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Түсу емтиханының бағдарламасы  
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 білім беру бағдарламалары тобына 

D145 – Мейрамхана іссі және мейманхана бизнесі 

 
1. Жалпы ережелер. 

 

1. Бағдарлама "жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру 

бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік 

қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 

жылғы 31 қазандағы № 600 бұйрығына (бұдан әрі – үлгілік қағидалар) сәйкес жасалды. 

2.  Докторантураға түсу емтиханы эссе жазудан, докторантурада оқуға дайындығына 

тест тапсырудан (бұдан әрі - ОМО), білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша 

емтиханнан және әңгімелесуден тұрады. 

 

Блок Баллы 

1. Эссе  10 

2. Докторантурада оқуға дайындық тесті 30 

3. Білім беру бағдарламасы тобының бейіні 

бойынша емтихан 
40 

4. Әңгімелесу 20 

5. Өту жолындағы барлығы  100/75 

 

3. Түсу емтиханының ұзақтығы - 4 сағат, осы уақыт ішінде оқуға түсуші эссе 

жазады, докторантурада оқуға дайындық тестінен өтеді, 3 сұрақтан тұратын электрондық 

емтихан билетіне жауап береді. Әңгімелесу ЖОО базасында жеке өткізіледі. 

 

2. Түсу емтиханын өткізу тәртібі. 

 

1. D145 – Мейрамхана іссі және қонақ ұй бизнесі білім беру бағдарламалары тобына 

докторантураға түсушілер проблемалық / тақырыптық эссе жазады. Эссе көлемі-250-300 

сөзден кем болмау керек. 

2. Электрондық емтихан билеті 3 сұрақтан тұрады. 

  



Емтиханға дайындық тақырыптары 

білім беру бағдарламасы тобының бейіні бойынша. 

 

Пән 1. «Қонақжайлылық индустриясының теориялық және әдіснамалық 

мәселелері» 

 

Тақырып 1. «Қонақжайлылық индустриясының теориялық және әдіснамалық 

мәселелерін зерттеу тарихы» 

Ғылыми зерттеулердегі теориялардың рөлі: түсінігі, түрлері, маңызы. Ғылыми 

зерттеулер әдіснамасының тарихи типтері мен міндеттері. Қонақжайлылық 

индустриясының проблемаларын ғылыми зерттеудің теориясы мен әдістемесі ғылыми 

қызметтің гипотезаларының, әдістері мен рәсімдерінің жиынтығы ретінде. Ғылыми 

идеялардың эволюциясы мен ғылыми-техникалық прогреске (ҒТП) байланысты әлемдік 

қонақжайлылық даму кезеңдері. Жаһандану және статистика мәселелері. Әлемдік 

қонақжайлылық индустриясы туралы ғылыми идеялардың даму тарихы. Әр түрлі елдердің 

ғалымдарының ұсынысындағы қонақжайлылық индустриясының анықтамасы. Еуропа мен 

Ресейдегі қонақжайлылық индустриясы туралы ғылыми идеялардың эволюциясы. Қонақ үй 

бизнесі, қонақжайлылық индустриясының мәселелерін шешу үшін теориялық және 

әдіснамалық қамтамасыз етуді дамытатын негізгі жеке ғылымдар ретінде. Олардың 

анықтамалары, пәні мен объектісі, шекаралары, ғылым жүйесіндегі орны, ерекшеліктері. 

Қонақжайлылық қалыптасу хронологиясы: кезеңдердің қысқаша сипаттамасы және 

маңызды зерттеушілер. 

