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1. Жалпы ақпарат
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 25 қазандағы №522
қаулысымен бекітілген «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау және
дамыту бірыңғай бағдарламасының (бұдан әрі – Бағдарлама) «Кәсіпкерлікті
қаржылық емес қолдау шаралары» төртінші бағыты аясында «Аға сеньорлар»
компонентін (бұдан әрі – Компонент) жүзеге асыру көзделген.
Бағдарламаға сәйкес қаржылық емес қолдау операторы 2016 жылдан
бастап «Атамекен» Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасы
(бұдан әрі – «Атамекен» ҰКП) болып табылады. Қаржылық емес қолдау
операторының қызметіне Компонентті жүзеге асыру кіреді.
Қызметтік
міндеттемелерін
орындау
мақсатында
Қазақстан
Республикасының Ұлттық экономика министрлігі (бұдан әрі – ҚР ҰЭМ) және
«Атамекен» ҰКП арасында қызметтерді мемлекеттік сатып алулар туралы 2018
жылғы 28 ақпандағы №141040004944/180042/00 шарт (бұдан әрі – Шарт)
бекітілген болатын. Жоғарыда аталған Шарт аясында басқарудың жаңа
әдістерін,өндіріс технологияларын, жабдықтарды енгізу және персоналды
оқыту (Аға сеньорлар) мәселелері бойынша жоғары білікті шетелдік
мамандарды тарту жөніндегі қызметтерді жүзеге асыру көзделген.
Бұл есеп 2018 жылдың 3 тоқсанында Компонентті жүзеге асыру туралы
ақпараттарды қамтиды.
1.1 Оператор туралы ақпарат
«Атамекен» ҰКП – бизнес пен билік арасындағы тиімді әріптестік
арқылы бизнесті дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасау мақсатында құрылған
коммерциялық емес ұйым. Қазақстан Республикасының Үкіметі және
«Атамекен» Одағы» ҚҰЭП біріккен шешімімен 2013 жылдың 9 қыркүйегінде
құрылған.
2015 жылдың 27 наурызында ресми түрде «Атамекен» Қазақстан
Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы болып қайта тіркелді
(27.01.2015 жылғы ҚР ҰКП II-ші кезектен тыс Съезінің шешімі).
«Атамекен» ҰКП өз қызметімен ішкі және сыртқы сауданы қоса
алғанда, кәсіпкерліктің барлық салаларын қамти отырып шағын, орта және ірі
бизнестің мүдделерін білдіреді.
«Атамекен» ҰКП негізгі міндеті – бизнестің құқықтары мен мүдделерін
қорғау және бизнестің жұмыс заңнамалық және өзге де нормативтік ережелерін
қалыптастыру процесінде барлық кәсіпкерлердің кең және қатысуын
қамтамасыз етеді.
«Атамекен» ҰКП қызметі ұлттық және шетелдік инвесторлар үшін де
елдегі іскерлік, инвестициялық климатты, бизнесті жүргізу жағдайларының
тұрақтылығын, дамуын жақсартуға бағытталған.
«Атамекен» ҰКП негізгі қызметтері:

өкілдік және кәсіпкерлердің құқықтары мен заңды мүдделерін
қорғау;

кәсіпкерлік белсенділікке, өңірлердегі кәсіпкерлік қызметтің
жағдайларына қоғамдық мониторинг жүргізу;

кәсіпкерлікті
қолдау
және
дамытудың
мемлекеттік
бағдарламаларына қатысу;
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отандық өндірісті қолдау және ұйымдардың сатып алуларында
қазақстандық үлесті арттыру;

қадрларды оқыту, қайта даярлау, біліктілігін арттыру, сертификаттау
және аттестаттау, техникалық және кәсіптік білім беруді дамыту;

кәсіпкерлік субъектілерінің сыртқы экономикалық қызметін
ынталандыру;

инвестицияларды тарту және экономиканы әртараптандыру.
Міндеттерді сапалы және уақтылы шешу мақсатында 2013 жылғы 8
қазанда Қазақстанның 14 облыс орталықтарында, сонымен қатар Астана және
Алматы қалаларында өңірлік кәсіпкерлер палаталары құрылды.
Өңірлік кәсіпкерлер палаталарының мақсаты – кәсіпкерлік
субъектілерінің құқықтары мен заңды мүдделерін шоғырландырып қарау,
қамтамасыз ету және қорғау, өңірлік бизнесті шоғырландырылған кәсіпкерлік
қауымдастық қалыптастыру процесіне кең қамту және қатыстыру.
Өңірлік кәсіпкерлер палаталарының міндеттері еліміздің әрбір өңірінде
кәсіпкерлік секторды өсіру және дамыту, бизнеспен мемлекеттік органдардың
өзара іс-қимыл тетіктерін жетілдіру, кәсіпкерлік саласындағы мемлекеттік
саясатты әзірлеу және жүзеге асыруда бизнесмендердің мүдделерін есепке алу
үшін институционалдық жағдайларды қамтамасыз ету болып табылады.
Қазақстанның облыстары мен аудандарында жергілікті ауқымдағы
міндеттер өңірлік палаталар мен олардың аудандық филиалдары арқылы
шешілетін болады. Егер мәселе Үкімет деңгейінде қарастыруды талап етсе
немесе оны шешу үшін заңнамаға өзгеріс енгізу қажет болса, онда мәселе
«Атамекен» ҰКП орталық аппаратына жіберіледі.
Осындай құрылым бір мезгілде рұқсат беру рәсімдерін жеңілдету,
салықтық әкімшілік етуді жақсарту секілді бизнестің ауқымды және жүйелі
сұрақтарын шешуге, сонымен қатар шағын қалалар мен ауылдардағы
кәсіпкерлердің өзекті мәселелерін назардан тыс қалдырмауға мүмкіндік береді.


1.2 «Аға сеньорлар» компоненті туралы ақпарат
«Аға сеньорлар» компоненті (бұдан әрі – Компонент) Аға сеньорлар
(сарапшылар) қызметін олардың шағын және орта кәсіпорындардың дамуына
жинақталған білім мен тәжірибені пайдалану арқылы қолдау жасау миссиясына
сәйкес үйлестіруші халықаралық және шетелдік ұйымдармен (бұдан әрі –
ХШҰ) ынтымақтастықта жүзеге асырылады.
Сарапшылық көмек шағын және орта кәсіпорындардың персоналын
оқыту және бизнесті жүргізуге қатысты туындаған сұрақтарды шешудің
тәжірибелік дағдыларын қалыптастыру мақсатында техникалық және
ұйымдастырушылық сипатындағы мәселелерді шешуде практикалық көмек
көрсету болып табылады.
Кеңес беру бағдарламасына сарапшының (Аға сеньордың) Бағдарлама
қатысушысымен тікелей кәсіпорынның аумағында кездесуі, сонымен қатар
Бағдарлама қатысушыларымен толтырылған өтінімдерді талдау негізінде
әзірленген сарапшылардың практикалық ұсынымдар беруі жатады. Сондай-ақ,
сарапшылық көмек көрсету аясында кәсіпкерлер үшін семинарлар өткізу
қарастырылған.
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Компонентті жүзеге асырудың басты мақсаттары болып табылады:
Шетелдік сарапшылар тарапынан кеңес беру-тәлімгерлік қызметтер алу
бойынша шараларды іске асыру арқылы қазақстандық кәсіпкерлердің
кәсіптік және білім беру деңгейін арттыру;
Қазақстандық және шетелдік кәсіпкерлер арасында іскерлік қарымқатынас орнату.
Сонымен қатар, «Аға сеньорлар» компонентін іске асыру мынадай
міндеттерді шешуге негізделген:
Ірі халықаралық компанияларда жұмыс істеген сарапшылардың
тәжірибесі мен білімін пайдалана отырып, салалық ерекшеліктерін
ескере отырып кәсіпкерлердің құзыретін арттыру;
Жаңа басқару әдістерін, өндіріс технологиялары мен персоналды
оқытуды енгізу;
Сарапшылардың кеңесін алған кәсіпорындардың бизнес-жобаларын
қаржыландыруда тәуекелділікті төмендету.
Сарапшылық көмек көрсету шарттары:
Экономиканың басым секторларында қызмет атқарушы шағын және
орта бизнестің әрекет етуші кәсіпорындарының жоғарғы және орта
буындағы басшылары, Бағдарлама қатысушыларын қоса алғанда,
қатысушылар бола алады;
Компонент бойынша шетелдік сарапшыларды тарту шығындарын,
сонымен қатар шетелдік сарапшылардың ұшу шығындарын төлеу
байланысты және байланысты емес гранттар, республикалық бюджет
қаражаты есебінен жүзеге асырылады.
Сарапшының Қазақстанда болуымен байланысты шығындар: тұру,
тамақтану, ел ішінде тасымалдау, тәулікақы шығындары, сондай-ақ
аудармашы қызметтері кәсіпкерлермен дербес төленеді.
2 Компонентті іске асыру туралы есеп
Компонентті іске асыру мақсатында 2018 жылғы 18 сәуірде Түркияның
«DONMEZ ORMAN ÜRÜNLERI INŞAAT NAKLIYAT GIDA TURIZM
TICARET VE SANAYI LIMITED SIRKETI» (бұдан әрі – «Donmez» LTD)
компаниясымен ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды, оның
қызметі Аға сеньорлардың қызметін шағын және орта кәсіпорындарды
дамытуға ықпал ету миссиясына сәйкес Аға сеньорлардың білімі мен
тәжірибесін пайдалану арқылы үйлестіруді көздейді.
2018 жылғы 20 сәуірде «Donmez» ЖШС» компаниясымен шартқа қол
қойылды (қосымша №1 – ХШҰ-мен шарт және меморандум).
«Donmez» ЖШС» – Түркияның бизнесті жүргізу саласында еуропалық
технологиялар үрдісімен корпоративті тренингтер, бизнес-семинарлар
жүргізетін көп жылдық тәжірибесі бар бизнес-мектеп. Бұл компанияның
бағдарламаларында ірі еуропалық компаниялардың жетекші сарапшылары
қатысады, олар қатысушыларды теориялық қызмет саласына ғана емес, сондайақ іс жүзінде жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Компанияның Еуропада және
ТМД елдерінде филиалдары мен өкілдіктері бар. Бұл ұйым 2011 жылдан бері
жұмыс істеп келеді және өз қызметкерлерінің кәсібилігі мен дағдыларын
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жақсартқысы келетін тәжірибелі сарапшылар мен компаниялар арасындағы
байланыс болып табылады. Ұйым әрбір компания үшін сарапшыларды бизнес
ерекшелігі мен технологиясын ескере отырып таңдайды.
Бағдарламада қарастырылған шарттарға сәйкес, Компонентті тиімді
жүзеге асыру мақсатында, «Атамекен» ҰКП шағын және орта кәсіпкерлік
субъектілерін Компонентті іске асыру шарттары туралы және сарапшылық
миссияларына қатысуға тарту жөнінде электрондық хат жолдау, сонымен қатар
«суық» қоңыраулар арқылы хабарландыру шаралары жүргізілді. Компоненттің
әлеуетті қатысушыларының өтініштерін қабылдауды және өңдеуді Өңірлік
кәсіпкерлер палаталары, сондай-ақ кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталықтары
жүзеге асырды.
Сонымен қатар, «Атамекен» ҚР ҰКП қаржылық емес қолдау бойынша
қызметтер көрсету тәртібі туралы кәсіпкерлердің және тұрғындардың хабардар
болуын жоғарлату үшін ақпараттық технологиялар кеңінен қолданылады. Атап
айтқанда, мақсатты аудиторияға құралға қатысу мерзімі және шарттары,
сондай-ақ «Атамекен» ҰКП ұсынылатын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың
басқа да түрлерін алу механизмдері туралы ақпарат беру «Атамекен» ҰКП
www.atameken.kz корпоративтік сайтына нақты ақпаратты орналастыру арқылы
жүзеге асырылады (қосымша № 2 – БАҚ).
Ұсынылған өтініштер негізінде салаларға топтастырылған өтініштердің
жиынтық тізімі жасалды. Компонент қатысушыларының тізімі 2018 жылғы 3
наурызда ҚР ҰЭМ келісімге жіберілді. Өтініштердің жалпы саны 120 құрады.
Осы ретте, ҚР ҰЭМ ұсынылған өтініштер негізінде салаларға топтастырылған
өтініштердің қосымша жиынтық тізімі келісімге жіберіліп отырылды (қосымша
№3 – ҚР ҰЭМ қатынас хаттар).
Компонент қатысушыларының бекітілген тізімі 2018 жылдың 19
сәуірінде «Donmez» LTD компаниясына кәсіпорынға қажетті шетелдік
сарапшыларды іріктеуді жүзеге асыру үшін жіберілді.
2018 жылдың үшінші тоқсаны ішінде Компоненттің 30 қатысушысы
үшін миссиялар ұйымдастырылды.
2.1. Салалық, жас ерекшелігі, гендерлік, өңірлік бөліністерде және
ұйымдық-құқықтық нысандар бойынша Компонентке қатысушылар
құрамы
«Аға сеньорлар» компоненті бойынша миссияны іске асыру 2018
жылдың мамыр айынан бастап қарашаға дейінгі кезеңде ұйымдастырылды.
Барлығы 64 миссия ұйымдастырылды (қосымша №4 – Компонент мүшелерінің
сұранысы).
Компонент қатысушыларының өңірлік құрылымы бойынша барлығы
Астана мен Алматы қаласын алғанда 14 облыста ұйымдастырылды. Келісімшарттың
техникалық
ерекшелігіне
байланысты
Құрамдауышқа
қатысушылардың жалпы саны өзгермеген жағдайда, өңірлер бөлісінде кем
дегенде 3 қатысушыға өзгертілуіне жол беріледі. Ең көбі Қызылорда
облысынан 7 қатысушы (10,6%) болды. 5 қатысушыдан (7,8%) Алматы қаласы,
Шығыс Қазақстан облысы және Маңғыстау облыстарынан болды. 4
қатысушыдан (6,3%) Алматы облысы, Жамбыл облысы, Батыс Қазақстан
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облысы, Қарағанды облысы, Солтүстік Қазақстан облысы және Оңтүстік
Қазақстан облысы болды. 3 қатысушыдан (4,7%) Ақмола, Ақтөбе, Атырау,
Қостанай және Павлодар облыстарынан және Астана қаласынан болды (Сызба
1)
Сызба 1. Өңірлік құрылым
Өңірлік құрылым
Астана қ.
Павлодар обл.
Қостанай обл.
Атырау обл.
Ақтөбе обл.
Ақмола обл.
Оңтүстік Қазақстан обл.
Солтүстік Қазақстан обл.
Қарағанды обл.
Батыс Қазақстан обл.
Жамбыл обл.
Алматы обл.
Маңғыстау обл.
Шығыс Қазақстан обл.
Алматы қ.
Қызылорда обл.

