жол өзі қалаған  бағытыи тацдайтын 
жетектттілерге комектесу үшіті пайдалы.
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Стратегия үлгі ретінде. Тәртіптің белгілі үлгісі болмаған 
немесе жоспарланбаган стратегия тәрізді әрекеттер бөлімі 
анықтала беруі мүмкіи.

Стратегия багыт ретінде. Бүл форма қоршаған ортада үйым 
жағдайыньтң қалыптасуына т-темесе бүл ортадагы белгілі қам- 
тылмаган нүктесін іздеуіне жол ашады. Осыидай стратегия 
үйымның болашагын немесе оз бәсекелестерімен озара тен;е- 
суітт анықтайдьт.

Стратегия перспектива ретіиде. Соиымеи қатар, стратегия 
«әлемді қабылдаудың тиімді жолын» білдіретін, яғни үйымның 
«жеке» сипатт.т ретіиде апьтқталады.

Стратегия кез келген сәтте осы формалардың бір немесе 
бірнешеуі түрінде байқала беруі мүмкін. Олар біріге отырып, 
стратегияиың жан-жақты  сипаттамасыи береді .Стратегияиы 
талқылау  барысыңда қолданылатыи терминдер аиықтамасы  
қарастырылады . ~ ~

Стратегиялық мақсаттар. Мақсаттар стратегиядатт птт.тгады 
және үйым жүмысы үшіи берілген таисырмаларды  анықтайды. 
Басқаша  айтқанда, стратегиялық мақсаттар бәсекеге 
қабілеттілік пеи омір сүру үшіи жетістікті анықтайды .

Тактика. Тактика -  бүл стратегияға қараганда оте аз 
уақыт аралығында әрекеттердің орындалу жоспары. От-іьтң 
негізгі қызметі болыи, стратегиялық тапсырмалар шешімін 
табатындай етіи, жүмыстардың тез орындалуыиа мүмкіндік 
жасау  болып саналадЫ. Стратегия мен тактика арасындағы 
айырмашылық (ерекшелік) әрекет ауқымыиа иемесе оның 
жетекшісінің жағдайына тәуелді болуы мүмкін. Мысалы, орта- 
тпа бөлімше меиеджері үтпітт орындаушы  директор тактикасьт 
стратегия болып саналуы  мүмкін.

Саясат. Саясат бойынша үйым өзіиің іс-әрекетіндегі биз- 
ттесітт жүргізуіді жәпе туындағап келіспеушіліктердің тпетпіміп 
табу жолдарыи анықтайды .

Ереже сияқты , үйымның стратегиясы маңызы  қандай 
екеттітт ерекшелейтіп бірітешеттогі згі себептерді қарастырылады .

Біріишіден, үйым өз бағытын жағымды  нәтижеге багыттай- 
ды және өзін бәсекелестерінеи қорғау, дамыган және бәсекеге 
қабілетті болып қалу үпіін стратегияпы қажет етеді. Осы тти-



етте, стратегия талап етілетіы багыт ыеы мақсатты аыықтайды. 
Екінщіден, стратегия ұйымға өз әрекетіы ойластыруға және сол 
әрекеттіц қалыптасуыиа комектеседі.

Стратегия барлықұйымға бір бағытта жұмыс істеуіие көмек 
бере алады. Үшіишіден, стратегия ұйым беделіи аиықтауға кө- 
мектеседі. Бұл жагдайда, стратегия фирманың қызметкерлері 
және басқалары  үшін де бағытталады.

Сонымен, орындалған стратеғия ұйьтм және оның мүшелері 
үшін белғісіздікті азайтуға комектеседі. Бұл ұйымдастыруға, 
тәжірибемен жұмыс істеуге және берілген ақпаратты  дұрыс 
қабылдауға кемектеседі. Ал, белгісіздіктің азаюы, ұйым мүтгте- 
леріне жоғары: кәсібилікті жәие төмен стресстік жағдайында 
ұйым мүшеле])і үшін әртүрлі тапсырмаларды орыидауды 
жеңілдетеді.

1.3 Сервистіц әлеумеггтік-түрмыстық мәиі

Түрмьтс -  бүл адам өмірінің ецбек қызметініиен тыс жағ- 
дайдағы материалдық және мәдеыи жағдайлардың жиыытығын 
көрсетеді.

Тұргыидарга ариалгаы тұрмыстық қызмет корсетулер 
халық  шаруашылығының бір саласы ретінде, түрғындардың 
қажеттіліктерін қаиағаттандыратын, ецбек заты, түрмыстық 
қызметтерді үсынушы  ұйымдар мен кәсінорыидардыц жиыы- 
тығын көрсетеді. Қызметтер әртүрлі, олардың үсынылуы  тех- 
иологиялық ироцестердің күрделілігімен сииатталады. Кә- 
сітторыиның үлкен аумақтығы  тұрмыстық қызмет корсету 
бойынша салаларымен ерекшеленеді.

Бұл саланың дербестігі және ұйымдастыру ерекшелігі тұр- 
ғыидардыц тұрмыстық мұқтаждықтарын қанагаттандыратын 
қызметтері мен өиімдердің ондірілу ерекшелігіне байланысты.

Тұргыіідарга тұрмьтстық қызмет корсету, халық шаруашы- 
лығыттыц жеке саласы ретіыде танылуы , материалдық өттдіріс 
салалары  және айналым салаларыиың арасындағы  қөғамдық 
еңбек боліттісіне байлапысты.

Қызмет көрсету саласы мамандарының пікірінше ұдайы 
ондіртстегі төрт фаза, яғни өндіру, бөлу, айырбастау және 
түтытту -  түрмысты қ қызмет корсету оидірісіиде де болады.
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Тұрғыыдарға қызмет көрсетудің, сервистің дамуыыың 
қазіргі кезеңі және оның халық шаруашылығындағы  дёрбес ірі 
салага айналуы  -  осы қызмет корсету шаруашылықтарыи ыц 
тұтынуы мен өндірудеғі езара байланыстьілығын зерттёуді та- 
лап етуде.

Қызмет көрсетумен айыалысатын көытеғеы кәсінорыыдар, 
өндірістік өиімдерді түтынатын кәсіпорындар, үйымдар және 
мекемелёрдің түрмыстық мүқтаждықтарына қызмет корсетеді. 
Қазіргі уақытта түрмыстық қызмет ұсыиушылар алдыыда, 
түр-рындарға қызмет көрсетуде мәдениеттілікті жөғарылату жә- 
не тапсырыстарды еапалы орындау сияқты  міндеттер қөйыл- 
ған. Бұл міидеттерді шешу, тұрмыстық қызмет көрсетуді 
ұсынатын салалардың қүрылымды бөлімшелеріы басқару фор- 
маларын үйымдастырумеп байлапмсты.

>  Тұрғыидардың тұрмыстық мұқтаждығы үшін (жаңа өнім) 
материалдық қүндылықты жасау. Бүл материалдық өндіріс са- 
ласы еңбектіц шығыидалатыи оиімиің үстеме қүтіып қалыті- 
тастыру-ға қатысады. Бұған дербес және әртүрлі материалдық 
киім, бас киім, тоқыма өнімдері, аяқ-киімдер, көркем жәие 
әшекей өиімдерді дайыидау, тттаруатттылық жәтте түрмыстық-
мәдеыы заттарды жасау, жыітаз жасау, тұрғьтндар тансырысы 
бөйынша түргын-үй салу жөне т.б. жаңа түтынушылық қүы 
қүруға бағытталган қызметтердіц түрлеріие жатқызылады.

> Шаруашылық және тұрмыстық-мәдени заттарды қолда- 
нудың қалыпты уақытын қамтамасыз ету: киімдерді, аяқ-кнім , 
жиітаз, тұрмыстық техпыка жоно металл огтімдерін жондеу, 
киімді жуу, тазалау және киімдерді бояу және тауар-ақша 
қатынас жағдайында, тауарльтқ сипатта қабьтлданатыи қьтз- 
меттер жиыытыт-ы бөлып табылады. Экөпомикалық козқарас 
тұрғысынан тұрғындарга тұфмыстық қызмет корсететін кәсіи- 
орынның жұмысы толық иемесе жарым-жартылай тұтыну- 
шылық құндарды қалиына келтіруге бағытталган

> Маусымдық немесе маусымдық емес сұраныстардағы 
тауарларды  тольтқ паітдалатту жотте түргындардьтң толық қам- 
тамасыз етілмеген катеғориялары  ұшін ұзақ мерзімді ттаітдала- 
натын заттармеи қамтамасыз етуді кецеіітуге оағытталган, тау- 
арларды жалға беру қызметі болып с.аиалады.



Жалға беру (прокат -  қысқа  мерзімге қолданысқа беру) -  
айтталым саласыттдағы қызмет больтп табътлады. Түрғылдарга 
қьтзмет корсетудід маңызды түрі бола отырьш, жалга беру 
шаруашылық  қажеттіліктер және мәдени-тұрмыстық мақсат- 
тағьт қажетті заттармен тұрғындардьтң қысқа мерзімді қажет- 
тіл і кторіи қаиағаттатідыруға мүмкіндік туғызады. 11 рокат -  бұл 
сол тауардың өзін айырбас өиімі ретінде емес, адам қажеттілігін 
қанағаттаидыру үтттін бағытталған, заттьт уақытттта иайдала- 
іту иотижссінде тұтынушылық құттды қалыитастыру. ІІрокат 
көнтеген халық  шаруашылық заттарын түтыну айналымын 
тездетін, сол аудаиттыті; (үйдің) артық заттарметт жүктелуін 
азайтады, оларды тең және бірдей иайдалаиуды  қамтамасыз 
етеді.

> Өндірістік емес сипаттағьт қьтзметтерді көрсетуге: ттташ- 
тараз, ломбардтық қьтзмет, заттарды сақтау камерасының 
қызметі, моиша, анықтамалық қызметтер жатқызылады . Бүл 
топқа ба.тгага қарау  жәтте отты багу, ауру адамга қарау , сьтй- 
лықтарды үлестіру және жеткізу, көліктік билеттерді тарату, 
ренетиторлық қызметтерді де жатқызуға болады.

Қызметтердің бүл тобыида заттың түтыпушылық қүньт 
қалпына келтірілмейді. Сонымен, тұрғындарға тұрмыстық 
қьтзмет көрсетудеғі «өнім» еректтте тұтынушьтлық қүт-т түрінде, 
түргыядардың түрмьтстық мүқтаждьтқтарытт қанағаттандыру 
қызметы  ретіиде «көрініс» береді. Тұрғындарға түрмыстық 
қьтзмет көрсетуді жетілдіру жәт-те ұтьтмды ұйымдастыру үшіи 
тұрмьтстық қьтзмет ттеи хальтқ птаруашылығыиың басқа 
салаларының арасындағы пропорцияны  аиықтау керек және 
қьтзметті тек табиғи формада ғаиа емес, от-тьтң тиімділігін жан- 
жақты  қүттдық формасыида да ескеру керек.

Түрмыстық қызметтегі ақша қатыиасы , ақша массасының 
айиальтмьттта түрақтьт осер етеді, ол тауарлар жотте қызметтер 
үі ті і 11 түрғындардың төлемақысьт түрінде болады. Бүл ақща 
массасы осьт саладағы жүмысшыларды  марапаттау үшін, басқа 
косінорьтттдарға беретттек үптітт жотте тауарлар метт қызметтерді 
сатьтті алгаі-іы үшіті, үйымдарға қарызды  қайтару үшіи 
қолдаиьтлуы мүмкін.



1.4 Сервис -  ңазіргі қогамды дамытудыц элементі ретінде

Сервис матерйалдық құітдылықты жасау  отідірісі сияқты  
қызметтерді ұсыйура багдарлаиа отырьш қогамды дамытушы 
элемент ретінде болады.

Қызмет корсету секторыпда түтынутттыға жеке тұлга 
ретіиде көңіл боле отырын қызмет тұрлеріы ұсыыатын сала- 
ларда жұмыс кұшіыің ортасы қалыитасып жатады. Келешек 
қогамга дегеті жаңашыл  козқарас жұмысшыпы  да, адамды да
тұлга ретіыде қарастыруға және оыы таыуга бағытталады. Бүл. 
нарықтық  және нарықтьтқ емес ииституттар арқыльт үнемі 
зияткерлік дәрежеыі жогарылату, ақнаратыеи қамтамасыз 
етуді ұлғайту, денсаулықты  сақтау және қолайлы  қоршатан ор- 
таны құру арқылы  қогамдық және тұлғалық қажеттіліктердің 
ұзақ және күрделі тізбегін толық анықтауды  міндет стеді. 
Сәйкесінше, телекоммуиикация, коңіл котеру және демалу іш- 
дустрйясыиа, білім беру жәтте денсаулық сақтау қызметтерітіе 
деген қажеттілік ец бастылары болып табылады.

XX ғасырдағы қоғам сипаттамасының сапалық озгерісі 
жәтте дамудың нақты  экономикалық модельдерітгің хроноло- 
гиялық тізбектілігі, шаруашылық объектілеріп басқарудың 
парадигмасына сәйкестігінің кезеңдері Д. Беллдің моделінде 
корсетілгеп:

> ХХ*\ басы мен ортасы —кәсіпорыипың өидірістік мүмкіы-
діктерге бағдарлаиу кезеңі, өздеріыің ресурстық потенциал- 
дарыи тиімді пайдалаиу жәттс тауарлар меи қызметтерді жал- 
иы  тұтынушыларга ұсыну (кәсіпорынның мұыдай моделі, 
көптеген онжылдықтар бойыида стандартты өнімдерді жаппай 
ондіруді корсетеді);

>  1950-1980 жылдардың өртасы -  ірі жаыыай ыарық 
сегмеиттеріне өндірістік- маркетиигтік бағдарлану кезеңі;

> 1980 жылдардыц ортасыпан -  экопомикалық дамудың 
жаңашыл  кезеңі болып, бизнестегі басты жетістік үшін иақты  
клиенттердіц мүмкіндіктері бойынша жэтте клиенттер тобы- 
иың иақты  қажеттіліктеріп оз уақытыпда аыықтау жоые оны 
қамтамасыз ету болып табылады.

Бастапқыда ағылшындарда, одан кейіп әлемдік сершютік 
бызыес бойыиша гылыми.эдебиеттерде пайда болгап ец соңгы



феномеи -  кастомизация (ағылшын тілінен сояі.оіпог -  тұты- 
нушы) -  бүл «қызметпен жабдықтаушы-клиент» тізбегі бойыи- 
тна жекеленген клиенттің ңажеттіліктерін қаттағаттандыруға 
бағытталған ерекше дербестелген амалды білдіреді. Аталмыш  
ғылыми тұжырымдама озіттің дамуында «сервистік фабрика» 
деғетт атауметт иайда болғатт. Зерттеутттілсрдеп бастау ала 
отырын, кез келген бизнестік қызметте, қызметтер секторын 
ұсынушылар арасыида кең тараған.

Қызмоттер иарығьтнытт; пайда болуы жоне дамут.т, бәсеке- 
лестік кұрестің күшеюі, кәсіпорындарды  қоғамдық сұраиыс- 
тарға ғаиа емес, адамның жеке қажеттіліктеріне бағытталуды 
талап етеді. «Сервистік» оркеттиет косінорыппың меиеджерлері 
мен басшыларьтның дүниетаиымдарын түбекейлі өзгертуді 
талап етеді.. Жетістік үшін жаңа меиталитет, ерекше қабілет 
жопе жаңа ұйымдастырушылық форма қажет. Сервистің 
жәпе иттдустриалды экоиомикаиың арасыттдағы бастьт ерек- 
шелік, иидустриалды эконрмикада өндіруші бар күшін тауар- 
лық  өнімді көн шығаруға бағыттайды, тіайдалылық ұғымы, 
материалдық оніммен сипатталады, ал сапа, жақсы  дайытт- 
далғаи онім тусінігінің синонймі, негізгі технология шикізат- 
тан дайын өнім жасауға бағытталады. Ал, меиеджмент, иерар- 
хиялық  үйымдастыру меи механикалық сипатта болады.

Сервистік экоттомикада косіпорын клиенттің ерекпте 
қажеттіліктерін толық қанағаттандыру жолының тиімділігін 
жогарылатуға ұмтылады, пайдалылық  жекелеттген қызмет- 
терді, яғтти сервистік оттімді жетілдіру деңгейлеріметт л?әне 
пайдалылық сипатымен анықталады , сапа тұтынушының 
қажеттілігіи бары иша қанағаттандыру дәрежесін жоғарылату 
арқылы  қалыптасады , ал басқару  гаешімі, птешімді Қабыл- 
даудың шаншаңдығымен, икемділіғімен ерекшеленеді.

Бақылау сүрақтары
'I. (Иеркистік м<!іі«джмемт а.яемепттері медеті турады?
2. Олеу.меттік модепи сернис салас.ымдагм кэсітіорытшың 

стратегияс.ып тацдау мосел(!с.і.
■'5. (/гратіігііямыц қандай формалары бар?
/і . (Ісрііистіп, алеумотгік түрмыстық мопі неде?
Г). Орпмс/гік қі.сшеттер ігарыгыпың пайдаболуы .
(). Түтыііуіпылардың қажеттілігіп қаітағаттаітдыру.
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2. Қабат боліміиіц ңглзмет корсету салалары. Осы 
болімде жүмыс істейтііг қызметкерлерге тиісті жалпы 
ерекшеліктер жоис киім ерекшеліктері

2.1 Әлеуметтік мәдеии сервисті үйымдастырудың сииаты 
меи ерекшелігі

Сервис үйымы өзінің сатын алушыларына қызмет корсету 
үшін жұмыс істейді. Бүл олардың бағдарламаларының және 
саясаттарының негізгі мнссиясы болын табылады. Әрекет 
жүйесі қызмет түрінің өңделген накетін және марқетннгтік, 
қаржылық  және адамн ресурстарды сұраныс объектісіне 
жеткізуді қарастырады , Әлеуметтік мәдени: сервистегі басқа 
функңияларға жүйенің өзінің күнделікті жұмысы, сонымен 
қатар ресурстарды күшейту үшін қызмет көрсетуге жұмсалгаы 
шығынды төлеу ақысы  да кіреді.

Үйым үшін кешенділік, формализаңня және нақты  орта- 
лықтандырылған байланыс тән .

Кешенділік ұйымның іс-әрекет аумагындагы шеңбері 
дәрежесінде қарастырылаДы. Ол мамандану деңгейін немесе 
еңбекбөлінісіи, ұйым иерархиясыидағы  деңгейлер сапі.іи және 
өньщ  ұйымиың бөлімдеріне аймақтық та ралуын қамтиды. Фо р- 
мализаңиядау тұсында жұмыскерлердің. мінез-құлқын  анық- 
тайтын алдьш-ала өңделген және дайындалған ережелер мен 
амал-әрекеттер қолданылады . Кейбір ұйымдар мииимальды 
станДартты директиваларды  қолданады'. Басқаларыида жұ- 
мыскерлердің нұсқауларындағыдай, барлық ереже түрлері 
бар. 0 рталықтандыру мен орталықсыздандырудың арақаты- 
насыидагы  байланыс, ұйьшдағы. басқарма қабылдаған шеші- 
мімеи және өндіру деңгейімей анықтаЛады. Кейбір ұйымдарда 
шешім қабылдау нроңесі тым орталықтандырыдын, мәселеыі 
шешу жұмыстарымен жоғарыдағы жетекшілер айналысады. 
Басқа жағдайларда, қабылданған шешімдер орталықсыздан- 
дырылын, иерархиялық басқару  бойынша жау  антылық те.менгі 
деңгей таранынан болады. Орталықтандыру жәие орталық- 
сыздандырылған қабылдану байлаиысқа сәйкес, ұйымдарда 
басқару құрылымының түрі және синаты аиықталады .
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Қызмет түрлеріи жүзеге асътруьт үтттітт әрбір еервио үйы- 
мыиың өзіндік тағайыҢдал-гаи миссияларът бар. Миссия -  бір 
жақты  үғым емес. Үйым миссиясының мағынасыи төмендегі- 
дей анықтауга болады:

^  өзімен бірге үйымт-тың барлық жоснарлаигатт птетпімін 
нақтылауға,

^  мақеаттары мен тапсырмаларын анықтауға бағдарлаиады; 
^  үйым қарама-қарсьтлықсьтз, аттътқ, салътстырмалы мақ- 

саттарды үстануда сенім туғызады;
жумьтскөрлердтң таңдап алған бағыттағы күш-жігерле- 

рітт птогырлаттдыруга комектесу, ягтти олардың әрекеттерітт 
біріктіредт;

■/ үйымға сырттай әсер етуші қатысушылар түсіністік пея 
қолдауды талап етеді;

^  еёрвистік үйьтмдардътң мақсаттьт қызмет әрекеттерінің 
сипаттамаларымеи анықталады;

/  ұйымның иарықтық қатътнастар жүйесіндегі орны мен 
ролітт аттықтау бағдарланады;

^  үйым мақсаты  (қазіргі жагдайы , болашағы, табыстылы- 
ғы ) айқьшдалады;

/  технологиялар (инновациялар, үрдістері) қарастырылады; 
философиясы  (базалық козқарастар, қүпдьтлықтар, мо- 

тнваңиялар);
/  іпткі түжырымдамасы (әлді жақтары , бәсекеге қабілет- 

тілік дорежесі, өмір сүруге әсер етушт факторлар);
/  сътртқы бейнесі, имидж (әріптестер, түтынутлылар және 

түтастай қогам алдындағы міндеттері).
Иитеграңия -  бұл барлық жүйедегі ұйым бөлімшелері үшін 

олардътң тапст.трмалары метт мақеаттаръттт орындау нроңесін- 
дегі бірлігі. Мұндай бірлікте жетістікке жету үшін басшылық 
үйым құрамы іта барлық бөлімшелердің интеграңиясыи енгізу 
қажет. йтттеграңияттътті, маңътздът тттарты -  мақеатты бірлікті 
қалыптастътру. Мақеаттът бірліктегі жоспарлау процесінде 
ұйымдастыру бөлімшелерінің ұйымды әртүрлі бағытқа тартуы- 
н.а жәае күтнтерді босқа жүмсауга мұмкіидік бермейді.

Әлеуметтік модет-ти саладагът тұрмьтстық қызМет көрсету 
кәсінорытгы о.тіардың жұмыскерлер еңбектерінің көпсалалы  
ситтаттамаларылимі ерекшеленеді. Әр алуан өндірісті және

22



қызмет корсетуді іске аст.труды технологиялт.іқ түрде бір 
өндіріске біріктіруге болмайды, сондықтан да әрбір тұрмыстық 
сала топтарына қызмет көрсету үшін ерекше өндіріс (шеберха- 
на, тігін ательесі, және т.с.с.) қажет.

Қабат бөлімі, түтынушы бөлмелелерінің күнделікті дайыи- 
далуы, коридорлардың және айналаттьтңтазалығына қарау, қо- 
нақ  үйге пемесе түтынушыларга қатысты жүмысшылардың та- 
залығына қарау  және қонақ  үйді безендіру жүмыстары сияқты  
кең  көлемді қызмет көрсету салаларьтн қамтнды.

0 сы қыз метте рдеп:
^  бөлмелердің түтынушыға күнделікті дайьшдалуы,
^ коридорлардьтң, баспалдақтардьтң жәтте түтынутпыға

қатысты айналаның тазалығкС
^  қызметкерлерге қатысты айналаның тазалығы сияқты 

қызметтер күнделікті әрі әдеттегі ндей жүмыстар больгп табыладьт.

Кіші дәрежедегі қонақ үйде 
қабат бөліміиі ң үйымдастырылуы

Орта дәрежедегі қбнаң үйде 
қабат болімінің үйымдастырьтлуы

Екіпші жагынан: 
апталық тазалық, 

^  айлық тазалық,
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/  маусымдық  тазалық ,
^  түрлі айналаньтң тазалығьт және күтімі (терезелердің 

сүртілуі т.б.
•У жылдық күтім және безендіру жүмыстары сияқты  қыз-

меттер бі р бағдарлама бойыттттта белгілі мерзімдерде жасалаДьт.

Жогары дәрежедегі ңоиаң үйде 
ңабат бөлімінің үйымдық қүрылымы

Қабат қызметтеріпіц басшьтсм 
_ (Нойзокесрет-) ((доітуетапЬ)

Т
I\абат қызметтері басшысі>і ш.щ 

комекміісі (АнаівІ.аііІ. I Іочаскоерег)
Т Т"

Түм гі 
қа рауыл 
июфі

І)О.Л М 0

қ ы .ім о т -

К(үрл('/[)і

Аула 
(‘ЫІІЫ ру- 
ііі ылар

Қабат шофтері

Қабат 
офиоы. 
меңгсру^
444-іи------

Әйол бол. 
қыз.

іл) оол . қііта.

Ңан іі а 
тазал ау- 
іпылар

Коридор 
жопо 
ортал ық 
тазалау- 
ііі ьглар

X
Iорезе 
с ү рту ш і - 
лор

Аула сы- 
имрушьі-
лар_____

Басқа
қызмот-

керлер

Хатигы

Та.чалы қ 
шефі

Қабы рга 
суртуші- 
.ттер

Кі р
жуатыи
болме

Тігіпші Кі [) 
жуатындар

Кір жәие 
қойма меңгеруміісі

1 "  ■; ... .
Ті гі іі ііі і Үті к'теу- Қүргақ
оііолдор ш ілер тазалау
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Еуропадагы  коптогогі қоттақ үйлоріттдо қабат боліміттщ 
жауапкершілігіыдегі салаларда белгілі мерзімдермен  жасалған  
тазалық , күтім  жоно кір  жуылатътн бөлменің  жүмътстарьт осьт са- 
лада маманданган  қү рылымдарда істелсді. Ал м емлекотіміздогі 
қонақ  үй мекемелерінде болса осы жүмыстар  қабат бөліміидегі 
қътзметкерлер тарапьтнаи жүзеге асътрыладьт.

2.2 Әлеуметтік-мәдени қызмет корсетудегі ұйымдастыру-
шылық  модель

Сервис саласыттдагы жұмыскерлер  едбогі, негізінеи , 
еңбектің  және коопераңнялық  белгілерінің  барлыгы  анық  
қалыптасқатт тітығармаптылық сттпатта жүроді. Соттдықтатт да 
техыология және оңбекұжымы  озара байланыста  болып, өпді ріс 
үйымының  рөлі түтынушыга қызмет корсотуде жогары  роль 
атқарадьт. Бүл  проңесс кәсіпорыпттың сыртқът о]Угадагы ди- 
намикалық  және  түрлі сипаттагы  әсеріне байланысты  күшойіп 
отырады . Осыган байлаиьтсты  қызмет көрсетудің  түрлері гы- 
лыми -техиикалық  прогростіц қарқыны  оттяқты жылдам  оеу- 
де. Сервис саласындағы  кәсіпорындар  үшін  нарықтық  тнитегі 
ұйымдастырушылық  моделді қалыптастыру  күрделі мі ндет 
болып табылады , собебі бүл кәсіпорыпиыц  босекелестік пози- 
цііясын  күшейтуге, пайда әкелуге және тұтынушыларга  жо- 
•гарьт оатталы қызметтер  көреетуге әсер етеді.