Тақырып 2. «Қонақжайлылық индустриясының теориялық және әдіснамалық 

мәселелерін зерттеудің ғылыми негіздері» 

Ғылым қонақжайлылық индустриясының теориялық және әдіснамалық мәселелерін 

зерттеудің пәнаралық саласы ретінде. Қонақжайлылық индустриясының теориялық және 

әдіснамалық мәселелерін зерттеудің ғылыми тәсілдері. Типология, жіктеу және 

аудандастыру қонақжайлылық индустриясының теориялық және әдіснамалық мәселелерін 

зерттеудің ғылымометриялық негізі ретінде. Қонақжайлылық индустриясының теориялық 

және әдіснамалық мәселелерін зерттеудің ғылыми құралы ретінде картография, 

геоинформатика және ГАЖ. Қонақжайлылық индустриясының теориялық және 

әдіснамалық мәселелерін зерттеудегі жүйелік парадигма. 

Тақырып 3. «Қонақжайлылық индустриясының теориялық және әдіснамалық 

мәселелеріне шолу» 

Қонақжайлылық индустриясының теориялық және әдіснамалық проблемасы ретінде 

тұжырымдамалық және терминологиялық шатасулар. Қонақжайлылық индустриясының 

теориялық және әдіснамалық мәселелерінің құрамындағы инновациялардың рөлі мен орны. 

Қонақжайлылық индустриясының теориялық және әдіснамалық мәселесі ретінде 

мамандарды даярлау. Қонақжайлылық индустриясының болашағын модельдеу мен 

болжаудың теориялық және әдіснамалық мәселелері. Ғылым тоғысындағы қонақжайлылық 

индустриясының теориялық және әдіснамалық мәселелерін зерттеудің ерекшелігі. 

 

Пән 2. «Жоғары мектепте туризмді оқыту әдістемесі» 

 

Тақырып 1. «Дидактика негіздері және МІжәнеҚҮБ саласындағы жоғары 

кәсіби оқытудың оқу процесін ұйымдастыру әдістері» 

Кіріспе. Дидактика негіздері. Оқытуға құзыретті тәсіл. МІжәнеҚҮБ саласындағы 

жоғары мектеп оқытушысының құзыреттерінің тізімі. 

Жоғары мектеп жүйесінде оқытудың педагогикалық технологиялары. Жоғары 

мектепте оқыту әдістері. Жоғары мектепте оқыту әдістерінің жіктелуі. Жоғары мектепте 

оқытудың дәстүрлі әдістері. Жоғары мектепте оқытудың заманауи инновациялық 

технологиялары. Студенттердің іс-әрекетін жандандыру. 



Тақырып 2. «ЖОО-дағы оқыту нысандары. «МІжәнеҚҮБ» ББ бойынша 

жоғары мектепте оқыту құралдары»» 

ЖОО-да оқытудың негізгі нысандары. Дәрісті дайындау және өткізу әдістемесі. 

Семинарларды, практикалық және зертханалық сабақтарды дайындау және өткізу 

әдістемесі. Студенттердің өзіндік жұмысы және оқытушының жетекшілігімен білім 

алушылардың өзіндік жұмысы (СӨЖ және СОӨЖ). Студенттер мен магистранттардың 

ғылыми-зерттеу жұмыстары. Практиканы ұйымдастыру және өткізу. Бақылау. Оқу 

нәтижелерін бағалау. Оқыту құралдарын жіктеу және пайдалану. 

Тақырып 3. «МІжәнеҚҮБ» ББ бойынша ПОӘК және МОАК құрастыру 

әдістемесі» 

Болон декларациясы және Болон процесі. «МІжәнеҚҮБ» саласындағы қазіргі 

заманғы жоғары білім, оның құрылымы мен негізгі компоненттері. ҚР жоғары мектебіндегі 

оқу процесінің құрылымы. Университеттің академиялық саясаты. Жоғары кәсіптік білімнің 

мазмұны және білім беру бағдарламалары. Білім беру стандарттары, «МІжәнеҚҮБ» 

(бакалавриат, магистратура) мамандығының нормативтік-құқықтық құжаттары. 

«МІжәнеҚҮБ» ББ типтік және жұмыс жоспарлары. Элективті пәндер каталогы. Пәннің 

ОӘК құрылымы. «МІжәнеҚҮБ»  пәндер бойынша ПОӘК құру әдістемесі. 