4,7%
4,7%
4,7%
4,7%
4,7%
4,7%
6,3%
6,3%
6,3%
6,3%
6,3%
6,3%
7,8%
7,8%
7,8%
10,6%

Салалық тұрғыда Құрамдауышқа қатысушылардың үлесі төмендегідей
(Сызба 2):
- Ауыл шаруашылығы –25 қатысушы (39,1%);
- Туризм – 19 қатысушы (29,7%);
- Жеңіл өнеркәсіп және жиһаз өндіру – 10 қатысушы (15,6%);
- Білім беру – 6 қатысушы (9,4%);
- Өнер, сауық және демалу – 1 қатысушы (1,6%);
- Металлургия, металл өңдеу және басқада металл емес минералды емес
өнімдер – 2 қатысушы (3%);
- Денсаулық сақтау – 1 қатысушы (1,6%).
Сызба 2. Салалық құрылым
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Салалық құрылым
денсаулық сақтау
Металлургия, металл
өңдеу және…
Өнер, сауық және
демалу

1,6%
3,0%
1,6%

Туризм
Білім беру

29,7%
9,4%

Ауыл шаруашылығы

39,1%

Жеңіл өнеркәсіп
және жиһаз өндіру

15,6%

Бизнес құрудың ұйымдастырушылық-құқықтық құрылымы бойынша
Құрамдауышқа қатысушыларының үлесі Жеке кәсіп (ЖК),
иелері мен
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (ЖШС), Шаруа қожалығы (ШҚ) және
Ақционерлік қоғам (АҚ) төмендегідей(Сызба 3):
- ЖШС – 31 қатысушы (48%);
- ЖК – 31 қатысушы (48%).
- АҚ – 1 қатысушы (2%);
- ШҚ – 1 қатысушы (2%).
Сызба 3. Ұйымдастырушылық – құқықтық құрылым
Ұйымдастырушылық-құқықтық құрылым
48%
2%

2%
ЖШС
ЖК
ШҚ
АҚ

48%

Кәсіпорын мәртебесі жағынан талдау компонент қатысушыларының 53
мүшесі (83%) кіші бизнеске тиесілі екенін көрсетті. Орта бизнеске 11 қатысушы
(17%) жатады (Сызба 4).
Сызба 4. Кәсіпорын мәртебесі
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Кәсіпорын мәртебесі

17%
Кіші
Орташа
83%

Оқытылатын қатысушылардың жыныстық құрылымын төмендегідей
көрсетуге болады: ерлер – 30 адам (47%), әйелдер - 34 адам (53%). Осындай
көрсеткіш қазақстандық компаниялардың жұмыс жүйесіне байланысты (Сызба
5).
Сызба 5. Жыныстық құрылымы
Жыныстық құрылым
53%

47%

Ерлер

Әйелдер

Барлық компонент қатысушыларының ішінде жастар (17-29 жас
аралығы) кәсіпкерлердің үлесі 7 адамды (11%), орташа жастағы (30-49 жас)
кәсіпкерлердің үлесі 39 адамды (61%) құрады. Зейнет алды жастағылар (50-57
жас аралығы) 8 қатысушыны құрады (13%) және зейнеткерлік жастағы
кәсіпкерлер (58 жастан жоғары) 10 қатысушыны құрады (16%) қатысты. Осы
ретте, орта және кіші кәсіпте орта жастағы қатысушылардың үлесі басым
болды (Сызба 6).
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Сызба 6. Жастық құрылым
Жастық құрылым
Зейнет алды жас

13%

Зейнеткерлік жас

16%

Орташа жас

Жастар

61%

11%

2.2. Кәсіпкерлердің Мемлекеттік бағдарламаның басқа да бағыттарына
одан әрі қатысу көрсеткіштері
64 құрамдауыш қатысушыларының арасында өткізілген сауалнама
нәтижесі бойынша 33 қатысушы (51,6%) осыған дейін «Бизнестің жол картасы2020» бағдарламасы бойынша ешқандай көмек түрін алмаған болса, дегенмен
бағдарламаның басқа да құралдарына қатысу мүмкіндіктерін қарастыруда. 24
қатысушы (37,5%) бағдарламаның басқа салаларына мүше, алайда
бағдарламаның қаржылай және қаржылай емес көмек түрлерін қарастырып
отыр. Осылайша, 57 қатысушы (89%) кейінгі жылдары қаржылық және
қаржылық емес қолдау қызметтерін мүмкіндігінше пайдалануды жоспарлап
отыр. Осы мақсатта ҚР ҰКП «Aтамекен» кәсіпкерлерге қаржылық қолдау
көрсетпеу шаралары туралы, соның ішінде кәсіпкерлерге сервистік қолдау
көрсету арқылы, сондай-ақ мемлекеттік қолдаудың қолданыстағы шаралары
туралы ақпаратты жіберу арқылы жүзеге асырылатын шаралар туралы
ақпаратты ұсынуға барынша көмек көрсетеді. Нақтырақ айтқанда, ЖК
«Керимбаева», ЖК «Хакимова», ЖК «Кызылкулова» «Іскерлік байланыстар»
және «Топ-менеджмент» бағдарламасы бойынша қатысқан. ЖК «Хакимова»
«Банк ЦентрКредит» АҚ-на өңдеуші өнеркәсіпті қолдау бағдарламасына
мемлекеттік қолдау бойынша жылына 6% 168 млн. теңге несие алды. Кәсіпкер
сонымен қатар «Даму» қорынан кепілдік алды. «ДСП Центр» ЖШС сыйақы
беру саласында субсидия алды. «Zhamal-ai LTD» ЖШС «Аға сеньорлар»
құрамдауышының 2016 жылғы қатысушысы. 2016 жылы аталған компанияға
Канададан Алекс Вега есімді сарапшы келген. Қорытындысында маркетингтік
стратегия әзірлеп, өндіріс желісінің орналасуын жақсартты. 2016 жылы ЖК
«Прогресс» 3 млн. теңгеге дейін «Бизнес мектеп» құралы бойынша грант алған.
Сонымен қатар, жауап беру қиындықтарына байланысты 7 қатысушы (10,9%)
сауалнамаға сәйкес жауап бермеді. Кейінгі жылдары 64 қатысушының 52-і оң
шешімін тапқан (82%) шетелдік мамандардың қызметтерін пайдалануға
мүдделі екенін атап көрсету қажет (Сызба 7).
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Сызба 7. Кәсіпкерлердің одан әрі қатысу көрсеткіштері
Кәсіпкерлердің одан әрі қатысу көрсеткіштері
89%

51,6%
37,5%

10,9%

Қатысты

Қатыспады бірақ
қатысуды
жоспарлап отыр

Жауап бермеді

Қатысуды
жоспарлауда

2.3. Сауалнамалық пікіртерімдерге сәйкес берілген консультациялардың
тиімділігін талдау (сарапшы бейінінің талаптарға сәйкестігі,
сараптамалық миссиясының табыстылығын бағалауы, Компонентке
қайталап қатысуы)
Берілген кеңестерді бағалау мақсатында Құрамдауыш мүшелерінің
сапалық көрсеткіштеріне талдау сауалнама түрінде өткізілген (Қосымша №5 Компонент мүшелері сауалнамаға берген жауабы және сарапшылардың
түйіндемелері).
Сауалнаманың мәліметтері бойынша, сарапшыға қойылатын талаптарға
сай 46 қатысушы (71,9%) атап көрсетілген. Ішінара сәйкестік 7 компонент
10,9%) қатысушысынан байқалған. Көп дәрежеде сәйкестік көрсеткен 10
қатысушы (15,6%). Дегенмен, шетелдік сарапшыны таңдау тәртібін ескеру
қажет, өйткені Оператор өз кезегінде кәсіпкерлердің өздерін тану және іріктеу
мақсатында өтініштерге қойылатын талаптарға сәйкес кәсіпкерлерге шетелдік
сарапшылардың жиынтықтары үшін бірнеше нұсқа ұсынады. Өтініш
берушілерден оң жауап алғаннан кейін ғана Қазақстанға шетелдік сарапшылар
шақырылады. Осы ретте, кәсіпкерлер Оператордың ұсынған сарапшылар
туралы қысқаша мазмұндамаға байланысты өздері таңдады. Сондай-ақ, бір
қатысушы (1,6%). сауалнамаға тиісті жауап бермеді, өйткені компания өңдеу
өнеркәсібі саласындағы қызметпен айналысады, бірақ маркетологты тартуды
сұрады. Тиісінше, сұралған сарапшының профилінің сәйкестігі компанияның
қызметіне сәйкес келмейді, бірақ ол талаптарға сәйкес келеді (Сызба 8).
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Сызба 8. Сауалнамаға сәйкес консультациялардың сапалы көрсеткіштері
бойынша сарапшыға қойылатын талаптардың сәйкес келуі
Кәсіпқой бейнеге сәйкестік
15,6%

1,6%

10,9%
Толықтай сәйкес
Ішінара сәйкес
Көп дәрежедегі сәйкес
Жауап бермеді
71,9%

Жылдық қорытынды бойынша Құрамдауышқа қатысушылар арасында
құрамдауыштың табысты болғанын байқауға болады. Сараптау миссиясының
табысты өткенін 45 қатысушы (70,3%) айтып өтті. Құрамдауыштың 12 мүшесі
(18,8%) сараптау миссиясың жоғары деңгейге өткенін бағалады және 6
қатысушы (9,4%) ішінара табысты болғанын бағалады. Алайда бір қатысушы
(1,5%) сауалнамаға сай тиісті жауап қайтармады (Сызба 9).
Сызба 9. Сауалнамаға сәйкес консультациялардың сапалы көрсеткіштері
бойынша сарапшылар миссиясының табысты өлшемі
Сарапшылар миссиясының табысты өлшемі
70,3%

18,8%
9,4%
1,5%

Табысты

Жоғары
дәрежеде

Ішінара
табысты

жауап бермеді

Компоненттің тағы бір негізгі мақсаттарының бірі кәсіпкерлер үшін шет
елдермен тиімді байланыс орнату үшін жағдай жасау. Осы мақсатта
Компоненттің 44 мүшесі (69%) шетелдік әріптестермен серіктестік орнатты.
11 қатысушы (17%) қажеттілігі жоқ деген жауаппен серіктестік орнатқан жоқ.
Тағы да 9 қатысушы (14%) сауалнамаға жауап қайтармады (Сызба 10).
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Сызба 10. Сауалнамаға сәйкес консультациялардың
көрсеткіштері бойынша шетелдік серіктестермен әріптестік орнату

сапалы

Шетелдік серіктермен әріптестік

63%

Орнатты

17%

Орнатқан
жоқ

14%

Жауап
бермеді

Жүргізілген сауалнама қорытындысы бойынша алдағы уақытта қанша
қатысушының бағдарламаға қатысуға ниетті екенін байқауға болады. 52
қатысушы (81%) шетелдік мамандарды тарту бойынша келесі жылы
компонентке қатысуға ниет білдірді. Дегенмен 8 қатысушы (13%) қайтадан
жобаға қатысудан бас тартып отыр және тағы 4 қатысушы (6%) келесі жылы
жобаға қатысуға ойланып отыр. Осы себепті сауалнама бойынша жауап бермеді
(Сызба 11).
Сызба 11. Келесі жылы компонентке қатысу бойынша көрсеткіш
Келесі жылы компонентке қатысу
6%
13%

81%

Сонымен қатар, сауалнамаға сәйкес, сарапшылардың миссиясы
аяқталғаннан кейін кәсіпкерлер сарапшылық көмек туралы пікірлерімен
бөлісті. Кәсіпкерлердің жауабы 1-ден 5-ге дейін бағаланды:
1 = өте қанағаттанбаған;
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2 = қанағаттанбаған;
3 = бейтарап;
4 = қанағаттанған;
5 = өте қанағаттандырылды.
Барынша 5 баллдық шкала бойынша «Сіз таңдаған және таныстыру
үшін алынған сараптамалық бейін сапасына қанағаттандыңыз ба?»
сұраққа 50 компания (78%) «Өте қанағаттандырылды» деп жауап берді. Бұл
көрсеткіш Осылайша қатысушылар ұсынған ақпаратқа сәйкес сарапшыны
таңдаудан өте риза. 13 қазақстандық компания (20%) қанағаттанарлық
қорытындыға ие болды. Тек бір ғана компаниясы (2%) «Кызылқұлова» ЖК бұл
сұраққа бейтарап жауап берді (Сызба 12).
Сызба 12. Миссия туралы пікірле сауалнамасының бірінші сұрағына
жауап
Сіз таңдаған және таныстыру үшін алынған
сараптамалық бейін сапасына
қанағаттандыңыз ба?
2%
20%

78%

өте қанағаттандырылды

қанағаттанған

Бейтарап

«Сіздің қажеттілік талаптарыңызға сарапшы сай келді ма?» деген
екінші сұраққа 50 (78%) компания өте жағымды жауап берді). Қалған 14
компанияның пікірі бойынша қанағаттанарлықтай (22%). Тек бір ғана
қатысушы (1,6%) өз қажет еткен талаптарына сай келмегенін атап өтті (Сызба
13).
Сызба 13. Миссия туралы пікірле сауалнамасының екінші сұрағына
жауап
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«Сіздің қажеттілік талаптарыңызға
сарапшы сай келді ма?»

78%

22%
өте қанағаттандырылды

қанағаттанған

«Сарапшы осы тапсырманы орындау үшін қажетті дағдыға ие
болды ма?» деген сұраққа 49 (77%) компания өте қанағаттанарлықтай жауап
берді. Тек 15 (23%) компания «Қанағаттанарлықтай» деп жауап берді. (Сызба
14).
Сызба 14. Миссия туралы пікірле сауалнамасының үшінші сұрағына
жауап
«Сарапшы осы тапсырманы орындау үшін
қажетті дағдыға ие болды ма?»
23%

77%

өте қанағаттандырылды

қанағаттанған

Қатысушылар «Сарапшының көзқарасы, сондай-ақ алынған
ұсынымдар тиісті және мүмкін болды ма?» сұрағына жағымды жауап берді.
Нақтылай айтқанда 49 қатысушы (76,6%) сарапшылардың берген
ұсынымдарына өте қанағаттандырылған. Тек 12 компания (18,8%) жұмыс
барысында
сарапшылардың
түрлі
сұрақтарының
жауаптарына
қанағаттанарлықтай жауап берді деген ойда. 3 қатысушы (4,6%) сауалнама
сұрағына бейтараптана жауап берді (Сызба 15).
Сызба 15. Миссия туралы пікірле сауалнамасының төртінші сұрағына
жауап

15

«Сарапшының көзқарасы, сондай-ақ алынған
ұсынымдар тиісті және мүмкін болды ма?»

Бейтарап

4,6%

қанағаттанған

18,8%

өте қанағаттандырылды

76,6%

Қатысушылар «Сіздердің күткен және жіберген уақыт пен
ресурстарыңыз ақталды ма?» дегенге өте жағымды жауап берді. 48 компания
(75%) сарапшылардың тәжірибесін жоғары бағалады. Қалған 15 қатысушы
(23%) сарапшылардың тәжірибесін қанағаттанлықтай бағалады. Тек бір
қатысушы (2%) сарапшы миссиясына көңілі толмағанын атап өтті. Кәсіпкердің
пікірінше сарапшының миссия өткізуіне бөлінген уақыттың тым аз екендігін
атап өтті. (Сызба 16).
Сызба 16. Миссия туралы пікірле сауалнамасының бесінші сұрағына
жауап
«Сіздердің күткен және жіберген уақыт пен
ресурстарыңыз ақталды ма?»
23%

2%

75%

өте қанағаттандырылды

қанағаттанған

Қанағаттанбаған

Алтыншы
сұрақта
«Сарапшы
Сіздің
компанияңыздың
қызметкерлерімен өзара қарым-қатынаста құрмет көрсеткен бе?»
қатысушылардың көбісі (62 адам) «өте қанағаттандырылды» және 96,8%-ға кері
байланысқа жауап берді. Бұл шетелдік сарапшылар компанияның
қызметкерлерімен тығыз жұмыс істегендігін көрсетіп отыр. Дегенмен 1
қатысушы (1,6%) бейтараптана жауап берсе, бір қатысушы қанағаттана жауап
берді (1,6%) (Сызба 17).
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Сызба 17. Миссия туралы пікірле сауалнамасының алтыншы сұрағына
жауап
«Сарапшы Сіздің компанияңыздың
қызметкерлерімен өзара қарым-қатынаста
құрмет көрсеткен бе?»
1,6% 1,6%

96,8%

Өте қанағаттандырылды

Бейтарап

Қанағаттанды

Келесі сұраққа «Сарапшы жергілікті қоғамдастықпен және
жергілікті жұмыс мәдениетімен бейімделді ме?» қатысушылардың көбісі өте
жағымды жауап берді – 56 қатысушы (87,5%). Сонымен қатар 5 қатысушы
(7,8%) қанағаттанған болса, 2 қатысушы қатысушы (3,1%) бейтарап жауап
берді. Сонымен қатар, сауалнама нәтижесі бойынша 1 адам жауап бермеді
(1,6%) (Сызба 18).
Сызба 18. Миссия туралы пікірле сауалнамасының жетінші сұрағына
жауап
«Сарапшы жергілікті қоғамдастықпен және
жергілікті жұмыс мәдениетімен бейімделді
ме?»
3,1%
7,8%

1,6%

87,5%

Өте қанағаттандырылды

Қанағаттанған

Бейтарап

Жауап берілмеді

«Мәдениетаралық оқыту мен оқытуды қолдау қажет пе?» деген
сұраққа көптеген қатысушылар өте жағымды жауап берді (39 қатысушы немесе
61%). Тек 8 қатысушы (13%) «бейтарап» десе, алайда осының ішінде 4
қатысушы «Жоқ» деп жауап берді. Сондықтан жауапты бейтарап деп санауға
болады. 11 қатысушы (17%) «қанағаттанған» деп жауап берді. Тек 6 ғана
қатысушы (9%) жауап берудің қиыншылығына байланысты жауап бермеді
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(Сызба 19).
Сызба 19. Миссия туралы пікірле сауалнамасының сегізінші сұрағына
жауап