Ондіріс иои қызмет корсетуді үйымдастыруга ариалгаті гы- 
лыми  еңбектерде үйымдастырушылық  қатынастарды  кәсіп- 
орынныц  іттткі ортасының  элементі ретінде қарастырадьт. Сол 
сияқты  қызмет корсетуді ұйымдастыру меп ондіртсті ұйым- 
дастыру  процестеріпің  арасындағы  байланыстар  да қарас- 
тырылады . Бірақ , сыртқы  жотто іттткі ортадағы  қьтзмет кореету 
үйымыиыц  жәие ондірістік ұйымпыц  орны  нақты  анықтал- 
маған , сонымен  қатар  бұл процестер арасындағы  байланыстар- 
ға түсініктеме до жасалмагатт.

Үйымдастырылатын қызметтің мақсаты  -  әрбір жүмысорын- 
дарын жоғары  оиім ондіру үптіп қажетті шарттармен қамтамасыз 
отуге жотто косіпорыптіыц барлық оттдіріе олеметтттеріп коцістік 
иен уақыт категориялары  бойынша үйлестіруіне негізделеді.
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Элеумоттік мәдени қызмет корсету ондірісіи үйьтмдастыру 
кәсінорыиың ішкі орта элемеиттеріые жатады, ал тұргыыдарға 
қызмет көрсету кәсіпорынның сыртқы  ортасымен байланысты 
элементі болып саналады. Сервис саласыпдағы кәсіпорыпиыц 
қызмет көрсетуді. үйымдастыруы, тұтынушыларға қызмет көр- 
сетудің ұйымдастырушылық моделін қалыптастыру болып 
табылады.

Қызмет көрсетудің үйымдастырушылық мөделін жасау, 
түтынушыларға қызмет көрсетуді үйымдастыру жағдайы  мен 
сипатына осер ететін пақты  фактөрлар меп шарттарға ногіз- 
деледі. Қызмет көрсетудің үйымдастырушылық мөделінің түсі- 
нігі экот-томикалық мазмұі-ты бойынша нақтылаудьт талап етеді.

Қызмет корсетудің ұйымдастырушылық моделі дегепіміз 
ол тұтынушыларға қызмет көрсетудің анықталған түрі және 
сөған негізделген өндіріс үйымының қызметі. Тұтынушыларға 
қызмет көрсетудің ұйымдастырушылық моделіиің маңызды 
сипаттамалары:

^  қызмет көрсетуді ұйымдастыру типі; 
қабылданған стратегияның ерекшелігі

^  басты ұйымдастырущьілық міндет.
Модель (латын тіліпің тогііііив созінеи піыққап, қазақт і- 

лінде өлшем, ыорма, ұлғі деген мағынаны  білдіреді) -  аналөг, 
кесте, құрылым , нақты  белгілер жүйесіндегі конңептуальды- 
теориялық білім ретіпде қарастырылады . Модель түпиүсқа, 
тұннұсқалық басқару немесе жаңадан  жасау үшін қызмет 
етеді.

Экономикалық әдебиоттерде колтірілғен үйымдастыру- 
шылық модельдердің түрлері:

1. өндірісті ұйымдастьіру;
2. ұйымдастырылған механизм;
3. басқару жүйесі;
4. операңиялық жүйе;
5. ұйымдық және біріккеп басқару функдияларыиың
6. формасын іске асыру;
7. басқарудьтң кибериетикалық кестесі.
«Үйымдастырушылық модель» ұғымының әртүрлі кон-

текстерде қолданылуы  кәсіпорын аясындағы  үйымдық және
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басқару қарт.тм-қатг>тттастар сипатьтмен байланысты ңолдатты- 
лады. Экономикалық әдебиеттерде, ұйымдастырушылық мо- 
дель бір уақыттътң озінде әртүрлі және жні озара тттетпімдегі 
козқарастар сипатыида аиықталады.

Осы багытта жұмыс істеуші ғалым Д.В. Соколов өз пікі- 
рінде: «Үйымдық жобаньт ұстап түру птаруашылық ұйымын- 
дагы түтас кешеидік жүйе жобасыи басқарудың одісі жәие 
үйымдастырылған форма жобасының интегральды компонент- 
теріттің модельденуі» деген.

Сервис бизнесінің алғашқы  моделіп 11. Эглиер жоие
Э. Дангард қүрастырган және осы сала үшін маркетинг кешеніН 
(бага, тауар, откізуді үйымдастьтру және өнімді орналасты- 
ру) жасаған болатын. ЫәтижесіНде, Э.Дангард, Д. Бейтсон, 
К .Лавлюк жәие П. Эглиерлер модельді кеңінен талдай отырып, 
огатт маркетиигінің ітпкі құрамып, ттақтьт персотталды мотива- 
ңиялау  ұгымын еигізді.

Қызмет көрсету моделінің мәні, тұтынушылар жүйесі мен 
сатутпылар жүйесіттің озара түсіттістік процесіттде қьтзметтің 
пайда болатындығын білдіреді. Сондықтан да, қызметті өндіру, 
оны жеткізу және түтыну бір уақытта жүзеге асады.

Біздің пайымдауьтмызттта, берілген модолдер қызмет кор- 
сетуді ұйымдастыру, қызметті ондіруді ұйымдастырумен қатар 
жүретіндігін керсетеді. Демек, қызмет көрсетудің ұйьтмдас- 
тырушылық моделіиің міидеттері қызметті ондіру мен түты- 
нушыларга қызмет көрсетуді. үйымдастыруда өзара тәуелділік 
петт өзара байланыстылықты  нақтьт анықтаудан түрады.

Үйымдастырушылық моделді қүруда, тұрғыидарга қызмет 
көрсетуді ұйымдастырудың әдістемелік негіздеріне сүйене оты- 
рып, іпткі маркетиттг және сьтртқы маркетинг, сондай-ақ иі-ттер- 
активті маркетинггі қолдаиу тұжырымдамасына сұйеиу керек.

Біздің пікіріміз бойынша, сервис саласындағы  кәсіпорын- 
т-тың қызмет көрсетуді ұйымдастьтруыньтң типтік өзгерісіне 
келесі факторлар әсер етеді:

/  біріншіден, шектелген дербес шаруашылықтардың, 
орталықтаттдырылгатт басқарудың, орталықтаидьтрылғатт бас- 
қару  жосиарыыа иегізделген комаидалық-әкімшіЛік жүйедегі 
шаруашылық механизмінің бұзылуы;
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екіншіден, ашық экономикалық жүйеде кәсіпорын- 
дардың қайта қүрылуы , орталықтапдырылмаған басқару ти- 
піпдегі жаца нарықтық шаруашылық жүйосіні ц найда болуы;

-/ үшіншіден, экономикалық дағдарыстардың жалғасуы , 
түтыпушылар табыстарыпыц әртүрлі лі гі, косі порыт г қызметі тт і ң 
түрақсыздыгы, қаржылық  ресуретардыц жетіспеушілігі;

^  төртіншіден, ғылыми мен техниканың дамуы, капитал- 
дьгң окелінуі негізінде иииоваңиялық  кәсіпкерлік пеп иттпо- 
вациялық қызметтіц кецеюі;

^  бесіншіден, нарықтық  қатынастар қалыптасу проце- 
сінде болгандықтан, халық  пТаруашылығының әртүрлі салала- 
рындағы бәсекелестіц дамуы;

ч/ алтыншыдан, экономикалықреформалардыжүзегеасы- 
ру жалғасуда жоне аяқталудан әлі алыс, сондықтан қызметтіц 
түрлі облыстардағы және түрлі салаларындағы  экономикалық 
реформалардың бірдей жүргізілмеуі. Біздің пікірімізпте, 
түтынушыларга қызмет корсетуді үйымдастырудыц үш  типіи 
бөліп көрсетуге болады:

1 -тип: дәстүрлі -  түтынушыларға қызмет көрсетуді үйым- 
дастыру бойыиша дәстүрлі міндеттерді қамтушы  кәсіпорып;

2-тип: өтпелі -- дәстүрлі міндеттерді ескере отырып, жаңа 
үйьтмдастырутпылық міпдеттермет-т толыққан кәсіпорын;

3-тип: парықтық -  түтьшушыларға қызмет корсетуді үйым- 
дастыру арқылы  жоғары  сапалыққа негізделген кәсіпөрын.

Белгілі. болғандай қабат қызметкерлері, сап жагьтттан қо- 
нақ  үй қызметкерлерініц үлкен бір бөлітін қүрайды . Бөлімде 
қызметтің қаланған  жағдайда орындалуы:

^  жалпьт жэне жеке тазалыққа әдеттепгеіт,
^  мамандығын сүйетін, 

тіл білген,
^  сенімді,
^  мінезді,
^  мыгы.м түлғалы әрі сымбатты,
^  мамапдық білімі мен тэжірибесі мол кәсіпқой қызмет- 

керлер арқылы  жүзеге асады. Өйткені жүмыс қызметінің тала- 
бът бойыяпта бүл қ ызметкерлерді ң үлкен бір бөлігі жүмыстарын 
тұтьшушы,марм(!іі жопе басқа бөлімдердің қызметкорлерімен
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де жақын  қарым-қатынаета жүргізеді. Соидықтан адам қаты- 
гтастарьт осьт бөлім қызметкерлері үтнін әрдайътм алда түрады.

Қабат қызметкерлерінде болуга тиіс жалгіы ерекшеліктер 
қысқаша мыналарды  қамтнды.

а) Негізгі қьтзметі түтынутпыга тазалық  қьтзметін көрсету 
болгандықтан қабат қызметкерлерінің жалиы  және жеке 
тазалық  әдетінің болмауы және денсаулық сақтау  ережелеріне 
багьтнбауьт мүмкіт-т емес. Сондықтан осы қьтзметкерлерде бо- 
луы  тиіс негізгі ерекшеліктердід басында тазалыққа  одеттену 
түрады.

б) Қабат қызметкері әр болмеде түрлі міттезді адамдарметт 
кездеседі. Бұл оиың әрекеттеріиде жәие әңгімелерінде міыдетті 
түрде бір шек қоюын қажет етеді. Түтынушы  қызметкерге 
қаттдай қарым-қатытіас жасаса да қызметкер әрдайым қоттақ- 
жайлылық  таныту керек. Сұрақтарга қысқа  әрі нұсқа жауаи 
беруі керек. Тұтынушымен сұхбаттасу, мекемеге қатысты жеке 
тақырыптарда мәлімет беру ттемесе Тутынушылардың жеке 
әңгімелеріне араласу мүлдем қате әрекет болып есеителеді. 
Яғни, қабат қызметкері салмақты  болуы қажет.

п) Қабат қызметкерлері түтыпушылардың жеке оміріне 
байланысты  көптеген мәселелерге де куә болады. Басқа созбен 
айтқанда тұтынушьт багальт заттарьтн немесе ақшасын  бөлмеге 
қалдыра алады. Өйткені қоиақ  үй болмесі түтыыудш  үшіы 
адамның ең сеиімді жері, яі нп үйі сияқтьт. Сондьтқтан қабат 
қызметкерлері сьтр сақтауды біліп, сенімді қызметкер болуы 
керек.

г) Лайықты  мінез. ерекшеліктеріне ие қабат қызметкер- 
леріиің мамапдьтқ білімі метт тәжірибесі жетік болуы керек. 
Өйткені лайықты  мінез ерекшеліктеріне ие қызметкер маман- 
дық, білім жотте тожірибені игерсе жұмыстагы өттімділіктің 
жогары  болатыиы ақиқат.

Жогарыда атап отілген ерекшеліктерге ие болуга тиіс қабат 
қызметкерлері мына мәселелерді әрдайым ескеріп отыруы ке- 
рек.

/  Барлық  адамдар оз есімдерімен аталуды, әсіресе еске- 
рілуді ұпатады. Ойткеиі тұтынуш ыиы оз есімімеы атау оғаи мәы 
бергеи белгісіи білдіреді.
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^  Тұтынушы әрқашан  хақылы  (хақылы  болмаса да) де- 
ген принципті ешқашан ұмытпау керек.

^  Жақсы  қызметтің алғашқы  қадамы  күлімдеудетт баста- 
лады.

^  Түтынушыга үйіндегідей қарым-қатыпае жасау  жотте 
оган осы ортаны қамтамасыз ету қабат қызметкерінің пегізгі
мітщеті больтп табылады.

^  Сөйлегенде «Сіз» деген сөзді қолдануга ерекше мән 
берілуі керек.

2.1 Қабат қызмеггері қызметкерлеріиіц кмім ерекшеліктері

Қабат қызметтерін  атқаратын қызметкерлер жұмыс бары- 
сында әрбір мекеменіц  озітте ыңгайлап белгілеген түсте жәіте 
типте арнайы  киімдерін  киіп , Қызметтерін атқарады. Арнайы 
киімдерге қатысты стаидартты түр және түс болмагандыгынап, 
жасал-ған жұмыстың  ерекшелігі ескеріле отырып бір арнайы  
киімі жасалады .

Қабат басқарушысы  таза, үтіктелген , Жарасымды  бірақ 
қарапайым  киім таңдай білуі керек. Екінші жагыиан киетіп 
аяқ  киімі қою реңді және аласа өкшелі болуы керек. Бүдан 
басқа аяқ  киім  жайлы  болу керек, аяқты  қыспау керек. Қажет- 
сіз әшекелеу, шектен тыс макияж  және өткір иісті иіссу қөлда- 
тіудаи сақтану керек.

Қабат қызметкері кигеи арнайы  киімдер, істелген жұмыс- 
тың ерекшелігіне қарай түрлі түсте және үлгіде бола алады. Ар- 
пайы киімдер түрлі. түс жотте үлгіде болуымен қатар әрбір арнайы 
киімнің үстінде түтынушы оцай көре алатын мекеменің эмбле- 
масы бөлуы тиіс. Арнайы киімдердің ішінен немесе сыртынан 
корінетіндей басқа киім (жемпір, тіымша, т.б.) киіоге болмайды. 
Әйелдер кішкеитай ақ алжапқыш , кейде бас киім арнайы  киімді 
толықтыратын сәндік зат ретінде қолдана алады.

Барлық  қызметкерлср сағат және жүзіктен басқа жеке сәп- 
дік зат қолданбауы  керек. Аяқ киімдер жоғарыда атап өтілген 
ервкшеліктерге сай болуьт керек. Жұмысқа сай аяқ  киім, дет-т- 
саулық жагыпаіі орі жүмыс апаттары жагынан ерекше маңыз- 
ды болгаидықтаи осы тақырыпқа ерекше қөңіл бөлінуі керек.
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Бақылау сұраңтары:
1. Элеуметтік мәдепи сервисті уйымдастырудың с.ипаты меи 

ерекшелі гі қа 11 дай ?
2. Үйым миссиясыиың магыиасы неде,
3. Үйым миссиясыи аныдтаушы факторлар.
4. Үйымдастырылатын қызметтің мақсаты.
5. Қызмет көрсетуді үйымдастыру моделі.
6. Сервис с;аласыпдагы кэешорыиньщ қызм:ет көрсетуді ұйым- 

дастыруыныңтиптік өзгерісіне қаидай факторлар әсер етеді.

3. Қабат қызметкерлерінің жеке ерекшеліктері мен
қызметтері

Қабат қьтзметкерлерінде болуы тиіс жалпьт еректттелікторді 
алдында атап өткенбіз. Ал осы белімде қызметкердің жұмыс 
багытына қарай  атқарған қызметтері және қызметтерінің қа- 
жет етотітт білім жәтто ерекшеліктеріи көрсетуге тырысамьтз.

Мақсатты Бәсекелестік артықщылықтарга жетуде, сервис- 
тік өнімді басқару проңесі белгілі мөлшерде күрделі, себебі. қыз- 
меттің озіидік табигатыиа негізделген орекшеліктері. болады.

Әлеуетті. түтынушылардың сатып алуына дейін қызметтің 
«сезілмеушілігі» маңьтзды ерекшеліктердің бірі болып саиала- 
ды. Бүл сервистік үйымдар үшітт кешеиді мәселелерді тугызады.

Тұтынушылар қызметті сатып алуымен, оны көруге, дәмін 
сезуге жәие басқа да сезім мүтпелері арқьтлы таньтп білуге 
мүмкіидіктері болмайды. Мұндай жағдайлар, әриие, сатып 
алынған сервистік онімнің сапасын аиықтауда қиындықтар 
тугьтзады, соидьтқтаи тұтыт-тутпыларда да таңдап альтнғат-т 
қызмет туралы сеиімсіздік болуы мұмкін.

Осыған байланысты , тұтынушылар сервистік өнімді 
байқаларлық апементтер комегіметт корсетілгеті қызмет сапа- 
сын бағалауларына мұмкіндіктері болады. Элементтердің бұл 
түріне мына көрсетктштер жатқызылады :

1. компаттия офисіттің сьтртқы түрі;
2. технологиялық жабдықтардың түрлері мен олардың бар 

болуы;
3. шыгындалатьтті материалдар мотт қолдаиылтытт оргтох- 

никалардың дәрежесі;



4. қарым-қатынастар жүйесі;
5. комнания  басшысы  мен оның  қызметкерлерінің  сыртқы  

бот-келбеті;
6. аталған  комнанияның  қызметін  бүрыннан  найдаланьш  

жүргет-г клиенттер  конти і-і генті.
Сервис онімдеріндегі. бул және  басқа  да байқаларлық  эле- 

менттер жаңа  нотенцналды  клиенттерде жағымды  әсер қал - 
дырады , әрі олар бәсекенің  артықшылығьша  бағытталған  мар- 
кетиигтік  техиологиялар  құралы  болын табылады .

Байқалмайтын  қызметтерге байланысты  мәселені шешу  -  
серкис үйымдарынътң қабілеттіл  ігінде көрсетілгетт, мақсатты  
нарықтарға  эсер ететін психологиялық  құралдарына  да байла- 
нысты:

^ озіттің компаішясыиьщ  қайталапбас  импджін  қүру  
және сервистік өнімдерді үсыпу:

^ сервпстік өнім  сауда маркасының  беделі меи фирманың
іскерл ік беделітт лайықтьт деңгейде ұстап тұру;

^ қоғамдық  пікірлер  көшбасшылары  арқылы  жоне 
клиент сүранысының  қанағаттануы  жайында  интерактивті 
ақпаратты  «ауыздаи-ауызға» тарату  капалыи  жасау .

Басқа  да сервистік өнімнің  ерекшеліктері ретіиде бір уа- 
қыттың  өзінде оларды  өндіру, жеткізіп  бсру және түтыну бо- 
лып  сапалады . Қызметтің  ерекшеліктеріие  байлапысты  ссрвис 
онімдеріиің  сапасы  төмеидегі көрсеткіштерге тікелей  тәуелді- 
лі кте болады:

^ сервис саласындагы  комианияныц  персопалдары  мен 
оныц  клиенттері арасыидағы  қарым -қатынас  деңгейлері және
сипаттары ;

^ епжар  бақылаушы  ретінде иемссе қызмет көрсету 
ироцесіне белсенді тартылған  өзге де түлғалар

^ белгіленгетт уақытта тұтынушылар  сүрагтыстарыи қатта- 
гаттандыру  жәие  бүл ироцеске түзету еигізу  талаи  етілсе, оиы  
фирма қызметкерлерініц  жылдам  жүзеге асыра  білу қабілет- 
ттлігі.

Сервистік қызмсггер өз табигаты  бойынша гетерогенді си- 
патта болыи, қызмет саиаларының  жогары  дәрежеде өзгергіш - 
тігіи корсетеді.



Сатыи алушылар бір фирма қызметкердерінің қызметін 
біриеше рет пайдаланса да, бұл процеске әр уақытта бір 
қызметкер қатысса да, олардап алгаи пайдалық деңгейлері ор 
уақытта әртүрлі болады.

Соидьтқтан да, мұңдагьт белгісіздік жәие мазасыздьтққа 
қатысты жүйе тек томеидеп қаиа емес, откеи тожірибелер 
бойынша жогарылауы  да мүмкіи.

Мьтсалы, бізге жақсы  т.аң.ыс болган стоматологпялық ауру- 
ханаларга, автосервистер немесе шаштараз салондары на бұры и 
барған болсақ та, біз олардың қызметтері ие қайта сұранысымыз 
туындагатт жағдайда, үнемі толқу сезімінде болалтыз.

Қызметтің сатыи алынуы сатушыдаи сатытт алушыга мен- 
шік қүқығыыың ауысуын көрсетнейді. Кез келгеи қызмет түр- 
лерітттауарретіңдеүйге алы п кетугсжәтте сақтау арқылы қажет 
уақытта қайта сату объектісі ретіиде найдалаңуга болмаиды.

Қызметтер сақталмайды , оларды қайта сату ұшіы жтшаи, 
артыгымеи өндіріп қото мүмкіи емес. Кез келгеп авиарсйстер, 
кииосеаистар немесе коиңерттердегі қойылымдарды. мысалга 
алуға болады.

Клиенттерге корсетілгеп қызметтерді қызмет корсету ком- 
ыаыиялары сақтауга қабілетсіз, егер сұраиыс деңгейі тұрақты 
және алдын-ала белгілі болса, бұл олардың жұмыстар.ында 
қиындық тугызбайды. Бірақ, сұрапыстың ауытқуы жогары 
болса, ал ұсынылган қызмет техиологиясы шектелген болса, 
онда сервис ұйымы маңыздьт проблемаға ұіиырай бастайды. 
Сервис ұйымдарының бәсекеге қабілетті жагдайыиа тікелей 
ықпал  ететін, бұл прөблемаларды щешетін негізгі 2 жол бар;

Біріншіден, сұраныс озгерістеріне сәйкес, қызметті. ұсыну 
жәпе қызмет корсету технологиясының икемділігін жогарылату. 
Бүл тосіл таңдап алынғаи технология жүмысы негізіпде қандай 
прииңиптер қойылғаныи жоне оларды тиімді пайдалану мүмкііт- 
діктерін шектеуге не әсер етуітті факторды білуді талап етеді.

Екіншідеп, сервистік үйымдар таңдалган басқару іікмиім 
деріи найдалаыа отырып, босекелестік артықшылық, сұраныс 
жәнеүсынысарасындақалынтасқат-т жағдайларды  қайта қарас- 
тыру арқылы , бұл саладагы өзтчірістсрді жоітдеуге багытталгаы 
шаралар жиынтыгыи қолдаиады.



ш я т

Сураиысты баеқару  етратегиясын жасауда, оиың өзгерісіне 
әсер ететін факторларға талдау жасаудан бастау керек. Мұндай 
талдаудың маңызды  боліктері томеыдегідей:

^  сұраныстың құлдырау (алдын ала, кездейсоқ) сипатын 
а 11 ықтау;

^  сұраыыс тербелістеріыдегі мерзімділікті (тәулік, аыта, 
ай, бір жыл және бірнеше жылдар аралығында) айқындау;

^  сұраныс деңгейінің өзгеруіне әкен согатын кейбір се- 
беытерді;

(табиги-климаттық, мәдепи • қога.мдық, әлеуметтік- 
экоттомикалық жәтте т.б.) аит.тқтау.

Аналитикалық зерттеу жұмыстары  сервистік ұйымда орыа- 
ласқан  оперативтік болімдердің жинақтаған  ақпараттарыиа 
жотте статистикалық ақпараттар базасыттдағы мәліметтерге 
ые гізделе отырьш жұргізіледі. Төменде зерттеуде қолданылатын 
ақпараттардың кейбір тұрлері көрсетілген:

откетт уақыттардагт.т сұраттьтс озғерістері туралт.т 
статистикалық мәліметтер;

^  жоспарланган уақыттагы  сұраныс деңгейінің ауытқуы- 
на жасалгаи болжам;

сұраныстарга әсер етуі мұмкін тұтынушылар (сегмеит- 
тер, иарықтар) мінез-құлықтарының өзгерісі туральт мәлімет- 
тер;

^  кезекке қатысты клиенттер пікірі жөніндегі мәліметтер, 
қызм:ет көрсету сапасыиың қарбалас уақытта өзғеруі және т.б.

Сервистік ұйымиыц технөлөгиялық қуаттылығыиың, 
қарбалас сағаттардагы уақыттың  жетіспеуіиілігінде марке- 
тііттғ формуласының элементтері сұраттьтстьт ынталат-тдыру- 
ш ы роліті атқарады . Маркетинг кешсиіиіц элемеиті ретіыде 
баға сұраттыс пен ұсынысты теңестірущі атрибут болыи 
есетттеледі. Мысалы, қоттақ үй қызметіие деғен сұраттыстың 
теңелуі туристік белсенділік уақытьтнда баға ұстемелеріи қото 
арқылы ,сұраиыстың аз кезіндегі томен бағалар бойынша 
кэсіпорьтттттьтң жалпт.т табт.тсытт реттеуге Мүмкіттдік боладт.т. 
Сұраыые ттеы ұсыныстың теие-тецдігіи туристік агенттіктер әуе 
тасымалы  жәтте басқа да сервистік ұйымдар көмегімеи реттеуге 
бөлады.
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Қызмет көрсету орны мен уақытын өзгерту арқылы  қыз- 
метке деген сұранысты түзеуге болады. Театрлар демалыс 
күндері әлеуетті көрермендердің бос уақытына сүйене оты- 
рып, жиі-жні таңертеңгілік спектаклдерді корсетеді, ал сау- 
да орталықтарына сұраныс төменті деңгейде болганда, тұты- 
нушыларына жиі-жиі тауар сатып алуга ұсыныстар білдіріп, 
бұқаралық ақпарат құралдары  арқылы  жарнамалар  беріледі. 
Сұранысты бұқаралық-ақпараттық құралдармен де қалыптас- 
тыруға болады. Жарнама арқылы  сұраныстың қарбалас ке- 
зеңі туралы сатып алушыларга ескерту жасайды  және басқа 
уақыттарда жылдам, әрі жогары сапалы  қызмет корсетуді на- 
сихаттайды.

Осыган ұқсас тапсырмалар, сонымен қатар, пошташылар- 
дың жаңа жылдық және басқа да құттықтауларды  ертерек 
жібергендігі туралы,немесе автосервис фирмаларының бос 
кезеңдогі жылдам жүргізілген регламентті техникалық қызмет 
корсетуі ақпараттардың ағыны көмегімен де шешіледі. Еғер 
қолданғаи күштер сұранысты теңестіруде бұзылса, ал оның 
ұсынысының тепе-теңдіғін жасауга мүмкіндік болмаса, сер- 
вис үйымдарына қызмет корсету кезекшілік жүйесі бойынша 
орнатылған шешім қабылдайды .