Тақырып 4. «Педагогикалық қызмет технологиясының жалпы сипаттамасы» 

«Педагогикалық технология» ұғымының негізгі анықтамалары. «Педагогикалық 

технология» ұғымын қалыптастыру және енгізу тарихы. Педагогикалық технологиялардың 

жіктелуі. Педагогикалық технологияның құрылымы. «Оқыту технологиясы», «оқыту 

әдісі», «оқыту нысаны», «Педагогикалық әдістеме» ұғымдары. 

Тақырып 5. «Оқытудың негізгі инновациялық технологияларының 

сипаттамасы». 

Топтық жұмысты ұйымдастыру. Ынтымақтастықта оқыту. Бағдарламалық оқыту. 

Модульдік оқыту технологиясы. Дифференциалды оқыту. Іздеу және зерттеу 

технологиялары. Проблемалық оқыту. Кейс-стади. Жобалау қызметі. Педагогикалық 

үдерістегі пікірталас. Ойын әрекетінің технологиясы. «Сыни ойлауды дамыту» 

технологиясы. Портфолио технологиясы. Педагогикалық шеберханалар. Компьютерлік 

технологиялар. Электрондық оқулықтар. Қашықтықтан білім беру технологиялары. ЖАОК. 

 

Пән 3. «Қонақжайлылық саласындағы ұлттық және аймақтық жоспарлау» 

 

Тақырып 1. «Қонақ үй кешендерді жоспарлау тәсілдері». 

Қонақжайлылық саласындағы кешенді жүйе ретінде жоспарлау. Тұрақты дамуды 

жоспарлау. Ұзақ мерзімді және стратегиялық жоспарлау. Жоспарлауға қоғамның қатысуы. 

Тақырып 2. «Қонақжайлылық индустрияны жоспарлау процесі». 

Зерттеуді дайындау, міндеттерді анықтау, барлық элементтерді зерттеу, талдау және 

синтездеу, саясат пен жоспарды әзірлеу, институциялық ұсыныстарды әзірлеу, орындау 

және бақылау, туризмді, қонақжайлылық индустрияны дамытудың кешенді жоспарының 

элементтері. 

Тақырып 3. «Стратегиялық аспектілер және құрылымдық жоспарлау». 

Қонақжайлылық индустрияны дамыту және саясат. Құрылымдық жоспарды әзірлеу. 

Маусымдықты жеңілдету. 

Тақырып 4. «Экономикалық, экологиялық және әлеуметтік-мәдени 

аспектілер».  

Экономикалық әсерді өлшеу. Экономикалық пайданы күшейту. Экологиялық 

әсерлер. Қоршаған ортаны қорғау шаралары. Әлеуметтік-мәдени әсерлер. Әлеуметтік-

мәдени проблемалардың алдын алу. Қоршаған ортаға әсерді бағалау. 

Тақырып 5. «Институционалды элементтерді жоспарлау».  



Қонақжайлылық саласындағы ұйымдастырушылық құрылымдар. Қонақжайлылық 

саласындағы адам ресурстарын жоспарлау. Қонақжайлылық саласындағы заңнама. 

Қонақжайлылық секторына инвестицияларды ынталандыру және саясат. 

Тақырып 6. «Қонақжайлылық нарықты жоспарлау».  
Маркетингтік мақсаттарды анықтау. Маркетинг стратегиясын әзірлеу. Туризмді 

жылжыту бойынша жарнамалық-ақпараттық бағдарлама дайындау. Туристік ақпараттық 

қызметтерді ұйымдастыру. 

Тақырып 7. «Қонақ үй кәсіпорының жоспарды орындау және оның 

нәтижелерін бақылау».  

Жоспарды қабылдау және міндеттерді бөлу. Бағдарламалар бойынша кезең-

кезеңімен жоспарлау және бөлу негізінде дамыту. Ережелері және басқа да реттеу 

нормаларын қолдану. Құрылыс нормалары мен стандарттарын қолдану. Бақылау және 

басшылық. 