«Мәдениетаралық оқыту мен оқытуды қолдау
қажет пе?»
9%
13%

17%

61%

Өте қанағаттандырылды

Қанағаттанған

Бейтарап

Жауап жоқ

2.4. 2018 жылға Қатысушылардың бизнесті дамыту/жаңғырту
көрсеткіштері, сонымен қатар әзірленген практикалық ұсынымдары
Қатысушылардың 2018 жылға қарай бизнесті дамыту/жаңғыртудың
күтілетін көрсеткіштері төмендегідей болды.
36 қатысушы (56%) сарапшылардың ұсыныстарына байланысты
айналымды жақсартуды күтеді.
«Chalet» ЖШС, «Казтрансформатор» ЖШС, «Исаханова» ЖК,
«Чилимов» ЖК, «Гаюпова» ЖК, «Хакимова» ЖК, «NP-Consulting» ЖШС,
«Урал Трансформатор Зауыты» ЖШС, «Берекет-Ф» ЖШС, «UNLIM» ЖШС,
«Smart Kyzmet» ЖК, «Аурора» өндірістік кешені» ЖШС, «Куликов и К» ЖШС,
«Оспаналиева» ЖК, «Прогресс» ЖК, «Қызылқұлова» ЖК, «Крендель» ЖШС,
«Акбопе-2009» ЖШС, «Fortuna Food» ЖШС, «Фирма» Родник» ЖШС,
«Штанько В.Н.» ЖК, «Туленбергенова» ЖК, «Мурдалова» ЖК, «Мадлен» ЖК,
«Kеримбаева» ЖК, «Ибраимов» ЖК, «Бейсекулов» ЖК, «Тулегенов» ЖК,
«Қала-Нан» ЖК, «Орумбаева» ЖК, «Абдрахманова» ЖК, «Тілекши» ЖШС,
«Адамов» ЖК, «Коржын» ҚБ, «РЗА НАН» ЖШС. Мысалы, шетелдік сарапшы
Андрей Плотников «Қазтрансформатор» ЖШС-де онлайн-жарнамалық
науқандарды оңтайландыру бойынша практикалық ұсыныстарды қалдырды:
XML форматында сайт картасы, Robots.txt файлы, https хаттамасы, мета
тегтеріне өзгертулер (тақырып, сипаттама), шетел сарапшысы Шахин Торер
мен Мажит Горпуз «Исаханова» ЖК, «Чилимов» ЖК, «Гаюпова» ЖК,
«Хакимова» ЖК компанияларына шығарылатын өнімдердің спектрін кеңейту
бойынша ұсыныстар қалдырды. Сарапшы Ибрахим Демир машинамен жұмыс
істеу туралы өз ұсыныстарын қалдырды. «NP-Consulting» ЖШС
сарапшысының ұсынысымен өндірілген өнімнің сапасы мен сапасының артуы
күтіледі. «Орал трансформатор зауыты» ЖШС қазақстандық нарықта да, Ресей
Федерациясында
да
трансформаторлар
өндірісінде
компанияның
18

көшбасшылығына ықпал ететін өндірістің жақсаруын күтеді. Осылайша,
компания жылдық айналымды арттырады. Сарапшы Йасын Ақбаба «БерекетФ» ЖШС-нің құю желісін іске қосты. Сарапшы Регай Билгин өндіріс
алаңдарын салу үшін «Куликов и К» ЖШС компаниясына ұсыныс қалдырды,
сондықтан айналымды арттыру жоспарлануда. «Прогресс» ЖК бөлімінің
жетекшісі жаттығу кезінде жаттығу элементтерін пайдалану арқылы тек
ағылшын тілінде сабақ өткізу туралы ұсыныстар алды. Шетелдік сарапшы тігін
бұйымдарын таңдау үшін түрік компанияларымен ынтымақтастық орнатуға
көмектесті.
Өнім ауқымын кеңейту бойынша 15 компания (24%) жақсартуды
күтеді:
«Гаюпова» ЖК, «Исаханова» ЖК, «Керимбаева» ЖК, «Марцинкевич»
ЖК, «Капсатаров» ЖК, «Куликов и К» ЖШС, «Айдок» ЖШС, «Крендель»
ЖШС, «Фортуна Фуд» ЖШС, «Керимбаева» ЖК, «Ибраимов» ЖК, «Кала Нан»
ЖК, «Орумбаева» ЖК және т.б.. Мысалы, аспаздық салада маманданған
шетелдік сарапшылар қазақстандық компаниялардың қатарын кеңейтті.
Сарапшы Мехмет Йылмаз ет және ет өнімдерін қайта өңдеу және өңдеу,
олардың ішінен жартылай фабрикаттарды шығару бойынша ұсыныстар
қалдырды. Сарапшы Мұстафа Караман «Кызылкүлова» ЖК үшін спорттық
киімді тігу үшін жаңа желі жасады. Сарапшы Реджай Билгин евро-стандарт
бойынша өз ұсыныстарын тастап, «Кала Нан» ЖК жаңа өнім түрін енгізді.
Көрсетілетін қызметтер сервисі мен сапасының жақсаруын 15
қатысушы (24%) күтуде:
«Акпан мұнай және газ қызметтері» ЖШС, «ДСП-Центр» ЖШС,
«Оспаналиева» ЖК, «Түленбергенова» ЖК, «Марцинкевич» ЖК, «Хакимова»
ЖК, «Бұхарбаева» ЖК, «Каспиан Ривьера» ЖШС, ЖК «Чилимов», «Гаюпова»
ЖК «Достар» ЖШС, «NP-Consulting» ЖШС, «Sultan Palace Hotel» ЖШС,
«Адамов» ЖК. Мәселен, сарапшы Ертан Акер Түркиядағы аяқ киімнің жаңа
үлгілерін тігу және аяқ киімге арналған материалдарды іріктеуде
ынтымақтастық орнатқан. Сарапшы Метин Гокчеоглу таңғы асқа кейбір ыдысаяқты және ыдыс-аяқты жеткізуге өзгерістер енгізді, басқа тағамдарды дұрыс
ұсынуға қатысты қосымша ұсыныстар қалдырды. Сарапшы Али Чайлак
«Каспиан ривьерасы» ЖШС мен «Достар» ЖШС-ге азық-түлік және
сусындарға, қонақ үй бизнесін басқаруға, сатуға және маркетингке, сондай-ақ
қонақтарды қабылдауға және орналастыруға қатысты практикалық ұсыныстар
қалдырды. «Орал трансформатор зауыты» ЖШС қызметкерлерді оқытуға
байланысты сапаның артуын күтеді. Сарапшы Кадир Терзи «ДСП-Center»
ЖШС компаниясының ішкі логистикасын ұйымдастыруға қатысты ұсыныстар
енгізді, осылайша автоматтандыруды енгізу күтілуде. Сарапшы Нұри Орхан
Авшар «Оспаналиева» ЖК компаниясында болу кезінде қонақ үй қызметіне
жәрдемдесу үшін маркетинг бөлімін ашты. Шетелдік сарапшы Дэвид Аджемян
мейрамхананың жаңа мәзірін әзірледі және қызметкерлерге арналған
тренингтер өткізу туралы ұсыныстар қалдырды.
Бизнесін кеңейтуді 4 қатысушы (7%) күтуде:
«Акбопе-2009» ЖШС, «Әлибаева» ЖК, «УРЕКИ» ЖК, «Сынабаев» ЖК.
Эксперт Екатерина Пронина Монтессори әдісіне сәйкес балалармен жұмыс
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істеу бойынша ұсыныстар қалдырды. Жаңа техниканы енгізуге байланысты
компанияның иесі балалардың санын көбейтуді көздеп отыр. «УРЕКИ» ЖК
келушілердің ағынын арттыруды жоспарлап отыр.
Шығыстарының азаюын 24 қатысушы күтуде (38%):
«Қазтрансформатор» ЖШС, «Smart Kyzmet» ЖК, «Ехлакова» ЖК,
«Марцинкевич» ЖК, «Shoes Republic» ЖШС, «Берекет-Ф» ЖШС, «Chalet»
ЖШС, «UNLIM» ЖШС, «Капсатаров» ЖК, «Әлибаева» ЖК, «Аврора» ЖШС,
«Оспаналиева» ЖК, «Мадейра Мерей» ЖШС, «Кызылкулова» ЖК, «Fortuna
Food» ЖШС, «Медеу» қонақ үйі, «Штанько» ЖК, «Мурдалова» ЖК,
«Ибраимов» ЖК, «Бейсекулов» ЖК, «Төлегенов» ЖК, «Орумбаева» ЖК,
«Aurora Garden group» ЖШС, «Тілекші» ЖШС. Сарапшылар қаржылық
есептілікті дайындау бойынша өз ұсыныстарын қалдырды. Мысалға, шетелдік
сарапшы Сонер Мутлу «Smart Kyzmet» ЖК кәсіпорнына қаржылық талдауды
және оны одан әрі дамытудың жоспарын жасады. Сарапшы Андрей
Плотниковтың практикалық ұсынысына сәйкес, шығындар жұмысты
контексттік жарнамаға жұмсауды көздейді, өйткені қызметкерлер Яндекс пен
Google-да өздерінің жарнамалық компанияларын құруды жоспарлап отыр.
Сарапшы Хасан Саргын «Алибаева» ЖК-ның мәзірін құрды, онда артық
өнімдерді сатып алу құнын төмендету күтілуде. «Кызылкулова» ЖК шетелдік
сарапшының ұсынысы бойынша өнімнің кесілуін және дайын өнімді шығаруды
жоғарылату есебінен шығындардың төмендеуін күтуде.
Құрамдауышты іске асырумен байланысты өзге де күтулер 14
қатысушыда (22%) бар:
«Star Kids» ЖШС, «Chalet» ЖШС, «Родник Фирма» ЖШС, «Мурдалова»
ЖК, «Ибраимов» ЖК, «Аврора ПК» ЖШС, «Мадлен» ЖШС, «Штанько» ЖК,
«UREKI» ЖК, «Smartum» Интеллектуалды даму орталығы, «Мадейра Мерей»
ЖШС, «Аврора Гарден Групп» ЖШС, «Гарнет Гарден» ЖШС. Бұл негізінен
техникалық өндіріс процесіне, қызметкерлерді дамытуға, кәсіпорынның даму
жоспарына, жаңа білім алуға, оқыту әдістеріне, клиенттердің назарын
арттыруға, бәсекелестікке қабілеттілігіне байланысты. «Akpan Oil & Gas
Services» ЖШС мейрамхананың және қонақ үйдің концепциясының өзгеруін
күтеді. Сарапшы балалардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға назар
аударту бойынша ұсынымдар қалдырды, «Гарнет Гарден» балабақшасының
әрбір баласының проблемалары бойынша жеке есептерді дайындау бойынша
әдістемелік ұсынымдар қалдырды.
Берілген сауалнамаға сәйкес келесі 6 қатысушының (9%)
жауаптарында сарапшылардың ұсынымдарына күтулері жоқ:
«Фортуна» ЖШС, «Бақ-Нұр Бөбек» ЖШС, «Happy Cake» ЖШС,
«Фортуна» ТФ ЖШС, «Тенгри-фиш» ЖШС, «Арал» Сервис-саттық орталығы»
ЖШС. Соған қарамастан, сарапшы Реджай Билгин «Happy Cake» ЖШС-нің
заманауи санитарлық нормалар мен санитарлық қауіпсіздік техникасы
бойынша ұсыныстарды қалдырды (20-график).
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Сызба 20. Сарапшылық миссиядан кейін болжамды даму/жаңғырту
көрсеткіштері
2018 жылға Қатысушылардың бизнесті дамыту/жаңғыртуының
күтілетін көрсеткіштерінің қамтуы
9%
22%
56%

38%

7%
24%

Айналымды жақсарту
Өнім ауқымын кеңейту

24%

Көрсетілетін қызметтер сервисі мен сапасының жақсарту
Бизнесті кеңейту
Шығыстарды азайту
Өзге де күтулер
Күтулер жоқ

Миссиялардың сапалық көрсеткіштеріне жоғарыда көрсетілген талдау
шетелдік
сарапшылардың
миссияларын
ұйымдастыру
қазақстандық
кәсіпкерлер үшін тиімді және тиімді екендігін көрсетті.
2.5. 2017 жылға Құрамдауыштың іске асырылуын мониторингілеу
2017 жылы Құрамдауышқа қатысқан қатысушылардың нәтижесі
бойынша жұмыс нәтижелерін бағалауға мониторинг жүргізілді, ол сандық
көрсеткіштерді, оның ішінде статистикалық көрсеткіштерді, сондай-ақ бизнесті
кеңейту/жаңғырту көрсеткіштерін қамтиды (қосымша №6 – Құрамдауышқа
2017 жылғы қатысушылардың мониторинг қорытындысы). 2017 жылы
өткізілген сауалнамаға қатысқан 67 компанияның қорытындысы бойынша
олардың 65 жауап берді.
Құрамдауыштың 2017 жылға арналған орындалуын бақылау мыналарды
көрсетті:
Алдыңғы кезеңде жақсартылған кәсіпорындар үшін 26 (40%)
компанияның орташа жылдық табысы өсті.
Жаңа жұмыс орындары 11 (16,9%) компанияда құрылды. Барлығы,
Құрамдауышқа қатысушылар арасында 139 жаңа жұмыс орны құрылды.
Соған қарамастан, 7 компанияда шетелдік сарапшылардың ұсынысы
бойынша жоспарланған жабдықты сатып алуға байланысты орташа жылдық
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айналымды және жұмыс орындарының санын көбейту жоспарланып отыр.
Бұдан басқа, экономикадағы сыртқы факторларға байланысты 3 компаниядағы
жылдық айналымның төмендеуі байқалады. Сондай-ақ, жұмыс барысында 6
қазақстандық компаниядағы жұмыс орындарының саны 38 адамға дейін
төмендетілді.
Компоненттің мақсаттарының бірі шетелдік сарапшылармен іскерлік
қарым-қатынас
орнату
болып
табылады.
Мәліметтерге
сәйкес,
қатысушылардың 20-сы (30,7%) шетелдік сарапшылармен іскерлік байланыстар
орнатқан. Мысалы, «Дала-Экос» ЖШС компаниясы CFF компаниясымен
келіссөздер жүргізіп жатыр, сонымен қатар сарапшы Томас Нектің қатысуымен
Қазақстандағы тұрақтандырушы жол қоспасын өндіруді ұйымдастыру бойынша
өтіп жатыр. Бұдан басқа, аға сарапшының ұсынысы бойынша «Дала-Экос»
ЖШС ғылыми және/немесе ғылыми-техникалық қызметтің нәтижелерін
коммерциаландыру үшін грант ұтып алды. Қазіргі уақытта меморандум
жобасын қарау үшін неміс тарапына жолданды. Сонымен қатар, жыл бойы
компаниялардың қызметінде өзгерістер байқалды, мысалы, «ЕСЭД» ДК шұжық
өнімдерін өндіру бойынша бағытын тоқтатты. «Dance4U» ЖШС ребрендинг
жасап, тұжырымдаманы өзгертті. Бір жыл ішінде компаниялар өз өнімдерін
автоматтандырды, өнімдердің түрлерін кеңейтті, жаңа рецептер әзірледі.
Мониторинг нәтижелері бойынша кәсіпкерлер арасында жобаның
табыстылығын анықтауға болады.
2.6. Кәсіпорындардың консультанттар мен олардың қызметі туралы
ақпарат
Келісім шартқа сәйкес шетелдік сарапшылардың миссиясы 2 апта (10
жұмыс күні) мерзіміне сәйкес (Қосымша №7 – үш жақты келісім). Әр
шетелдік сарапшының миссиясының аяқталуы жөнінде есеп тіркелген
(Қосымша №8 - Эксперттердің жұмыс қорытындылары туралы есеп және
сарапшылар туралы қысқаша мазмұндама).
Сарапшы: Али Жайлак
Түркиядан келген тәжірибелі маман Туризм және
қонақ үй бизнесін басқарудасаласында көп жылдық
тәжіриеге ие, сонымен қатар 30 жылдан астам уақыт
мейманхана менеджментінің барлық салаласы
бойынша біліктілігі жоғары маман болып саналады.
1987 жылдан бастап Түркия мен Әзербайжанда түрлі
қонақ үйлерде жұмыс істеген. Сарапшы негізінен
жұмыс үрдісін ұйымдастыру, сапаны бақылау және
маркетинг, қонақ үй бизнесі саласында бизнесконсалтинг бойынша кеңес берумен айналысады.
Мамандығы: Қонақ үй басқарушысы
Консультация тақырыбы: Қонақ үй кешенін
басқару және меңгеру
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1) Кәсіпорын: ЖШС «Caspian Riviera»
Орналасқан жері : Ақтау қ., Маңғыстау облысы
Бағдарламаға қатысушы: Ольга Душина
Кәсіпорынның айналысатын ісі: қонақ үй қызметтерін ұсыну
Компанияға сарапшының көмегі қажет:
Тамақ өнімдері мен сусындар бөлімінде: таңғы ас, бизнес-ланч, аспаздық
өнер, ұйымдастыру және өндіріс технологиясы, тағам мен тағам өнімдері үшін
ассортимент және сапа талаптары, ұтымды және диеталық тағамның негіздері,
өнімдерді шығаруға арналған бухгалтерлік ережелер мен стандарттар, шикізат
пен жартылай фабрикаттарды тұтыну нормалары бойынша жаңа технологиялар
мен басқару әдіс – тәсілдерін енгізу.
Қонақ үй индустриясының бөлімі бойынша: қызметкерлердің уақытын
жоспарлау, құжаттарды басқару, есеп беру, сақтау, уақытты басқару, тазалау
технологиясы стандарттары мен техникалық қызмет көрсету, табысты басқару,
тиімділікті жоғарлату және шығындарды азайта отырып сапаны көтері,
бюджеттеу, жинақ және артықшылықтар, жабдықтарды дұрыс ұстау, дозалау
және химиялық заттарды қолдану саласындағы жаңа технологиялар мен
басқару әдістерін енгізу.
Мейманхана маркетингі және басқару саласында жаңа технологиялар
мен басқару әдістерін енгізу, мейманханалық маркетинг саясатын әзірлеу,
дизайнерлік қамтамасыз ету және жобалау стандарттарын анықтау, қонақ үй
қызмет көрсету стандарттарын анықтау, қонақ үй бизнесін жоспарлау,
ұйымдастыру, ынталандыру, бақылау және талдау, стратегиялық мақсаттар мен
имиджді қалыптастыру тактикасын анықтау баға саясатын енгіу.
Күтілетін
нәтижелер:
Жоғары
сапалы
қызмет
көрсетуде
инновацияларды енгізу. Қонақ үй бизнесін дамуын жоғары деңгейіне жеткізу
және клиенттерді тарту. Мейрамхана бизнесін жақсарту, қонақтарды қабылдау
және қонақ үй бизнесін жүргізу бойынша әкімшілік басқару сипаттағы
ұсыныстарды қабылдау.
Сарапшылардың миссия өткізген мерзімі: 2018 жылдың 2 және 14 шілде
аралығы