Кез келген ұйымдар кезекке тұру мәселесінен міндетті 
түрде айналып отпейді. Олардың себептерінің түп-тамыры, 
әдетте, қызмет көрсетудегі әртүрлі проңестер сатыларының 
кедергілерінде жатыр. Сервнс ұйымдарының технологнялық 
мүмкіндіктері барлық Келген клиенттерге қызмет көрсету 
аясы  шектелгендігінен туындайды. Әрине, күту мәселесіи 
шешудің ең жақсы  жолы  -ол  күтудің өзін жою, алып тастау. 
Бірақ  күту мәселесін жою, қызмет көрсетуде соншалықты  
қымбат болуы мүмкін, ал соңында жәй ғана қаржылық  жағы- 
нан нәтижесіз қалуы  мүмкін. Мұндай жағдайларда, сер- 
вис ұйымдарына қызмет кәрсетудегі кезекке тұруды орнату 
негізіндегі ережелерді анықтаудан басқа өзге ештеңе де қал- 
майды. Әрқашанда кезек күту жүйесі «бірінші келді -  бірінші 
қызмет көрсетілді» ережесі бойынша бола бермейді. Кезекті 
қалыптастыру өзге де артықшылықтарға негізделуі мүмкін, 
мысалы: жылдам қызмет корсету қажеттілігі. Осылайша



ауруханалардағы  қабылдау бөлімдерінің дәрігерлері қандай 
науқасты  күттіруге болатынын немесе қандай науқасқа 
шүғыл түрде, кезек күтті рмейтін қызмет корсетілу қажеттігі 
туралы шешім  ңабылдайды. Бүдан басқа кезекке түруды жою 
мақсатында келесі жағдайлар енгізілуі мүмкін:

^  ең шүғыл қызмет көрсетуді талап етуші клненттер үшін 
арнайы  «экспресс желісі»;

^  қызметтер үшін ең жоғарғы  ақы  телеу желісі: клненттер 
көп төлеуге жиі келісімін береді, бірақ уақытын үнемдеп және 
көбірек қолайлылықты  қалайды . Сондықтан да, әуе жайлар- 
да бірінші және үнемді кластардағы  жолаушылар үшін қызмет 
корсету кезінде жеке тіркеу бөлімін қөлдануға болады; одан 
басқа коптеген ыңгайлы  бірінші кластық шарттар жоғары  
маманданған қызмет көрсету жүмысшылары  арқасында жыл- 
дам, әрі сапалы  қызмет керсетіледі;

«қүиды клиеіггтер» үшін қарастырылған желі (кешенді 
қызмет көрсету үшін  жасалған келісімшарттары  бар клиенттер 
үшін кезексіз кәрсетілетін қызметаер).

Түрғындарга сервистік қызмет көрсету басқару өбъектісі 
секілді күрделі, әрі динамикалық  жүйе болып табылады. "Гур- 
мыстық қызмет басқармасы  бэрінен бүрын белгілі жүйе көмегі 
бойынша ондірістік басқармасы  және түрмыстық қызметтерді 
іске асыруды білдіреді. Түрмыстық қызмет басқармасымен 
айиалысатыи кәсіпорын, ұйым түрлі шаруашылық жүйесін 
іске асырады, біріктіреді және т.б. әрекеттерді жүргізеді. Со- 
нымен, түрмыстық қызмет корсетуші кәсіпорын, тұрғындарға 
түрмыстық қызмет корсетуді басқару  жүйесінің маңызды 
үйымдастырушылық буыиы болып табылады. Тұрғындарға 
тұрмыстық қызмет корсету басқару объектісі ретінде адам- 
дар мен еңбек құралын  басқаруды  қамтиды. Еңбек құралын 
тікелей басқаратын жұмысшылар басқарудың объектісі, 
эрі субъектісі ретінде саналады. Түрмыстық қызмет корсету 
саласындағы кадрларды басқару, кәсіпорынның техникалық 
орындаушылары , мамандар мен басшылардың іс-әрекеттеріне 
негізделеді. Кадрларды басқару жұмысы  олардың лауазымда- 
ры мен мамаидықтары  бойынша басқару  деңгейлеріне тәуелді 
болады.
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а) Жеке ерекшеліктері жәме білімі:
Сыртқы көрінісі сымбатты және мүмкіндігінше әйел 

болуы керек,
Белсенді, қуатты және салмақты  болуы керек,

^  ЬІегізгі шет тілдерін білуі керек,
^  Тұтынушы пснхологиясын түсіне алатыи және 

тәжірибелі болуы керек,
^  Салқын қаНды , байсалды және кез келген оқнға бары- 

сында дагдарып қалмайтын болуы керек,
^  Сәтінде және жылдам шешім қабылдай білуі керек,
^  Түрлі ұлттардың салт дэстүрлерін білуі керек.
б) Қызметтері:
^  Қызметкердің таңдалуы, орын ауыстырылуы, оқу- 

ағартуы, жұмыстан шыгарылуы , лауазымының жоғарлауы  
сияқты  мәселелерде басшылыққа ұсыныс жасау  керек,

Басқа болімдермен қызметтік байланыс жасау, басқару 
жиналыстарына қатысу және боліміне қатысты  ұсыныстар 
дайындау,

^  Болмелердегі заттардың сақталуын қамтамасыз ету,
^  Болмелердің жағдайларына қатысты  Ноизекеерег және 

С.оиі,/ок. рапортын дайындау,
^  Қонақ  үй қабаттарындағы  жондеу жәие күтімге қатысты 

мәселелерде қажетті рапорттарды дайындау және жондеу 
жұмыстарын қадагалау,

^  Өрт жэне апатты алдын алу,
^  Бөлімі ұшін қажетті заттарды белгілеу және олардың 

алынуыи қамтамасыз ету,
^  Жасалған жұмыстарды тексеру және қызметкердің 

жұмысқа келу-кету мерзімін бақылауға алу,
■̂  Қол астындағы қызметкердің апталық, жылдық 

демалыс алған күндеріне қатысты корсеткіштерді дайындау,
^  Болмелердің және айналаның  безендіру және реттеу 

жұмыстарының жүргізілуін қамтамасыз ету,
Болімінде қолданылатын зат, құрал-жабдықтардыц 

мақсатты түрде қолданылуын қамтамасыз ету және бұл құрал- 
жабдықтардың күтімінің уақытында жасалуын  ңадағалау,

3.1 Жалмы қабат басміысы (СоуегпапІ-ІІомвекеерег)
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^  Кірлердің дұрыс жуылғандығын, мақсатқа сай бүктел- 
гендігін бақылау.

Қабат қы.і.моткср^еріпіц киім улгілері



Әлеуметтік-мәдеии сервис саласыидагы кезекті басқарудыц 
техпологиялық әдісі

Кезекті басқарудағы  тсхгтологішлык, әдіетер адами; фак- 
торларды есеике алмай, әрекеттің лошкалық  жагы  бойьшша 
жүргізіледі. Олармен бірге қызмет көрсетуді күтетін клиеттт- 
тер жаттсыз зат сияқты  қарастырьтлмауы керек (бүл мәселе 
төңірегінде қызмет көрсету саласындагы  көнтеген фирмалар 
ойланбайды). Сервис үйымыиың менеджерлеріне кезектері 
келгеи түтыиушыларды қабылдауга байлатіысты әртүрлі псн- 
хологиялық аснектілерді де егжёй-тегжейлі қарауы  қажетті 
саналады.

Психологиялық зсрттеулер корсеткендей, адамдарга кезек- 
те көп тұрып Қалгандай  көрінеді, ал шын мәнісінде ол солай. 
Кейде бұл уақыт клиеиттерге тттамадан тьтс көп болып көрітіеді. 
Девид Майстер күту уақытыиа қатысты мыиадай 7 цршщнпті 
тұж ыры мд ад ы :

^  бос уақыт жұмыс уақытына қарағапда өтпей қояды ;
^  қызмет корсетудіц өзіие қарағаида қызмет корсетуді 

күту ішті пыстырады;
мазасыздану сезімі күтуді одаи әрі ұзагырақ етеді;

^  күту кезіиде орьш алган белгісіздіктер моліметтерді 
алудан да жаман;

^  күтудің белгісіздік себебі, оның түсіттдірілуінетт де жаматт; 
^  әділеттіліктерге қарағанда әділетсіз күтулер коп;
^  қызмет түрі аса құнды  болуына байланысты  адамдар да 

оіты күтуге дайытт;.
^  жалгыз күту -  бірге күтуге қарагаиДа ұзагырақ  болып 

корінеді.
Қьтзмет корсетудогі кезектің тортіпке келтірілуі үтгтін ал- 

дын ала таисырмалардыц және үсыиылган қызмет уақытыи 
сақтау жүйесін енгізу мүмкін. Теориялық тұрғыдап. бүл 
клиенттердің кезекке түру қажсттілігіп жойып, фирма озіиің 
жұмыс эрекетіне балаис жасай  отырып, көрсетілген уақытта 
қызметті үсынуға кепілдік береді. Алғашқы  тапсырмаларды 
орыидау мезгілі ауысуы да мүмкіп. Тіпті тансырманы  орын- 
дау барысындағы алғашқы  таңдау орны  да өзгеруі мүмкін. 
Алайда, клиенттердің келісілгетт уақытта келмей қалуы  ме-
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месо фирмллтлқ қътзмот ко|)с.(>тудіц тітамадатт тътс алдытг-ала 
таисы ры.птаті таіюырыстарии  ілгері жылжыту  себеитерінен  
туындайтыи  мооелелерді жоққа  тпығаруга болмайды . Бұл 
моселелерді шешу үшіи қолдаиылган  маркотииг стратегиялары  
алдъш -ала толемақыларды  талаи  ету (барлық  жагдайда  мүмкін 
6<)ла бермо і-тті іг) жәі і(> фирманы  ң қызмет көрсету жүктемесі нің 
шамадаіі тыс артын кетуіне байланысты: қызмет короетілмей 
қал гаидар үшін  толенетін комиенсацияларды  және  бірнеше 
уақыт отконнен соц сақталгаи , төленбегеи тапсыръістардың  
қүшіп лсоюды оз міндетіііе аладъі. Контоген қызмет корсотуші 
үнымдардыц  компенсаңия  төлеуге мүмкіндіктері шектеулі. 
Сондықтаи  да, маркотиигтік технология оообін қолдана  отът- 
рын, тіпті ең қаранайым  жақсартудыц  өзі де батіқаларлықтай  
пәтижо әкелуі мүмкін . Маркетологтар, қызмет корсетумеи  ай- 
иал ысатында р, бизттостогі тпоктолгоіт сүрапысты  басқарудът 
жетілдіру  үшін бірнеше қүралдар  мен одістерді ұсынуы  
мүлткін. Бірі ншідои, олар маркетииг кешонініц  элементтеріие, 
ооіросо сүратгт.ю тіотт үеыттысты теңостіру мақсатыида бага моп 
тауарды  жьшжыту  элементтеріне әсор отуі мүмкін. Екіншідон , 
олар әртүрлі тоитардағы  мақсатты  клионттерді ынталаыды- 
ру үнііп  парықты  согмоттттоу одісітт қолдаттуы мүмкіп жәтте 
бірінші кезокто кімго қызлтет көрсотіледі, ал кімдор козек 
күтіп түрады  жәтто қандай  жағдайларда сияқты  сүрақтардът 
шоптоді. Үтпіпшідоп, лтаркотологтар күту жүйесін  басқаруда  
поихологиялық  аспоктіні қолдануы  мумкіи.

Болгілі уақътт тпоцборіндо қьтзмот корсетуді жүзоге асы- 
ру басқару  жүйосіиіц  оц лтацъізды аспоктісі болытт, коптегеп 
клионттердің жоко уақыт  қоры  және қызмот корсотудіц үзақ - 
тыгыпа деготі тым созімталдыгымотт анықталады . Адамдарға 
қызмот корсотумеи айналысатып  койбір сорвистік уйымдар 
қьгзмот корсотілу козогіттіц соцыпда түрган клиопттердіц  бас- 
қа колтнанияларга кетіи қалмагаиыпа  дейін, олардыц  бос 
уақыттарътті басқаргаиды  ұнатадьт. Ңызмот короету аумагын- 
дагы  ліаркетологтар клиепттердің  уақыттарып  үпомдоу үшіи 
(иемеое тътм болмаса олардыц  күту уақыттарын  сонгпалықты  
үзартпау) оз үііымдарътиыц бәсекеге қабілотті аумагътида 
коптогоіі бао.ымдил ықтарды  үйымдастыруы  мүмкіп.
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Койбір тамақтатту мокомолоріттдо түтыттутттыларга қызмот 
көрсетутттілер жәтте огатт қоса сол мекеме жолілерінің  жүмътс- 
птыларын міндетті түрде бақылап  отыратын  қызметкерлерді 
пазарга үстайтытт ттүсқау маториалдары  корсетілген. Ол мате- 
риалдар  мыттадай бо.тгуы мумкітт:

Егер басқа  да тағамдар немесе тағамдық  жартылай  фабртт- 
каттардың  болмауы  салдарынан  тапсырыс кешігіп  жатса, 
қьтз.мет корсету меттоджоріпо хабарлаңътз.

Еғер с-із бүктеме немесе басқа  да тағамдарды  тосып отыр- 
саңыз, тапсырыс алуда сәл аялдай  тұрыңыз. Сатып алушыны  
ътстық жаңа  тагамдарметт қамтамасыз ету үтпітт аталгаттдардың 
барльтғьтн бір уақытта  беру керек. Барльтқ қажоттіліктерді да- 
уыстап  хабарлауыңызға  болады. Әзіргае сіз тосып түрганда, сіз 
колесі таисьтрыстарды  ала боруіцізге болады  пемосо басқа  тап- 
сьтрьтстарды орыпдаудағы  қызмет көрсетутпі жұмыскерлорго 
көмек көрсетуіңізге болады . Егер тапсырыс  жинауға  бірттеше 
мииут кететінін  жақсы  білетін болсаңыз, онда:

сіз келушіго тапсьтрысыңыз ттоғүрльтм тез боладьт, доп 
тапсырыс ақшасын  алуыңызға  болады;

^ егор мүмкіндік  болса келушіден  сұрацыз, мүмкін  ол су- 
сыттды алдьтмотт апаргаттдьт қалайтытт птыгар;

 ̂ келуптіттің қай  жерге отьтрғанын бақылаңыз;
^ тапсырысын  неғүрлым  тез дайындацыз;

келушіго тапсырысыи  апарыңыз (болмаса меиоджор 
номесо бастьтқтан осытты орындауды  отініңіз):

^ күткені үшін  келушіге рахмет айтыңыз, ал соиымен бір- 
ге мойрамхаиага келіп  тұруға піақырыңыз.

Сервттстік үйым  басқару  жүйесіттде ақпараттьт пайдалатту 
және маркетннгтік  бағдарламасын  жүйелі ұйымдастырған  жағ- 
дайда, сүранысты  қанағаттандыру  арқылы  бизнесте жетістікке 
жетуі мүмкітт. Мүттдай іс-әрекеттер орипо колготт клиолтттсрдің 
жәие қайтып  келуіи  сақтауға  мүмкіидік  болатыидай  мақсатты  
қызмет көрсетудің  сапасын  жақсарту  болып табылады:

■̂ қызметтің  санасыпың  томепдоуіие әсор ететіп фактор- 
лардьт қоса . қьтзметкорді ң жүмьтс сипаттамаларыпың  озгеруі - 
нің эсерін багалау;

^ қызмет синаттамаларына  ықпал  ететін өзғерістер тура- 
лы түты ттуптт.тга дол уақытт>тнда ақпарат  беру.



Сонымеи, иарыңтът қти  итегі қызметкорсетудіуйымдастыру 
моделіи қалыптастыру келесі ұстаиымдар (позиция) негізінде 
қалыптасады:

1) тұргындарға жоғары  сапалы қызмет көрсету және жоғары 
сапалы қызмет сервис саласыидагы кәсіпорыпдардың босекеге 
қабілеттіліктеріп арттыратын факторлар болып табылады;

2) қызмет корсету сацасы жәпе сервис - тұргыпдарга қыз-
мет көрсетуді ұйымдастыру сапасына әсер ететін маңызды 
ұгымдар;

3) қызмет көрсету саиасы  -  қызмет керсету процесі мен 
қызметті ұсыиу нроцесіндегі дербес қажеттіліктерді қанагат- 
таидыруға әсер ететін тұрмыстық сииаттағы қызметтердіц 
тұтынушылық қасиеттеріиің жиынтыгы;

4) тұрғындарға қызмет көрсетуді ұйымдастыру жәі-те 
қызметті өидіруді ұйымдастыру қызметтің саиасына әсер етеді;

5) қызмет сапасын басқарудың құраугаылары  қызмет 
көрсету мөделін ұйымдастыруда қарастырылу керек, өлар: 
сапаныбасқарупроцесіижоспарлау;қызметтітаратушылардыц 
міндеттерін бөлу; нормативтік-техникалық құжаттарды бекіту; 
тұтыітушылардыц қапағаттану дәрежесін есептеу меи бағалау;

6) нормативті-техникалық құжаттарды  дайындау кезінде 
сапа меітеджметтті стаидарттарыи ұстаиу қажет.

3.2 Жалтгът қабат басңарушысьтныц комекптісі (Азз.
Ноийекеерег Айй.СоуетапІ)

а) Жеке ерекщеліктері және білімі:
Жалпы  қабат басшысыпда болуы керек барлық ерекшелік- 

терге және мамапдық біліміие ие болуы керек.
б) Қызмеггері:
^  Жалпы  қабат басқарушысы  бергеп қызметтерді орын-

дау,
^  Қабаттарға қатысты рапорттардыц дайындалуыпа ко-

мектесу,
^  Жалиы  қабат басқарушысы  болмаган жагдайда міидет 

және жауапкершілікті ез мойнына алу,
Қабат боліміиде тәртіпті жұмыс істеу жоне жұмысқа 

келіп кету сағаттарын бақылау,



^  Бөлімдердің қарым-қатынастарында және басқару 
мәселелерінде жалпы  қабат басшысына көмектесу.

3.3 Қабат шефі

а) Жеке ерекшеліктері және білімі:
^  Белсенді болу керек,
^  Адам қатынастары  жағынан білімі жетік болу керек,
^  Екі, үш  шет тілінде сөйлей алу керек,
■У Жұмыстың техникалық жағынан  жүргізе алатындай 

білімге ие болуы керек,
^  Басқарушылық  қабілеті болуы керек.
б) Қызметтері:
^  Қарамағында болған қабаттардағы түтынушы бөлмеле- 

рінің дайындалуын қамтамасыз ету,
^  Дайындалған болмелерді тексеріп, қабат шефінің ра- 

портын дайындау,
Кейбір ерекше болмелердің дайындалуына қатысу,

^  Қабат офисінің тәртіпті болуын қамтамасыз ету,
^  Жауапкер болған қабаттағы корндорлардың және оты- 

ратын жерлердің тазалығын қамтамасыз ету,
^  Бастықтарының беретін басқа да жүмыстарын орындау.

3.4 Бөлменің әйел ңызметкері (Ғ а т т е  сіе СһатЬге)

а) Жеке ерекшеліктері және білімі:
^ Денсаулығы мықты, сабырлы және сымбатты болу ке-

рек,
■̂  Таза және тәртіпті болуы керек,
^  Жылдам, нөзік және сыпайы болу керек,
^  Намысты, парасатты болу керек және мамандығы 

бойынша басқа тілдерде сойлей алу керек,
Сыр сақтай білу керек.

б) Ңызметтері:
•У Шефінен алған бүйрықтарды орындау,
^  Қарамағындағы болмелерді тазалау,

Болмелердегі кемшіліктерді шефіне айту және болме- 
лерде қалып кеткен заттарды бастығына тапсыру,
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^  Кір жуылатын жерге жіберілетін киімдерді қабылдап
алу,

^  Белсенді және салмақты  болуы керек.

3.5 Бөлменің ер ңызметкері (Уаіеі ііе СһашЬге)

а) Жеке ерекшеліктері және білімі:
^  Сымбатты болуы керек,

Денсаулығы мықты, сыпайы  және нәзік болуы керек,
^  Таза және тәртіпті болуы керек,
■̂  Сыр сақтай білу керек,

Негізгі шет тілдерінде аз да болса сөйлей алу керек.
б) Қызметтері:
^  Шефінен алған бұйрықтарды  орындау,
■̂  Жауапты  болған қабатындағы  коридор және 

баспалдақты  тазалау,
^  Тұтынушылардың кірлерін кір жуатын бөлмеге апа- 

ру және тазаланғаннан кейін тапсыру (бұл жұмысқа басқа 
қызметкер тағайындалмаған болса),

■̂  Қонақ  үйге тиісті кірлердің кір жуатын бөлмеге, ал 
тазалангандарды  қарамағындағы  қабатына әкелу,

■̂  Болменің әйел қызметкеріне басқа мэселелерде 
көмектесу.

3.6 Кір жуатыи болме шефі

а) Жеке ерекшеліктері және білімі:
Еңбекқор, сенімді, тәртіпті жақсы  коретін міне.зге ие 

болуы керек,
■̂ Дақ кетіру, тігу, кірлердің реттелуі сияқты жұмыстарда

тәжірибе және білімге ие болу керек,
^  Түрлі маталар туралы білімі болу керек,
■̂  Кірлерді жуу, үтіктеу методикасын білу керек және ес- 

кірген кірлердің басқа н?ерлерде қолданылуы  туралы  білімі 
болу керек.

б) Ңызметтері:
^  Кірлерді тоитарға боліп тексергеннен кейін кір жуатын 

бөлмеге таисы ру немесе тапсырылуын қамтамасыз ету,
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^  Кірлер жуылғанда тазартқыш  құралдарды  артық қол- 
данбау мақсатында керекті шараларды  қолданыгі, бақылап 
отыру,

^  Жуылған кірлердің үтіктелуін және қалпына келтіруін 
қамтамасыз ету,

^  Тұтынушының кірлерін қабылдап алу, жуғызу, үтіктету 
және тұтынушыға жіберу мақсатында бүктеу,

Қоймаға қойылған кірлердің лайық  шарттарда сақта- 
луын қамтамасыз ету,

^  Кір жуатын болменің тазалық және күтімін қамтамасыз
ету,

^  Қызметкерлердің басқару және бақылауын қамтамасыз ету.

3.7 Кір жуушы

а) Жеке ерекшеліктері және білімі:
Денсаулығы мықты, қуатты және жас болуы керек,

^  Қол және машинамен кір жуу  тәсілдерін жақсы  білуі 
керек,

^  Кір жууда қолданылатын тазартқыш  құралдар туралы 
білімі болуы керек,

б) Қызметтері:
Тұтынушылардың және қонақ  үйдің кірлерін жуу,

■̂  Кірлердің ескірғендері болса, басқа салада қолданылуы  
үшін болу немесе қайта оңделетіндерді жөндеуғе жіберу.

4. Қабат боліміиің басқа бөлімдермен ңатынастары

4.1 ОпЬііго (ігоп(-оГіісе)-мен болғаы қатынасы

Қызмет секторы болған қонақ  үйде бөлімдер арасында 
тығыз қатынас болуы керектіғін атап корсеткен едік. Осы 
қатынастың маңызДы, тіпті міндетті екендігін корсететін 
мысал -  қабат және ОпЬйго (Ггопі-оШсе) і^атынасы. Өйткені 
кеп  жағдайда сатылган зат (болме) осы затты ондірген немесе 
басқаша айтқанда сатуға дайындайтын ұста (қабат бөлімі) 
және заттың сатылуын жүзеге асыратын бөлек бір болім ( Оп- 
Ьііго (Ггопі-оШсе)) болады.



Бөлменің сатылуыныц жүзеге асырылуы, бөлмеге бай- 
ланысты (бос, толы, кемшілігі бар, т.б.) мәселелер жаіілы  ка- 
бат бөлімінің ОпЬйго (ГгопІ-оШсе)-га үсынған мәліметтер ар- 
қылы  мүмкін болады. Одан басқа, болменің жаңадан сатылуга 
дайындалуындагы  алғашқы  нәрсе, сату шарттары сияқты  
тақырыптарда ОпЬйго (Ггон1,-оШсе)-дан қабат бөліміне қарай  
мәлімет ағымы болуы мүмкін. Қабаттардан ОпЬйго (Ггопі- 
оГГісе)-ға, ОпЬйго (ГгопГ-оГГісе)-дан қабаттарға мәлімет беру, 
әрбір мекемеде белгіленген әдіс және стандартқа сай дайын- 
далган үлгіліер арқылы  жүзеге асырылады. Осьі үлгілердің 
дайындалуын және мақсатын былайша көрсетуге болады.

а) Ноизекеерег (қонаң үй баешысының) ранорты: 
Ноизекеерег рапорты қонақ  үй кәсіпорындарында күніне

2 мәрте (әдетте азанғы  сағат 10.00-10.30 аралығында және түс 
қайта сағат 16.00-17.00 аралығында) үш  нүсқа болып дайын- 
далады.

Ноизекеерег, қабат шефтері немесе қабат қызметкері тара- 
пынан қолданылатын «Қабат қызметкерінің рапорты» немесе 
«Бөлме қызметкерінің рапорты» деген үлгілерден болмелерге 
тиісті қажетті мәлеметті жинайды . Үш нұсқа болып дайын- 
далған рапорттың бір нұсқасын әкімшілікке, бір нұсқасын есеп 
бөлімінебереді. Осы рапортқонақүй  бөлмелерініңжалпы  жағ- 
дайларына (толы, бос, кемшілікті, т.б.) сай мәліметті қамтиды.

Есеп боліміне берілген нүсқа сол түннің болме санау 
көрсеткішімен салыстырылады. Осы салыстыру арқылы  
бөл меніңтолы, бос немесе сһеск/оиіболып  болмағаны және адам 
саны тексеріледі. Тексеру кезінде жоғарыдағы мәліметтерге 
қатысты ерекшеліктер байқалса, бұл ерекшеліктер һоизекеер-
ег рапортында белгіленеді және ерекшелігі бар болмелердің 
нөмірлері «Ноизекеерег келіспеуіиілік рапортына» жазылады . 
Келіспеушілік рапортының алғашқы  бетіне һоивекеерег 
рапортыпдагы жагдай, екінші бетіне экімшіліктегі жағдай 
жазылып, һоизекеерег-ге жіберіледі. Ноиаекеерег белгіленген 
бөлмелерді қайтадан тексеріп қорытындысын үшінші бетке 
жазады  және әкімшілікке қайтып жібереді. Экімшілік жаңа 
жағдайға байланысты қажетті жұмыстарды жасайды. Мы- 
салы, әкімшілікте бір адамдық болмеде екі адамның тұрғаны
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анықталса, қабылдаушы  осы жа-ғдахіды жазбаша түрде қабыл- 
дау бөлмесіндегі кассага хабарлайды . Өйткені бүл жағдайда 
түтыиушы кітабыиа бір адамдық қоиу  ақысының  қосылуы  
қажет болады.

Бөлме таблиңасы  және һоизекеерег ранорттарының ара- 
сыпдағы айырмашылық анықталғаинан кейін келіспеушілік 
рапорты һоизекеерёг рапортына қосылады  және іс-қағаз пап- 
касыиа тіркеледі.

Соцғы жылдарда қабылдау болмесінде қолданылатын түр- 
лі-түсті таблицалар және жалпы  қабат басшысының бөлмесінде 
болатытт түрлі-түсті паиолар жоғарыда айтылғаи мәселрлерге 
үлкеи жеңілдік әкеледі.

в) Сһеск оиі-океу рапорты (с /ои іок . рапорты).
Ңабат қызметтері мегт Опһііго (ГгопІ-оГГісе) арасыттдагьт 

байланыстың құрылуында ерекше бір орын алатын басқа ра- 
порт -  с /оиі ок. рапорты. Сол күні с /оиі болатын бөлмелер 
қабылдау болмесі тарапътттатт осьт рапортқа (екі ттүсқа болътп 
дайындалады) тіркеледі. Жасалған рапорттыц бір иұсқасы 
һоизекеерег-ге жіберіледі. Рапортта белгіленген бөлмелер 
босаған сайын бекітіледі жоіте қабылдау бөлмесіне хабарлана- 
ды. Қабылдау болмесі қызметкері бекітілген осы болмелерде 
рапорттьтң озінде қалғатт нұсқасында белгілеп с/отгі-тарды 
бақылауга алады.
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ІІСШ8ЕКЕЕРЕК С.О. жәие О.К. рапорты

1 )ОЛ іМ 0

N0
Сагат І)ОЛМ ('

N 0
Сагат Болме

N0
Сагат

С.О. о.к. О.К. (10 . 0 . К. С.О.