Тақырып 8. «Қонақжайлылық индустрияны дамытуды қаржыландыру».  

Қаржыландыру саласындағы қажеттіліктер. Халықаралық қаржыландыру көздері. 

Қонақжайлылық саласындағы инвестициялық стратегия. 

 

Пән 4. «Қонақжайлылықтағы ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау» 

 

Тақырып 1.  «Қазіргі қоғамдағы ғылым». 

«Ғылым» ұғымының мазмұны. Ғылымдардың қазіргі классификациясы. Қазіргі 

ғылымның негізгі тұжырымдамалары мен әлеуметтік функциялары. Мемлекеттік ғылыми-

техникалық саясаттың мақсаттары, міндеттері мен принциптері. Ғылыми қызметті 

басқаруды ұйымдастыру. «Ғылыми зерттеу» ұғымының мәні. Жеке магистрлік зерттеу 

мәселесін тұжырымдау және негіздеу. Ғылыми жұмыстың ерекшеліктері және ғылыми 

жұмыс этикасы. Ғылыми жарияланымдар этикасы. 

Тақырып 2. «Магистрлік зерттеуді ұйымдастыру әдістемесі» 
Ғылыми-зерттеу жұмыстарын жоспарлау. Ғылыми зерттеулерді жүргізу кезеңдері. 

Ғылыми зерттеу тақырыбын таңдау, оның мақсаты мен міндеттерін анықтау. Мәселенің 

түсінігі мен рөлі, гипотеза. Мақсат пен міндеттерді қою, зерттеудің өзектілігін негіздеу. 

Зерттеу объектісі мен пәні, ақпараттық базасы. Зерттеулердегі ақпараттың рөлі (мәні, 

пәндік көрінісі, көздері, фактілермен жұмыс). Ақпаратты іздеу, өңдеу және сақтаудың, оны 

жүйелеу мен талдаудың негізгі әдістері. Зерттеулерде қолданылатын және олардың 

принциптерін сипаттайтын объектіге тәсілдер. Тұжырымдама, бағдарлама және зерттеу 

жоспары, ғылыми парадигма. Ғылыми зерттеудің логикалық схемасы. Ғылыми-зерттеу 

магистрлік жұмыстарының негізгі түрлері. Магистрлік зерттеу тақырыбын негіздеу, 

гипотезаны, тұжырымдаманы және зерттеу жоспарын тұжырымдау. Ғылыми жұмыстардың 

тілі. Ғылыми жұмыстарды ресімдеуге қойылатын талаптар. 

Тақырып 3. «Ғылыми зерттеу әдістері». 

Зерттеу әдістерінің жіктелуі. Туризмдегі зерттеулердің ерекшелігі. Ғылыми 

зерттеулердің жүйелі әдісі. Қолдану кезеңділігі бойынша ғылыми зерттеу әдістерінің 

жіктелуі: проблемаларды анықтау, ақпарат жинау, ақпаратты өңдеу. Магистрлік зерттеуді 

зерттеу әдістерін негіздеу. Магистрлік ғылыми зерттеу жүргізу кезіндегі модельдеу. 

Экспериментті жоспарлау. Эксперименттік мәліметтерді түсіндіру. Туризмдегі пәнаралық 

зерттеу әдістері. Туристік статистика деректерін қолдану. Ғылыми зерттеулердің 

нәтижелерін ұсыну. Ғылыми жарияланымды дайындау. 

 

Пән 5. «Туристік нарықтың құрылымы» 

 

Тақырып 1. «Туристік нарықтағы тұтынушының экономикалық мінез-құлық 

үлгісі» 



Туристік нарық ұғымы, оның қасиеттері мен белгілері. Туристік нарық 

құрылымының тұжырымдамасы мен сипаттамасы. Туристік нарықты қалыптастырудың 

әлеуметтік-экономикалық негіздері. Туристік нарықтың жұмыс істеу заңдылықтары-

туристік нарықтың негізгі компоненттері-туристік нарықтың объектілері мен субъектілері. 