«Caspian Riviera» қонақ үйінің сыртқы бейнесі
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1. Кәсіпорынның проблемаларын диагностикалау және сәйкестендіру:
Ақтау қаласына келгеннен кейін «Каспий ривьера» қонақ үйінің
директоры Раушан-Ханым мен оның командасы мені өте жақсы қарсалды.
Ақтауда 5 жұлдызды қонақүйлер өте көп, бірақ Каспий ривьера қонақ үйі,
менің ойымша, барлық бес жұлдызды қонақүйлердің көшбасшысы. Қонақ үй
персоналы қонақжай, мейірбанды және жылы жүзді, бірақ айқынды сондықтан
қонақ үйді басқару және жүргізу бойынша оқыту өте маңызды деп
қарастырамын.
Қонақүйдегі мәселелер:
Бөлмелерге қызмет көрсету және қабат қызметтері:
- қонақ бөлмелері стандартқа сәйкес келмейді, кадрлар даярлау
қарастырылмаған, күнделікті есептертілік жүргізілмейді, байланыс және
байланыс жүйесінде қарастырылатын мәселелер бар;
- тазалық пен тазалау жоғары деңгейде қарастырылған, бұл негізігі плюс болып
табылады. .
Ресепшн:
- жұмыс орындарында біліктілігінің жоқтығы, қарым-қатынас проблемалары,
есеп берушіліктің болмауы, баға саясатының болмауы;
- оның үстіне, қызметкерлердің оқу мен жетілдіруге деген ынтасының
молдығы.
Қызмет көрсету және сервис:
- іскерлік білімнің жетіспеушілігі, қызмет көрсету ережелерінің жетіспеушілігі,
ақпараттың жетіспеушілігі, жүйенің жоқтығы, асхана мен сервис арасындағы
проблемалар, қызметтің қажетті білімдерінің жоқтығы және олардың
стандарттары,
қонақтармен
және
қонақтармен
қарым-қатынаста
алаңдаушылық, қызметтер мен барларда біркелкіліктің болмауы.
Оқыту бойынша ұзақ дайындық қажет етілуде.
2. Семинар / тақырып бойынша оқыту:
Қабаттарда қызмет көрсету бойынша оқыту: Қатысушылардың саны
оташа есеппен 90%құрайды.
- Бөлмені қалай тазалау керек;
- Қонақ бөлмеге кіру және қонақ бөлмесіне есікті қағу ережесі;
- - жабық үстелге арналған арбаны қалай дайындау керек және оны қалай
қарау керек;
- қызметкерлер арасындағы қарым-қатынасты сақтау;
- келушілердің жоғалған заттарын қалай күресуге болады;
- бөлмелер туралы есептілікті қалай жасау керек;
- Дайын бөлмелер туралы есептілікті қалай жасауға болады.
Қонақ үй стандарттары ауызша және слайдтармен түсіндірілді, сондайақ қонақ үй стандарттарының қандай стандарттары ұсынылғандығын,
бейнежазбалар мен бейнелерді ерікті қызметкерлердің қатысуын қадағалауға
және
үйренуге
дайын
болған
жағдайда
көрсеттілді.
Қабылдау бөлімінде оқыту: Қызметкерлердің қатысуы 95% құрайды.
- ресімдемені рәсімдеу;
- Қабылдаудың және басқа да тиісті бөлімдердің маңыздылығы
түсіндірілді;
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- қонақтарды қабылдауға арналған қажетті стандарттар әзірленді. Бұлар
кім (Bellboy, Bell Captain, Doormen) және олардың міндеттері;
- талқылануы мүмкін проблемалар туындаған кезде белгілі болуы қажет
тақырыптар;
- жалпы, мақсатты, қабілетті қызметкерлер. Бірақ сіз осы салада тәжірибе
мен ұқыптылықпен арнайы тренингтер өткізу қажет.
Қызмет көрсету бөлімін оқыту: Қызметкерлердің қатысуы 95% құрайды.
- осы салаларда кім және қандай міндеттер атқарылуы керек: коми,
официанттар, бармендер, капитан, аспазшы, бас официанттар, банкет
менеджері, сусындар мен тағам менеджері;
- қонақ қалай қарсы алынады, тапсырысты дұрыс қабылдау, ыстық және
суық тағамдарды қалай ұсыну керек;
- тиімді официанттарға айналу, асханада қалай сөйлесу керек, ас мәзірін
тез қалай үйрену, кешкі арнайы аста қалай қызмет көрсету керек;
- Қызмет көрсету және сервис туралы барлық ақпарат егжей-тегжейлі
жазбаша және ауызша нұсқаларында ұсынылды. Сондай-ақ, тәжірибеде
бақылауда
болды.
Ас үй бөлімі: Қызметкерлердің қатысуы орташа есеппен 80%.
- гигиенаның жалпы ережелері;
- суық және диффузиялық шкафтар жабдықталған және температураны
бақылаудан өтті;
- тамақ өнімдерін бөлек ұстау туралы арнайы мәселе қозғалды мәселен: ет,
тауық, балық және т.б .;
- ресми автокөлік құралдарында тазалықты қалай дұрыс сақтау керектігі
түсіндірді;
- сақтау шарттары мен пайдалану шарттары түсіндірілді;
- азық-түлікті сақтау (құрғақ азық) және қандай азық түліктер бір бөлмеде
сақтау керек екендігі анықталды;
- ас үй құрал-жабдықтарын қалай қолдануға болатындығы және қандай
жағдайларда колдану керек екендігі түсіндірілді;
- Мәзірдегі бірқатар жұмыстар орындалды. Таңғы ас мәзірі жақсарды және
байытылды;
- түсіндірілді: банкет ас мәзірі дегеніміз не, ол қалай дайындалады, қалай
қызмет көрсетіледі, өзінідік өнімнің құны қалай есептеледі;
- персоналға қызмет көрсету және киімнің жалпы тазалығын сақтау;
- қонақ үйлердің барлық әлемдік стандарттарының аясында «Тағамдар
қандай болуы керек?» тақырыбында презентация өткізілді және оны егжейтегжейлі зерттелді. Тұтастай алғанда, әлемдік стандартты толыққанды түсіну
және түсіну үшін үш айға созылатын жаттығу қажет деп ойлаймын.
Сату бөлімі: Қызметкерлердің қатысуы орташа есеппен 100%.
- түсіндірілді: сату саясаты мен әдістері;
- Қалайша аймақтық көшбасшы болу;
- клиенттердің тізімін / мұрағатын қалай құру керек;
- «Келушілерге қанша уақыт бөлу керек? Қонақтаға неше уақыт бөлу
керек?;
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- Сіз жәрмеңкеге және шоу-бағдарламаларға қатысу кересіз?пайдасы
қандай?
- жарнама және промоутерлердің пайдасы;
- бюджет дегеніміз не? Қалай дайындалуға болады?

Қонақүйдің қызметкелеріне өткізген сабақ
3. Басқарудың
жаңа
әдістерін,
өндірістік
технологияларды,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар:
Асхана бөлімі:
Тұтастай алғанда, ас үй нашар ұйымдастырылған, бірақ оны да дұрыстап
қарау керек. Сақтау және жалпы тазалау бағдарламасына: суық және тамшылы
шкафтарға көбірек назар аудару керек. Меню 5 жұлдызды қонақ үй үшін өте
жақсы емес, тұсаукесері жақсы болуы мүмкін, таңғы ас жақсы емес, ол
байытылуы керек.
Олардың ыдыс жуғыш машиналары бар болса да, олар әлі де
қолдарымен ыдыс-аяқты жуып, біраз уақыт бақылауға тура келді, сондықтан
қызметкерлер ескі әдеттер әдеттерін қалдырды
Қызмет көрсету мен ас үйдің арасындағы автоматтандырылған жүйе
пайдаланылмайды, себебі бұл қақтығыстардың болмауы ас үйдің өнімдері мен
шығысы клиенттің бастапқы көзқарасына және тілегіне сәйкес келмеуі мүмкін.
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Сату бөлімі:
Жалпы, бұл жақсы ойластырылған бөлім, бірақ мұрағаттау және есеп
беру ең жоғары деңгейде емес, жергілікті жерде болудан туындаған факторлар
бар. Бірақ сату бөлімі компанияның көрме аймағында, агенттіктерде, арнайы
кеңселерде және тіпті көрме алаңдарында орналасуы керек, сондықтан олар өте
тиімді деп айтуға болмайды.
4. Автоматтандыру және оңтайландыру, жобаны басқару және бизнеспроцестерді ұсынымдар:
Сату бөлімі мен қабылдау бөлмесінің үйлестіруі мен өзара байланысы
қажет.
Сату бөлімі сенімді және жақсы жүйелеу керек.
2) Кәсіпорын: «Достар Company LTD» ЖШС
Орналасқан жері: Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы
Бағдарлама қатысушысы: Тимур Абдыкаримов
Кәсіпорын айналысады: қонақ үй қызметтерін ұсыну
Қажетті сараптамалық көмек: Қонақүй өнеркәсібінде көп жылдық тәжірибесі
бар сарапшы қажет. Басқаруды ұйымдастыру қажет. Қонақ үй кешенін басқару
бойынша кеңес беру және оқыту. Аймақтағы туризмді дамыту және
көрсетілетін қызметтер сапасын арттыру.
Сарапшылардың миссия өткізген мерзімі: 2018 жылдың 16 және 27 шілде
аралығы
1. Кәсіпорынның мәселелерін диагностикалау және анықтау
Жалпы әсер: Отельдің барлық бөлімдері мен бөлімшелерін зерттеу барысында,
қонақүйдің әлемдік стандарттарына сәйкестендігіне сүйене отырып, «Достар»
қонақ үйін салыстыру үшін, қонақ үй персоналын басқарудағы және қонақ үй
деңгейінің дамуының жалпы динамикасында тиісті бағытқа ие болу керек.
Осы мәселелерді ұқыпты басқару және қызметкерлерді тиісті бақылау арқылы
шешуге болады.

Қонақүйдің сыртқы келбеті
Қонақүйдегі мәселелер:
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Әр қабатта қызмет көрсетілетін қызметтер және қызмет көрсету
бөлмесі:
- қонақ бөлмесінің стандарттарына сәйкес келмейді, кадрлар дұрыс
даярлау әдісі жоқ, күнделікті есептер-қисаптар жоқ, байланыс және байланыс
жүйесіндегі мәселелер жоқ;
- тазалық пен тазалау жақсы деңгейде.
Қабылдау:
- қарым-қатынас проблемалары, есеп берудің болмауы, баға саясатының
болмауы.
Қызмет көрсету бөлімі:
- іскерлік білімнің жетіспеушілігі, қызмет көрсету ережелерінің
жетіспеушілігі, ақпараттың жетіспеушілігі, жүйенің жоқтығы, асхана мен
қызмет көрсету проблемалары, қызмет көрсетудің қажетті білімдерінің және
олардың стандарттарының жоқтығы, қонақтар мен қонақтармен қарымқатынаста болмауы барларда біркелкі болмауы.
Ұзақ және ұзақ дайындық жаттығуды қажет етеді.

Сарапшымен түскен сурет

Асхана бөлімі:
- тұтастай алғанда ас үй гигиеналық таза емес деп санауға болады;
- тазалау және тазалау бағдарламалары жоқ;
- сақтау ережелері қонақ үй стандарттарына сәйкес келмейді;
- мәзір үш жұлдызды қонақ үйге сәйкес келмейді;
- қызмет дұрыс көрсетілмейді;
- таңертеңгі таңғы ас жоқ (таңғы ас мәзірін жетілдіру керек және оны
жалпы бағаға қосу керек);
- қолданылған ыдыс-аяқ қолмен жуылады;
- персоналды оңтайландыруды қажет етеді.
2. Семинар / тақырып бойынша тренинг:
Әр қабатта қызмет көрсетілетін қызметтер: қызметкерлердің орташа
есеппен 35% болуы тиіс.
28

- бөлмені тазарту әдісі;
- бөлмеге кіру және қонақ бөлмесіне есікті соғу;
- жабық үстелге арналған арбаларды қалай дайындау керек және оны қалай
қарау керек;
- қарым-қатынас жасау және қызметкерлермен байланыста болу;
- келушілердің жоғалған заттарымен қалай күресуге болады;
- бөлмелер туралы есептерді қалай жасау керек;
- дайындалған бөлмелері туралы есеп беру.
Қонақ үй стандарттары ауызша және слайдтармен түсіндірілді, қонақ үй
стандарттары жасалды, визуальды бейнероликтер жасалды, білікті
қызметкерлердің қатысуымен, бақылауға және үйренуге дайын болды.
Қабылдау бөлімінде оқыту: Қызметкерлердің қатысуы орта есеппен 90%
құрайды.
- ресімдемені рәсімдеу;
-Қабылдаудың және басқа да тиісті бөлімдердің маңыздылығы
түсіндірілді;
- қонақтарды қабылдауға арналған қажетті стандарттар әзірленді. Кім бар
(Bellboy, Bell Captain, Doormen) және олардың міндеттері;
-әлемдік қонақ үй қызметтерінің ережелері мен стандарттары бөлек
түсіндірілді (ауызша және слайдтарда);
-талқылануы мүмкін проблемалар туындаған кезде белгілі болуы керек
тақырыптар.
-тұтастай персонал мақсатты, қабілетті, бірақ осы саладағы тәжірибе мен
ұқыптылықпен оқыту қажет.
Қызмет көрсету бөлімі: Қызметкерлердің орташа есеппен 25%.
- осы салаларда кім және қандай міндеттер атқарылуы керек: Коми,
даяшылар, бармендер, капитан, аспазшы, бас даяшылар, банкет менеджері,
сусындар мен тағам менеджері;
- қонақ қалай қарсы алынады, тапсырысты дұрыс қабылдау, ыстық және
суық тағамдарға қалай дұрыс қызмет көрсету;
- асханамен қалай байланысу, мәзірді қалай үйрену, түскі асқа қалай
қызмет көрсету керек екендігі туралы толық түсіндірілді;
- Қызмет көрсету және қызмет көрсету туралы барлық егжей-тегжейлі
ақпарат жазбаша және ауызша түрде ұсынылды. Сондай-ақ, практикада
бақыланды.
Асхана бөлімі: Қызметкерлердің орташа есеппен 30%.
- гигиенаның жалпы ережелері жүргізілді;
- суық және диффузиялық шкафтар жабдықталды және температураны
бақылаудан өтті;
- тамақ өнімдерін бөлек ұстау керек: ет, тауық, балық және т.б.;
- жұмыстың автокөлік құралдарында тазалықты қалай дұрыс пайдалану
керектігін түсіндірді;
- сақтау шарттары мен пайдалану шарттары түсіндірілді;
- азық-түлікті сақтау (құрғақ азық) бір бөлмеде сақтау керек екендігі
анықталды;
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- ас үй құрал-жабдықтарын қалай қолдануға болатындығы және қандай
жағдайларда;
- Мәзірдегі бірқатар жұмыстар орындалды. Таңғы ас мәзірі жақсарды және
байытылды;
- банкет мәзірі дегеніміз не, ол қалай дайындалған және қызмет көрсету
туралы түсіндірілді. Бұл үшін өнімнің өзіндік құны есептеледі;
- персоналға қызмет көрсету және киімнің жалпы тазалығы қажет болғанда
өңделді;
- қонақүйлерге арналған барлық әлемдік стандарттарға байланысты
«Тағамдар қандай болуы керек?» тақырыбында презентация өткізілді және оны
егжей-тегжейлі зерделенді. Тұтастай алғанда, тұтастай халықаралық
стандартты толығымен түсіну және түсіну үшін үш айға созылатын зерттеуді
қажет деп есептеймін.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндірістік технологияларды,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар:
Сату бөлімі мен қабылдау бөлмесінің үйлестіруі мен өзара байланысы қажет.
Сарапшы: Гызылгюль Валибакова
Валикова Гызылгюль 3-6 жас аралықтарында
балаларға ағылшын тілінен сабақ беру бойынша
және халықаралық клиенттерге бизнесті жүргізу
бойынша кеңес беру тәжірибесі бар (General
English).
Мамандығы: ағылшын тілі мұғалімі.
Кеңес беру тақырыбы: Студенттердің ауызша
сөйлеуін дамыту үшін ағылшын тілі сабақтарының
тиімділігін арттыру.