Балалар тосегі
Бөлме

N 0
Сагат

С.О. 0 . К.

НОиЗЕКЕЕРЕЯ. С.О. және О.К. рапоргпы  улгісі

4.2 Техптткалт.тң ңызметпетт болгап қатьшасьт

Қабат қызметкерлері иемесе қабат шёфтері тарапыиан 
бөлмелердің тұтынушыға күнделікті дайындалуында пайда 
болатып кемптіліктер апықталып, кемшіліктің жойьтлуы үтттін 
«Шөидеу үсыиысының үлгісі» немесе «Кемшілік үлгісі» бой- 
ынша техникалық  қызметке хабарланады.

Екітттпі жағьтиан мекемеде түтыпуптылар аз болса, олардың 
қабат -  ОнЬііго (ІгопІ-оШсе) -техникалық қызмет қатынасы  
арқылы  белгілі қабаттарда жиналуы  қамтамасыз етіледі.



Яғни белме берілуінің белғілі қабаттарға ың-ғаиластырылуы 
қамтамасыз етіледі. Осы қарым-қатынастар арқылы  жылу, 
жарықтандыру және ыстық су, т.б. сияқты  басқа норселер 
үнемделеді.

4.3 Қызметгіен болған қатынасы

- Қонақ үй мекемелерінде 24 сағат бойы бөлме қызметінің 
көрсетілетіиі жүртқа мәлім. Әсіресе таңертеңгілік ас тапеы- 
рыстары белғілі уақыт аралығыида кобейін кетеді де, осы 
жағдай кейбір кемшіліктердің иайда болуына әкеліи соғады. 
Сондықтан «Таңертеңгілік ас тансырьтстың үлгісі» болме 
тазаланганнан кейін қабат қызметкерлері таранынан бөлме 
есігінің ішкі жағына ілінеді. Үлгілер қызметкерлер таранынан 
түиде житталыи жүмыстың ақсамауы үптіи қажетті іттаралар 
алдын-ала алынады. Сонымен бірге осы үлгілер арқылы болме 
қызметіндегі телефоииың белгілі уақыттарда бос бол.мауыпың 
алдын алады.

Қабат-қызмет қатынасының басқа бір мысалы бос ыдыс- 
аяқтың жиналуымеи байлаиысты. Бос ыдыс-аяқтың  жппа- 
луы болме қьтзметіттің міпдеті болуымеп бірге түтьтнутпылар 
тарапынаи коридорга шығарылған қызмет подностары жамаи 
көрініс туғызады. Бүдан басқа күтпеген жагдайлар тугызадьт. 
Соидықтан коридорга шыгарылгап қызмет подностарын қабат 
қызметкерлері дереу арнайы  орынга алып кетеді. Ол, осы 
жагдайды бөлме қызметіне хабарлайды  жәие ыдыс-аяқтьтң 
жиналуын қамтамасыз етеді.

4 .4 Кір жуатьш болмемен болгап қатт.тітасш

Коптеген қонақ  үйде кір жуатьш  бөлме қабат боліміпіл, 
бөлімшесі ретіиде жүмыс жүрғізеді. Сонымеп б і рге кейб і р қо иақ 
үй мекемелеріпің үйымдық қүрылымыттда кір жуатып болмепің 
дербес бір бөлімше болын жүмыс жүргізетінін байқауға бола- 
ды. Бұл тақырыпқа кейіидеу толығырақ төқталамыз. Алай- 
да қабаттардың кір жуді.тратып бөлмемен болғап қатытіасы 
жақсы  бағдарлама мен тәртіиті қажет ететіидіктеи бұл жерде 
тақырыптың бір жағына гапа тоқталамыз.



Р.ІКПМННІ

Қабатта|)да қолдаііылатыи қонақ  үй кірлерінің кір жуатын 
бөлмеге апарылу жэне тазаларыньтң сол жерден әкелу кезінде 
сапақ  жопе тасымалдау бақылауы  иы пыд жасалуы  қажет.

Саиақбақылауы  үіпіп «Кіржудыратынбөлменіңқабылдап  
алу апықтамасыиың» қолдагтылуьт керек. Қабат қызметкері 
осы аиықтама бойылша таза кірлер ала алады. Бұл іс-орекет 
қызметкерді кірлёрдің жоғалуыиан және керексіз шыгындар- 
дап сақ  болу-ға үйретеді.

Кейбір коп қабатты мекемелерде тасымалдау барысьшда 
болуы мүмкін шығындарды алдын алу және уақытты  үнемдеу 
мақсатыметт қабаттардатт тікелей кір жуатын болмеге түсетіи 
арнайы  жолдар (зсһоі) қолданылады .

Қабат иен кір жудыратын болменің арасындагы  қатынасты  
қажет ететіп басқа бір мәселе -  тұтыиушыпыд кірлері болып 
табылады. Қабат қызметкерлері бөлме тазаланғаннан кейін 
бөлмеге «Кірлер тізімі», «Қүрғақ тазалау тізімі» жэне кір  сала- 
тытт ыдыс қалдырадьт. Түтыттуттты қажет болгатіда осьт тізімді 
толтырыіі, кірлерін кір салатыи ыдысқа салады. Қаба.т қыз- 
меткерлері осы ыдыстарды кір жуатын бөлмеге апарады  немесе 
арнайы  осы жүмысқа жауапты  адам бөлса сөғап хабарлайды .
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_______ қоііақ үйі Мерзімі:_________

Кір жуатын бөлмеиің қабылдау аиықтамасы

Саны Қабылдаган кір
Жамыл гы
Жасты қ тысы
Тосек жам  ыл гысг.г
Ііет сүртетіп сүлгт
Ваипа сүлгісі
Үстел сүлгісі
Үстел жапқыіны
Майлы қ

Күп сөулесініе қоргайтым перде
Жүмысшы кйімі

Жүмысіііы алжаггқы111ы
Жүмьгсшы койлегі
Жүм ысш ы іпт-киімі
Жүм ыс 111 і.і футбол касьт

Таза қабылдап алғап______________ Қабылдагі алгап --------------------

Кірге жауаігты ----------------------
Ескёрту: Кірді жугазыіг алғаігмаіГкейін бұл анықтама тіркелу үіиін 
кір жуатын бөлмеге кері қайтарылады .

5. Ңабат бөліміие мәлімет жеткізетін стандартты үлгі

«Ңабат болімінің басқа бөлімдерметт болгап қатьтпастаргл» 
тақырыбыяда тқатынаста болган бөлімдерде және қаты нас жа- 
сауда қолданылған рапоржәүлгілерді көрсетуге тырысқан едік.

Ал осы тақьтрыпқа байланысты одеттегідей жопо жиі-жиі 
болмаганына қарамастан қабат боліміне мәлімет жеткізетін, 
осының нәтижест больгп табылатьтн қатаң  шараларды  қолда- 
нуды қажет ететін, стандартты түрде дайындалатыи үлгілерді 
жоне осы үлгілердің дайындалу мақсатын атап өтеміз.

Бұл үлгілердің бастылары мьтналар:
а) Болме ауыстыру үлгісі:
Қандай да бір себеппеи болсын тұтынушы бөлмесінде өзге- 

ріс жасайтыи бөлса ОтіЬтіго (ҒгопІ, оГГісе) тарапынаті болме
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ауыстыру үлгісі толтырі.тлады. Бүл озгеріс кейіт-гаетт қандай да 
бір мәселенііі, ту.уына жо.м бермеу үшін ОпЬііго (ЕгопЬ оіТісе) 
тарапыиан һопаекеерег, коммутатор, кір жуатьтн болме сияқтьт 
болімшелерге хабарлапады.

б) Мемораидум (үлгі):
Мемораидум қоиақ  үй мекемелерінде іпткі хат алмасуында 

қолдапылатып стандартты үлгі болын табылады. Бүл үлгі түрлі 
мақсаттарға сай қолданылады. Мысалы, хабарландыру, ресми 
мүсқау түріт-тде немесе бір топқа байланысты болуьт мүмкін. 
Меморапдум бір топқа байланысты дайыидалғаи болса осы тон 
қоиақ  үйғе келмес бүрын, осы тоиқа байланысты мәліметтерді 
қамтптын түрде дайыидальтп, тиісті бөлімдерге жіберіледі. Топ 
қонақ  үйге келгеннен кейін тонқа байланысты соңгы жагдайды  
қамтитыи негізгі меморандум жариялаиады .

в) Қосымта  Тосек Үлгісі:
Жүртқа мәлім болғандай, қонақ  үй болмелерінің стандарт- 

ты тэртібі бар және осы бөлмелер белгілі тонтарға жиналған. 
Қандай да бір себеппен болмеге қосымтпа тосек қажет болгатт 
жағдайда (қосымша тосек, бала төсегін қою, т.б.) ОиЬііго 
( Ргон I,оГГісе) тарапынан дайындалған «Қосымша Тосек Үлгісі» 
метт жалпьт жагдай туралы мэлімет қабат боліміие хабарла- 
нып, қажетті іс-шаралар қызметкерлер тарапынаи жүзеге 
асырьтлады.

г) V .]. 1*. тансырмасы:
Қонақ үй мекемесінде У .І.Р. екі негізгі тонқа бөлінеді:
^  Қоттақ үйдің түрақты түтынутпылары.

Кездейсоқ (Гогсе та,|ог) түтыпушылар.
Мекемеде сол күні У .РР . бронь қабылдауы  болса және 

осы тұтынуитылар үпіін ариайы  қьтзмет қажет болса (сый- 
сияпат корсету жэне болме тэртібіне байлапысты, т.б.), ОнЬііго 
(Ғгоні оГГісе) У.Г.Р. тапсырмасын жариялап , тиісті бөлімдерге 
жібереді. Осьт тапсырмаиы  алғат-т қабат қызметкерлері Ү.Т.Р. 
үшін болінген бөлменің тазалық жэие тэртібіне ерекше мэн 
береді. Тазалық  және тэртіптен басқй да мәселелерге де ерекше 
мэтт беріледі.

Жогарыда айтылгаи және ерекше коңіл аударуды қажет 
ететіп У .І.Р. тапсырмасынан басқа, ОпЬйго (Ғгопі оГГісе) сол
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күпі мекемеге келген У .І.Р.-торге байланыстг.і Ү .І.Р. тізіміп 
жариялаи  осы түтьшушылардың қонақ  үйде қалатын мерзімі 
ішінде тиісті бөлімдерге олардың үқыиты  болуы: және қажетті 
шараларды  орыпдауына байланысты ескерту жасайды.

д) Келіп кететін қонақтар тізімі:
Әр сһеск-іп (қонақ  үй кітабыиа тіркелу) пен кейін жэне 

болме ауыстыргаинаи кейіп «Келген қонақ» тізімі, әр сһеск- 
ои^тан (қонақ  үй кітабынан шыққаниан) кейіи « Кеткеп қонақ  
тізімі» ОпЬйго (ҒгопІ, оІТіее) тарапынан тиісті үлгілерге жазы- 
лады. Тиісті болімдер санына қарай  кобейтілгеп осы тізімдер 
кейіниен осы бөлімдерге жіберіледі.

Қабат бөлімі осы тізімдер арқылы мекеме жаңадан келгеи, 
боса-гаи жәие озгеріс жасалган болмелерді бақылау мүмкінші- 
лігіне ие болады.

_  қоиақ үйі Мерзімі:__

Болме ауыстыру -  Еоот  сһап§е

Сағат: _____________

Аты-жогіі:___________
Осы болмедеп:______
Осы болме акысыііііп:

Мерзімі:

М ыпа болмеге: _______
Мына бөлме ақыеышш:

Вұрьшгы кету мерзімі: Кейінгі кету мерзімі:

Ескорту:_____ __

Қабылдап алғаи:

қонақ уи і Мерзімі:

Хаб а |) л аидыру

Кім:ге:___

Кімнеп:_
Тақырын:

Тарату__

1
2
3

4

(і



1)1.

цоииқүні

(< іч) іі р т е  т  о гапсі и т

___  Мерзімі: .

Адам с.апы 
I і о .і і м с  саиы 
I Іапсиопат 
түрі
Ақысыз 
І.)ір адам үшіп 1.>олм.о N0.
1’озсрііаңмя жасагагі ____
Ко,иу м о | )з і м і _____________
Коту .морзімі____________
1)0.іім0 ақыоы___________

Г)і роу:
Ііөлмо+таң/һ-імақ:

Адам

Ім?еу:
I >ірге: 
Қооымша:';

Егопт комисс,ияс,ы_______
Тамақ колісімі__________ _
I амақ алатып орындар:. 
Тамақ талош.т 
гГацерте:и,гілік ас алатын 
1'үскі тамақ алатын _
Кеіикі ас алатын_______
Коіпепді_______________
Ііухгалтория + Касоа___
і олепуі қажет толем: 
Денозит

Екеу:
1 /2  нан. 
жоне түрі

Барлыгы 
барлық наи 
жоне түрі

Іче. іу мерзі.мі _ 
Кету. мерзімі _  
Тамақ ақысы .

Таңертоңгі.піқ ас: 

Түс:
Кеш:

Берілді Берілмеді ( )

Бар (
>а(*қа болімдерго қатысты м.әсолелер:__

Ж оқ ( )

I )0.лме номері:. 
Аты -жопі:____

қотіақ үи і Мер.зімі:.

Қосымпта тосек сұрау қағазы

I Іүсқау берілгеп қызметкер:__
Қабг.ілдау болмесі қызметкорі Жүмыс бергоп қътзметкер

(қолы) (қолы)

Қосымшатөсек сүрау қағазы үлгісі



қ о п а қ  уіі і Мерз ім і :

У .І.Р . нұсқауы

Лты:________
Полмп  N 0 . : _____

Колгон  у а қ ь т ты : .

Кету  м е р з і м і : ___

Е с к е р т у : ________

Болмего  гүл а і т а ры ңы з : -----------------

Бел  меге  жем  іс себеті  11 а 11а ры і і,ыз:. 

Болме г е  т ы н ы  а п а ры ңы з :

V . I . Р.  келгепде  М(І . -ге х аб ар  б ер і ң і з .

Түс і  р у : -------------------------------------------------

Тарату :  -------------------------------------------------

О к і м ш і л і к -------------------------------------------

Б у х г а л т е р --------------------------------------------

Се  рші  с -------------------------------------------------

А сха11 а -------------------------------------------------

I Іоіійекееріп«'-------------------------------------------------------------------------
Орта лы қ  ' Мүсқау  беру іп ін ід

Аты:_________
Қы зм о т і : . 

Қол і . і : ___

□
□
□
□
□

□
□
□

1 Зо.ГІ М  (!

N 0

Аты -жоп і Кету

мерз ім і

Мемлекот і Қабъ ілд ау

к ім н і ң

к езе г іи де

ж а с а л г а п

Бөлмеи і

тек се р ге и

__
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я н н

. қопақ үш

Күмі.

I >а<- дироктор 

Дир.орынбасары  

Ноизекеерег 

Орталық

І\абы лдау бол мссі 

V .!.Р . тінімі

Маііге сІ’НоІе1 

Коош  -  Зегуіз

□
□
□
□
□

Мсрзімі:.

.қонақүиі

Күні.

Вас ди рсктор 

Бухгалтер 

Ноиаеісеерег 

Болмс қызмсті 

Қабылдау болмесі

Мерзімі:

М.гі.қоиақ үй 
К оот  -  йегуіз

Бол м о Аты^жоні Болмс саны Адам сапы Мекоп-жайы

Кслген қонақтар тізімі қағазының үлгісі

6. Қабатгарда қолдаиылатын тазалық қүрал-жабдықтары 
және бөлмелерде қолдаиылатыи тосек-орын

6.1 Қабаттарда қолдапылатьш тазалық қүрал-жабдықтары

Қабаттарда, бірыеше тазалық  құрал-жабдықтары  қолда- 
нылады. Қолдаиылған құрал-жабдықтардың түрлері мен сапа- 
сы мекемеггің:
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'г үсынған қызмет деңгейіне,
> қаржылық  мүмкіндіктеріне,
>  мүқтаж  бөлшегіне қарай  мекемеден мекемеге ерекшелік 

көрсете береді. Мүнымен бірге тазалың барыеында қажетті 
майда қүрал-жабдықтарга қатысты жалпьтлау жүмыстары жа- 
салады.

Қабаттарда қолданылатын тазалық қүралдарын таңдағанда 
мытта жайлардьт тгазарда үстау қажёт:

а) Таңдалған тазалық құралы  бәрінен бұрын мақсатқа сай 
болуы керек. Алынған тазалық қүралы  сапалы  және қымбат 
болуы мүмкін. Алайда, ойдагы мақсатқа сай болмаса бүл қүрал 
ойды іске асыра алмайды.

б) Таңдағанда, қүралдьтң беріктігі басты назарда түруът 
керек. Өйткені, кэсінорында бір құралды  біриеше адам қолда- 
нады. Ол оның қолданылу мерзімін қысқартуы  мүмкін. Сол 
себептеи таңдалатын қүралда әсем көрінісімеи қатар беріктік 
жағы  да ескерілуі қажет.

в) Таңдалатын құрал қолдану кезінде басқа нәрсенің көме- 
гіне мұқтаждық таньтТпауы керек.

г) Коптеген қызмет атқара алатын, қажет жагдайда қо- 
салқы  бөлшегі оңай табылатын, жөндеу және күтімі оңай жү- 
зеге асатьттт қүралдар таңдалуьикерек

д) Қолдану барысында адам күшін көн қажет етпеу керек.
Жоғарыда сйпаттағанымыздай қүралдар қолдану кезінде

нтаңданып кірлепсе, кейітт тазаланып, күтім жасалуы керек. Өйт- 
кені тазалыққа қолданатын қүралдардың тұрақсыз бөліктері 
бірте-бірте шаңданып, кірленіп оның қуатын әлсіретеді, сон- 
дықтатт оітът күттде тазалап, уақытьтмеи күтім жасап түргатг дү- 
рыс. Көбінесе жер сыпырылган кезде қүралдың ауаны шаңнан 
тазартатын аспабының ішіне (оспиратор) шеге, әйнек т.б. тілетін 
жопе кесетін заттардың кірінің кетпеуіне коңіл болу ләзім.

Екінші жағынан пластикалық жабдықтар (шелек, ітіылап- 
тттытт, т.б.) тазалық жасалғаннаи кейін ьтстық суметт тттайылум 
керек. Щеткалардың қылдары  жерге қаратылып қойылмауы 
керек.

Қабаттарда қолдаиылатыті тазалътқ құрал-жабдътқтарын 
былайша тонтастЫра аламыз.
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а) Ыдыстар:
шелектер, 
шылапшындар, 
қалаң  жопе күректер, 
жабдық қүтылары.

Бүл жабдьтқтар эмальдьт, пластикалық, гальванизация, бо- 
лат, алюмипий сияқты  бірпеше түрде жасалады. Жасалу түріие 
қарай  мақсатқа сэйкестігі біріиші орыпда түруы шарт.

б) Щеткалар:
^  жиһаз щеткасы  (қысқа саиты, жұмсақ),
^  еден сүртетіи щетка (үзын сапты, қатты),
^  кілем іцеткалары (қысқа сапты, қаттьт),

радиатор щетк ала ры,
^  қабырға щеткалары  (үзын сапты, жүмсақ).
в) Шаңды кетіру және жылтырату үшін қолданьтлатын 

тазалық шүберектері:
✓
✓

✓

шаң  сүртетш шүберектер, 
тақтай шүберек, 
күдері (замша) 
терезе сүртетін шүберектер, 
еден сүртетін нтүберектер,

лак немесе жылтырату шүберектері.

ІйРШ /
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г) Бөлмелерде және жалпы бөлімдерде қолданылатын 
кейбір тазалық және күтім қүралдары:

^  сыпыргыш ,
^  лак машпнасы ,
^  кілемді шампуньдау маншнасы,
^  бөлме тазалау машинасы,
^  бөлме күтімі машинасы,
^  әртүрлі электрлі сыпырғылар (шаңсөрғыш , ьілғал 

соратт.гтт матпииа, т.б.),
^  кілем жәтте кресло жуу машйнасы .
Электрлі қүралдарды , әсіресе бөлмелерде жәпе коридор- 

ларда қолданылатынын таңдағаи кезде өлардың қатты  дыбыс 
шыгармайтьшдай бөлуып назарда үстау керек.

6.2 Болмелерде қолданылатын тосек орын

Бұл тақырыпта бөлмелерде қөлдаиылатьін түрлі қонақ  үй 
кірлеріпің ерекшеліктеріи жэпе стандартын беруге тырыса- 
мыз. Осьт кірлердің бастылары мытталар:

Төсек ақжаймасьт.
^  Төсекжапқыш .
^  Ваниа сүлгісі.
^  Бет сүртетіи сүлгі.
^  Аяқ сүлгісі.

Едеп жуатътн птүберек.
^  Жастық тьтстары.
Жөғарыда көрсетілген қүрал-жабдықтар  бөлменің түты- 

иушы үшін күнделікті дайындалуы  барысында қажетті кір- 
лер бөлып табылады. Басқаша  айтқанда төсек және ваина 
дайыидауда күпдслікті қолдаиылатын негізгі кірлер болып 
табьтлады. Сонымен бірге болметтің негізгі қүрал-жабдьтғьт болу 
себебінен жамылғыларды  да осы тақырапта беруғе тырысамыз.

а) Төсек ақжаймалары:
Тосек ақжаймалары  жалпы  алғанда зығыр, мақта және 

синтетикалық заттардаи жасалғаидай бұлардың белгілі мөл- 
птсрде араластырылуьт нэтижесіпде де жасалады . Қаидай ақ- 
жайма қолданылатыиьт бәріттеті бұрын қоиақ  үйдің орналасқатт



шт

жөрінің ауа-райына қарай бедгіленеді. Бұдан басқа ақжай- 
малық матаның үтіктелуі, жуылуы, т.б. ерекшеліктері де ескер- 
тілуі қажет.

Дайын ақжайма немесе ақжаймалық  мата алынған кезде 
мына мәселелерге көңіл аударылу керек.

Тыгыз тоқылган матаның тозімді болатыны белгілі. 
Сондықтан да матаны жарықта үстап тығыз тоқылгандығын 
тексеру қажет. Осындай бір тексеру арқылы  матаның тігісін 
қандай екенін көруге болады.

Жарықта ұсталған матаның тығыз тоқылғанын түсіну 
(өндіру барысындағы крахмалдау себебінен) кейде мүмкін 
емес. Осы жағдайда матамен қатты жерді сүртеді және кейіннен 
жарыққа  ұстап тексеру жасалады .

Жоғарыда айтылғандай ақжайма жотте ақжаймалық мата 
таңдалғанда қонақ үйдің орналасқап жерінің ауа-райы , мата-
ның тоқылуы, жұмсақтығы , қаншалықты  ағарғандығы сияқты  
факторлар ескеріледі. Бірақ  денсаулыққа ең пайдалысы  мақ- 
та маталары екендігін естен шығармау керек. Сол себептен 
ақжайма үшін зығыр мен спнтетикалық маталардан ғорі мақта 
матаиың алынуы  керек. Қазіргі кезде қонақүйлердтң көпшілігі 
деисаулыққа жарамдьтльтғы, оңай үтіктелуі және ұзақ уақыт ақ
болып түру ерекшелігі себебінен мақтадан тоқылған маталарды 
таңдайды. Жақсы  матадан жасалган ақжаймалар  жібітіліп 
жуылғанда орташа 400-450 мәрте жууға жарайды  және ақ 
қалпын сақтайды. Жалпы  алғанда стандартты қабылданатын 
ақжайма колемі мыиадай:

Бір  адамдық ақжайма: 180x280-300 см.
Екі адамдық: 225х280-30Ө-см.
Бірақ , кейбір мекемёлердегі тосектер жалны  төсек стаи- 

дарттарыңа сай келмейді. Осы жағдайда мекеме ақжаймаларды  
арнайы  жасатады немесе өзі тігеді. Егер өзі тігеттн бөлса,

^  матаньтң жуғаинан кейіи шууыи,
^  төсектің көлемін,
^  қт.тмталуьш ескеру керек.
б) Жастық тыстары:
Жастық тыстары үшін ақжаймалардағы  сияқты  жалпы  

мақта маталар альтнадьт.
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Жастық ішіне:
^  мақта,
^  құс жүні, 

жүн,
каучук кобігі сияқты  түрлі заттар салынады.

Жастық тыстарыттьтц колемі бойынттта стаидарт белгілеу 
қиыи. Өйткені мекемелерде әртүрлі жастық колемдері кез- 
деседі. Сонымен бірге белгілі нікір беру үшіи төмендегі жастық 
колемдері қолдагтылатыттытт атап оту қажет:

Ішіне жүн, мақта салыиған квадрат жастықтар: 65x65 см. 
Каучук көбігі салынған жастықтар: 60x70 см.
Қүс жүні. салыиған жастықтар: 55x70 см.
Осы көлемдер стандарт болмағанына қарамастан, жастық 

қандай көлемде болса да тысының (мысалы, квадрат жастық 
үшін 5 см, тік тортбұрыш жастық үшіи бас жағынаи 10 см) 
жастықтатт бірнеше см үлкен болуы жұмт.тс істеу үиті тт ыңғайлът. 
Сонымен бірге жуу, үтіктеу, ~қолдану мақсатыида жастық 
тысының аузы, «конверт» сияқты  иемесе «жасырьш  қалта» 
түріттде болуы керек. Түймелі иемесе байлаітатыіт жастық 
тьтстары көпке шыдамайды. 

іі) Сүлгілер:
Сүлгілер қолдаиуыиа қарай  әртүрлі больш аталады.
Бүлар:
^  бет сүлгілері,
■̂  аяқ  сүлгілері,
^  ваитта сүлгілері,
^  еден жуатын шүберек.
Түрлі маталардан жасалған сүлгілердеи зығыр сүлгілер, 

суды тарту ерекптеліктері мен түстерін үзақ  уақыт сақтайтын- 
дықтан таңдалып алынады. Мақтадаи тоқылған сүлгілер 
жұмсақ және мамық болса да зығыр сүлгілері сияқты  тозімді 
болмагандықтан онша кон альшбайды. Түкті сүлгілер эстети- 
кальтқ жақтан  әдемі, бірақ суды тарту ерекшелігі аз больтп та- 
былады. Ңымбат және суды тарту ерекшеліктеріиің аз болуыиа 
байланысты  қоиақ  үйлерде кои қолдаиылмайды .