Туристік нарықтың жіктелуі. Қажеттілік және сұраныс ұғымдарының мәні. Туристік 

нарықтағы тұтынушылық сұраныстың ерекшеліктері мен тенденциялары. Туристік 

тұтынушылық сұраныстың негізгі белгілері. Тепе-теңдік ұғымы және сұраныс-ұсыныс 

механизмі. Сұраныстың тепе-теңдігін қалыптастыру жолдары. Туристік сұраныс пен 

ұсыныс психологиясы. Халықтардың әлеуметтік психологиясы және олардың туристік 

тұтынушылық сұраныстың қалыптасуына әсері. Туризмнің әлеуметтік-мәдени тиімділігі. 

Жіберуші ел мен қабылдаушы елдің тұтынушылық сұранысының қалыптасу 

факторлары. 

Тақырып 2. «Туристік нарықтағы тұтынушының экономикалық мінез-құлық 

үлгісі» 

Көлік тасымалы секторындағы кәсіпкерлік мінез-құлық моделі. Су көлігіндегі 

кәсіпкерлік мінез-құлық моделі. Әуе көлігімен туристік тасымалдау секторындағы 

кәсіпкерлік қызметтің кеңістік-уақытша модельдері. Орналастыру секторындағы 

кәсіпкерлік мінез-құлықтың ерекшеліктері мен тенденциялары. Турагенттік сектордағы 

кәсіпкерлік қызметтің заманауи моделі. Туристік нарықты сегменттеу: «нарықты 

сегменттеу» түсінігі, нарық сегментіне қойылатын талаптар, сегменттеу әдістері. Туристік 

нарықты сегменттеу әдістері. Туристік нарықты психологиялық және мінез-құлық белгілері 

бойынша сегменттеу. Демографиялық және әлеуметтік-экономикалық белгілері бойынша 

туристік нарықты сегменттеу. Туристік нарықты көп өлшемді сегменттеу. 

Тақырып 3. «Әлемдік туристік нарықтың даму тенденциялары» 

Халықаралық туристік ағындарды қалыптастырудағы қазіргі тенденциялар. Жаңа 

туристік аудандарды дамыту арқылы әлемдік туристік нарықтың жаһандану процесі. 

Құрлықаралық туристік алмасуларды жедел дамыту жолымен әлемдік туристік нарықтың 

жаһандану процесі. Әлемдік туристік нарықтың жаһандану процесі Туристік 

кәсіпорындардың жұтылу және бірігу санын көбейту арқылы жүзеге асырылады. Туристік 

индустриядағы өндірістің шоғырлануы. Туристік нарықтың шоғырлану формаларының 

динамикасы мен әртүрлілігін анықтайтын факторлар. Туризмдегі интеграция процесі. 

Туризм саласындағы халықаралық ынтымақтастық туралы келісімдер жасасу. Туристік 

индустриядағы өндірісті интеграциялау және әртараптандыру. ТҰК мәні және оның 

тіршілік формалары. Туристік бизнесті интернационалдандыру. Әлемдік туристік 

нарықтың дамуын ынталандыратын туристік өнімдерді брондаудың ғаламдық 

компьютерлік жүйелері. 

 

Пән 6. «Қонақжайлылық бизнесті басқарудың инновациялық 

технологиялары» 

 

Тақырып 1. «Қонақжайлылық бизнестегі инновациялық менеджменттің мәні 

мен мазмұны». 

«Инновациялық менеджмент» ұғымының мазмұны. Қонақжайлылықтағы 

инновациялық менеджменттің объектісі, пәні, мақсаттары, міндеттері, функциялары, 

деңгейлері. Қонақжайлылық кәсіпорындағы инновациялық менеджердің кәсіби қызметінің 

ерекшелігі. «Инновациялық қызмет», «инновация», «инновация» ұғымдарының мазмұны, 

олардың өзара байланысы. Инновацияның түрлері мен мақсаттары. Инновациялардың 

жіктелуі. 