3) Кәсіпорын: «Бак-нур Бобек» балабақшасы
Орналасқан жері: Қызылорда облысы, Тереңөзек ауылы
Бағдарлама қатысушысы: Актоты Абдуова
Кәсіпорын айналысады: білім беру саласы
Кәсіпорынға сараптама көмегі қажет: Компанияға кішкентай балаларға
ағылшын тілін үйрету бойынша сарапшы көмек қажет.
Сарапшылардың миссия өткізген мерзімі: 2018 жылдың 2 және 13 шілде
аралығы
1. Кәсіпорынның мәселелерін диагностикалау және анықтау:
Кәсіпорынның материалдық базасы толтырылуы керек, себебі қазіргі
уақытта дидактикалық материалдар ғана дамып келеді.
2. Семинар / тақырып бойынша семинар:
Компания үшін «Young Learners» тақырыбына арналған семинар
өткізілді. Семинар барысында балалардың сөздік қорын қалай арттыру керектігі
талқыланды. Семинарға оқытушылар және кәсіпорын басшылары қатысты.
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Содан кейін сабақ барысында балаларға қызығушылық деңгейін
жоғарылату мақсатында сабақты ұйымдастыру бойынша басқа семинар
ұйымдастырылды. Сарапшы 5-6 және 4-5 жас аралығындағы балалардың
психологиялық сипаттамаларын ескере отырып, бағдарлама жасады. Дайындық
тобының балаларына 30 минут бойы екі-үш сабақ өткізілді.
Содан кейін сарапшы өз әдістерін қолданып, балаларды белсенді түрде
тартуды, ойындарды, әндерді, карточкаларды қолданып, сабақты сабақты қалай
ұйымдастыруға болатынын көрсетті. Сыныптар тек ағылшын тілінде
жүргізілді. Сабақтар барысында бір күн бойы үйренген сөздер, сөйлемдер мен
сөйлеу үлгілері, сондай-ақ жаңа материалды таныстыру және ойындарды, әндер
мен жаттығулардың көмегімен бекіту туралы егжей-тегжейлі түсініктеме
берілді.
Ойын элементтері жаңа сөздерді беру кезінде сабақ жүргізудің әрбір
кезеңінде үлкен орын алады. Әр сабақта өткен күннің қайталануы, сондай-ақ
бұрын зерттелген материал болды. Әр сабақта балалардың дұрыс айтылу
дағдыларын дамытуға назар аударылды. Балалардың жас ерекшеліктерін ескере
отырып, оқытудың «импликативті әдісі» пайдаланылды.
Соңғы күні сарапшы емтихан түрінде сабақ өткізді, балалар барлық
сұрақтарға сәтті жауап берді.
Тренингтен кейін практикалық кеңестер берілді.

Сарапшының балалармен жұмысы
3. Автоматтандыру және оңтайландыру, жобаны басқару және бизнеспроцестерді ұсынымдар:
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Кішкентай баланың ойлау қабілеті жақсы дамыған. Оның үйреткен
нәрселері ұзаққа созылған. Бірақ нашар дамыған жады. Бала тілдің материалын
барлық блоктарда есте сақтауға қабілетті. Бірақ бұл тек тиісті орнатуды
жасаған жағдайда ғана болады және ол осы немесе сол материалды есте
сақтауына өте маңызды. Бұл оңай ойын.
Ойында табысқа жету үшін баланың осы немесе басқа сөздік әрекеттерді
жүзеге асыруы қажет болса, онда ол күш-жігерсіз дерлік ұғып алады. Ойынды
меңгеру үшін керемет табиғи жағдайлар жасалынады. Балаға арналған бұл
жаста ересектер әлемімен танысу тәсілі - білудің тәсілі. Сондықтан сыныптар
ойынның атмосферасы біріншіден соңғы минутқа дейін басқарылатын етіп
салынған. Сабақтар ережелері бар ойындар, рөлдік, когнитивтік,
лингвистикалық ойындардың түрлі нұсқаларын қамтиды. Ойынға неғұрлым
көп балалар қосылса, білім алу неғұрлым табысты болады. Әрбір сабақ
коммуникация сабағы ретінде жасалынады, сондықтан балалар өз күштерінің
нәтижесін мүмкіндігінше тез сезінеді.
Сыныпта коммуникативті ортаны құру үшін барлық балалардың жоғары
белсенділігін сақтау қажет. Тіпті үндемегендер де ортаға шығару, мақтауға
және тіпті сәл табысқа жетуімен бір-бірінен айырмашылығы болуы керек.
Оларға жетістік сезімін сезіну қажет, өйткені тіл үйренуге деген қызығушылық
сәттілік сезімін жоғалтқан кезде жиі жоғалады. Уақыт өте келе олар өздерінің
күштерін жұмылдырып, қабілетті балаларды қуып жетуге тырысатын нақты
міндеттерді шешу үшін маңызды. Дарынды балаларға ой мен қиял жұмысын
қосатын тапсырмалар берілуі керек.
Шет тілі сабақтарына ерте жастан қолайлы болудың тағы бір себебі бар.
Бала кешірек болса, ана тілінде лексиканы неғұрлым аз. Мәселен, ағылшын
тілін игеру, ол өзінің туған және шет тілдеріндегі мүмкіндіктер арасындағы
үлкен айырмашылықты сезінбейді, ал оның жетістікке жетуі ересектерге
қарағанда жарқын болады.
Бұдан басқа, балабақшада ән айту, пазлдарды шешуге, сөздер мен
суреттермен карталарды жинауға, арнайы білім мультфильмдерін қарауға кеңес
берілді. Сәбилердің өте тез шаршағанын есте ұстаған жөн - стандартты сабақ
әдетте 30 минутқа созылады. Балаларға демалу және көңіл көтеруді беру мысалы, кез келген физикалық жаттығу жасау өте маңызды.
Жаңа ақпаратты жақсырақ есте сақтау үшін нәрестелер бейне, әндер,
суреттер, санақ, ойынға арналған нысандар, басқатырғыштар және т.б.
қамтитын есту және көрнекі қолдауларға мұқтаж. Оқулықтар мен барлық оқу
материалдары жарқын, қызықты, оқуға оңай болуы керек. Барлық жағдайлар
мен әңгімелер мифтік немесе анимациялық кейіпкерлердің қатысуымен
ертегілер түрінде ұсынылуы керек.
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4) Кәсіпорын: «Прогресс» шағын оқыту орталығы.
Кеңес беру тақырыбы: Студенттердің ауызша сөйлеуін дамыту үшін ағылшын
тілі сабақтарының тиімділігін арттыру.
Орналасқан жері: БҚО, Зеленовск ауданы, Переметное ауылы.
Бағдарлама қатысушысы: Орталық басшысы – Хабибуллаева Жанар
Шарафаддиновна.
Кәсіпорын айналысады: Шетел тілдері саласындағы ересектер мен балаларға
арналған білім беру қызметтері.
Кәсіпорынға сараптама көмегі қажет: Ағылшын тілінің ауызша сөйлеу
әдістерінің болмауына байланысты проблемаларды шешу.
Сарапшылардың миссия өткізген мерзімі: 2018 жылдың 4 және 15 маусым
аралығы

Сарапшының БҚО Өңірлік палатаның және «Прогресс» шағын оқу
орталығының басшылығымен түскен суреті

1. Кәсіпорынның мәселелерін диагностикалау және анықтау:
Предприятие предоставляет образовательные услуги по изучению
английского языка детям и взрослым. Обучающиеся в основном получают
знания через такие навыки, как письмо, чтение, устная речь, аудирование.
Материальная база, учебники, учебная программа, техническая
оборудования по обучению языка, у Центра находится на хорошем уровне, тем
не менее, в процессе преподавания устной речи английского языка существует
ряд проблем:
- недостаточность практики устной речи учащихся;
- недостаточность методов обучения устной речи английского языка;
- отсутствие материалов по изучению устной речи языка.
2. Семинар / тақырып бойынша тренинг:
Компания үшін «Ағылшын тілін үйрету үшін мотивация» негіздері
бойынша семинар өткізілді. Семинар ағылшын тілінде күрделі болмай-ақ,
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ағылшын тілінде қалай сөйлеу керектігін талқылады. Семинарға оқытушылар,
дәрігерлер, студенттер және кәсіпорын жетекшісі қатысты.
Содан кейін кәсіпорын ұжымы тәжірибелік тапсырмаларды орындады.
Біріншіден, сарапшы оқушылар арасында ауызша сөйлеуді дамыту әдістеріне
баса назар аударып, оқытудағы заманауи үрдістерді қолдануда тиімді болатын
кітаптарды талдады.
Содан кейін сарапшы ағылшын тілін оқытуда жеке тәжірибені пайдалана
отырып, белсенді сабақтар жүргізді, ұсынылған өзгерістер мен кәсіпорындарда
белгіленген ережелер арасында негізгі жанжалдар тіркелген. Содан кейін
сарапшы ересектер мен балалармен сөйлесуді қалай жүргізу керектігін көрсету
үшін ауызша жаттығулар өткізді. Тренингтен кейін практикалық кеңестер
берілді.

Сарапшының медицина қызметкелеріне, мектеп оқушыларына, бүлдіршіндерге
және жасөспірімдерге өткізген семинарлары

3. Автоматтандыру және оңтайландыру, жобаны басқару және бизнеспроцестерді ұсынымдар:
Әдетте қызықты және қызықты ағылшын тілін үйрену оқулықтарды
жаттап, монотонды жаттығулар жасаудан әлдеқайда тиімді. Сабақтарды
ұйымдастыруға дұрыс көзқарас қажетті нәтижеге қол жеткізуге көмектеседі, ал
оқу процесінің өзі ыңғайсыз болады.
Қызықты оқу құралы қандай болуы керек?
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• Әртүрлі. Сабақтарда сабвуферлік емес оқулықтарды қолдануға кеңес
берілді, бірақ интерактивті жаттығулар, аудио және видео материалдар,
интернет технологиялары, ойын элементтері.
• Жеке. Мұғалім оқытуды студенттің сипаттамаларын, қызығушылығын
және қызығушылығын ескеретін етіп қалыптастыра алады. Бұл сыныптарға
деген қызығушылықты ғана емес, олардың тиімділігін де айтарлықтай
арттырады.
Сөйлеуге арналған ұсыныстар:
Сөйлеуді жақсарту үшін сабақты тек ағылшын тілінде жүргізуге, сонымен
қатар ағылшын тілінің әртүрлі деңгейі бар студенттерге аптасына кем дегенде
бір рет сабақ өткізу керек. Тілдік сөйлесу клубына шығу тілдік қарымқатынастан қорқу кедергісін жеңеді. Клубта бір уақытта бірнеше
сұхбаттасушылар бар, олармен диалог немесе пікірталас түрлі тақырыптарда
болуы тиіс. Сонымен қатар, ағылшын тіліндегі оқулықтар, ойындар және
сөйлеу тілін жетілдіруге арналған басқа да материалдар ұсынылды.
5) Кәсіпорын: «Смартум» зияткерлік даму орталығы
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы
Бағдарламаның қатысушысы: Дарбаева Диана
Кәсіпорынның қызметі: әртүрлі бағыттағы білім беру бағдарламалары
Кәсіпорынға сараптама көмегі қажет: ағылшын тілінің ауызша сөйлеу
әдістерінің болмауына байланысты мәселелерді шешу.
Сарапшылардың миссия өткізген мерзімі: 2018 жылдың 18және 29 маусым
аралығы

Сарапшының Ақтөбе облысының Өңірлік палата
қызметкерлерімен бірге түскен суреті

1. Кәсіпорынның мәселелерін диагностикалау және анықтау:
«Smartum» зияткерлік даму орталығы балалар мен ересектерге арналған
тілдік курстарды ұсынады. Педагогикалық ұжым жақсы жұмыс тәжірибесі мен
терең біліммен ерекшеленеді. Орталықтың материалдық-техникалық
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жабдықтары өте жақсы, барлық қажетті әдебиеттер бар және оған мұғалімдер
мен студенттерге қолжетімділік беріледі. Дегенмен, кез-келген кәсіпорында
сияқты, студенттер мен студенттердің сөйлеу тәжірибесінің жоқтығы, олардың
арасында шақырылған тасымалдаушылар арасындағы сөйлесуді бастау үшін
тілдік тосқауыл сияқты кемшіліктер бар, бұл мұғалімдердің оқыту әдістерінің
жетіспеушілігін көрсетеді.
2. Семинар / тақырып бойынша тренинг:
Кәсіпорын үшін «Young learners» (Жас оқушылар) тақырыбына арналған
семинар
өткізілді.
Орталықтың
оқытушылары
мен
кәсіпорындар
басшыларының қатысуымен өткен семинарда балалар сөздік қорын қалай
арттыру керектігі талқыланды. Келесі сабақта сабақтарды ұйымдастыру
бойынша басқа семинар өткізілді, сонымен қатар студенттер мен студенттердің
барлық сыныптағы белсенді іс-әрекеттерге деген жоғары қызығушылығын
сақтады. Кәсіпорын ұжымы сарапшы ұсынған практикалық тапсырмаларды
орындады.
Сондай-ақ, ағылшын тілінің мұғалімдері сарапшының қатысуымен
әдебиеттер мен оқыту әдістерін пайдаланып, өздерінің ұсынымдарын одан әрі
жетілдіру үшін жағымды және жағымсыздығын атап өтті.
Сарапшы оқушылар мен студенттерді белсенді түрде тарта отырып, өз
білімін және техникасын ойын түрінде пайдалана отырып, сабақты өткізді,
практикада сабақты дұрыс ұйымдастыру, балаларды да, ересектерді де
қызықтыруға, оқу үдерісіне қатысуды көрсетті. Сарапшы шет тілін зерттеудегі
негізгі жанжалдардың бар екенін атап өтті.
Бұдан басқа, сарапшы тыңдаушылар мен басқа да мұғалімдердің
қатысуымен өздерінің дағдыларын жетілдіруге арналған коллоквиум
клубтарын өткізді.

Сарапшылардың балаларға өткізген тренингі

3. Сабақтарды ұйымдастырудың жаңа әдістерін енгізу бойынша
ұсынымдар:
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Әдетте қызықты және қызықты ағылшын тілін үйрену оқулықтарды
жаттап, монотонды жаттығулар жасаудан әлдеқайда тиімді. Сабақтарды
ұйымдастыруға дұрыс көзқарас қажетті нәтижеге қол жеткізуге көмектеседі, ал
оқу процесінің өзі ыңғайсыз болады.
Қызықты сабақ қандай болуы керек?
- әртүрлі, тәжірибелі мамандар сабақсыз оқулықтарды қолдануға кеңес
берді, бірақ интерактивті жаттығулар, аудио және бейне материалдар,
интернет-технологиялар, ойын элементтері;
- жеке тұлға, мұғалім оқуды студенттің сипаттамаларын, оның
қызығушылығын және қызығушылығын есепке ала отырып жасай алады,
мұның өзі сыныптарға қызығушылықты ғана емес, олардың тиімділігін де
арттырады.
Сөйлеуді жетілдіру үшін ағылшын тілінде сабақ жүргізу керек. Әр түрлі
деңгейдегі ағылшын тілінде сөйлейтін студенттер үшін аптасына кем дегенде
бір рет әңгіме клубтарын ұйымдастыру ұсынылады.
4. Автоматтандыру және оңтайландыру, жобаны басқару және
бизнес-процестерді ұсынымдар:
Тілдік сөйлесу клубына шығу тілдік қарым-қатынастан қорқу кедергісін
жеңеді. Клубта әртүрлі тақырыптар бойынша диалог немесе пікірталас
өткізілетін бір уақытта бірнеше сұхбаттасушы қатыса алады.
Сарапшы оқушылар мен студенттерге сөздік, сөйлеу және оқуды
кемінде аптасына бір рет оқуға арналған тілдік сабақтарды өткізуді ұсынды.
Сөйлеуді жетілдіру үшін, белсенді қатысатын кітаптарды пайдалануға болады.
Бұрғылау сабақтарды болдырмау үшін сабақтардың көп бөлігін көңілді
белсенді түрде өткізу керек, бұл оқу орталығының қызметіне оң әсер етеді.