Сүлгі тацдалғаи кезде борі ттетт бүрьттт тозімділігі ескертілуі 
керек. Әсіресе су тарту ерекшелігі мен қолдану мақсатына сай 
көлемде болуын да естен шығармау керек.
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Стаыдарт деы қабылдаығаы сүлгі көлемдері жәые салмақ- 
тары:

>  Бст  сүлгісі: 40x80 см, 200 гр.
> Аяқ  сүлгісі: 35x60 см, 150 гр.
>  Ваниа  сүлгісі: 8 0х 1 40 см, 600 гр.
>  Едсн сүртетін шүберек: 60x90 см, 450 гр.
г) Тосек жамылғылары :
Төсек  жамылғьтлары: сәтен, мақта , барқыт, синтетика  сняқ -  

ты түрлі маталардан  жасалады . Негізінде эотетика мақсатыттда 
қолданылады . Төсек  жамылгылары  бөлменің әдемі керінуін  
қамтамасътз етеді. Соттымеи бірге төсекті птаңнаи қорғайды . 
Қазіргі кезде кез келгеи қоиақ  үй тарапынан  қолданылады .

Төсек жамылғылары  үшіи  таңдалатын  түс бөлменің  жиһаз-  
дары, кілемі, пердесімен сойкес келуі керек. Яғни , болмеиің 
жалтты көрінісіне сай келу керек. Сонымен қатар  жамылғы  
төсекте жннақы  болып түру керек.

Тосок жамылғыиың  колёмдері тосектің  биіктігіне баттла- 
нысты болуымен бірге ең аз дегенде:

>  Бір кісілік  тосек үшін: 180x280 см.
>  Екі кісілік тосек үтпітт: 225x280 см болу керек.
д) Одеялдар:
Одеялдар таза жүн , жун -мақта-синтетнка  қосыидысы , 

түбіт, мақта  жопс түйе жүніиен  жасалады . Алайда таза  жүн, 
түбіт, мақта  және  түйе жүнінеы  жасалған  одеялдар өте қымбат.

Сондьтқтан, қонақ  үйлерде кобінесе мақталы  одеялдар 
қолданылады .

Жалпы  стандарт одеял  көлемі томеидегідей:
>  Бір  кісілік  одеял: 180x225 см.
>  Екі. кісілік  одеял: 200x225 см.
>  Бір  кіс-ілік тосеніш  одеял: 95x200 см.
>  Екі кісіл ік тосеніш  одеял: '150x200 см.
Жаздық  қоиақ  уйлерінде одеял орнына  «мамық  мақта 

матасы» қолдапылатынын  коруге болады. Соітымен бірге одеял 
әрі тосек жамылгысы  ретінде қолданылатын  түсті және  сэнді 
мамық  мақта  матаиы  коптегеп қонақ  үй пайдалаттады.

Екінші  жақтан , қонақ  үй кәсіпорыпдарында  тосек пеи  ақ- 
жайма  арасыпа  қойылатытт тніііондар қолданылады . МіГІоп-



дардың  қойылуы  денсаулық  жагьшан  әрі төсекті ң узақ  уақыт  
сақталуы  жағынаи  пайдалы .

7. Ңабаттарда және жалпы  бөлімдерде қолдаиы.татыи 
тазалың  жоие күтім қүрал -жабдықтары

Тазальтқ бәрінен бұрын лайықты  қүралдарды  қолдапа 
отырьтп жасалады . Сонымен бірге күтілген нәтиженің  а.лыну 
және  осы нәтижеге  оңай жолмен  жету болса, ыақсатқа  саіі та- 
залық  қүрал -жабдықтарыиың  қолданылуьт арқылы  жузеге 
асады. Екінтпі жагыиан  кейбір нәрселердің кутімі үтпіи қолда- 
нылатын қүрал-жабдықтардьтң  бір бөлігі қолдаиу  боліміпе 
ерекпте бі р көріні с берсе, ек ін т іб і  р болі гі қоргау  ерекпнщікте |>і 
себебінен ггайдал аттылатыи затты11, қолдаігылу мериі м і н ұнар- 
тадьт.

Ңабаттарда қолдаиьтлатыи тазалық  жәие  күту қүралдарды  
төмендегідей корсетуге болады :

^ Сабындар,
^ Ағартқыгитар,
^  Жы  лтыр атқы  гтттар,
^ Тазалайтыи  заттар,

 ̂ Иіс кеті ретін заттар,
^ Лактар.
Осы қүралдардың  кейбіреуіне қысқапіа  тоқталып  кетейік.
а) Сабыи:
Сабын үнтақ , сүйьтқ тгемесе түйірптік түрінде болатын және 

әр түрлі жағдайларда  қолданьтлатьтн негізгі құрал і>г. Қаггы , 
сүйық , қалып , үтгтақ жәтте түйіршік  болудан басқа  қазіргі 
кезде ітпіне түрлі заттардың  қосьтлуьт арқьтлы (түс. тііс беретіп, 
т.б.) жасалғатт көптегеи сабыт-тдар бар. Соттдықтат-т таңдалатып 
сабыитгыд ерекгпелігін жақсы  білу керек. Мысалы , қа.пып 
жагдапыидагы  ақ  және жасьгл сабындар  жалпы  алгатгда жер, 
ватгтга жәтте кір тазалауда  қолдаиылады . Дәл  осы мақсатта қол- 
дапылатытт уптақ  сабытт қымбат болганымен суда оңай еру 
және  көтгіру еректпелігітте гге. Іэұлардың ітінетт сұтгық араб 
сабьгны осылардың  ең үнемдісі. Қүрамыттда иіе беретін, г;рем 
жәнет .б . заттар болгатт сабыидар  кобінесе дене тазалыгы  үнтііі,



дезиифекциялық  заттар қосылған сабындар болса, тері ауру- 
ларыиа Қарсы қолдат-тьтладьт.

Г>) ! Іорошок:
Түрлі тазалық  жүмыстарыида қоЛдаиылатын порошоктар, 

әсірісе кілем, ітластикалық зат. ттейлот-т, майльт бояу тазальтғы 
үшііі қолдаиылғаида жақсы  нәтиже береді. ІІорошоктар 
дақкетіргіш , кір тазалаушы  және суда ерігіш  қасиеттерге ие. 
К‘рем, үт-ітақ жәт-те сүйық поротпоктардьі қолданғаида қолдаиу 
кітаишасына коціл аударылса жақсы  нэтиже алыиады.

іі) Түз қышқылы :
Тазалт.тқта қолдатіылатытт қуатты қытттқыл. Ватттта, 

туалет, раковииа тазалығыида қолдаиылатын түз қышқылы  
қолдаиу барысында денеге тиюінің алдын алу керек. Өйткені 
ол күйдіргііп срекшелікке пе. Әсіресе кір жэне дақтардыц 
кетірілуінде қолданылады.

г) .Іауеі суы:
.іауеі суы кірлердің агартылуынДа, дақтардың кетірілуіиде 

және туалет, ванна сияқты  бөлімдердіц тазалығыида қолдаиы- 
лады. Қою түсті шишаларда сақталуы  және қолданылған соң, 
шишаиыц  аузы жабылу керск.

д) Күйдіргіш  сода:
Өте қуатты сілті болып, күйдіргітп жэгте бөлтііектеуттті ерек- 

шолікке ие. Ваина, туалет тазалыгыпа қолданылганы  сияқты  
раковина және туалет қүбырларын ашуга қолданылады.

е) Кок снирт:
Үшын кететін ерекшслікке ие. Әсіресе ойнек, айна, плакат 

беттерін тазалау үілін қолданылады . Осьт жердегі әртурлі 
дақтарды оцай кетіреді.

ж ) Лактар:
Түрлі салаларда қолданылатын лактар бар. Бүлардың бір 

болігі жалпы  тазалт.іқ қүралы  ретіиде, екіппті бір боліғі күтім 
мақсатында  қолданылаДы . Бүдан басқа лакталган заттардың 
күтімі үиііи ерекше лактар қолданылады . Қабаттарда және 
жалпы  орыидарда қолдаиылатыл мормэр лактары , жиһаз  лак- 
тары, қатты  жәнежүмсақ  иэрселер үіпін қолданылатыи ерекше 
лактар  лактау  техникасына сай қолданылу керек. Лактаудан 
бүрып лакталатыи жерді тазалау керок.



Жоғарыда айтылғандардан басқа қабаттарда жэне жалпы  
орындарда қолданылатын басқа тазалық және күтім заттары- 
ның бастылары мыналар:

^  Түрлі механикалық үнтақтар,
^  Аммиак,
^  Эрнет және Спрэйлер,
^  Теребантим,
^  Түрлі шампуньдар.
Тазалық және күтім қүралдарды  таңдап алуда және қол- 

дану барысында кейбір ерекшеліктерге көңіл аудару керек. 
Бүларды былай көрсетуге болады.

а) Қүралдың қолдану ерекшелігіне назар аудару керек. 
Өйткені осы қүралдардан жақсы  нәтиже алу үшін қолдану ере- 
жесін сақтау керек.

б) Өткір иісті және үзақ  уақыт сақталу ерекшелігіне ие та- 
залық қүралдарын қолданудан сақтану керек. Парафин майы 
жақсы  тазалық құралы  болумен бірге жаман иісі болгандық- 
тан алынбайды.

і і) Кейбір тазалық  құралдарының күйдіргіш  және зиян 
келтіретін ерекшеліктері болғандықтан қолдану ережелеріне 
және сақталуына ерекше мән берілу керек. Қажёт болган жаг- 
дайда қолдану барысында резеңке қолғап кию  керек

г) Қүрал таңдауда үнемдеу факторы әрдайым бірінші ке- 
зекте болу керек.

д) Мүмкіндігінше жеңіл сілтілерді таңдап, күшті сілтілер- 
ден тартыну керек. Басқаша айтқанда жеңіл сілтімен жасала- 
тын тазалық үшін күшті сілті қолданылмау керек. Сілтілердің 
қолдану ерекшелігіне мән беру керек.

Тазалық құралының қолдану саласындағы  нәтижесі мәсе- 
лесінде сенімсіздік болса, қолданбау керек. Әйтпесе күтпеген 
нәтижелерге тап болуы мүмкін.

е) Тазалық құралдарына байланысты өзгерістер бақыла- 
нуы керек.

Ескерту: қабаттарда жәие жалпы  орында рда қолданылатын 
тазалық және күтім құралдарының қолдану ерекшеліКтеріне 
келесі тақырыптарда тоқталамыз.
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: I

2-бөлім

Ңабат болімііщегі тазалық  
және  декорация  жұмыстары

1. Қабаттарда жоспарлы түрде жүмыс істеудіц маңызы

К
абат қызметтері жұмысының 24 сағат үздіксіз 
жүретінін бұрын айтып кеткен едік. Бұл қызмет 
барысында жұмыстың тоқтамай орындалуы -  
, қолданылатын туалеттік бұйымдар үнемі орны- 

орнында болса ғана жүзеге асады. Яғни, бұйымдар бітпей 
тұрып жаца бұйымдардың орны-орнына қойылуы  және мәселе 
шығармай уақытында шаралардың қолданылуы  керек.

Егер, қонақ  үй мекемелеріиің бұрын қарастырып өткен 
ерекшеліктерін назарға алатын болсақ, қабаттарда жұмыстар- 
дың тоқтамай және мүмкіндігінше орындалуы үшін жоспарлы  
түрде жүмыс істеу озінен-озі пайда болады.

Қабат болімінің міндетіне кіретін жұмыстар белгілі бір 
жоспар арқылы  күнтізбекке тіркеліп атқарылады . Күнтізбекке 
тіркеле отырып атқарылатын бұл жұмыстар күнделікті, ап- 
талық, айлық  және маусымдық болын топтастырылады. Бұл 
топтастыруда атқарылатын жұмыстарды мынадай негізгі 
тақырыптар бойынша қарастыра аламыз.

а) Апталық жұмыс жоспарының және кезекті демалыс 
кестесінің дайындалуы:

Қабат қызметтерінің басшысы қарамағындағы  қызметкер- 
лердің жұмысты тоқтатпайтындай түрде кезекті демалысқа
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шығуларын қамтамасыз ету үшін, кезекті демалыс кестесін
алдын ала дайындайды . Кезекті демалыс алдын-ала жоспар- 
ланбаса, яғни, бір күнде қабылданған шешіммен демалысқа 
жіберілетін болса, онда бүл жағдай қабаттарда жүмысшыларды  ң 
жетіспеушіліғіне әкеліп соғады.

Сол сияқты  апталық жүмыс жоспары  да алдын-ала дай- 
ындалады. Өйткені, кейбір қызметкердің апталық демалы- 
сын белғілі бір уақытта қолданылуын қажет ететін ерекше 
себеп болуы мүмкін. Немесе жүмыс уақыты  ауыстырылса, 
қызметкердің бүны алдын-ала білуі және өзін жаңа жүмыс жо- 
спарына қарай  қалыптастыруы  керек.

б) Тазалың және декорация жұмыстары:
Қабат болімі күнделікті бір қалыпты  атқарылатын (болме- 

лердің, коридорлардың, жалпы  алаңдардың дайындалуы  және 
тазалығы) жүмыстармен қатар, бір жосгіар бойынша әртүрлі 
салаларға байланысты декорация және тазалығ; жүмыстарын 
да жүргізеді. Мысалы, үлкен қаланың  қонақ  үйлерінде мекеме 
бос болған кезде немесе маусымдық қонақ  үйлерінде маусым- 
нан тыс уақытта ағарту-бояу, жондеу, декорация жүмыстары 
белгілі бір жоспар бойынша жасалады.

в) Жуу және ауыегыру (жаңалау) жүмыстары:
Бөлмелерді түтынушыға күнделікті дайындаған кезде ақ-

жайма, сүлгі және т.б. күнделікті ауыстырылуымен қатар крес- 
лолар, перде және тюльдер, одеялдар белгілі уақытта жуылады  
және қажет болғандар жаңаланады

г) Жиналыстар:
Қабат қызметтерінің басшысы белгілі уақытта қабат 

шефтері және басқа қызметкерлермен жиналыс өткізе оты- 
рыгі, жағдайларын талқылайды , талаптарын және шағымда- 
рын тыңдайды. Бүл жиналыстар барысында ортаға шыққан  
кемшіліктер анықталып шаралар қолданылады  және келе- 
шекке байланысты қабылданған шешімдері жайында қызмет- 
керлердің мәлімет алуы қамтамасыз етіледі.

д) Инвенгарь жүмыстары және шығынды жобалау:
Белгілі мерзімде инвентаризация жасау  (қолданудағы,

қордағы қүрал-жабдықтарды  анықтау), тапсырыс берілетін 
мөлшердің корсетілуі үшін керек. Сонымен қатар қүрал-
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жабдықтардың жогалмауы  және шығынның алдын алу үшін 
де мүндай жүмыстардың орындалуы  тиіс. Бұдан басқа, әртүрлі 
кезеңде жасалған инвентаризациядан жылдың соңында жасал- 
ғаны, бюджет жасау  жұмысы тұрғысынан барынша маңызды. 
Өйткені, бүл жүмыс нэтижесін де күтім-жондеу алынатындар, 
жаңартылуы  жоне ауыстырылуы қажет жұмыстар анықталып, 
шамаланған шығындар белғіленеді.

2.Күнделікті атқарылатын болме жүмыстары және басқа
жүмыстар

Тазалық тек қана көрініп түрған алаңдарға тиісті жасалатын 
бір операңия түрінде қарастырылмауы керек. Корініп түрған 
(ашық) жерлердің тазалығын әркім жасай алады. Басқаша айт- 
қанда, әркімнің жасай алатын тазалығы үшін, ол жұмыстың 
маманы болудың қажеті жоқ. Олай болса, маманданған қабат 
қызметкерлері тазалаған кезде әркімнің корғенінен басқа да кө- 
рінбейтін, бастапқыда көзғе тұспейтін жерлерді де коруі керек.

Екіншіден, маманданған қабат қызметкері жасалатын 
тазалыққа байланысты сай құрал-жабдық және тазалық  жасау 
бүйымдарын таңдауы жэне тазалық  жасау әдісін жақсы  білуі 
тиіс.

Қабат басқарушысының неғізғі міндеті -  болмелерді түты- 
нушыға күнделікті дайындауы. Бөлме дайындауда жасалатын 
жұмыстар белғілі бір операңияның кезегіне байланысты орын- 
далады. Осы мақсатқа байланысты дайындалған жазбаша нүс- 
қаулар жүмыстың талап етілген деңгейінде жасалуына ық- 
палын тигізеді. Өйткені, 25-30 операңияның кезегін қажет 
ететін жүмыстар жазбаша нұсқаулар болмай жасалатын болса, 
нәтижесі талап етілген деңгейде болмауы мұмкін. Сондықтан, 
бүл нұсқаулар тексерушінің жұмысын жеңілдетуі сияқты  уақы- 
тында жасалатын жүмыстың бір жүйелілігіне ықпалын тигізеді.

2.1. Бөлмелердің түтьшушыға күнделікті дайындалуы

Таңертеңгі кезекте жүмі.іс істейтін қабат қызметкері 
жүмысқа келген кезде, кезекшілік жасайтын қабатына шығады 
хкәне қабат шефтерінің бақылауымен бөлмелердің дайындалуы
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үттіітт тиіеті дайьщдықтарытт жасайды. Бүл дайыидық барт.і- 
сында бөлме дайындауда қажетті қурал-жабдықтарыи «Белме 
тазалауда қолданатын қол арбаға» және «Бөлме жабдықтауда 
қолданатын қол арбаға» орналастырады. Босағаи болмслерді 
анықтаи, тазалықты  алдымен осы белмелерден бастайды.

Болменің есігіи тақылдатиай түрып, алдымен есікте «Өті- 
неміи, мазаламаңыз» карточкасының болу лемссе болмау- 
ына иазар аудару керек. Есікте мүндай жазу  болмаса,есікті 
тақылдатады  және біраз күткениен кейіи (бөлме бос болса да), 
ашылады. Есік ашылғаітиан кейін,қаидай жағдай болмасьш, 
«Болме қызметкері», «Ңабат қызметкері» -  ден озін таныстыра 
отырын, бөлмеғе кіреді.

Түтыиушы болмелерінің дайыидалуы онерация сатылары 
түрінде және белгілі бір негіздер арқылы  жасалады. Жасал- 
ған жұмыстардьтң онераңия сатыларын жәтте бөлменің даітыті- 
далуындағы жалпы неғіздерді мыиадай түрде керсете аламыз:

Қабаттазалауга арпалғам арба іиацсоргыш

а) Алгашқы тскссру жонс алдьш-ала дайьшдық:
^  Ішке кірген кезде, алдымен бөлмені кезбеи шолыи, 

терезелерін ашады және ауасьт тазартылады.
^  Түтынушы тарапыиап үмытылғаи порсеиің болуы ие- 

месе болмауы тексеріледі.



^  Бөлменің инвентарла- 
рьтиа байланьтсты шығыттньтң 
анықталуы және жасалған нәр- 
сенің болуы немесе болмауы 
тексоріледі.

^  Бөлмедегі электр құрал- 
жабдықтардың, крандардың жә- 
тте басқа бөлтпектердің жұмыс 
істеуі немесе істемеуі тексеріледі.

^  Бөлмедегі шашылып жат- 
қаи  иәрселер (тазет, журиалдар, 
кұл салғыштар, тұтынушының

 ̂ і осек жаиқыш  жоне одеяло шыгарылыгт, тоссктің 
жаттыидағы бір орыидықтың үстіне қойылады.

Жастық тыстары және ақжаймалар  төсектен альт- 
пыті, мұқият қағылады  жәие жерге түсірілмей жииалады . 
Моишадағы кір сүлгі және ақжаймалар  болме жабдықтауда 
қолданатыи қол арбаға салыиады. Бөлмеге келер кезде таза 
ақжайма жэие жастық тыстары алыиыи, тосектід жаііындағы  
орындықтың үстіне қойылады  жэне жинауға кіріседі.

Алгатқытексеружәиеалдытт-аладайындықдәрежесіиде:
^  Бөлмеғе кірғеи кезде ақауы  бар құрал-жабдықтар 

болса дереу тиісті бланкке (болімдердің арасындағы  қарым- 
қатыпаста корсетілген) жазьтлт.тп, техпикальтққызмет боліміне 
хабарлаиады.

^  Тұтынушыға тиісті зат табылса, Ноизекеерег-ге таи- 
смрылады  жәіте табылгатт затқа байланысты «Жогалгап жэие 
табылған заттар актісі» толтырылады. Ноизеісеерег бұл актіні 
«Табылган заггар дәптеріне» кезекті иөмір бере отырып тір- 
ксйді. Табылган порселер қымбат болса (ақша, құнды заттар) 
қопақ  үйдің кассасында, ал арзаи зат болса (киім және бас- 
қалары ),қоймада белгілі бір жерде сақталуын қамтамасыз 
етеді.

Болмеде қоиақ  үйге тиісті қандай да бір.зат (сүлгі, одеял 
жэне т.б.) кем ттемесе ақаульт болса, себебін іздейді, қажет 
болса Ғгопі оГГісе-ке хабарлайды .

киімдері, т.б.) жииалады.
/  гп....................



Түтыттушьт тазалау үтттітт кірітт тастап кетсо, мітщетті қьтз- 
меткерді шақырыи, бұл кірлерді кір жуатыи бөлмеге жібереді.

б) Тосектің жиналуы және тазалық жасау операциялары: 
Тосек жинау  эдісі әр косіиорында ортүрлі болады. Өйтксні, 

төсек жинау  үптін қолданылатын жабдықтар (жапқыш , одеял 
жастьтқ жәпе т.б.) әр кәсіпорында әртүрлі болады. Дегеимеи, 
тесек қай  түрде житталса да, түп бойы жататып тосегіиід таза 
жэне үқыпты  керініс түтынушыны демалдыратыны сөзсіз.

Жалпы  тесекті жинау  мынадай операциялар арқылы  жүзе- 
ге асырылады:

^  қажет болса матрац аударылады,
^  ақжайманың  ортасы тесектің ортасыиа келетіндей мат- 

рацтың үстіне жайылады  және қолмен түзелтіледі,
^  ақжайманыц  бас жәтте аяқ  жағы  матрацтьтц астыиа 

жіберіледі,
^  тосектің бүрыштарын жасау операциясына кешеді.

^  ақжайманың  жанынан  шығып түрған шетінең бүрыш 
жасалып, жерден 25-30 см. биіктікке көтеріледі,



шяшт
^  ақжайманың  астыңғы шеті бос тасталып бұрыш  жаса- 

ладьт жәт-те артьтғы матраңтың астьтна бүктеледі,

^  осы операция төсектің екінші жағында да жасалады .
^  Тосек ортасынаи ашылып ссйсеп (пододеялыіик) 

төсектің үстіне толығымең жайылады ,
^  Одеял сейсептен 25-30 см. төменірек жайылады ,
^  Сейсепті 25-30 см.лік артығы одеялдың үстіне бүктеледі, 
^  Ақжаймадағы  операңиялар қайталанады ,
^  Жастық тысы жастыққа киғізіледі (аіттық жағьт есікке 

келмейтіидей)

^  Төсек жапқыш  (қолданылатын болса) екі жағы  бірдей 
етіліп жайылады

Жапқыш  жастықтың астьтиа қарай  азғатта кірғізіліп , то- 
секке эстетикалық түр беріледі және төсек жинау  операңиясы  
бітеді.

Тосек жинау  операңиясы  біткеипетт кейін болме тазала- 
нады. Жерде, қабырғада дақ  болса, тазалаиады , одаи кейін
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заттардың шаңы  сүртіледі. Шаң сүрту операңиясы  ( картина, 
тартпа, шкаф  жәпе т.б.)жасалган кезде, заттар орны-орныпа 
орналастырылады. Кейін бөлмедегі аксессуар мен басқа заттар 
талап етілген түрде қажетті жерге орналастырылады.

Бөлмеге қойылган аксессуар және басқа да заттар әртүрлі 
болуымен қатар, ең бастылары төменде көрсетілгендей

> Кәсіпорынға және айналаға байланысты таныстыру кі- 
табы немесе брошюрасы,

> Бөлмедегі қүралдардың қолданылу ерекшеліктерін 
көрсететін мәлімет инструкңиялары ,

> Конверт, қагаз, қалам , аяқ  киім  сүртетін бәз, сіріңке, 
ине-жіп, блокиот т.б. сияқты  қолданатын үлгі бүйымдар

> Бөлме қызметінің баға тізімі, кір жуудың баға тізімі, кір 
дорбасы және т.б.

в) Моншаиың дайындалуы:
Бөлмелердің түтынушыға дайындалуы  бір қызметкер тара- 

пынан жүргізілетіндей екі қызметкер тарапынан да жасалады. 
Болме екі қызметкер тарапыиан дайындалса, демалатын мен 
жататын бөлме және моншаның тазалануы  осы екі қызметкер 
тарапынан жұмысты боліп істеу арқылы  орындалады. Осын- 
дай бір топ жұмысшының мамандануды арттыратыны созсіз.

Моншаның дайындалуына байланысты операңия сатыла- 
рыи мына түрде корсете аламыз.

^  Жүмыс моншада қолданылатын тазалық жасау жаб- 
дықтарының (тазалығын, дезинфекңиялаушы , ағартушы жә- 
не т.б.) алынуымен басталады. Бүл жабдықтар бүрыннан (да- 
йындалу кезеңінде) бөлме тазалауға қолданатын қол арбадағы 
жәшіктің ішінде немесе тазалық себетінде дайындалып қо- 
йылуы керек. ТаЗалық жасау  жабдықтары  алынғаннан кейін, 
алдымен моншада шашылып жатқан  нәрселер жиналады ,

^  Тазалық  кафель, ванна, моншаның иердесі және т.б.- 
ның сулануымен басталады және бұларға тиісті тазалық жасау 
жабдықтары  қолданыЛып, тазалық жасалады ,

^  Туалеттің суы ағызылып, алдымен іші сонан кейін сыртьі 
тиісті щеткалармен жуылып, керекті дезинфекңия жасалады,

^  Туалеттің (унитаз) қақпағы , ваннаның  кафельдері, 
ваина және крандар сүртіліп кептіріледі,
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Туалеттің айнасы , басқа әйнектің беттерін (сұйық не- 
месе спрэй) тазалайтын лайықты  заттар қолданылып, дақтары  
жүмсақ бэзбен сүртіліп, кептіріледі,

^  Сабын салғыш , күл салғыш , стакан сияқты  заттар таза- 
ланады  (жуылады),

^  Сөрелердің шаңы  сүртіледі,
^  Жер (еден) тазалаиып, жуылады,
^  Раковина және крандар тазаланып, сүртіледі,
^  Қоқыс себеті, сүлгілер, алаша орны-орнына қойылады , 
^  Аксессуар және басқа қолданылатын жабдықтарды  

тиісті жерге орналастырып, моншаның тазалығы бітеді.
Моншаның дайындалу кезеңіиде тиісті тазалық жасау  қү- 

рал-жабдықтарының қолданылуы  өте маңызды. Кейбір таза- 
лық  жасау  жабдықтарының қолданылуында перчатка (қол- 
қап) киілуі керек. Бір  жағынан , туалет тазаланғаннан кейін, 
қақпағына «ерекше тазаланған» сияқты  сөздер жазылған 
қағаз жапсырылуы  керек.

Моншаға қойылған қолдаиылатын және аксессуар жаб- 
дықтарының бастылары мыналар:

^  Жоғарыда көрсетілген сүлгі, алаша сияқты  заттардан 
басқа туалет қағазы , қоқыс дорбасы, стакан және т.б.