Тақырып 2. «Қонақжайлылық инновациялық процестің түсінігі, мәні және 

кезеңдері». 

Инновациялық процесті ұйымдастыру формалары, олардың артықшылықтары мен 

кемшіліктері. Инновациялардың өмірлік тұжырымдамасының мәні. Қонық үй 



кәсіпорынның өнімді жылжыту мен коммерцияландырудағы инновациялық процестер. 

Қонық үй кәсіпорынның инновациялық менеджменттегі тұжырымдамалар мен тәсілдердің 

жіктелуі. Қонық үй кәсіпорынның инновациялық менеджмент жүйесі. Инновациялық 

менеджменттің функциялары мен әдістерінің ерекшеліктері. Инновациялық 

менеджменттің мақсаттары. Инновациялық менеджменттегі жоспарлау процесі. 

Ұйымдастыру қызметі. Байланыс түрлері. Мотивацияны басқару. Қонық үй кәсіпорынның 

инновациялық менеджменттегі бақылау. 

Тақырып 3. «Қонық үй бизнесіндегі инновациялық қызметті ұйымдастыру». 

Инновацияны ұйымдастыру түсінігі. Қонық үй бизнесіндегі инновациялық дамудың 

ұйымдастырушылық формалары. Қонық үй кәсіпорындағы инновациялық қызметтің жаңа 

ұйымдастырушылық формалары. Қонық үй кәсіпорындағы инновациялық маркетингтің 

түрлері. Стратегиялық инновациялық маркетинг. Жедел инновациялық маркетинг. Қонақ 

үйдегі инновациялық қызметті ұйымдастырудағы персоналды басқару ерекшеліктері. 

Әлеуметтік басқарудың жаңа технологиялары. 

Тақырып 4. «Қонақжайлылық индустриясының инновациялық қызметін 

мемлекеттік реттеу». 

Инновациялық саланы мемлекеттік реттеу қажеттілігі. Инновациялық процестерді 

мемлекеттік қолдау және ынталандыру. Қонақжайлылық индустриясындағы мемлекеттік 

инновациялық саясат. Қонақжайлылық индустриясындағы инновациялық қызметті 

мемлекеттік реттеудің тікелей және жанама әдістері. ҚР инновациялық даму бағыттары. 

«Инновациялық жоба» ұғымының мазмұны. Инновациялық жобалардың жіктелуі. 

Инновациялық жобаларды сараптау. Қонақ үй кәсіпорының инновациялық жобаны талдау 

принциптері. Қонақ үй кәсіпорының инновациялық жобаның тиімділігін бағалау әдістері. 

Қонақ үй кәсіпорының инновациялық жоба тұжырымдамасын әзірлеу кезеңдері. Қонақ үй 

кәсіпорының инновациялық жобаларды басқарудың негізгі ұйымдастырушылық 

формалары. Қонақжайлылық индустриясының перспективалы инновациялық жобалар. 

Тақырып 5. «Қонақ үй бизнесіндегі индустрияның инновациялар нарығы». 

«Инновациялар нарығы» ұғымының мазмұны. Қонақ үй кәсіпорының 

инновациялары нарығының объектілік және субъектілік құрылымдары. Қонақ үй 

кәсіпорының инновациялық нарығын қалыптастырудың негізгі қасиеттері, функциялары 

және алғышарттары. Лицензиялық келісім. Лицензия түрлері. Лицензиялық төлемдердің 

нысандары. Қонақ үй кәсіпорының инновациялық қызметі тиімділігінің түсінігі мен мәні. 

Қонақ үй кәсіпорының ұйымның инновациялық қызметінің тиімділігін анықтайтын 

факторлар. Қонақ үй кәсіпорының инновациялық қызметінің тиімділігін бағалау тәсілдері. 

Қонақ үй кәсіпорының инновацияларға сезімталдық факторлары, менеджмент пен 

персоналдың инновациялық белсенділігін арттыру тәсілдері. 
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