Сарапшының мекеме басшысымен бірге түскен суреті
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Сарапшы: Ертан Акер
Ертан Акер аяқ киім тігу саласында 26 жыл
тәжірибесі бар, сонымен қатар түрлі мезгілде
(жаздық, қыстық ерлер мен әйелдер аяқ киімін
тігу) зауыттық және жеке тапсырыс бойынша
тігетін жеке кәсіпкер болып табылады.
Мамандығы: аяқ киім өндіруші
Консультациялардың
тақырыптары:
стилистиканың, психологияның және түстерді
қабылдаудың, түсінің, материалтанудың білімін
дамыту. Сән үрдістерін қадағалау және
қызметкерлердің кәсіби деңгейін арттыру.
6) Кәсіпорын: «Ибраимов А.А.» ЖК
Орналасқан жері: Шымкент қаласы
Бағдарламаға қатысушы: Закир Ибраимов
Кәсіпорынның қызметі: аяқ киім өндірісі
Кәсіпорынға сараптама көмегі қажет: Былғары аяқ киімді өндіруге
мамандандырылған маман қажет. Өндірісті жетілдіру және жаңғырту үшін
сараптама көмегі қажет. Сондай-ақ халықаралық тәжірибеге сүйене отырып,
жаңа технологияларды енгізу және аяқ киім өндірудегі қазіргі заманғы үрдістер
туралы енгізу.
Сарапшылардың миссия өткізген мерзімі: 2018 жылдың 25 маусымы мен 6
шілде аралығы
1. Кәсіпорынның мәселелерін диагностикалау және анықтау:
Сарапшының өндірістік бөлімге келгенінде алғашқы әсерлер,
машиналар мен материалдар барлық жерде шашырап, бәрі іс жүзінде орынсыз
болды және кез-келген деңгейлі жүйемен автономды жұмыс істеді.
Сарапшы барлығы қалай жұмыс істеу керек екенін айтып, жұмыс
жүйесін құрастырды. Сарапшы келгеннен кейін кәсіпкер Стамбулдан
материалдарға тапсырыс берілді. 3-4 күннен кейін материалдар келіп түсті.

«Заря» брендінің өнімі
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2. Семинар/тақырып бойынша тренинг
Ең алдымен, сарапшының ұсынатыны - тек шынайы былғарыдан
материалдарды сатып алу. Сенсорлық хромға жұмсақ әрі жағымды, жоғары
сапалы өңдеу ыңғайлы болып келеді. Сарапшы «барлық аяқ-киімнің рамасын»
ұстайтын және мерзімінен бұрын деформациядан қорғайтын, шашақтардың
тығыздығына және таңдаулы аяқ киімнің артқы жағына назар аударуды айтты.
Жасанды былғарыдан жасалған аяқ киімдерден аулақ болуға тырысып,
«арзандықтан» қаншалықты тартымды болса да, «эко-былғары» деп атауға
сәнді болғанын ескертті. Аяқ киім қысқа мерзімде шыдамай, тез арада
жабылып, жыртылып қалады, олар сондай-ақ аяқтардың денсаулығына зиянды
әсер етеді (ревматизмді, жалпақ аяқтарды, саңырауқұлақтарды алу қаупі
бар), өйткені олар ең сапасыз және жасанды компоненттерден жасалады.

Сарапшының қызметкерлермен жұмыс барысы
3. Басқарудың
жаңа
әдістерін,
өндірістік
технологияларды,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар:
Сарапшы алдымен ағындарды мұқият таңдауға кеңес берді. Ол
қалыңдығы 0,5-1 см қалыңдықтағы нейлон жіптері аяқ киім үшін сатылатынын
айтты. Капронның иірілген жіптерінен басқа, оны бірнеше бөлек жіпке бөліп,
сымды қолданған жөн. Ұзындығы 50 см-ге дейін болатын тігіс тігу үшін
жарайды, ол ұзақ уақыт бойы жұмыс уақытын арттырады, себебі оны басқаруға
ыңғайсыз.
4. Автоматтандыру және оңтайландыру, жобаны басқару және бизнеспроцестерді ұсынымдар:
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Сарапшы Стамбұлда бес жерден маркалар, үлгілері мен пішіндері, модельдік
тумбалар, сол модельдердің үлгілері, аяқ киімдер, әртүрлі былғары, бөренелер
мен бояулар сияқты қажетті материалдарды алатын жердерді айтып кетті.
7) Кәсіпорын: «Жамал-а» ЖШС
Орналасқан жері: Ақтау қаласы
Бағдарлама қатысушысы: Марат Қадыров
Компания айналысады: аяқ киім өндіру
Компанияға сарапшы көмегі қажет: былғары-қорғаныс аяқ киімдерін
өндіруге арналған технологиялық операцияларды жаңғыртуға, шребельдік
жолмен табанның тікелей қозғалысымен (конвейердің қытай инжекционды құю
желісі). Кездейсоқ аяқ киімнің (слипоны, макасин, эспадрилья) өндіру
технологиясы бойынша кеңес беру қажет.
Сарапшы миссиясын көрсету мерзімі: 2018 жылдың 11 маусымы мен 22
маусым аралығы
1. Кәсіпорынның проблемаларын диагностикалау және сәйкестендіру:
Семинарда сарапшылардың айтуынша, бірқатар кемшіліктер бар:
- олар әрқашан бір жерде жұмыс істейді, бірақ семинар жұмыс істемеуі
керек;
- Семинардағы жарықтың жарық деңгейі өте төмен, жарық жеткілікті
болуы керек;
- аяқ киім тазалау дерлік жоқ.
Аяқтың жылтырлығы - бұл сақталуға қажетті аса маңызды нәрсе, мұны
сарапшы хабарлаған. Жоғарыда көрсетілген жағдайларды аяқ киім сапасы
жақсы болуы үшін семинарларда сақтау керек. Бұдан басқа, сарапшыға сәйкес
жеткіліксіз деңгейде материалдарды басқару (тұтыну) және қадағалау
модельдері. Сарапшы Түркияда орналасқан аяқ киім дүкендерінің деңгейлері
туралы білетінін айтты.

Оқыту процесі
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2.

Семинар / тақырып бойынша тренинг:

Сарапшы өндірістегі аяқ киім өнімдерін тазалаудың қажетті процестері
бойынша кәсіпорын қызметкерлеріне арналған тренинг өткізді.

Қызметкерлермен сарапшылармен жұмыс жасау
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндірістік технологияларды,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар:
Сарапшы кейбір процестерді / жабдықтарды бөлуге кеңес берді (бөлгіш,
санауыш, қоңырау бөлек болуы керек). Сонымен қатар, жұмыс орындарын
қамту жеткілікті болуы тиіс. Арнайы жіптерді 3, 4, 6-пішінде пайдалану
ұсынылады, олар да жеткізілімде болуы керек. Кәсіпорын басшыларына
хабарлаған жұмыс кестесінде кейбір кемшіліктер мен әлсіз жақтар бар.
4. Автоматтандыру, ұйымдастыру, оңтайландыру, жобаларды
басқару және бизнес-процестерді басқару бойынша ұсыныстар:
Сарапшы былғарыдан жоғары сапалы құралдар мен материалдарды
сатып алуды ұсынды, ал қажет болған жағдайда түрік өндірушілерінің көмегіне
уәде берді.
Сарапшы: Махмут Шишман
Сарапшы теріден жасалған бұйымдар мен аяқ киім сатумен
айналысатын 20 жылдан астам тәжірибесі бар. Былғары
аяқ киім импортында Қазақстан нарығындағы тәжірибесі
бар.
Мамандығы: аяқ киім, аяқ киім өндіруші
Консультация тақырыбы: стилистиканың,
психологияның және түстерді қабылдаудың, бояудың,
материалтанудың білімін дамыту. Сондай-ақ, сән
үрдістеріне мониторинг жүргізу және кәсіпқойлық
деңгейін дамыту.
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8) Кәсіпорын: «Shoes Republic» ЖШС
Орналасуы: Алматы
Бағдарламаға қатысушы: Раманкулов Д.К.
Компания былғарыдан жасалған аяқ киімді өндіруге қатысты
Компанияға сарапшы көмек қажет: ірі кәсіпорындарда тәжірибесі бар және
толық өндірістік циклмен аяқ киім өндірісін масштабтау саласында сарапшы
қажет.
Сарапшы миссиясын көрсету мерзімі: 2018 жылдың 9-шы мен 20-шілде
аралығында

«Shoes Republic» ЖШС өндірістік базасы

1.
Кәсіпорынның
проблемаларын
диагностикалау
және
сәйкестендіру:
Өндірістік циклді оңтайландыру және өндірістік процесті ұйымдастыру,
өндірістік персоналдың техникалық дағдыларын үйрету үшін компанияға
сараптама қажет.
Компания ерлердің аяқ киімін шығарады. «Shoes Republic» ЖШС - бұл
аяқ киім сататын және сонымен бірге сатылатын аяқ киім компаниясы.
Компания әр түрлі аяқ-киім машиналарына инвестиция салу арқылы өзінің
өндірістік желісін дамытуды және өндіріс бөлімін жаңартуды қалайды.
Өндірістік желіні үлкен алаңға көшіру жоспарланып отыр, жаңа өндіріс пен
монтаждау желісі қазірдің өзінде тапсырыс берілді. «Монобренд» аяқ киімін
әзірлеу процесінде түсінік.
1) Қазіргі өндіріс пен дүкен толығымен бөлек болуы керек (өндіруші /
сатушы).
2) Педагогикалық кадрларды басқару және бақылау үшін шебері
тағайындалуы керек.
3) Олар жинауға және өнімді жинауға жеткіліксіз дайындықты жасады.
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«Атамекен» ҰКП қызметкерлерімен кездесу

2. Семинар / тақырып бойынша тренинг:
- Өндірістік бөлімшені басқару үшін жаңа бизнес моделі талданды және
дамыды;
- қоймаларды басқару және аяқ-киім бөлшек сату қорларын басқару
бойынша бірқатар жұмыстар жүргізілді, «CRM» тақырыбы бойынша
тренингтер өткізілді;
- Өндірістік бөлімнің бизнес-жоспары егжей-тегжейлі қаралды және
егжей-тегжейлі талданды. Сонымен қатар, оқу жоспары жылдық, маусымдық
және ай сайын толық сипатталған;
- Сіздің жеке маркаңызды қалыптастыру үшін бренд менеджментінің
бірқатар тренингтері өткізілді;
- Өндірістік бөлімде қойма мен қорларды басқару бойынша бірқатар
жұмыстар жүргізілді;
- шығындарды зерттеу және табу және материалдық ағып кетуді
анықтау үшін процесс жүргізілді;
- Өндірістік қадағалау жүйесімен бірқатар проблемалар жойылды,
компания пайдаланатын жүйе жеткіліксіз және дұрыс емес.

Жұмыс процесі
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3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндірістік технологияларды,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар:
«Монобренд» аяқ киімін әзірлеу процесінде түсінік. Былғары аяқ
киімнің әртүрлі түрлерінің тұжырымдамасына практикалық ұсыныстар берілді.
«Маркетингті басқару» ынталандыру бойынша ұсыныстар.
Сіздің жеке маркаңызды қалыптастыру үшін бренд менеджментінің
бірқатар тренингтері өткізілді.
CRM тақырыбында қойма менеджменті және аяқ киім бөлшек сауда
қорлары бойынша ұсыныстар жасалды.
Сапа менеджменті жүйесі құрылды.
Өндірістік бөлімнің жаңа моделі үшін арнайы маман қажет. Қазіргі
уақытта олар осыған назар аударады.
4. Автоматтандыру, ұйымдастыру, оңтайландыру, жобаларды
басқару және бизнес-процестерді басқару бойынша ұсыныстар:
Түркиядағы жүйелік жеткізілім тізбегіне негізделген ұсынымдар
талданды және берілді. Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін арттыру қажет.
Бәсекеге қабілеттілік деңгейі өнімнің жаңа түрлерін өндіру және
тұтынушылардың тиісті сұранысын қалыптастыру сияқты факторлармен
анықталады. Өнімнің жаңа түрін өндіру үшін жеткілікті кеңістік бар. Әрине,
бұл зерттеу шығындарының жоғары деңгейін, ауқымды үнемі жаңартып
отыруды, өнімділікті арттыруды, икемділікті және өнімділікті арттыруды,
шығындар мен шығындарды төмендетуге, жаңа өнімдердің сапасын және
сенімділігін жоғарылатуды қамтамасыз етеді, олардың бағасын төмендетеді.
Сарапшы: Андрей Плотников
Ресейлік сарапшы кеңесші ұйымды басқару
саласында
жоғары
білімі
бар,
экономика
ғылымдарының кандидаты. Чехия, Германия,
Филиппин, Түркия және басқа елдерде 10 жыл бойы
біліктілігін
жоғарылату
бойынша
әртүрлі
тағылымдамадан өтті Ғылыми-педагогикалық өтілі: 8
жыл. 150-ден астам ғылыми және оқу-әдістемелік
еңбектердің авторы. Сонымен қатар, Пермь ұлттық
зерттеу
университетінің
доценті,
«Innovative
Pedagogical Technologies LLC» ЖШС-нің негізін
қалаушы, «Электронды кітапхана» ЖШС. Сарапшы
келесі құзыреттер бойынша кеңес береді: Интернет-маркетинг, Google
Analytics, Яндекс Метрика сайтындағы келушілердің мінез-құлқын талдау;
Vk.com (SMM) әлеуметтік желісінде жарнама жасау және құру; Google Adwords
іздеу және жарнаманы көрсету; Yandex Direct (PPC), қону-парақты жасайды;
іздеу жүйесін оңтайландыру (SEO).
Мамандығы: Online marketer, Ph.D. ғылымдар
Консультация тақырыбы: коммуникацияларды оңтайландыру және онлайн
сату.
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9) Кәсіпорын: «Казтрансформатор» ЖШС
Орналасуы: Алматы
Бағдарламаға қатысушы: Г. Жексембаев
Компания
«Alageum
Electric»
холдингі
компаниялары
өндіретін
трансформаторлар, трансформаторлар, трансформаторлық қосалқы станциялар
үшін компоненттерді сатумен айналысады. Компанияда онлайн-маркетингті
оңтайландыру, қызметтерді жылжыту, ағымдағы мәселелерді талдау,
контекстік жарнаманы құру, сайттың техникалық параметрлерін оңтайландыру
және т.б. үшін сарапшыларға көмек қажет.
Сарапшылық миссияны ұсыну мерзімі: 2018 жылдың 25 маусымынан 7
шілдесіне дейін