^  Сабын, шампунь, жөке, помада (далап) және т.б. сияқты  
қолдану және үлгі заттары,

^  Кір салатын дорба (болменің шкафында болмаса)
г) Соңгы тексеру:
Бөлмеиің есігі жабылмай тұрып, істелген жұмыстарға бай- 

ланысты  соңгы бір тексеру жасалады . Бұл тексеру негізінде 
бөлмеде, жалпы , әр нәрсенің орны-орнында жэне реттелгені 
анықталуы  керек.

Болменің есігіне «Өтінемін, мазаламаңыз» жэне «Бөлмемді 
дереу дайындаңыз» деген сияқты  карточкалар мен немесе 
«Таңғы ас талап ету» карточкасы  ілініп, бөлмеге байланысты 
операңия бітеді.

Болме дайындауда бірнеше маңызды мәселеге мән берілуі 
тиіс:

УІР  (Уегу ІтрогІаиІ Регзон) бөлмелері дайындалған кезде, 
мүмкін болса, бұл тұтынушыларға күнделікті қолданылмаған
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төсек-орынның қолданылуы  керек. Сондықтан, УІР  бөлмеле- 
рінің тексерілуі Ноизеісеерег тарапынан жасалуында үлкен 
пайдабар .

Сонымен қатар, болмелердің дайындалу негізінде түтыну- 
шылардың заттарының орындарын ауыстырмауына мән бері- 
луі керек. Өйткені, әр түтынушы өзінің қалауы  бойынша 
орналасады  және о ііы ң  ауыстырылуыи үнатпайды . Бөлме таза- 
ланған кезде есік ашық  болуы керек немесе бөлме тазалайтын 
қызметкердің карточкасы  есікке ілінгеннен кейін, жабылуы 
керек.

Қонак, үй бөлмолсріпін, үлгілері 
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Қопақ үй бөдмелеріндегі мошпа болмс үлгілсрі 

2.2. Қабат офистері

Бөлме дайындауда қызмёткердің энергиясын және 
уақытын керексіз жұмсамауы үшін қажетті шаралар алдын- 
ала қарастырылуы  керек. Ең алдымен жүмыстың жоспарла- 
иуы және осы мақсатқа сай жұмыс нүсқауларының дайында- 
луы керек. Екінші жагынан, мақсатқа сай құрал-жабдықтар,
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оның қолданылуы  және оның қолдану орныыың жақындығы  
да энергия мен уақытты  үнемдеу жағынан  өте маңызды.

Сол себептен, қабаттарда қосымша кірдің тазалауға байла- 
нысты қүрал-жабдықтар сақталатын «қабат офистері» немесе 
«қызмет керсету бөлмелері» деп аталатын офнстер реттеледі. 
Бүл офистерде күнделікті қолданылмайтын, тек қана ерекше 
жағдайларда қызмет көрсетуге шығарылатын жабдықтар (қүс 
жастық және т.б. сияқты) да болады.

Бүл офистердің тазалыгы  жақсы  жасалуы  үшін;
^  Офистің ауасы тазартылуы керек,
•^ Жабдықтар жиналатын сөрелердің болуы керек,
^  Щетка, тазалық  бәздері және т.б. еияқты  жабдықтардың 

су күйінде ілінетін ілгіштер және жіп болуы керек,
Кір бәздері және шелектерді жуатын раковина болуы

керек.
Қабат офистерінде бөлмелерде қолданылатын төсек-орын 

және тазалауға арналған жабдықтар болуы керек. Оның саны 
азаймай, әр заман бір мөлшерде қалуы  керек. Ойткені, күнде 
бөлмелерден шыққан  кір тесек-орын кір жуатын белмеге жі- 
беріліп, сол мөлшерде тазасы алыиады  жэне офиске әкелі- 
иеді. Кірдің еткізілуі жэне тазасыиың алынуы кейде бір 
мезетте орындалмауы мүмкін. Мүндай жагдайларда кейде рет- 
сіздік тууы мүмкін, ретсіздік тудырмау үшін кір тесек-орын 
«Қабылдау квитанңиясымен» беріледі және тазалары  алынган- 
нан кейін бүл квитанңия (ілгеріде айтылатын санақ анықта- 
малары  үшін) папкага тігіледі.

Бүдаи басқа, бөлмелерде қолданылатын түтыну жабдық- 
тары да қажет болган кезде қоймадан «Қойманың талап етілетіи 
және імыгые квитанңиясымен» альшып, офистерде сақталады.

3. Белгілі мерзімдерде қабаттарда жасалатын тазалық,
күтім және жаңалау  (ауыстьтру) жүмътстары

Жоғарыда апталық, айлық және маусьтмдық тазалық 
жасау және күтім жүмыстарыида, жалпы  қандай  жүмыстардың 
атқарылғаиьтн қарастырған едік. Мүнда тақырыптьт тағьг да 
біраз тереңірек қарастыруға тырысайътқ. Дегенмен, тақьтрыпқа

79



байлаиысты анықтама жасауда найда бар. Күнделікті тазалық 
жасалатын кезде, теменде қарастыратын тазалық және күтім 
жүмыстарыңыц жасалмауы  біліпбсуі керек. Өйткені, қажет 
болған кезде керекті тазалық және күтім жүмысының сол 
сәтте жасалуы  керек. Мысалы, бөлменің терезесі кір болуы 
немесе көзге коріиіп түрғаи қаидай да бір кемшілік түріиде 
апталық иемесе айлық тазалық  кезінде жасалады  деп кейінге 
қалдырылмайды . Бүл жерде қарапайьтм шарттарда жасалуы  
иемесе тексерілуі үшіп қажетті іс-шаралар қолдаиылады.

Қабат боліміиің жауапты  бөлмелерге және коридорларға 
байланысты  белгілі мерзімдерде атқарылатьтн жұмыстарды 
немеое тексерулерді мынадай тақырыптар арқылы  қарастыра 
аламыз.

а) Апталық тазалық және күтім (жииау) жүмыстарьт:
^  Терезелер сүртіледі,
^  Рама (картииа), шам, люстра, лампы  және т.б. —ның 

шаңы сүртіледі.
^  Бөлмелерде миии-бар болса, штеиселі алынын 

босатылады жәие тазаланады,
^  Тобе жотте көзге көрінбейтіи жерлерде өрмекпті бөлса, 

алыи тасталынады және қүрт-қүмырсқа бар-жөғы  тексеріледі,
^  Шкафтардың шаңы  сүртіледі,
^  Перде, матамеи қапталған мебель жәые т.б. нәрселердің 

шаңдары  шаң сорғышпен тазартылады .
б) Айлық тазалың және күтім жүмыстары:
^  Мебельдер жалпы  тексерудеи өткізіледі, жылтыратып 

өңделеді,
^  Металдан (темірден) жасалган бүйымдар сүртіледі, 

қажет болса, жадтыратылады,
Қалың перделер және тюльдер тексеріліп, қажет болса 

кір жуатыи жерге жіберіледі,
Матрацтар аударылады,

^  Көридорлардағы өтыратын жерлер тексеріледі,
^  Қыста батареялар, жазда желдеткіштер тазаланады  

және теқсеріледі ,
^  Коридордың кілемдері және баспалдақтың алашалары  

тексеріледі.
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в) Маусымдың тазалың  және күтім жұмыстары:
^  Қабат коридорлары және бөдмедер жосііарлы  тұрде бо- 

ядады, қажетті жөыдеулер жасадады,
/ .  Жастық, матрац, одеяд жоіте т.б. жайьтлады (далага) 

жәие қажет болса, кір жуатыи бөлімге жіберіледі,
^  Лактау қажет жерлер жылтыратылады,
^  Кілемдер тазалаиады,
^  Төсек жапқыштар, кресло жаиқыштары , иерделер және 

т.б. тексеріледі, қажет бодса ауыстырылады (жаңарту),
/  Төбе және қабыргада].) жуылады (сүртіледі),
/  Мебельдер меи шкафтар орыидарынан қозгалтыдып, 

ортты тазадаиады.
/  Жасадғаи жұмыстарды бір сөзбен айтатын бөлсақ, бұ- 

рыпттардың тазалық жұмыстары, күтім жәие жаңарту (ауыс- 
тыру) жұмыстары жасалады.

4. Әртүрлі салаларда жүзеге асырылатып тазалың  жәтіе 
күтім әдістері

Көрініи тұрғаидай, ңабат. бөлімі бөлмелердің тұтынушыға 
күнделікті дайындалуымен. бірге жалпы  қолдаиылатын адаң- 
дарыиың тазадығын жасауга да жауапты . Түрді жердер жәие 
заттарда жүргізідетіп тазалық әдістері әртүрлі. Соиымеи бірге, 
бүл жер жәие заттардыңтазадыгы  күиделікті жасалуьтмеи бірғе 
белгілі мерзімдерде де бұлардың кұтімі керек. Тазальтқ жаса- 
лу үіпін алдымен кірлететін нәрселердің ерекшеліктерін жәие 
құрылысын өте жақсы  білу керек. Мысалы, шаң дегеи ие? Дақ 
деген не? Әр жердің және заттардың шаңы  қалай  сүртіледі? 
Дақтар қалай  кетіріледі? Күтім қалай  жасалады?

Тазадьтқ және күтім жұмыстарына байланысты сұрақтардың 
жауаптары әртүрлі жер жәие заттар үшіп ерекшедікті қажет етеді. 
Сол себептен, тазалық жотте тазалық жұмыстарт>тм жер, мебель, 
қабьтрга, төбе детт үш тақырьтп бойынттіа карастыруға тырысамыз.

4.1. Жер  (едеп) тазалыгы  жәпс кұтімі

Әртүрлі сипаттагы жерлердің тазальтғы күнделікті жасал- 
ганда, белгілі мерзімдерде де негізгі тазалық және күтім жаса- 
лады.



Жердің тазалаиуы , шаңын-ың сүртілуі мен жуылуымен 
басталады. Жё])дің інаңыиың сүртілуі едендерді су немесе 
дымқыл інүб(!рекиеіі,кі,лелі және ковролан төселген жерлерді 
шаң сорғышпеи тазалайды. Шүберекпен жуылатыи жерлер 
үптін таза және кір су қүятыи тттелек бөлек-бөлек болуът керек 
жапе жуу есіктеи үзақ жердеп басталуы керск. Щүберектің
жүииеи тоқылған матадан қолданылуы  суды сіңдіру, кірді 
алу ерекіттеліктерін арттырадьт. Дегенмен, птүберек жиі-жиі 
сыгылыи, кірі кетірілуі керек.

Жылтыратылған (лакталғаи) жерлердің хиаңын жәие кір- 
леріи су ттемесе дымқътл тттүберекпетт күпделікті тазалануыиаи 
басқа бұл жерлердің бір жылда 4-5 рет жалтыратудан бұрын 
басты тазалықжасалады . Бір жылда 4-5 ретжасалған бұл негізгі 
тазалық  үтттіп жердің тттаңы жәңе кірі дымқыл нтүберекпен 
қайтадаи тазаланады . Кейіи бұл жерлер жеке жылтырататыи 
жиһаздармен  тазаланады . Ортада жиналын қалған  кір сулар 
олектрмеп жүмыс істейтіп су соргышпеи алыттыи, мол сумеи 
жуылып, сүртіледі. Жерге байлаиысты таңдаи алынған 
жылтырататын (лак) шүберекке сіңдіріліи, жағылады . Лактың 
ерекшелігіие байлапьтсты , белгілі бір уақытта кептіреді. 
Әр жердің (едеинің) лакты  сіңдіру ерекшелігі әртүрлі. Сол 
себептен, кейбір жер (едеи) үтхтіт-т 1 қабат .ттак жеткілікті, ал 
кейбіреулері үшіи 2-3 қабат жагылуы  керек. Лак  кёикеннен 
кейі тт жылтырататын жиһазбен  жалтыратады.

Жылтырататьтн жнһаздьтң қолдаиылуыиа тыйым сальтнған 
алаңдар үхиіп жеке лак болуы керек. Бұдаи басқа, әр жерлерде 
қолданылатыи әртүрлі тазалық  жасау  жабдықтары  өндірілуде. 
Мүттдай өзгерістерді тез бақылауға алып тазалық және күтімге 
сай жабдықтардың сатып алыпуып қамтамасыз ету керек.

Муидай қысқаша түсіидірмелерден кейін әртүрлі жерлер- 
дің тазальтқ жотте күтім одістеріп мьттта түрде қарастыра аламьтз:

а) Бетоижерлер  (едеидер):
Бетон едендер қазір  көбіиесе шағыіі қөнақ  үйлерде кез- 

деседі. Мүидай едсидер содалы ыстық сумен оңай тазаланады . 
Бетон едендер щеткасымеи тазаланғаиы  жақсы . Содалы, са- 
бынды ыстық сумен тазаланғаннан кейіи шүберекиен сүртіліп, 
кептірілуі керек.



б) Тас төселген жерлер (едеидер):
Көбінесе ыстық климатты аймақтардағы  шағын қоиақ  үй- 

лерде болады. Тазалыгы  ыстық сабыиды сумеи жасалады. Мүи- 
дай жерлер үшін түз қышқылы  қолданылмауы  керек. Өйткені, 
түз қыптқылы бетінің жылтырыи жойыи, күліңгір (күңгірт) 
тартқызады.

в) Мәрмәр төселген жерлёр (едендер):
Мәрмәр төселгеи жерлер (едеидер) ыстық сабынды гумеіт 

жуылып, кейіп сүртіледі. Бүл жерлердегі кетпейтітт дақтар 
арнайы  тоздармен кетіріледі.

Қазір мәрмәр едепдердің жалтырағьтп сақтау үтттіп әртүрлі 
лактар бар. Мәрмәр едеи жылтыратылатын (лакталатыи) бол- 
са, бірінші бүл жердің басты тазалығы жасалады . Кейін мәрмәр 
лагы жағылғаи жер болат сьтмпаті жасалғаіт щеткасы бар жыл- 
тырататып жиһазбен жалтыратылады. Күпделікті .тазалықта 
қолданылатын спрейлер де еденнің жалтырағын сақтауга кө- 
мегітт тигізеді.

г) Дииолеум теселген жерлер (едендер):
Линолеум төселген еден жылы  сабыиды суга батырылған 

жүмсақбіртпүберекпетт тттаңыметі кірі сүртіледі. Қолдапт.ілатытт 
сабын содасыз және дәрісіз болуы керек. Линолеум щеткамеи 
жуылмауы  керек. Липолеум жақсы  кепкениен кейін гхласт- 
масса жоие жасанды  тосегіштердің жылтыратылуыида (лакта- 
луыида) қолданылатын сулы-көбікті жылтыратқыш  қолда- 
нылса, көріиісі жақсы  болады және жалтырайды .

д) Каучук тоселгеп жерлер(едендер):
Каучук төселген жерлердің тазалығы  басқа жерлерге 

қарағаида барынттта көңіл бөлуді және үқыптылықты  талап 
етеді. Өйткеиі, бүл жерлерде (едепдердё) кои су жапе сода қол- 
данылмауы керек. Каучук төселгеи жерлер (едендер) тек қаиа 
сабынды және аз суланған птүберекпен сүртілуі керек. Каучук 
төселген жерлер тазалапганнан кейін қүрамыида балауызы 
жоқ сулы, көбікті жылтыратқышпен жылтыратылуы  керек.

е) Паркет тоселген жерлер (едендер):
Мүндай жерлердің тазалығы ыстық содалы және сабыиДЫ 

сумен, щеткамен жасалады . ІЦеткалаиғаннаи кейін кір суы 
сүртіліп, жертаза суга батырътлгап птүберекпетт жуьтлуы корек,
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ксііімікчі қүргақ іпүбо|)окпеи жуылып, қүрғақ  шүберекпен 
сү|Л'і.;іеді.

Жьтлтыраты.іггап (лакталғатт) паркет теселген жерлер 
(едендер) сабыпды жылы суға батырылған және суы жақсылап  
сыгы.тгаи ды.мқы.т шүберекпен сүртіліп, тазартылады  және 
белгілі бір мерзімдерде жьтлтьтратьтлады (лакталады),

ж) Кілем тоселген жерлердің (едендердің) тазалануы: 
Кілем төселген едендер күнделікті шаң сорғышпен тазала- 

ттадьт. Мүттдай жерлердегі дақтар  сіңіп кетпей түрып дереу 
тазалануы  керек.

Сондықтан, кілем төселген жерлердің белгілі мерзімде 
жуылуы (шампуньмен) керек. Әйтседе,жүмайтүрып , кілемнің 
астыңғы жағындағы кепдір жіптеріт-тің қаттдай екендігін білу 
керек. Өйткені, өндірген кезде жақсы  жуылмаған кендір жіп- 
терге су тисе оңып. кілемге дақ  түсіруі мүмкіи.

Кілемнің шампуньмен жуылуьт үшін жылы  су, сабынсыз 
жугт.тттт, сірке, ттафталитт, аммиак сияқтьт тазальтқ жасау жаб- 
дықтары  қажет. Кілем шаң сорғышпен тазаланып, дақтары  
кетіріледі. Шелекке ыстық су құйылып жәие ішіне сабын 
жугыш , 2 ас қасыгы  иафталии, біраз аммиак қүйылып, жақсы - 
лап  көтгі ртіледі. Кілем бірнетпе бөлікке бөліиеді және әр бөліғі 
көбікті губкамен алдымен тігінен, одан кейін енінен жуылады
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(сүртіледі). Бүл операция кілемпіц барльтқ жері тазалангаттга 
дейін жалгасады. Ішіне сірке суы қүйылған жылы  таза сумеи 
шайылады , кейін кілемнің шашақтары  тазаланады . Кілемнің 
дымқылдығы  кеткеиге дейіи кеитірілуі керек. Кентірілгеи 
кілемнің әдемі керінуі, жалтырауы  үттііп қайтадаи тттаң 
сорғышпен сыпырылады.

Қазіргі кезде кілемді тазалау үшіи суда еритіп дақтарды , 
майдыц дағьт сияқтьт дақтардьт, сагьтз және т.б. сттяқты дақ- 
тарды кетіретін базарда әртүрлі спрэйдің түрлері және кілем: 
тазалайтын бұйымдар бар. Соиымен бірге, кілемиің түріне 
қарай  реттелетіи жеке кілем жуатытт жиһаздарымеи жасалатт.тп 
тазалықтан қанағаттанарлықтай нәтиже алынады.

4.2. Қабырганыц және тобенің тазалыгы

а) Қараиайым ақтау және иластмаесса тазалыгы:
Қарапайым  ақтау, қабыргалардың тазалығы  үшіи жүмсақ 

жәнеұзын  сапты тңеткалар қолданылады . Кейбір тттац сорғыпт- 
тарға тағылатын қабырға жэне төбе аксессуарымен де осы жұ- 
мьтс жасалады. Қабыргаиы  тазалаған кезде щетка жогарыдап 
томенге және теменнеи жоғарыға қарай  бағыггалып, қолданы- 
лады.

Пластмасса қабырғалар да қараиайым  ақтаудаға спяқты 
тцеткаметт тазалаиадьт. Сопыметт қатар, иластмасса қабырғалар 
үшіи су шүберек те қолданылады. Бұдаи басқа, қабырғадағы 
дақтар үшін сабындалған щүберек иемесе хлорланған суга 
батырылгаи шүберек кірді тазарту үшін қолданылганда, 
қабырғаға ешқандай зиян  келтірмейді.

б) Майлы бояумеи боялған қабырғалар:
Майлы бояумеп боялгатт қабырғалардың шаңы  жұмсақ 

щеткамеи сүртіледі. Вір жағьтиан, мұндай жерлерде сабыисыз 
жуғыш  қосылғанжылы  су және кетпейтін дақтар үіпін үнтақ 
порошок қолдануга болады. Қабыргалар құрамында снлиций 
ба]т лактармен жалтыратылады.

тз) Түсқагаз (обой) Жаисырылғаи қабыргалар:
Жүмсақ, ұзын санты  щеткалармен мұндай қабыргалардың 

шаңы  сүртіледі. Бояган  кездс щстканы  қабыргага түзу үстау 
керек. Түсқағаздың бетіндгі дақтарды  бензиимен (тамион жа-
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сап) сүртуге болады. Қара түсті дақтар бул жөрлерде оттттта кет-
нейді.

г) Ламбри (агапшен иемесе мәрмәрмен қапталғаи) 
қабыргалар:

Ламбри қабырғалардың түсі күңгірт тартпауы үшін күнде 
тттаңы сүртілуі керек. Белгілі (керек) мерзімдерде де жьтлтыра- 
тылуы кёрек. Бүл жерлер үшіи олиф, сірке, сиирт жәие зығыр 
майы араластырылған лак жалтырату үшіи қолданылады . Лак 
жүмсақ тпүберекпеи жағылады жәие кепкениеи кейін жалтьт- 
ратылады.

д) Төбейің тазалыты:
Төбенің тазалығы едетт жәтте қабырга тазалығынан бүрын 

жасалуы  керек. Төбенің тазалығы  өзіне сай және ұзын саиты 
щеткамен тазартылады. Төбе тазаланғаннан кейін батареялар, 
перде сияқты  біріипті козғе түспейтіп жерлер еректтте тексері- 
леді.

4.3. Мебельдердің тазалығы

а) Агаштаи жасалган және терімен қапталған мебельдер- 
дің тазалығы:

Агаш мебельдердің шаңы күнделікті сүртіледі. Шаң сүрту 
үшін жүмсақ шүберек қолданылады. Жылтырағы кеткен ме- 
белт.дер мебельге ариалгап лакиетт жалтыратылуы  керек. Агатті 
мебельдердегі лакталған жерлёрге су тигізбеу керек



Торімен қапталгая мебедъдер үтиін де жылы  оуда кобіктел- 
геи содасыз жуғыпг қолданьтлады. Әйтсе де қолдаиылатыи шү- 
берек коп суланбауы керек. Суметт сүртілгеи жерлер қүргақ 
шүберекпен сүртілуі керек.

Терімеи қапталған мебельдердегі майдың ізі хлормен сүрт- 
се кетеді.

Жалпы:
^  Ііегізі спирт болған лактар терезе, айна, металдаи жа- 

салган бүйымдар жәие т.б. жерлерде,
/  Негізі май болган лактар  болса агаш  және линолеум 

төселген жерлерде қолданылаДы .
б) Креслолардың тазалыгы :
Матамен қапталған креслоларды тазалау  ерекшелігі ал- 

дымен кресло тыстарының шыгарылып жуылатыидыгы  өте 
маңызды. Дегенмен, қапталатын тыеы сияқты  қолдаиылган: 
матерпалдың түрі де ескерілуі керек.

Креслолардың кобінесе қол қойылатын жерітез  кірленеді. 
Бүл жерлер ерекше тазалық сирэйлерімеи және жұмоақ щет- 
камеи тазаланады . Ыемесе еден тазалыгы үшін қолданылатыи 
жугыш  заттармен к реололар жуылып, суы сыгылъш нёмеоетам- 
нопмеп алыиады, кейін кептіріледі. Кептіру үшіп креслоларды 
күпге шыгармайды . Өйткені, бүпдай жагдайда креслопың оңі 
оңын кетуі мүмкін.

5. Дақтар  және  дақтарды  тазалау  әдістері

5.1. Дақтардьт тазалаудагы иегізгі приициптер

Дақтардың тазалапуыпа байлапысты негіз.гі п ринңиптерді 
мьтна тақыры птар бойышгіа қарастыра аламьтз:

а) Жаңа түокеи дақ  тез тазаланады . Сол оебеггтен, дақты 
тазалау үтттін қолданатытт дәрі иемесе сол сияқты  тазалайтын 
нәроелер күнделікті тазалық  кезінде, ягии дақ  көрінген кезде, 
дереу кетіру керек.

б) Дақ  тазаланбай түрыи, оның түрі анықталуы  керек. Ке- 
рісінше жағдайда, ойдагыдай болмайды.

в) Дақ  тазартылатын кезде, шетіиеи бастаи ортасыиа қа- 
рай тазалануы  керек. Киімдердің дақтары  тазартылған кезде, 
киімдер аударылуы керек.
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г) Кі р жут.ілмай түрьтп, алдт.тметт дақтарьт тазалануы  керек 
(бар болс.а). Ойтісетіі, кейбір дақтарга су тисе, жайьтльтп кетеді.

д) Дагт.і тааалаті гатт кір (киім) суьтқ суметт шайқалуы  ке-
рек.

о) Дақтт.т тазалау утпітт ортүрлі одістер болса, оида ең 
қарапаііт.тм түрі таңдалуьт керек, ягпи қажет болмаса, оте күтпті 
дақ  та:іалайтыпдарды қолдаттбау керек.

Қа з і р да қты та з ал ау үттт і тт базарда әртүрлі дақ тазал агыштар 
табуга болады. Дегеиметт, жогарьтда айтып кеткеніміздей, 
дақты сабт.ттт ды жьтльт суметт ттемесе пороттток қосьтлғатт жылы 
суметт жугаттда кетіру мүмкітт болса, опда мүпдай тазалағытптар 
қолда пылмаут.т керек.

Сопдықтатт, қаттдай да б-ір дақ кетіретіп дәрі қолдаттылуы 
корок болса, жақсы  ттәтиже алу үитіп ол доріпің ескертпелорітто 
коңіл аударуды үмт.ттпау керок.

Дақ тазалайтын жабдықтардьтц ерекшеліктеріие байла-
ітысты мыпадай түрде қарастыра аламыз:

>  Сабып жотте су,
> Ерітетітт жабдьтқтар (ттәрселер),
> Сүзетіп (сорып алатын) жабдықтар,
> Түсіи оцдыратыи жабдықтар.

5.2. Әртүрлі дақтардың тазартылу әдістері

> Ішімдіктің дағы:
Кілемдердегі ішімдіктердің дагы үшін порошоктың көбігі 

даққа  жагылып, жүмсақ тцеткамен тазаланады. Маталардың 
дақтары  тетраборат натрий қосылған жылы  сумен тазаланады.

> Помаданыц дағы:
Жууга болатын маталарды жылы  сабынды сумен, жууға 

болмайтын маталардағы дақты  спиртпен тазалайды.
> Қанныц дагы:
Кейіниең коріиген қанның  дақтары  үшін 1 литр су-ға 2 

қасық  аммиак араластырылып тазартылады. Ақ мақта және 
ши барқыт маталарда 1 литр суға 1 стакан .іө у о і суы қүйылып, 
дагы бар жер осы суға батырылып, бірнеше сағат қойып қояды. 
Көйіи мол сумем шайылады.



> Сыраиың дагы:
Дақты  тұзды сумен тазалауға болады. Креслода-ғы сыраның 

дағы тұзды суға батырылған шүберекпен тазаланады.
> Қызыл шараптың дагы:
Су йен спирт араластырылган орітіндіге ітіүберек батырып, 

даққа тампотт ретіпде қойып, тазартады. Дегеимеи, қьтзьтл 
тпараптың дағы тез жайылып кетуіне байланысты тампот-т 
колғап кезде ерекше көңіл бөлу керек

> Ақ шараптың дагы:
Даққа  біраз лимон колониясы  құйылады . Сүртілгеннеи 

кейіи қалған дақ үшін,матаны жылы  сабынды суға салыи 
қояды және дағы бар жер мол сумеи шайылады.