«Казтрансформатор» ЖШС көрінісі

Жалпы сайт метрикалары

Ғаламтордың бәсекелестері сайттар мен көрнекіліктер
қиылыстарымен жалпы сұраулармен көрінеді
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Сайттың мәселелері
Мониторингтің нәтижесі бойынша трафиктің саны мен сапасына әсер
ететін проблемалар анықталды:
- Яндекс пен Google kaztrasformator.kz доменін www.kaztrasformator.kz
сайтына қосты. Yandex роботы бірдей ақпаратпен kaztrasformator.kz және
www.kaztrasformator.kz сайттарын (www бар) анықтау, олардың біреуін басты
айна ретінде таңдап, индекстеуден басқа барлық адамдарды қоспайды. Доменді
негізгі ретінде таңдау үшін, айна (домен) негізгі болып табылатын іздеу
жүйелеріне хабарлау қажет;
- Табиғи байланыстар массасын құрастыру үшін әлеуметтік желілерде
ресми қауымдастық жоқ еді. Сілтеме салмағы Yandex және Google іздеу
жүйелері сайттың рейтингісін есептейтін негізделген маңызды көрсеткіш
болып табылады. Әлеуметтік желілерден kaztransformator.kz сайтына сыртқы
сілтемелерді көбейту іздеу жүйелерінің рейтингісін жақсартады;
- Сайттың индексін іздеу жүйесін оңтайландыру үшін XML форматында
ешқандай сайт картасы (Сайт картасы) жоқ. XML сұлбасы - сайттың түбірінде
орналасқан sitemap.xml түрінің xml файлы. Сайт картасы xml - Google және
Yandex іздеу жүйелерімен анықталған сайт картасының арнайы форматы;
- Robots.txt файлы жоқ. Оның болмауы Yandex және Google
роботтарынан және индекстеуді баяу индекстеуден сайтқа үлкен жүктеме
әкеледі;
- HTTPS хаттамасы жоқ - (Secure HyperText Transfer Protocol). HTTPS
деректерді толық жоғалусыз тасымалдау үшін жауап береді. SSL протоколы
жіберілген ақпаратты өңдейді және оны зиянкестерден шифрлайды, сондықтан
HTTPS - іздеу жүйелерінде, әсіресе Google үшін бағаланған кезде
артықшылығы;
- Сервердің ұзақ жауап беру уақыты және ұзын торап жүктемесі теріс
жолмен мінез-құлық факторларына әсер етеді. Бұл жүктеу уақытын көбейтетін
суреттердің үлкен мөлшеріне байланысты болуы мүмкін;
- «Alageum Electric» холдингіндегі ұйымдар арасында ішкі бәсекелестік
мәселесін анықтады;
- Web of Trust рейтингісіне сәйкес, kaztransformator.kz сайтының төменгі
рейтингі (30% -дан аз).
Осы кемшіліктердің салдарынан сайтқа мақсатты аудиторияның
қозғалысына байланысты проблемалар болды.
Америкалық Akamai компаниясының зерттеуі бойынша:
Пайдаланушылардың 47% веб-бетті 2 секунд ішінде жүктеуді күтеді;
Келушілердің 40% -ы 3 секундтан астам жүктелген сайтты тастай алады;
52% жылдам жүктеу олардың адалдыққа әсер етеді деп мәлімдейді;
Күтудегі 3 секунд тұтынушының адалдықты шамамен 16%-ға
төмендетеді + Ұялы пайдаланушылар арасында Google зерттеуі:
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/ru-ru/insightstrends/mobile-sitesapps/pochemu-marketologam-sleduet-uchityvat-skorost-zagruzki-mobilnykh-saitov/
Жарнамалық кампаниялардағы мәселелер
Yandex Direct-дағы жарнамалық кампанияның мониторингі нәтижесінде
трафиктің саны мен сапасына әсер ететін мәселелер туындады:
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- Yandex Direct-тегі жарнама науқандары іске қосылғанымен, сайтында
Яндекс Метрикасын талдау жүйесі болмады. Осылайша, сайтта жарнама
арқылы келген пайдаланушылардың мінез-құлқын қадағалау мүмкін болмады.
Сондай-ақ, Google Analytics-тен талдау жүйесі болмады;
- Контексттік жарнамадағы жарнама пайдаланушыларға бағытталмайды,
орташа жиілікті және төмен жиілікті сұраулар жоқ. Жарнамалар жалпы
сұранымдарда көрсетілген («Tansformator»). Осыған байланысты, сайтта
сатылымға әсер еткен мақсатсыз трафик (студенттердің ақпараттық
сұраныстары үшін) тартылды.
Оң жағы
Мәселелермен қатар, сайттың оң аспектілері анықталды: смартфондар
арқылы ақпарат іздейтін пайдаланушылар үшін мобильді құрылғыларға
арналған жылжымалы орналасудың бейімделуі.

сайт жүйесін ақылды арқылы енгізу
2. Семинар / тақырып бойынша тренинг:
Компанияны басқару үшін семинарлар мен семинарлар SEO негізіндегі іздеу жүйесін оңтайландыру, контент-жарнамалық жарнаманы (PPC)
орнатумен, әлеуметтік желілерде қайта жарнамалық жарнама орнатуға
арналған. Сабақтар барысында біз SEO және PPC-маманының негізгі
құралдарын қарастырдық: SEMRush, Megaindex. Біз техникалық веб-сайтты
оңтайландыру негіздерін: Яндекс пен Google іздеу жүйелеріне арналған Сайт
картасы (сайт картасы), сілтеме салмағы және сайттың артықшылығы сияқты
мета тегтердің ролі (title, H1, сипаттамасы), robots.txt файлы, https протоколы,
Schema.org микродаттары рөлі зерттелді. .
Теориялық
негіздерден
кейін
кәсіпорын
тобы
тәжірибелік
тапсырмаларды орындады: өзгертілген мета тегтері (атауы, H1, сипаттамасы).
Оқу бағдарламасынан кейін практикалық кеңестер берілді және екінші
аптаның ішінде сайттың техникалық параметрлері мен контекстік жарнамалық
өзгерістерге өзгерістер енгізілді, Yandex Direct, сайт картасы және robots.txt
файлы теңшелді.
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Қызметкерлермен сараптамалық жұмыс
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндірістік технологияларды,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар (Сайтты техникалық
оңтайландыру бойынша):
- Google сайтында тегтерді басқарушыны орнатып, келушілерді талдауға
арналған Яндекс Метрикті Google талдауларын орнатыңыз және теңшеңіз;
- статистикалық жүйелерде KPI-ны қалдырған қосымшалар саны мен бет
көріністері, сондай-ақ жылжу тереңдігі;
- Яндекс пен Google-ге (Орталық Азияның көптеген пайдаланушылары
Google-ді қолданады) жаңа жарнамалық науқан жасау;
- көрші елдерге (Өзбекстан, Қырғыз Республикасы, Тәжікстан,
Түрікменстан) бағытталған Яндекс Тікелей және Google Adwords жекелеген
науқандарды жасау және конфигурациялау;
- WWW префиксімен WWW жоқ сайтқа бағыттау орнату;
- сілтеменің массасын жақсарту үшін twitter, vk, facebook-та
қауымдастықты құру;
- Google және Яндекс сайттарын индекстеуді оңтайландыру үшін XML
форматында Сайт картасы (Сайт картасы) жасау және конфигурациялау;
- Robots.txt файлын конфигурациялау;
- CMS Bitrix-де плагин арқылы суреттерді сығымдау;
- семантикалық ядроды кеңейту;
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- беттегі негізгі сөздер тығыздығын, таңбалардың саны, кілт сөздердің
салмағын, олардың пайда болу санын салыстыру арқылы бетті мәтінді
оңтайландыруды жүзеге асыру;
- https протоколын конфигурациялау;
- WoT рейтингін жақсарту;
- Яндекстің Webmaster және Google Webmaster-ді Алматыда индекстеу
үшін баптаңыз. Холдингтік компанияларды Yandex Webmaster және Google
Webmaster-ты әртүрлі холдингтік компаниялардың сату жөніндегі
менеджерлері арасындағы ішкі бәсекелестікті болдырмау үшін шақырыңыз.
4. Автоматтандыру, ұйымдастыру, оңтайландыру, жобаларды
басқару және бизнес-процестерді басқару бойынша ұсыныстар:
- Google Тегтер менеджерін Google сайтына орнатып, келушілерді
талдау үшін Google Analytics, Яндекс метрикасын орнатыңыз және теңшеңіз;
- статистикалық жүйелерде KPI-ны қалдырған қосымшалар саны мен бет
көріністері, сондай-ақ жылжу тереңдігі;
- Яндекс пен Google-ге (Орталық Азияның көптеген пайдаланушылары
Google-ді қолданады) жаңа жарнамалық науқан жасау;
- көрші елдерге (Өзбекстан, Қырғызстан Республикасы, Тәжікстан,
Түркменстан) бағытталған, Yandex Direct және Google Adwords-да жеке
науқандарды жасаңыз және орнатыңыз.
10. Кәсіпорын: «Фирма «РОДНИК» ЖШС
Орналаскан жері: Орал қаласы
Участник программы: Гульжан Даулетовна
Кәсіпорынның қызметі: көлемі 19 литр және 5 литр газдалмаған ауыз су,
сондай-ақ «Uralsk Spring» Кристальная» маркалы 0,5 литр, 1,0 литр және 1,5
литрлік газдандырылған және газдалмаған бөтелкедегі ауыз суын өндірумен
айналысады.
Кәсіпорынға сараптама көмегі қажет: Кәсіпорынға онлайн-маркетингті
оңтайландыру, қызметтерді жылжыту, ағымдағы мәселелерді талдау,
контекстік жарнаманы құру, сайттың техникалық параметрлерін оңтайландыру
және т.б. қажет.
Сарапшылардың миссия өткізген мерзімі: 2018 жылдың 9 және 20 шілде
аралығы
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Компанияның сырт келбеті
1. Кәсіпорынның онлайн-маркетинг проблемаларын анықтау және
сәйкестендіру.
Сайтқа трафиктің сапасы түрлендіруге әсер етеді. Тасымалдау көзін
дұрыс немесе қате таңдау «Фирма «РОДНИК» ЖШС сатуына әсер етеді. Біздің
жағдайда, трафиктің сапасы кеңседе немесе үйге су жеткізудің шарттарын
білетін мақсатты аудиторияның күтулерін қанағаттандыру арқылы анықталады,
тиісінше, oralsu.kz сайтының келушісі туралы тиісті ақпарат күтілуде.
Сайтты талдаудан бұрын интернеттегі бәсекелестерді талдау жүргізілді.

16-сурет. Сайттар мен көрнекіліктер қиылыстары бойынша жалпы
сұранымдар бойынша Интернеттегі бәсекелестер
Сайт проблемалары
Сайт мониторингі нәтижесі бойынша трафик саны мен сапасына әсер
ететін проблемалар анықталды:
- Яндекс және Google oralsu.kz домені www.oralsu.kz жабысып қалған
деп есептейді. Oralsu.kz және www.oralsu.kz сайттарын бірдей ақпаратпен таба
отырып, Яндекс роботы олардың біреуін басты айна ретінде таңдайды, ал
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қалғандарын индекстеуден алып тастайды. Нақты жасалып жатқан домен
негізгі болып таңдалынуы үшін іздеуші жүйеге қай айнаның (домен) басты
екендігін айту қажет;
- табиғи сілтемелік массаны өсіру үшін әлеуметтік желілерде ресми
қауымдастықтар болмаған. Сілтемелік масса – бұл соның негізінде Яндекс және
Google іздеуші жүйелері сайттың рейтингісін есептейтін маңызды көрсеткіш.
Oralsu.kz сайтына әлеуметтік желілерден сыртқы сілтемелер санының өсуі
іздеуші жүйелердің саралауын жақсартады;
- іздеуші жүйелермен сайтты индекстеуді оңтайландыру үшін XML
форматындағы сайт картасы (Sitemap) болмаған. XML сайт картасы – бұл
сайттың түбірінде орналасқан sitemap.xml түріндегі, xml форматындағы файл.
Sitemap xml – бұл Google және Яндекс іздеуші жүйелерімен анықталатын сайт
картасының арнайы форматы;
- Robots.txt файлы болмаған. Оның болмауы сайтқа көбінесе Google
және Яндекс роботтары тарапынан жоғары ауыртпалық түсуіне және баяу
индекстеуге алып келеді;
- HTTPS – (Secure HyperText Transfer Protocol) протоколының болмауы.
HTTPS көрсеткіштерді шығынсыз, толық көлемде таратуға жауап береді. SSLпротоколы таратылатын ақпаратты өңдейді және оларды зиянкестерден
шифрлайды, осылайша HTTPS іздеуші жүйелердің саралауы кезінде әсіресе
Google үшін артықшылық болып табылады;
- Сервердің ұзақ уақын жауап беруі және сайттың ұзақ жүктелуі мінездік
факторларға теріс әсер етеді. Бұған жүктелу уақытын ұзартатын суреттердің
үлкен көлемі себеп болуы мүмкін; Осы кемшіліктердің салдарынан сайтқа
мақсатты аудиторияның трафигімен проблемалар туындаған.
2. Семинар / Оқыту/ Консультация:
Кәсіпорынның басшылары үшін семинарлар мен мастер-кластар келесі
бағыттар бойынша өткізілді:
- Сандық экономиканың негізі ретінде Интернет-маркетингке кіріспе:
мақсаттар, құралдар, өлшемдер, сатылым шұңқыры.
- іздеу қозғалтқышының жылжуы: рейтинг факторлары, веб-сайтты
оңтайландыру, санкциялар, мобильді SEO. Техникалық веб-сайтты
оңтайландырудың негіздері: мета тегтерінің ролі (title, H1, сипаттамасы),
robots.txt файлы, https протоколы, Schema.org microdata, Yandex және Google
іздеу жүйелеріне арналған Сайт картасы (сайт картасы), сілтеме салмағы және
сайттың пайдасы.
• іздестіруде беделді басқару. Іздеу нәтижелерінде компания / брендтің
беделін бағалау: метрикалар және сенімді бағалау әдістері;
Yandex.Direct және Google Adwords ішіндегі контекстік жарнама:
контекстік жарнаманың негізгі форматтары және тиімді құралдарды қосу;
аукцион принциптері; Yandex.Direct және Google Adwords-тегі жарнама
науқандарын орнату;
SMM: әлеуметтік медиа байланысының стратегиясы. Компанияның
негізгі әлеуметтік желілерінде өкілдігін қалай құруға болады: Vkontakte,
Facebook;
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Әлеуметтік желілерде мақсатты жарнама (VK, Facebook және т.б.). КО
анықтау;
CA-тың тиімді жиналуы («Cerebro» немесе мақсатты аңшы);
Мақсатты белгілеу, болжау нәтижелерін, жарнамалық кампанияларды
жоспарлау және оңтайландыру. Жарнама Vk.com .;
Веб-аналитика: сайт өнімділігін және жарнамалық науқандарын
жетілдіру, Yandex.Metrica және Google Analytics, Google Tag Manager
бағдарламасын орнату.
Америкалық Akamai компаниясының зерттеуі бойынша:
Пайдаланушылардың 47% веб-бетті 2 секунд ішінде жүктеуді күтеді;
Келушілердің 40% -ы 3 секундтан астам жүктелген сайтты тастай алады;
52% жылдам жүктеу олардың адалдыққа әсер етеді деп мәлімдейді;
3 секунд күту клиенттің сенімділігін шамамен 16% -ға азайтады
Google
ұялы
пайдаланушылар
арасында
зерттеу:
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/ru-ru/insightstrends/mobile-sitesapps/pochemu-marketologam-sleduet-uchityvat-skorost-zagruzki-mobilnykh-saitov/
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндірістік технологияларды,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар (Сайтты техникалық
оңтайландыру бойынша)
- Google сайтында тегтерді басқарушыны орнатып, келушілерді талдауға
арналған Яндекс Метрикті Google талдауларын орнатыңыз және теңшеңіз;
- статистикалық жүйелерде KPI-ны қалдырған қосымшалар саны мен бет
көріністері, сондай-ақ жылжу тереңдігі;
- Яндексте және Google-да (Орта Азиядағы көптеген пайдаланушылардың
Google-ды қолдануы) жарнамалық кампанияны Оралға бағыттау арқылы жасау;
- WWW префиксімен WWW жоқ сайтқа бағыттау орнату;
- сілтеменің массасын жақсарту үшін twitter, vk, facebook-та
қауымдастықты құру;
- Google және Яндекс сайттарын индекстеуді оңтайландыру үшін XML
форматында Сайт картасы (Сайт картасы) жасау және конфигурациялау;
- суреттерді плагин арқылы қысыңыз;
- семантикалық ядроды кеңейту;
- беттегі негізгі сөздер тығыздығын, таңбалардың саны, кілт сөздердің
салмағын, олардың пайда болу санын салыстыру арқылы бетті мәтінді
оңтайландыруды жүзеге асыру;
- https протоколын конфигурациялау;
- Оралда индекстеу үшін Yandex Webmaster және Google Webmaster-ді
теңшеңіз.
4. Автоматтандыру, ұйымдастыру, оңтайландыру, жобаларды
басқару және бизнес-процестерді басқару бойынша ұсыныстар (Онлайн
жарнаманы құру және орнату бойынша)
- Google Тегтер менеджерін Google сайтына орнатыңыз және оны Google
Analytics-ды келушілерді талдау үшін орнатып, теңшеңіз;
- статистикалық жүйелерде KPI-ны қалдырған қосымшалар саны мен бет
көріністері, сондай-ақ жылжу тереңдігі;
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- Орал қаласының мақсатты аудиториясына бағытталған Яндекс Тікелей
және Google Adwords-тегі қызметтер үшін жеке жарнамалық науқандарды құру
және құру;
- Қызмет ретінде 19 литр газдалмаған ауыз суды кеңселерге, пәтерлерге,
үйлерге жеткізуді таңдаңыз.
Сарапшы: Ферди Ачар
Шетелдік сарапшы Түркиядан. 18 жылдан астам
уақыт бойы халықаралық тағамдар саласында
жұмыс
істейді.
Жұмысты
Аспазшының
көмекшісі болып бастады. Кейінірек ол 5жұлдызды мейрамхананың атқарушы директоры,
Сабанжи холдингінің бас аспазы, американдық
Gamma Holding компаниясының бас аспазы
ретінде жұмыс істеді. Бүгінгі күні ол Түркия мен
Румыниядағы ірі мейрамханаларда және қонақ
үй
мекемелерінде
швед
үстелін,
суық
тағамдарды дайындау және ұсыну, мейрамхана мәзірінде үлкен тәжірибесі бар
менеджер және аспазшы.
Мамандығы: мейрамхана басқарушысы және менеджері, бас аспазшы.
Консультация тақырыбы: жұмыс процесін ұйымдастыру, жаңа өнімдерді
қалыптастыру, сапаны бақылау және маркетинг, мейрамхана өндірісі саласында
бизнес консультация.
11) Кәсіпорын: «Тобыл» мейрамханасы мен қонақ үй кешені
Орналасқан жері: Қостанай қаласы
Бағдарламаға қатысушы: Анара Дәукетова
Кәсіпорын: қонақ үй және мейрамхана қызметін көрсетуді жүзеге асырады
Кәсіпорынға сараптамалық көмек қажет: Мейрамхана бизнесін білетін,
басынан бастап мейрамхана бизнесін білетін маманның жұмыс процесін
ұйымдастыру бойынша маман қажет. Мейрамхана қызметкерлерінің
біліктілігін арттыру және көрсетілетін қызметтердің сапасын арттыру қажет.
Сарапшылардың миссия өткізген мерзімі: 2018 жылдың 25 маусымы мен 6
шілде аралығы
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Қонақ үйдің сырт келбеті
1.
Кәсіпорынның
проблемаларын
диагностикалау
және
сәйкестендіру:
Туризм саласында 4-жұлдызды қонақ үй және Қостанайда көптеген ісшаралар ұйымдастыратын жергілікті дәстүрлі ұйымдар. Егер қызметкерлер
жергілікті тағамдарды және тағамдарды білу туралы ақпарат алған болса, онда
кәсіби тұрғыдан олар әлемдік асхананың, француз және түрік тағамдарының
шеберлігі туралы білімі жеткіліксіз:
- олар ауыздан ауызға алынған жалпылама білімді ғана біледі;
- бұл қолөнердің нәзіктігін жақсы түсінбеді. Кәсіби жағынан: олар
микроорганизмдер, бактериялар, ластану, кросс-инфекция, гигиенаны білу;
- сервистік персоналда сол салаларда жергілікті банкет қызметтерінде
жұмыс тәжірибесі бар, бірақ француз және халықаралық асүйде әлсіз және
қызмет көрсету және сервис сияқты қызметтерде әлсіз;
- кәсіби қызметтің екпіндері өте жақсы емес.