> Қаламиың дагы:
Мата спиртиен сүртіледі немесе біраз уақыт спиртке ба- 

тырылътп, тазартылады. Жүниен тоқылған кілемдердегі дақ 
спиртті тампон қойылып, тазартылады.

> Майдың дагы:
Жүн, жібек, мақта маталардағы майдың дағы бензин неме- 

се тетрахлорид көмір қышқылымен тазартылады.
> Сияиың дагы:
Ши барқыт, мақта сияқты  ақ маталарда іеуаі суыиаи кейін 

0 ІС 8 0 І І І .  қыитқылыметт тазартьтладьт. Дақ  жаңа болса, даққа 
талък пудрасы жәие тұз сеуіп, тазалат-тады. Түз немесе пудра 
щеткамен тазартылғаниан кейін, қалған  дақ  хлорлы шүберек- 
пен тазаланады.

> Когергеи даң:
Ңәрселердегі жасыл түсті көгерген дақтарға бірнеше там- 

шы іеұаі суът тамызылады, біраздан кейін сумеи шайылады . 
Осы дақтар үшіи лимон суы түзбеи араластырылып, дақты 
сүртеді. Кейің жътлы суметт шайътлады.

> Шайдың дагы:
Дақ жаңа болса, оған лимон колониясы  құйылып немесе 

қайиаған сумен тазартылады. Ши барқыт маталар үшіи '1/2 
литр суға 30 гр. тетраборат натрий қосылады. Осы қоспаға 
шүберек батырып, дақ  тазартылады.

> Тат (ржавчина) дағы:
Дақ  ыстық суға салынады  немесс буланады, булаигап 

даққа окзоііі, қы ш қ ь т л  түзът себіледі. Коітітт суметт тпайылады.



—
> Ты риақ лагы:
Ацетон немесе ацетатпен сүртіліп, дақ  тазартылады.
> Лактың дагы:
Маталардағы лактың дағы алдымен спиртпен сүртіледі. 

Онымен кетпесе, ацетон к,олданылады.
> Балауыздың дағы;
Балауыздың  жабысқандары  алынғаннан кейін, қалған 

даққа  құрғақ  қағаз қойылып, үтік басылады. Бүл жағдайда да 
дақ  қалатын болса, онда бензинмен тазаланады.

> Көк шоптің дағы:
Таза спирт немесе көғілдір сииртпен тазаланады . Ақ және 

мақта маталардағы  көк шәптің дағын тазалау үшін, алдымен 
хлорлы сумен жуып, кейін шаятын суға (1 литрғе 1 ас қасығы) 
сірке суын қосып тазартуға болады.

0. Тазалық кезінде болатын жарақаттар (жүмьтс 
барысытідагы)

Олар жалпът:
^  Бүзылғап электр розеткасы,
^  Жердеғі ине және шеғелер,
^  Терезе жәие айнаиың сынықтары ,
^  Жътртық және қайътрътлып қалғатт кілемдер,
^  Жақсы  жүмътс істемейтіи жалюздер,
^  Қызметқердің үқъп гсыздығы на н туындайды. 
Сондықтаи, кейбір тазалық  жабдықтарыиың қолданылу 

еректнеліктерін қызметкердің жақсът білмеуі де, қышқъілдарға 
күйіп қалуын  тудырады. Сол себептен, жұмыс барысында 
мътна мәселелерғе еректне мән беру керек:

Жүмысқа сай, окшесіз аяқ  киім кию керек,
^  Электр жиһаздарын және базалық жабдықтардыц 

қолдану ерекшеліктерін жақсы  білу керек,
^  Бұзылған электр розеткасы, сынған орътндық, жыртық 

кілем, әйңек сынығы және т.б. дереу тиісті бөлімге хабарлаиып, 
жөнделуі керек,

^  Сабыт-тдът сумен тазаланған жерлер міндетті түрде таза 
сумен жуылуът керек,
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^  Терезе, айна және т.б. нәрселер сабынды қолмен ұстал- 
мауы керек,

^  Үқьтпты, жақсы  жұмыс істеуі керек, бірақ асығьтстық 
болмауы керек,

^  Корпдорлардағы тамақ подностарын дереу алып кету 
керек,

^ Раковина, комод және т.б. заттардың үстіне шығын,
тазалық жасамау керек.

7. Декорация жұмыстары жәие экибаио

Кептеген қонақ  ұйлерде декорацня жұмыстарымен бай- 
лаиысты тақырыптарда қабат бөліміне жауапты  адамиыц 
тиімділігі туралы пікір таластыруға болады. Дегеимен, қоиақ  
үйдің иесі ретінде сипаттай алатын Ноизекеерег қоиақ  ұйге 
альшатып мебель, мебельмен жабдықтау, аксессуар жәие сол 
сияқты  жабдықтардың таңдалуына және күтіміне де жауап- 
ты. Соиымеи бірге, жоғарыда көрсеткеніміздей, қонақ  үйлерде 
белгілі мерзімдерде күтім жәие жаңалау  (ауыстыру) жұмыс- 
тары жасалуда. Бұл жүмыстар барысында да олар басты рөл 
атқару керек.

Эриие, декораңия жұмыстары техпикалық тақырыи бо- 
лып табылады жәпе Ііои$екеерегдің бір декоратор пемесе 
копструктор сияқты  білімді болуьт мүмкіп ёмес. Ңатішама кей- 
бір қонақ  үй комплексі бұл мақсатқа бағытталып жеке қыз- 
меткерді жұмыспен қамтығысы  келсе де, көптегеи қоттақ үйлер 
үтітітт жеке қызметкердің жұмт.тспетт қамтылуьт мүмкітт емес. 
Сөндықтан Нөизекеерег қарапайым  болса да, декораңияны  
білуі керек және өсы білімдерін иайдалана отырыи, бөлмелер- 
дің реттелуіпде, ауьтстырылуында, жаңарту  жотте күтім жүмьтс- 
тарында таңдау рөлін атқара алуы керек.

Қонақ үйдің әртүрлі көрінісіне әсер ететін фактөрлар өте 
коп. Керек десеңіз, ол алаңда жасалгаи озгешеліктер меи қопақ  
үйдің қүрылысында айырмашылықтар тудыргандай сезім 
тудьтрады. Оттың ең қарапайьтм жолы да -  әртүрлі түсті қолдатту. 
Басқаша айтқанда, түстерге байланысты  басты. ережелер болса, 
бір бөлменің немесе қабат көридөрыиың көріиісі тұтасымен
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өзгертілуі мүмкііі. Догоимои түстордің тиімділігітт ңамтамасыз 
ету үшін, жогарыда аіітыи кеткеніміздёй, жоспарлы  түрде 
таңдалыи сәйкестендірілуі және білікті қолдаиылуы  керек. 
Бүиы  орыпдай алу үшіи дс, боріиеп бүрыи, түстерді және 
факторларды  жақсы  білу керек.

7.1. Түстер жәие олардың иегізгі ерекшеліктері

Түстердің қолданылуында адамдардың жеке талғамы  және 
таңдаулары  өте маңызды рөл атқарадьг. Дегенмен, қарастыры- 
лып отыргаи қоиақ  үй кәсіиорын болуына байланысты , жеке 
талгамы және таңдауыиан басқа, ол жерде қалаған  жагдай 
тудьтру үгттііт кейбір ережелерді сақтау керек. Өйткет-ті, түстер 
эстетикалық түрде болгаиы сияқты , адамдардың іс-әрекетіие 
әсерін тигізуі жағынан да маңызды.

Түстор үтп иегізгі түстен түрады:
>  Сары
> Қызыл
> Кок
Басқа  түстер осы үш  түстен туындайды  және олар толық- 

тауыш  түстер деи аталады. Бүл негізгі түстер тең мөлшерде ара- 
ластырылса, онда екіпші дәрӨЖедегі түстор пайда боладьт.

Екіиші дәрежедегі түстер:
> 1/2 сары +1/2 қызыл  = қызгылт сары
> 1/2  қызыл  +1 /2  кок  =күлгіп
> 1/2  көк +1/2 сары =жасы
Негізгі түстер әртүрлі мөлтттерде араластырылса, үтттінпті 

дорожедогі түстер иайда болады. Бүл түстер, кобіиесе, аралас- 
тырылған мөлшері көи болган негізгі түске жақын  бір түс бе- 
реді •

Үшіиші дәрежедегі түетер:
>  қызыл  + сары = қызылга жақыи  қызгылт сары
> сары + қызыл  = сарыға жақыи  қызғылт сары
> кок + қызыл = кокке жақыи  күлгін
> қызыл  + көк = қызылға жақын  күлгіи
> көк + сарьт = кокке жақъти жасыл
> сары + көк = сарыға жақыи  жасыл

92



Қарапайым түстің апықтамасы: — ► пегізгі түс,
—► екінш і дарожелі түс,
—► үшінші  дарежелі түс,

Бұл түсторден:
/  күлгін, жасыл және көк суық  түстер 
^  сары, қызыл  және қызғылт сары ашық  түстер 
Ор тұрлі жерлерде бұл түстерді қолдангаттда, бір-бірітте 

сәйкес түстер немесе бірдей түстер немесе ол жерде қолданы- 
латын негізгі түскең керісінше түс белгілі бір молшерде қол- 
данылып, озгеше бір атмосфера тудырады. Әйтсе де, бүл үш  
эдістің бір түсі қолданылса, уақыт оте келе монотонды көрініс 
тудьтрады. Оғатт қарама-қарсы  түстерметт жаттдьт атмосфе- 
ра тудыргысы келсе, бүл жагдайда басым түсиен оиың жа- 
нында қолданылатын қарама-қарсы  түстің мөлшері жақсы  
молшерленуі керек. Нәтижесіз бөлса, бұл жағдайда ең жақсы  
әдіс оғаи ұқсас түстердің қолдаиылуы .



Қолдаііьиіатьш жерде жаратқысы  келетін атмосфера үшін 
түстің таңда.пуы  маңыііды  болумен қатар, түстердің адамға 
тигізетін әсері дё ескерілуі керек.

М :ы салы :
^  қызыл және қызғылт сары басым атмосфера көзге 

жақсы  коріибоуімеп бірге адамиың жүйкесіи тоздырады,
^  сары түс басым болса, көз тез шаршайды,
^  жасыл түс басым болса, козді демалдырады, ал ашық кок 

түс басым болса, жүйкесі тозған адамды одан сайыи қоздырады, 
^  қою түстер, негізінде, адамдарга жағымсыз әсер етеді.

7.2. Әр гүрлі жерде түстердіц үйлесімділігі

а) Бөлмелерде:
Бәрінеи бүрын, қоиақ  үйлерде отыратыи жердіц және 

жататын бөлменің, негізінде, бір жерде болады деп ойламауы- 
мыз керек. Сол себептен, демалдыратын түстер ескерілуі керек. 
Әрнне, таңдалатыи түс кілемнен пердеге дейін біртүтас болуы 
қажет.

Бір  жагыиан тацдалатын түсті таңдауға әсерін тигізетін 
ең маңызды  факторлардың бірі болмеге Жарық түсуіне бай- 
ланысты. Өйткені, өте күшті күннің сэулелері түстерді ашық, 
әлсіз күн сәулелері түстерді солгын көрсетеді. Сондықтан, сәу- 
леніц заттарда сәулелеиуі әртүрлі нәтижелер тудьтрады.

Бұлардың барлыгы ескерілсе, белгілі фон арқылы  әртүрлі 
түс және жабдықтар бір-біріне сай болады.

Мысалы:
Бөлме бірдей түстермен үйлестірілсе, бүл жағдайда еденнен 

төбеге дейін қолданылатын түстер қою болуы керек. Ал, оған 
қарама-Қарсы  түстер қолданылатын болса, қарма-қарсы  түс 
бөлмеге жайылуы  керек. Яғни, қарама-қарсы  түс бір жерде 
жииалмауьт керек .

Қөнақ  үйдің бөлмелері шағын бөлады. Сол себептен қою 
түстер қолдаиылмауьт керек. Өйткені, қою түстер болмеиі оте 
кішкентай етіп көрсетеді. Бір  жағынан ашық түстер жерді кіші 
етіп көрсетеді жэне адамдардыц арасында жақыидық  сезімін 
тудырса, ал суық түстер жерді үлкен етіп көрсетеді және адам- 
дардың арасьшда үзақтық сезімін тудырады.



б)Коридорларда:
Коридорларда қолданылатын түстер құрылЫмдық ерекше- 

лікті озгертпей, коридорға ерекше бір көрініс береді. Мысалы, 
коридордың тобесі биік болса, оиы төмен етіи көрсететін қою 
тұс қолданылады. Яғни, қабырғаныңтобемен жалғасатын жер- 
ден бастаи қабырғаның белгілі бір болігі тобемен бірдей түсиеп 
(қою) боялып, осы коріиісті беруге болады.

Қысқа коридорды үзыи етіи корсету үпііп, қабыргалар қою 
түспеи боялып иемесе колдеиеңіпеп леиталар қолдаиылыи, дәл 
осыттдай коріттісті беруге болады.

Басқатпа айтқапда, күңгірт түстермеп қабыргадагы  үйле- 
сімсіздіктерді азайтадьт пемесе суьтқ түстер қолданьтп, кори- 
дорды кең етіп корсететітт коріттіс береді.

в) Басқа  жерлерде:
Болме мен коридорлар үпіін айтьтлып өткен ережелер басқа 

жерлерде де қөлданътлады. Сөнътметт қатар  қөт-тақ үйлерде 
жалпьтға ортақ қолданьтлатын аптық жерлерде түстерге жақсы  
атмосфера тудыру үшін коп көңіл бөлінеді. Өйткені, мұндай 
жерлердің қөлдану мақсаттарын бейнелеуі бірінші орында 
тұрады. Сойтіп, қою және жалтыр түстер көп қолдаНылады .

Жалпыға ортақ қолданылатын ашық  жерлерде бағаиа, 
ойық пен шүңқырлар болса, онда қабырға мен бағаналарды  
бірдей түспен бояп, көзге бірден түсуіыің алдын аламыз.

Келесі. бір әдіс бұған керісіише, ойық-шұңқырлар  немесе 
бағаналар қарама қарсы  түсиен боялып, белгілі бір эстетика 
тудыруға тырысады.

7.3. Жарық беру жәие ерекшеліктері

Әртүрлі жерлерде түрлі жарық  беру қолданътлады. Бұның 
негізі -  жарықтың  қолданылу мақсаты  және тудыратын атмо- 
сфера негізгі фактор болады.

> Жарық беру:
>  Жанама,
> Тікелей,
> Жалпы,
> Ыстық,
> Суық,
> Аралас түрде жасалады.



Қандай түрдегі жарықтың қоііданылатыиы , қолданылатын 
жеріне байлаиысты. Дегеимен, негізіиде демалатын жерлер- 
де және коридорлаірда жарық  беру қабырға шамдарьт неме- 
се қуатты емес төбеге ілінетін шамдары іліну керек. Өйткені, 
айрықша бір корініс қажет етпейтіи жерлерде қара колеңке 
козді дем алдырады. Нақтът көрініс қажет ететіи жерлерде оте 
қуатты жарық  керек болады. Сонымен қатар, қуатты жарық  
көздерді қызартатыны  сияқты , қара колеңкеде жұмыс істеу 
козді шаршатады .

Ең маңыздысы жарық  пен ол жердегі түстердің бір-біріне 
сай болуы. Өйткені әр түстің жарықты  бейнелеу көлемі бірдей 
емес.

Түстердің жарьтқты бейнелеу көлемдері:
- Ақ: ' 80-90%
• Ақшылдау: 65-70 %
• Атлық жасыл: 60-65 %
• Ашық көк және қызғылт: 40-45 %
• Ашық сары: 55-60 %

Корініп түрғандай, түстер қаншалықты  ашық болса, жа- 
рықтыц бейпелену колемі сопшалықты  коп болуда. Ал қою 
түстерде болса, бейнелену өте аз болады, яғни қою түс/гёр жа- 
рықты  жүтады.

7.4 Перделер, мебельдер және картиналар

Бөлмелердегі жалтты көріиісіиің бейиелеиуінде перде үлкен 
рол атқарады. Сол себептен перделік мата таңдалатын кезде:

^  Болмедегі мебель және басқа заттардың түрі,
^  Терезе және белмеыің үлкендігі,
^  Бөлмедегі пнвентарь, қабырга, тобе жопе едендегі ба- 

сым түстер,
^  Бөлмеге күннің түсуі немесе түспеуі сияқты  факторлар

ыазарға алыиуы керек.

• Қою кок:
• Қоңыр:
• Ақ сүр:
• Қызыл:
• Қара:

10-15 % 
15-20 % 
15-20 % 
5-15 % 
2-5 %
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Өйткені, бөлменің толықтаушысы нерде болын табылады. 
Сондықтан, қолданылатын түс және орнек осы болмеге сай 
келуі керек.

Перделердің өрнегі үлкен болса, кең бөлмелерде әдемі 
болып корінеді. Дегөнмен, кішкептай перделерде бұл орпектер 
тез козге түседі. Әйтсе де, қоиақ  үйдің бөлмелері үтнін котт ою- 
өрңегі болған және түрлі-түсті перделер қолданылмауы  керек. 
Өйткеыі, шағын қонақ  үй болмелерінде өте көи заттар болады. 
Оған орігокті перде қосьтлса, болмеде ротсіз бір атмосфера пайдп 
болады. Сол себеитен, қонақ  үйдің болмелері үшіп қарапайым  
(бір түсті) немесе ориегі аз болгаи перделер таңдалуы керек. 
Егер болмеде орпегі бар иерде қолдаиылуы  тиіс болса, онда 
бүл жағдайда бөлмеде төсол гоп кілемнің қарапайым  (бір түсті) 
жәие сай бір түс болуы қажет.

Бөлмеиің атмосферасыи толықтыратыи тагы бір эдемеиті 
кресло тыстарының порде меи кілемге сәйкес болуьт. Бүл сөп 
кестікке тосек жапқыш  та қосылса, бөлмеде жақсы  атмосфера 
тудырады.

Перделердің болме атмосфорасыпа сойкес болу маңызды- 
лығымен қатар, жалпы  корінісі оте бай болуы да талап етіледі. 
Сол себептен, нерде ілінетін жерден екі есе ұзын болуы керек. 
Ягни, 3 метр терезе үшіп 6 мотр перде қажет.

Бөлмені реттеуде картиналар да үлкен рөл атқарадът. Әсі- 
ресе, мебель жағынан жақсы  көрінісі жоқ жерлерге өте жақсы  
корініс бореді. Дегеимеп, қоиақ  үйлерде картипалар (б.олме 
немесе жалпыға ортақ қолданылатын жерлердің реттелуітіде) 
міндетті түрде емес, толықтырушы  бір жабдық ретінде қол- 
данылуы керек. Картииаларды  ілетін кезде қабырганың түсі. 
картиттаиың тақырыбы  жәтте іліттотіп жордің көлемі пазарга 
алынуы тиіс.

7.5. Экибано

Сый-сияпат дастархаиының безендірілуі, жалпыға өртақ 
қолдапылатып жерлердің срекше корініс тудыруы жопе
болмеге қойылатыи тттоқ гүл арқылы  түтынупіыттың Тұрақты 
(үнемі) түтынушы болуыиа гүлдердің тигізетін ықпалы  өте зөр. 
Дегеиметг, гүл экибаносыпда түсі жоне турі жағы.пан үйлестіру



(гармонин) орокшо бір білім және қабілеттілік ңажет етеді. Өйт- 
кені, гүлді реттоу оз алдьша бір опер. Гүлді жақсы  реттеп, ор- 
иаластырудл түстердің өте тамапта үйлесуі, көлемі меи формасы 
да маңызды. Мысалы, сый-сияпат дастарханы үшін гүл экиба- 
носыпда дастархан жапқыш .ыпыц ою-орнсктері, сый-сияиат- 
тт.тц мақсатт.т, дастархаттға сай коломі сияқты моселелор еске- 
рілуі тиіс. Соиымен қатар тои және сый-сияпат тамақ беруде бір 
түсті гүлден реттелген букеттердің таңдалмауы және өткір иісті
боЛмаут.т, реттёйтіи адам тарапыттатт қамтамасыз отілуі корек.

Гүл экибаиосында маңызды  бір мәселе -  оныц ыдысы. Бүл 
ыдыстар тоиырақтан, фарфордан, әйнектен , күріштен, ағаштан 
жоне т.б. жасалуы  мүмкіи. Дегеимеи, ыдыстар жасалатын 
композиңияға  сай болуьт тиіс. Жасалатьтн композиңиЯға ваза 
сай болса, вазаның  корінісі гүлді атпа түседі жәие гүлдің сабы 
кіретіндей, бір деңгейде болатьшдай биіктікте болуы. тиіс. 
Аралас композпңияларда ор гүлдің ерекшелігі жеКе-жеке алт.т- 
нып көрсетілмейді. Мүндай комнозициялардағы  мақсатжалпы  
көрініспен иегізгі тақырыпты  көрсетуге тырысу.

Гүл реттоудо экибаио -  жаиоидардың салт-достүріпо бай- 
ланысты  онердің ең дамыған түрі экибано реттелген кезде тұ- 
рақты  модель қолданылады . Реттеуде тамашалық, колем және 
түс үйлесімінің ерекше бір маңызы  бар. Аз молшерде гүл қол- 
дана отырып, яғни бутониың түрі гтемесе бір бұтақ түрінде қол- 
даиуга тырысады. Экибанода ваза қарапайым  болады. Яғни, 
барлық норсемеи сойкес болуы жоие козге түспеуі иысаиға 
алыттадьт. Таза гұлдер қьтмбат болса, кептірілген ғүлдерден 
ортурлі композициялар жасауға болады.

^  Гүлдер:
^  Үтікпоп,
^  Таза ауада,
^  Парафйнмен,
Престеу одісі сияқты  түрлі-түрлі одіспеп кептіріледі. 
Композицияы  кептіріп дайыпдауга ыңғайльт жапырақгар: 

Ш :ынар,қызыл қайың, үйеңкі, емен, мимоза, сарғалдақ, қырық- 
қүлақ (наноротпик). Бидай түқымдастар жазда құрғақтай жи- 
тталатт.тндт.тқтатт, ороктпо (жоке) күтім қажет отпойді.

Гүл түқымдастар болса -  жасмий, гортензия, түймедағы, 
раутпап, олиаттдр кептіріліп, қолдаи
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3-бөлім

1. Қоиаң үй кэсіпорнында кір жуу және кір жуу орньшыд 
маңызы

жуьыіацми. заттар таза болгаи жагдайда ғапа қызмст корсету 
құралы болып табылады. Яғыи, төсеніш секілді жуылатып 
загтар тұтыыушылардыд коцідіпен шығатындай дәрежеде бол- 
мағаи жағдайда жүзеге аспаса көрсетілетін қызметтің сапасы 
томен болыи табылады. ЖуылатыИ заттарды қызмет санасыпа 
ықпал етуші фактор ретінде қабаттарда қолданылатын заттар- 
меи шектеу мүмкін емес. Бұған, қызметтік бөлімшелерде қолда- 
нътлатын жаймаларды, қьтзметкерлердіц униформаларытт жәие 
тұтынушылардың жеке заттарын да қоса аламыз.

Сонымен қатар, қонақүй  кәсіпОрнында қолданылатьтн кір- 
лерді жаңалау және тазалықтың шығындары  едәуір қіімбатқа 
түсуде. Сөндықтанда, қонақүй  кәсіпорны  төсеніштерді сатьш 
алуда және тазалығында әр түрлі әдістерді қөлдануда. Әсі ресе, 
Еурөпа мен АҢПТ-та қөнақ  үй әкімптіліғі мынадан едістерді 
қолдаиуда:

а) Қопақ  үй барльтқ тосепігп секілді жуьтлатып заттар- 
ды белгілі фирмадан жалға алады. Яғни, қонақ  үй әкімшілігі 
кірлерді сатып алмайды жоиетазаламайдьт.

онақ үй кәсіпориының қүрамдық бөлігі болып 
табылатытт түтынуптыға тәуліктік (түттеу) қт.тзмет 
корсету қызметінде қөлданылатын төсеніш секілді



ИПННІ

б) Қонақ  үй жуылатын заттарды сатын алады бірақ, таза- 
льтғын басқа фирмаларға жасатадьт.

в) Қонақ  үіі әқімш ілігі қолДанатьш  кірлерді өздері сатып 
алады  және  өздерінің  кір  жуу  орнында тазалайды .

Осы айтьтлған әдістердетт жуылатын заттарды жалға алу 
Түркил Рсспубликасында қолдапьілады. Ал, қалған екі әдісті-ң 
ең жні қолданылатыны  -  кірлерін өздерінің кір жуу  орнында 
тазалау  эдіеі больтп табыладът. Басқа бір мекемеге жуғътзу әдісі 
айтарлықтам жиі қолдапылмайды . Ойткені, осы салада қызмет 
көрсететін фнрмалардың саны өте шектеулі.

одістің озітте тотт үтьтмдтл жотте үтьтмсыз тараптары да
бар. Қай  эдіс таңдалса да осы үтымды  жэне  ұтымсыз түстары  
ерекше  ескерілуі тпіс.

Егор до фирма кірлерді озіттің кір жуу орпыттда жууды 
таңдаган жағдайда, кір жуу орнында жуылған заттардың бір- 
ліктік қүнын дәл есептеу үшіті кей алдын-алу шараларын 
атқару қажет. Мысалы, жуьтлгап заттарга байланысты  тіркоу 
кітапшасы  толтырыльш , су, газ жэне электр қуаты үшін бөлек 
есептеу қүрылгысын өрналастыру қажет. Сөнымен қатар, 
тазалық  үшіи қөлданылатын заттардың шығыпы , жөндеу мен 
күтім жэне т.б. шығындарымен байланысты тіркеу жүмыстары 
толық орътидалуы керек. Осьт мэліметтерден кір жууметт 
қатысты бірліктік шыгыидар аиықталын, иарықтагы  бағамеп 
салыстыра аламыз. Алай да, бүл салыстыру бізді жаңылтуы  да 
мүмкітт. Ойткетті, бүл есепке кірлердің амортизациялық үлесі 
де қосылуы  керек.

Кірлердің амортизациялық қүндылығы кірлердің орташа 
нтьтдамдылық уақыты  бойынтпа есептеледі. Алай да, ортапта 
шыдамдылықцен қатысты пақты  ңифрді кесін айту мүмкіп емес.

Ойткені бүл кезеңге:
^  қолданылатытт л?уу одісі,
^  қызметкердің жуу барысындагы  мүқияттылығы,
^  Жуу кезегіиің жылдамдылығы ,
^  Қолдаттылатыи тазалық  заттарыпыц мол тттері метт дүрыс 

жэие мақсатқа сэйкес қолдаиу факторлары  әсер етеді.
Қалыпты  жағдайда кірлердің жуылу санына қатысты  жал- 

пылама жасайтт.ттт болсақ мытта корсеткіште жуылады:
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> Ақ жайма: 250-300 рет;
> Сүлгі: 100-150 рет;
>  Жастық қабы: 100-150 рет;
> Жуыиу болмесіиің тосеиіші: 75-100 рет.
Қоиақүйлерде ақ  жаймалардың орташа қолдаиу (жуу) са-

иьшың бірліктің құидылыгыиа осеріи мьша мысалмси түсіиді- 
ріи корелік:

Ңоиақ үй үшіи 2500 лирага сатыи алыиғаи бір ақ  жайма- 
ның орташа қолданыс (жуу) саныи 250 деп есеитесек, бұл жаг- 
дайда ақ жайма әр жуылганда 2500/250=100 түрік лирасьша 
томендейді. Ягңи, өз багасынан әр жуу нәтнжесіиде 100 лира 
жогалтады. Жуу саны азайгаи сайын, әрине, жаңалау  құны  
артады.

Жуу орныида қолданылатын құрылгылардың түрі мен 
ауқьтмьт кір жуу бөлмесінің қьтзметінің деңгейі мен қонақ  үй 
менеджментіиің қабілеттілігіне байлаиысты  өзгереді. Міндетті 
түрде жабдықталынуы  тиіс қүрал-саймаидар мыиалар.

>  Кір жуу және кеитіру аппараты.
>  Кір қайттату және сығу аппараттарьт.
>  Цилиндрлі, престі, маникенді және қол үтіктері,
>  ЬІлғалды жәпе кепкеи кірге ариалгап арбалар,
>  Үтіктеу үстелі меи тігіс машинкасы ,
>  Кірді сыныитайтып корзипалары  немесе қазапшала]).

2.Кір жуу ориының болімшелері жәнс кір жуу орпыныц
қүрал-жабдықтары

Кір жуу  орітында жүйелі де жемісті қызме/гтік ортаньт қам- 
тамасыз ету үшін белгілі бір бөлімшелерге ерекше назар аудару 
қажет. Бүл бөлімшелердің аймақтық кеңдігі қоиақ  уйдіц мүм- 
кіндігі меи қолданылатын құрал-жабдықтары  бойынша өзге- 
рін отырады.

Кір жуу өрнының мөлшері қандай бөлса да негізгі мы падаіі 
үш бөлімнен тұрады:

а) Кір загтардың сақталатын белімі:
Бұл бөлімше қабаттар мои басқа да болімшелердеп кслгеп 

лас заттардың жиналатын, жуу үшін топтастырылатыи жопе 
тазаланатыи/жуылатын  орыи болып табылады. Бұл бөлімшеге
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келіп түс.к<*и кі|)ло|)/жуі.тлатт,гп заттар мьтттадай ерекшелігітте 
баіілан і.кты тогггаетырылады: 

гГүсі пе баіілаггыстьт;
^  Түрігіе байлаттьтсты;

Ласты  қ дәріжесіне байланысты;
^ Өліттемі гте байланъгстьт.
Дақ  түскеті кірлер дақтардан  тазартылгатшаті соц жуыла- 

ды . Жуылған  заттар кептіру  аппараттарында  кептірілгеннен  
соң, престік пеліесе ңшгттидрлік үтіктермен үтіктеледі.

Жуылаты  л заттардың  осы болімшеде жоиделетіні ескеріле- 
тіп болса, осы заттардың ылғалды  немесе қырысталған  форма- 
да бо.тгуы ыңғайлы  больтп табылмайдьт. Сонымен қатар , жуу  
барысында  да жөнделетін жагдайлар  да кездеседі.
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Кір  ж у у  бөд ім і і п ң  қ ұ р а л -ж а б ды қ т а р ы

б) Баңылау меи жоігдеу:
Үтіктелген заттар ооы: бөлімшеде бақыланады  және тексе- 

ріледі. Жуылган заттардыд дагы шықнагапдар  қайтарылады  
және жөнделетін заттар жөндеу нродесінен етеді. Ал, жөндеуге 
келмейтін еокірген заттар тнаң сүрту бөзі немесе асхатта бөзі 
ротіндо қолданылады . Ал тінті қолдануга келмейтіидср қыз- 
меттен шығарылады .

в) Таза затгар болімшесі:
Бұл бөлімде заттарды түрітте байланысты  тодтастырылыті, 

белгілі мөлшерді пакеттеліи, артығыиың қоймага салынады 
жәтіо қажетті молшері қызметке ұсынылады . Осьт болімптедо 
тазаланғаи жәие накеттелген заттар сөрелер меи қөймаларга
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жнмалады. Ілітгуі қажот киімдор метт қызметкерлердің уни- 
формалары і.тігі іпторге ілініп, қызметке, әзірлегтеді.

3. Кір жуу әдістемесі

Жниал ғаи заттар топтастырылғаинан соң жоғырыда айтып 
откеп одістермон дақтары шығарылады. Сонан соц жуылады. 
Жуу процосінде ең мацыздьт мэселе қажетті және сәйкес жуу 
қүралыиыц қолдаиылуы болып табылады. Сәйкес жуу  қүра- 
лыи қолдану ец алдымен жуу  барысыпда қолданылатын судың 
тығыздық дорежесімен тіколей байлапысты. Өйткетті судьтң ты- 
гыздығына байлаиысты Жуу қүралының мөлшері өзгеріп оты- 
рады. Сондықтан да, ең бірінші судың тығыздық дэрежесі анық- 
талады жотте жуу қүралыпыц молшорі болгілепеді, Әйтпесе,
қажетті молшерден тыс жүмсалгаи жуу қүралының мөлшері- 
иің салдарынан жуу  құны артады, ал, қажетті мөлшердеи төмен 
қолдапылгап жуу қүралымеи жуудыц нотижесіпде жуылатын 
заттар 40-50 рот жуылғаниан соц сүрлапады жэтте қысқа мер- 
зімде қолданыстан шығып қалады. Яғни, осының салдарынан 
заттарды жацалау қажеттідігі туыпдайды. Қысқаша айтар бол- 
сақ, жуу процесіттіц бүрьтс орыттдалуы жуылатып заттардың қа- 
жетті дәрежеде таза болмауына және тез ескіруіие алып келеді.

Сондықтан да, заттарды жуу  барысыида мыпа мэселелерғе 
орекпто моті берілуі корек:

а) Жуу процесінде қолданылатыи судың тығыздығы 
а 11 ықталу ы қажет:

Судыц тыгыздығы судың қүрамындағы  эк пен металды 
түздардыц (кальңий, магнезий, сульфат, хлор түздары жэт-те 
т.б.) мөлшерімеи анықталады . Жууда қолданылатын сутығыз 
болғап жағдайда судағы эктер заттарға сіңіседі до заттар қысқа 
мерзімде сүрлаиады. Соттымоп қатар, жуылатыи заттардың 
қүрамына сіңісіп біріккен эк крнсталдары заттардың қүрамдық 
тігістерін бұзыи, тез арада қолдаиыстан шығуына себеи болады.

б) Судыц тыгыздыгыпа байлатіысты жуу қүралыітыц 
молшер і 11 сәйкестендіру:

Кір жуу қүралы таңдаларды судың тығыздық дэрежесі 
ескерілуі қажет жэпе де тацдалаты 11 жуу қүралыиыц қолданыс 
ерекшелігі мүқият меңгерілуі қажет. Өйткені, әр жуу  қүралы



судътң тыгыздьтгьти жото үтпітт ор түрлі молшерде қолдаттылады. 
Сондықтан да, қолданылатын гр /су  стаидарттары анықталуът 
қажет.

в) Кір жуу аішараттарында жуу мен шато суыньщ граду- 
сы және жуылатын заттардың мөлшері (кг) қажетті дәрежеде 
болуы керек:

Жуу барысында қажетінеи көн мөлшерде. судың қолданы- 
лут.т судағьт әк нетт металды тұздардың молптерін арттырады. 
Жуу аппаратына арналғаи стандартты жуу қүралы  анықталғаи 
болса стандартты су мөлшерінен артық мөлшердің қөлданылуы 
судагы әк пеи металдың мөлшері н арттьтрады. Осылайша, бел- 
гілі бір мөлтперде жуылғаннан сөң заттар сұрлаиады. Апнаратта 
артық мөлшердегі суға жуу қүралын қосқан  жағдайда керегі- 
ііеп артық жуу құралыи қолдапылғаи болып табылады және 
жуу қүныиътң артуътна себепкер боладьт.

Соидай-ақ, кірді шаіо барысында қолданылған шектен тыс 
су мөлшері де (әсіресе тығыз суда) Жуылатын заттардың сүрла- 
уьттта әсер етеді.

г) Агартқыш заттарды жиі қолданбау:
Кір жуу барысында ағартқыш  қөсналардың жиі қөлдануы 

мататтъщ қүрамьтиа жәтте тігісітте болымсьтз әсер етеді. Агарт- 
қыттт заттар жуылатын заттардьт сарғато мен дақтарды  кетіру 
үшін қажетті мөлшерде қөлданылуы  тніс. Сондықтан да, 
агартқыш  затқа байланысты су темиературасы мен молшері
(гр./су) алдьти ала анықталуы  қажет.

д) Әр жуылатын затқа арналған арнайы жуу әдісі корсетіл- 
геи жуу багдарламасы дайьхндалуы қажет:

Жуылатьттт заттар қажетті мөлтііерде үттемді түрде жуылуьт 
үшін төмендегідей мәліметтерді қамтитыи бағдарламалар 
жасалынуы  керек:

Жуу формасът;
^  Жуу анпараттарыттда қолданылатыті су деңгейі;

Жуу мерзімі;
^  Қолдапылатып жуу пемссе агартқыш  заттар;
^  Қолданътлатын мөліттер.
Мұндай бағдарламалар ағартқыш  және тазалық заттарды 

өндіретін фирмалардаи да қамтамасыз етуге және олармен осы 
мэселе бойынша ортақ жұмыс жүргізуге болады.
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ІІармқта, базар мотт сауда орыіідарыпда кір метт майлар- 
ды кетіретін, ағартқыш  және дақ  іпығарушы жуу  заттары 
меп сүлгі секілді заттардың табиғи жүмсақтығын сақтаушы  
жуу қосгіалары сатылады. Алай да, дүрыс және үнемді жууды 
орындау үшін ең бастысы қолданылатын судың тығыздығы 
анықталадьт және де сәйкес жуу  қоспасы  таңдалып, қолдану 
молшері апықталумен қатар,;.оң дүрыс жуу методы таңдалады.

е) Кір жууға қатысты баеқа да маңызды мэселелер:
Жасанды  маталар жуылғанда судың температурасы 40 С- 

аспауы  керек.
Ңатты кірленген ақ  заттар мен нейлон униформаларды  

жуғанда судың температурасы 60 С-ден аснауы керек.
Корпелер кептірілгендо ыстық ауа қысымы  бар кентіру 

аппараттарында кептірілуі тпіс, бүл үшін арнайы  шектемелер 
қолданылуы  қажет.

Жүнді заттар жуылғанда ақтағыштар қолданылмайды . 
Қан, сүт, жүмыртқа секілді дақтарды  тазалау үшін алдымен 
30-40 С-тан аспайтытт жыльт сумен, онаті соң, ыстық сумен жуу 
қажет.

Түрлі-түсті кірлер үшін 60 С су қолданылады.
Оте лас заттар, жүнді және сентетикалық тігісі бар заттар 

кір жуу  аппаратына аз молшерде салынып жуылады.

4. Заттардың үтіктелуі мен қабатталуы

Кір жуу  орнының қызметтік күшіне байланысты  үтіктеу 
проңесі әртүрлі үлкендіктегі және еректңелікке ие үтіктермен 
жасалады . Осіросе, устел тосеніші, ақ жаймалар ңилнндрлі 
үтіктермен үтіктеледі. Сонымен қатар, кей заттар үшін престі 
үтік; униворма секілді заттар үтттін манекен үтік пен қол 
үтіктері қажетті болып табылады. Дегенімен, кір жуу орын- 
дарында қандай  үтік түрі қолданылса да үтіктеуге қатысты 
негізгі мәліметтер орьтн алаіын  кестелер жасалынуы  және 
қызметксрлер коре алатындау жерде ілінуі қажет.

Жалпы  мәлімет үшін кей заттардың үтіктелуіне қатысты 
мәліметтерді былайша корсете аламътз:
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Маталық 
заттың түрі

Ылгалдылық
дәрежесі

Үтіктеу формаст.т Темперагура

Жібек Жеціл ылгалды Аударып үтіктеу Жылы

М а қта ІІКеціл ылгалды І)ОТІІТСГІ ыстық

Мақталы пике Ылгалды Аударып үтіктеу Ысты қ

Мақта перде Ы.ті ғалды Бетінеп Ыстьтқ

Кеиді [) Ы.п галды Бетіиеи Ыстық

Жаеаиды жібек Ылгалды Аударып (]ал кы и

Жасапды кендір Ылгалды Аударып жьтлы

1 Іеіілоп Қүргақ Аударып/бетітіеи Жылы

Крен Ыл гал Аударып Жылы

Мақталы фестон Ы. гал Аударып Ыстық

Үтіктелген заттар мақсаттытүрде мұқиятбүктеледі. Өйткені, 
мақсатты түрде бүктеу ыңғайлылықпен пара-пар больщ 
табылады. Мысалы, үстел жаймасын өз әдісімен бүктелмеген 
жағдайда ресторанда жайма ашылу әдісімен ашыла алмайды. 
Осьт мәселе, қол орамалдары, ақ жайма жәтте басқа да заттар 
үін де тиісті болын табылады. Сонымен қатар, сәйкес бүктеу 
топтастьтру мет-т тексеру кезіттде де ыңғайльт боларът даусьтз. 
Эсіресе, кей заттар ашылып төселгенде бүктеу қырларыныц 
симетриялық болуы эстетикалық мәнге ие болады.

Тексерілген заттар қолдаттыс үтттітт үсьтньтлғанда ттемесе ар- 
тықтары  сөрелерге жиналгандҒміндетті түрде сапалып, кар- 
талармен тіркелуі қажет. Ііегізінде, қабаттардан келген лас 
т-темесе таза заттар қабят қьтзметкеріне тапсырылады. Таза 
заттар дереу берілмеген жағдайда таисыру/откізу  құжаты  тол- 
тырылмайды. Таза заттар тапсырылған да ғана ордер толты-
рыльтп, тіркеуге алынады.

Қызметкердердің униформаларының ауыстырыдуы белгі- 
ленген уақыт пен сағатта жүзеге асады. Лас униформалар алы- 
иып, тазасьт беріледі.

Тұтынушылардың заттары жуылғаннан кейін 
«түтынушыларға арналган кір жуу дәптеріне» және де 
түтытіушылардың толтыргаи «кір жуу тізіміне» багаоы жазьт- 
лады. Бөлмеге заттар жеткізілгеннен соң жуу бағасына қол 
қойылып, жалпы  түтынушы есебіне жазылу  мақсатында офи- 
ске молімдеподі.
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Жуылатыи заттардың қоиақ үйдегі ңирқулядиясы

5. Жуылатыи заттарга зияп келтірмеу уініп қызметкерлердің
ескеруі тиісті жагдайлар меи жұмыс аиаттарьі

5.1 Жуылатьш заттарға зшш келтірмеу үшін ңызметкерлердіц
ескеруі тиіеті жағдайлар

Жоғарыда жуылатын заттардың тиісті дәрежеде жуылуы  
үптін сойкес жуу әдісініц қолданылуы  қажет екепдігі, бүл әдісті 
білмеген жағдайда қажетті нәтижеге жете алмайтындығымызды
және жуу щығынының артатындыгын, тіпті, заттардың тез 
арада қолдапыстап шыгып қалатындыгы  жайлы  айтып оттік.
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Осы айтылған жійттерді былайша топтастыра аламыз:
> Қабаттардатт немесе басқа да бөлімтлелерден келгеи жу- 

ылатын заттар ылгалды болса, түрлі түсті немесе ақ  заттармен 
бірге бір себетке немесе арбаларға қойылмайды .

> Жуылатын кір заттарды бетон дағы немесе темір то- 
тыттатт сақтау уптіті ътлгалды -ягерлёрдетт немесе тот басқатт 
темірлерден оқшау  үстау керек.

> Жуылатын кірлерді жондеу мүмкіндігіпше топтастыру 
барысында жасалынады. Ойткені, жуу  және кептіру кезеңінде 
заттардың жыртыл-ган және сөгілген жерлері едәуір ыдырап 
кетуі мүмкін. Сонымен қатар, жуылатын заттармен бірге енген 
немесе жуу анпаратыпың ішіне түскен ине, қагаз қатпарлануы  
және тагы да басқа осы секілді қатты заттар жуылатын заттар- 
дың тесілуіне немесе қолданыстан шыгуына жол ашуы мүмкін.

>  Топтастыру кезеңінде жөндеуге келмейтін жагдайдагы 
заттарга арналган белгілі бір белгілеу жүйесі өрындалуы ке- 
рек. Әйтпесе, жөнеделуі тиіс орындар жуылғаннан кейін естен 
шыгып кетуі ықтимал.

> Үтік қызуына сәйкес келетін заттар алдьтн ала тексеру- 
ден өтіп, мақсатқа сәйкес кесте жасалынуы  қажет.

>  Жуылатын заттарда қаттдай да бір жыртық немесе тесік 
байқалганда себебі анықталып, қажетті алдын алу жүмыстары 
орыидалуы керек. Бүл тесіктердің пайда болуына тот, қате үстау, 
аппараттагы босаган бүрандалар, дүрыс жабылмаган аппарат 
қақпагы , ерітілмегеи агартқыттт заттар да себеп болут.т мүмкітт.

> Үтіктеу кезінде қажетті дәрежеде қысым  жасалынуы  
керек. Шамадаи тыс жасалгаи қысым  заттың тез арада қол- 
даиыстаи шыгуына себепкер болады. Сондықтан да, қагаз бө- 
лігіп алдыи ала үтіктің цилиидріпе салып, қысымпыц дәрежесі
тексерлуі қажет.

5.2 Кір жуу орныида пайда болуы ықтнмал қызметтік
анаттар мен оны алдын-алу шаралары:

Кір жуу орнында әртүрлі себептерге байлаиысты қызметтік 
аиаттар болып жатады. Бүлардың ең жиі кездесетіидері мыиалар:

^  Рутинді жүмыс орны;
^  Ылгалдьт едетт,
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^  Аппаратардьтң жабылмаған тістері мен қайьтстары;
^  Ыстық үтік;
^  Тазальтқ қоспалар;
^  Ыстық су буы.
Мүттдай мысалдарды коптсп кездестіруге боладьт. Осыттдай 

себептерге байланысты болатын қызметтік апаттарды алдын- 
алу ушііі мыттадай тларалар үйымдастырыладьт:

^  Аппараттардың тістері. мен қайыстары  секілді шы-ғып 
түратыи жерлерін жабық түруын қамтамасыз ету;

/  Қажетті деп табылған аппараттарға қауәпсіздік перне- 
лері жабдықталып, дер кезіпде күтімі жасалыпуьт тніс;

Еденнің ылғалданбайы  үшін ыңғайлы дренаждық жүйе 
жасалыньтп, таймайтын аяқ  киім  қолдапылуы  тиіс;

Ыстық су мен бу трубалары  қайіупсіз жағдайда жүмыс 
ЖсХСсіуы қажет;

^  Ыстық кірлерді аппараттан шығару үшін қажетті жағ- 
дайда амянтты қолқап  қолдану керек;

•^ Қызметкердің рутинді жүмыс жағдайьтнда апатқа жиі 
үшырамауы  үшін демалыс уақытыиың  берілуі қажет;

^  Барлық  жарақаттарды  дер кезінде емдеу қажет. Өйтке- 
ні, кір жуу барысында қызметкер осы жарақат салдарынан тез 
арада инфекңия алуьт мүмкін;

^  Бу және басқа да себептерге байлаиысты кір жуу ор- 
нындағы ауапьтц температурасы мен ылғалдьтльтғьт жоғарғы 
дәрежеде болады. Осығаи байланысты, кір жуу орнында конди- 
циоперлік және ауа тазарту жүйелері болуы керек;

^ Тазалық қоспалары арпайы орыидарда сақталып,
бүлардың қолданылуы  белгіленген нүсқаймеп орыпдалады.

^  Пайда болуы мүмкін апаттар туралы мәлтмет қызмет- 
керлерге жиі айтьтлуы және аттат болғатт жағданда алғашқы  
көмек көрсетілу жөнінде сёмминарлар берілуі керек.

6. Жуылатын заттардың қоры және кір жуу  инвентарі

Жуылатын заттар қорының  қаишалықты  болатындыгына 
байлаиысты  нақты  санды кесігт айту мүмкін емес. Ойткені, ә"р 
қонақ  үйдіц осы қорды аттьтқтауьтнда ескеретіп озіидік фактор- 
лары  бар.
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Осы факторлардың негізгісін былайша топтастыра аламыз:
>  Үйымның ұсынатыи қызмет сапасы ;
>  Үйымның төсөк-орьш ауқымы;
>  Жуылатын заттарды ауыстыру жиілігі;
> Жуу аралығының жьтлдамдығы.
Үйым қажетті қор мөлінеріы анықтау  үшіы осы фактор- 

ларды ескеруі қажет. Сонымен қатар, барлық ұйымдарға ортақ 
және жалпыламалық т-тегізде есептелетін болжамдар арқылы  
белгілі бір саиды атаы корсете аламыз.

Мысалы, қонақ  үйдің төсек-орын санын болжамды түрде 
400 екеидігітт жобалап, болмелерде қолдаттьтлатьттт ақ жайма 
мөлшеріне қатЫсты көрсеткішті мына  мәліметтерге сүйеые 
отырып шығара аламыз.

^  Төсек-орттьтнан алыиьтп жууға апартьтлатытт топтама;
^  Лас кірлердің ориыыа ауыстырылыы төселетіи тоитама;
^  Кір жуу  орнында жуылатын топтама;
^  Қосалқы  (Сервисте) топтама:
Қоймада Сақталатыы және минималды  төсек санының 50 

пайызын құрайтын қосалқы  (жаңа) топтама.
Әр тосек үшіи екі ақ жайманың қолданылғандығын және 

әр тосекке кемі 1-ге 4 мөлшерінде арналатындығы  есешге 
алынғанда мынадай көрсеткітлке жете аламыз:

• 400 х 2 =800 төсектен алыиатын кірлер.
• 400 х 2 =800 төсектен алынған кірлердің орнына жайыла-

тыыдар.
• 4:00 х 2 =800 жуу  ориыыда жуылатындар.
• 400 х 2 =800 қосалқы  (сервис) топтама.

3200 ақ  жайма.
400 қосалқы  жаңа ақ жайма.

3600 ақ жайма.

Осы мөлшер сүлгі үшін есептелгенде бұл көрсеткіш  1800 
бөльтп табьтлады.

Алай да, біз 1-ге 4 мөлшерде есентегенімен, кей ұйымдар 
1-ге 6 мөлшерде де есептейтіндер кездеседі. Мұндай жағдайда 
жөгарыда көрсетілген фактөрлар елеулі рөл ойиайды.



Сонымеы қатар, жуу жиілігі көп болып табылмайтын 
қызиеткерлердің униформалары  секілді жуылатын заттар осы 
упиформаларды  қолданатын қызметкер санына байлаиысты 
томендегі факторлар бойынша 1-ге 3 мелшерінде есептеледі:

>  Қолданыстағы уннформалар;
>  Жуылудагы униформалар;
>  Қордағы қосалқы  униформалар.
Қабат меңгерушісі белгілі кезеңдерде жуылатын заттардың 

саиағын жүргізіп, қор жағдайын бақылауда ұстауы керек. 
Бүл санақ  әр ұйымда әртүрлі кезеңдерді жасалынуда. Соны- 
мен қатар, инвентарлық санақ жүргізу ұйымдардың бюджетін 
аиықтау үшін міндетті түрде жасалынатын іс-шара болып 
табылады. Эр түрлі кезеңдерде(3 ай, 6 ай) жасалатын санақтар 
алдын алу мақсаттарыпда жасалынадьт. Өйткені, осы саиақтар 
дер кеінде жасалмаса жогалу, мақсаттан тыс қолдану, кему 
секілді себептермен байлантасты алдын-алу шараларының 
орындалуы жылдың соңыттда тым кеіттігу болып табьтлады.

Аталмыш заттардың санағы мынадай факторлардың 
ескерілуімен жүзеге асуы қажет:

^  Жуылу барысындагы заттар;
^ Жоидеу барысындағы заттар;
^  Сорттау барысындағы заттар;
^  Жуылган, бірақ ортүрлі қоймада сақталган заттар (қа- 

баттағы офистер, жуу орнының қоймасы  т.б.);
^  ҚйЛданьтстағы заттар;
^  Ақауға алынғаи заттар;
^  Жаңа қосалқы  заттар;
^  Негізғі қорда сақталатын заттар;
^  Қо рытыңды (+/-)■
Аталмыш  факторлар мен позиңиялар ескеріле отырылып 

қонақ  үйде қолданылатын жуылатын заттардьтң түрін, қол- 
дану алаңын, сақталу бөлімшелерін қамтитын стандартты са- 
нақ тізімін түзе аламыз. Осы факторлар мен критерйлердің не- 
гізінде санақ  барысындағы жасалынатытт ұмыту немесе қайта 
орындалған санақтарды алдын алын, нақты  және сенімді 
нәтиже'г:е қол жеткізе аламыз.
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___________ қомақ үйі Мерзімі: ____________

Тәуліктік /  апталық кір жуу бөліміиің қорытьшдысы

Тұтынушының жуылаты н заттары

Болме №

Ордор№

Болімшелердің жуылатын заттары

Болімше
1 2 3 4 5 6 7

Жуылатып зат

Ақ жайма

ЛКастық қабы

Тос,ек жаймасы

Үстел жаймасы

Вст сүлгісі

Мопіпа сүлгісі

Үстол тосоліші

Қызметкер унмформасі.і

1 Іорде

Тюль
Кір жуу болімінің меңгерушісі

Тоуліктік / апталық кір жуу болімі қорытьшдысыпың үлгісі

7. Тазалық кезінде болатьш жарақатгар жоне аддыи алу 
ережелері

Олар жалиы:
^  Бұзылғап электр розеткасы,
^  Жердегі иые жәые шегелер,

Терезе және айнаның сыиықтары ,
Жыртық жәіте қайырылып қалған кілемдер,

^  Жақсы  жұмыс істемейтін жадюздер,
Қызметкердің үқыпсыздығынан туыыдайды. 

Сопдықтан, койбір тазалық жабдықтарыпың қоддапыду
ерекшеліктерін қызметкердің жақсы  білмеуі де, қышқыддарға 
күйіп қадуын тудырадьт. Сод себептеи, жүмыс барысыпда 
мыыа мэселелерге ерекыіо моы беру керек:



і и я м м н і

^  Жұмт.тсқа сай, октттесіз аяқ  киім киго керек,
^  Электр жиһаздарын жәые базалық жабдықтардың 

қолдану ерекшеліктерін жақсы  білу керек,
^  Бүзт.тлғатт электр розоткасы, сытіғатт орыттдық, жьтртық 

кілем, оныек сьшығы жәнет.б. дереу тттісті бөлімге хабарлаиып, 
жөнделуі керек,

/  Сабыпды суметт тазалаттгап жерлер міидетті түрде таза 
сумен жуылуы  керек,

/  Терезе, айна және т.б. нөрселер сабынды қолмен ұстал- 
мауы керек,

^  Үқыптьі, жақсы  жұмыс істеуі керек, бірақ асығыстық 
болмауы керек,

Коридорлардагы тамақ иодностарын дереу алып кету
керек.
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