Жұмыс сәттері
1. Семинар / тақырып бойынша тренинг:
Біріншіден, сіз бос орындарды толтыру қажет болатын тағамдардан
бастаңыз:
- Әртүрлі ыдыс-аяқтарды жасайтын мәзір үшін балама тағамдар мен
рецепттерді дайындады. Балықтың әртүрлі түрлері сатып алынып, қызмет
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көрсетуге осы тағамды дайындау және қызмет көрсету үшін қызметкерлерге
көрсетілді;
асүй аспабы қалай жұмыс істейтіні және оның міндеттері, қалай жұмыс
істейтіндігі туралы;
- таңбалау арқылы күн сайын не істеу керек;
- өнімді дайындау кезінде әрқашан бұрын қол жеткізілген есепке қарағанда
уақытты аз жұмсауға болады;
- Қызмет көрсету нөмірлерінің қызметі;
- «Abier» бөлімінде қызметкердің назарын аудару керек маңызды
бөлшектер (асханадан тағамның клиенттік үстелге шығатын официанттар);
- сүйектің бақылауынан өтуге тиіс журналдар;
- «Мизен Плуш» қызметiнiң барлық қырлары, «сифтов» қалыптастыру;
- тренинг клиенттермен қалай жұмыс істеуге және клиентпен дұрыс
қарым-қатынасты және қарым-қатынас жасауды бастаумен басталды;
- екі күндік курстар бармен және официанттармен шараппен қалай
айналысуға болатыны туралы: оның қалай қызмет етуге болатыны, оған қалай
қызмет көрсетуі, оның дәмі, официанттар қай жағынан келуі керек және бұл
әрекеттерді әдетке айналдыру жолы;
- нан мен суды қалай ұсыну керек, үстелге қандай аспаптар ұсынуға, әдетте
батыс асханаларда дайындаған тағамдарды қалай ұсыну «а-ля-карте» яғни
француздық карточка нені білдіреді және онымен қалай жұмыс жасау керек
француздық қызмет көрсету техникасы.

Процесс работы эксперта
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндірістік
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар:
Табысты және нәтижелілігін арттыру үшін:
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технологияларды,

- жұмыс барысында шеф-аспаз тағайындалды және оның міндеттері
жазбаша түрде түсіндірілді;
- асханада қызметкерлерді бөлу аяқталғаннан кейін оларға гигиена туралы
қажетті білім берілді. Сарапшы әртүрлі бактериялар, бірнеше клеткалы және
көп жасушалық ағзалардың, мысалы, саңырауқұлақтар мен көгерудің, мысалы,
жасушалық және кейбір микроорганизмдер түрлерінің мысалдарына сілтеме
жасай отырып, көрсетті;
- Тағамдардағы дұрыс гигиенаның салдары туралы толық ақпарат бар.
Осыған байланысты әрқашан стерильдеу қажет. Қызметкерлерге осы білімдер
туралы егжей-тегжейлі ақпарат берілді.
4. Автоматтандыру, ұйымдастыру, оңтайландыру, жобаларды
басқару және бизнес-процестерді басқару бойынша ұсынымдар:
Жетістікке жету үшін басшы немесе менеджер мәртебесіне ие әрбір
қызметкер апта сайын брифингтер мен тренингтер туралы хабардар етілуін, өз
қызметкерлері туралы білімдерін және хабардарлығын жаңартып, алфавиттік
тәртіпте қолдануға болатындығын есте сақтаған жөн. «плюс» саны едәуір
артты. Жақында үздіксіз зерттеулер мен кәсіптік білімнің аяқталуы емес,
қолөнердің нәзік жадыларын күнделікті есте сақтау қажеттілігіне назар
аударған жөн.
5. Қорытынды, тұжырымдар және нәтижелер
Ас үйде гигиенаны білу ұсынылды, ол маңызды фактор болып
табылады. Сондай-ақ асханада аспаздың рөлі, қызметкерлерге қызмет көрсету
этикасы бойынша семинарлар өткізілді және еуропалық қызметтің нәзіктігін
зерттеді.
12) Кәсіпорын: «Мурдалова Р.А.» ЖК
Бағдарламаға қатысушы: Р.Мұрдалова
Кәсіпорын: Жол бойындағы қызмет (кемпинг).
Кәсіпорынға сараптамалық көмек қажет: Міндетті кемпингтік іс-шараларды
ұйымдастырушы (жол бойындағы қызмет) немесе аспазшы.
Сарапшылардың миссия өткізген мерзімі: 2018 жылдың 9 және 20 шілде
аралығы
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Жол бойы қызмет сервисінің сырт келбеті
1. Кәсіпорынның мәселелерін диагностикалау және анықтау:
Мотель демалу және тамақтану үшін Қостанай облысында жақында
ашылған алғашқы керуен. Мотельдің қызметіне шолу жасағаннан кейін келесі
мәселелер анықталды:
Негізгі тұжырымдар:
- Мотель душ және ванна бөлмесі жабдықталған, барлық қонақтарға қажет:
сусабын, тарақ, тіс пастасы, щетка;
- Қабылдауда «Келу» және «Тексеру» бағдарламалары жоқ;
- бухгалтерлік есеп, есеп беруді жоспарлау, өнім сатып алу және
шығындарды бақылау сияқты бөлімдер берілмеді;
- қаржылық есептілікті жасау үшін бағдарламаны пайдаланбаңыз;
- объект қоршалған емес;
- асхана қызметкерлері мұндай мекемеде қандай тағам сатуға тура келетіні
туралы жеткілікті білімі жоқ;
- компанияда ақшаны есепке алу бағдарламасы жоқ және жүйелік
компьютерлік бағдарламалар пайдаланылмайды;
- дайын ыдыс-аяқтардың баға саясаты жақсы дайындалған, бірақ пайда мен
ысыраптарды есептеу үшін санақ жүргізуде айқын қиындықтар бар;
- асхана қызметкерлері осы саланың кәсіби қырларын білмейді;
- гигиена мен ластану туралы ережелер сақталмайды.
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Жұмыс жасау алаңы
2. Семинар / тақырып бойынша тренинг:
- жуынатын бөлмелердегі кемшіліктер түсіндірілді;
- лагерь аймағын қалай қорғау керектігі туралы;
- «Check in» және «Check out» мейрамханалық бағдарламалар бойынша
ұсынымдар берілді;
- қаржылық шығындарды бақылаудың арнайы бағдарламасын құру
ұсынылады;
- осы бағдарламалармен қатар, әдеттегі «Excel» бағдарламасымен бір
мезгілде өз есептерін қалай жүргізе алатындығын мысал ретінде пайдалану;
- Кәсіпорынның қажетті бағдарламалық жасақтама форматтарын және
болашақта олардың пайдасын құру туралы егжей-тегжей әңгіме жүргізілді;
- 7 күн ішінде қызметкерлер қонақтар мен қонақтар үшін тамақ
дайындауға дайындықты үйренді;
- жол бойындағы қызметтің қандай түрлеріне көңіл бөлінуі тиіс;
- Жол бойындағы қызмет көрсету мекемелерінде және тағамдарды
тұрақтандыруда тиісті ыдыстарды дайындау бойынша тренинг өткізілді;
- гигиеналық және санитарлық нормаларды білуді жетілдіру шеңберінде
белгілі бір микроорганизмдердің сорттарын және саңырауқұлақтар мен көгеру
сияқты бактериялардың әртүрлі түрлерін дер кезінде бақылауға арналған
қызметкерлер үшін практикалық сабақтар өткізілді.
- автопарк құрылысы және кейбір қажетті ғимараттар салу және
кәсіпорынның тиісті қоршауын жобалау туралы ұсыныс жасалды.
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Жұмыс сәттері
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндірістік технологияларды,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар:
Қызметті ұйымдастыруды жақсарту үшін күнделікті негізде асүйді
басқаруға және қажетті жүйені сақтауға көмектесетін жаңа білім мен
дағдыларды енгізу керек. Осындай бизнестің иесі немесе менеджері тамақ
өнімдері үшін осындай мекемелерде тоқтайтын негізгі ережені есте сақтау
қажет, сондықтан сіз ас үйді және қоршаған ортаны әрдайым қадағалауыңыз
керек.
Сондай-ақ, үш айда бір рет қызметкерлерге арналған жаңа тренингтер өткізу
және / немесе өндірістік жүйені жаңарту қажет.
4. Автоматтандыру, ұйымдастыру, оңтайландыру, жобаларды
басқару және бизнес-процестерді басқару бойынша ұсынымдар:
- жуынатын бөлме дәретхана керек-жарақтарын күнделікті қолдануға
дайындалды;
- Терезелерде жәндіктерден қорғану үшін торлар тағайындалды;
- осы жүйелерді нөлден бастап жүзеге асыратын тиісті компаниямен
өткізілген келіссөздер шеңберінде қабылдауға арналған «Check in» және «Check
out» жүйесінде арнайы бағдарлама жасалды;
- асханада өткізілген тренинг тәжірибеге енгізілді;
- Кәсіпорын бөлімшелері үшін қаржылық ақпарат дайындалды.
Сарапшының ойы бойынша, кәсіпорын өз қызметі саласында жаңа
мүмкіндіктерге дайын.
13) Кәсіпорын: «Сынабаев А.К.» ЖК
Консультациялардың тақырыптары: Жұмыс процесін ұйымдастыру, жаңа
өнімдердің рецепті, сапаны бақылау және маркетинг, мейрамхана өндірісі
саласында бизнес консалтинг.
Орналасқан жері: Маңғыстау облысы, Бейнеу ауылы
Бағдарламаға қатысушы: Ануар Сынабаев
Кәсіпорынның қызметі: тамақ өндірісі
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Кәсіпорынға сараптама көмегі қажет: Пицца сорттарын пісіру және
дайындау технологиясы. Сондай-ақ, өндірістік процесті орнату қажет, атап
айтқанда, тапсырыс берушіден келушілердің толық қызметіне дейін өндіріс
тізбегін салу.
Сарапшылардың миссия өткізген мерзімі: 2018 жылдың 11 және 24 маусым
аралығы
1. Кәсіпорынның мәселелерін диагностикалау және анықтау:
Кәсіпорын 6 ай бұрын ашылған. Фаст-фуд өнімдерін шығарады. Сонымен
қатар, тағамдар түрлері аз және мәзірде таңдау жоқ. Оы жағдайда сарапшы
келесі мәселелерді анықтады:
- мәзірде пиццаның екі түрі ғана бар, тауық дөнері және сэндвич.
- жүйе мен қажетті тәртіп жоқ;
- Кафеде ешкімнің алжасы жоқ.
- кәсіптік емес тағамдар мен қонақжай қызметкерлері;
Бұдан басқа,мейрамхана қызметкерлері мен менеджерлері құны, рецепті,
сақтау, өнім алу, микробиологиялық ақпарат, материалдарды сатып алу және
алынған тауарларды қайта өңдеу туралы жеткілікті ақпарат жоқ. Мейрамхана
тиімді аймақта және ішімдіктерді сатудың жетіспеушілігі келушілер мен
отбасы мүшелерімен келуге ыңғайлы.Мейрамханада жұмыс істеу үшін
қызметкерлердің арнайы киімдері жоқ еді. Сарапшы кәсіпорынның өнімдерін,
тауықтан және басқа да өнімдерден дайындалған тағамның дәмін татуға
тырысып, олардың дәмдік қасиеттері жеткіліксіз екенін анықталды.
Сарапшының пікірінше, асханада аз қажетті жабдықтар болған, даяшылардың
жұмысы баяу, функциялары мен кемшіліктері айқын болды. Осы ретте
сарапшы
қызметкерлердің
жауапкершіліктерінің
аздығы,
сөйлесу
қабілеттіліктері мен келушілермен өзара қарым-қатынас орнату кемшіліктерін
байқады.

Сарапшының тағам дайындау барысы
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2. Семинар / тақырып бойынша тренинг:
Ең алдымен, ас үй белгілі бір тізбекті қалыптастырудан басталады: кәсіби
жабдықпен танысу, деформацияланған және жұмыс орнынан алынып
тасталатын материалдар, жаңа өнімдерді ауыстыру және басқа да өзгерістер.
Азық-түлік өнімдерін өндіруге және қайта өңдеуге, ас үйді кеңейтуге және
жабдықтауға арналған бос ас үй аймақтары дайындалды, содан кейін
фастфудтың жаңа тұжырымдамасы қажет болды. Сарапшы жылдам тағамнан
тұратын жаңа, бай мәзір түсінігін дайындады. Кәсіпорын басшысына
тауарларды сатып алудан бастап өнім сатуға дейінгі бағаны бақылау және
тауардың қадағалауы туралы ақпарат берілді. Сарапшы кәсіпорынның иесімен
бірге жаңартылған мәзір үшін қажетті өнімдерді сатып алу процесін жүзеге
асырды. Содан кейін мейрамхана қызметкерлері үшін кондитерлік
бұйымдардан ыстық ыдысқа дейін өнімді шығару үшін мастер-класс өткізілді.
Кәсіпорынның қызметкерлері өнімнің де, жұмысшы персоналдың да,
қызмет көрсетудің және кәсіби дағдының пайда болуы туралы хабардар болды.
Ас үйде тапсырыс берудің үрдісі және бөлімдерге бөлінді:
- кесуге арналған өнімдер (салаттар, көкөністер, ет және т.б.);
- ыстық ыдыстарды дайындау және қайнату;
- тәттілерді дайындау (торт, тәттілер);
- Аспапты өрттен айыру (кәуәп, донер, ет және т.б.).
Әрбір бөлімге жауапты қызметкер тағайындалды. Олардың міндеттері
егжей-тегжейлі түсіндірілді және белгіленген ережелерді білу және олардың
міндеттері туралы хабардар болу үшін жазбаша тест жүргізілді. Бұдан басқа,
сарапшы келесі ауысымдық қызметкерлерге ауысудың дұрыстығын түсіндірді.
Сондай-ақ, даяшылар келушілерге қызмет көрсету дағдыларын үйренді:
тағамдар мен стақандардың дұрыстап қойылуы, аспаптардың, дастарханның
жайылуы. Үстелдің дизайны қарастырылып, бекітілді: тұз, бұрыш, тұздықтар,
майлықтар қайда және қалай тұруы керек. Байланыстың құндылығының
қажеттілігі түсіндірілді және мекеменің басшысы құнды клиент болып
табылады екендігі түсіндірілді.

Сарапшының ұжыммен бірге түскен суреті
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3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндірістік технологияларды,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар:
Әрбір 3 (үш) ай білікті маманға тартуға кәсіпорын иесі мекеменің
табыстар мен тиімділігін кеңейту мақсатында арнайы маусымдық мәзір
дайындау қажет
- жылына кем дегенде үш түрлі мәзірлерді жасаңыз;
- нашар сатылатын өнімдер мәзірден алынып тасталуы керек, ал жақсы
сатылатындар назар аударатын жерде орналасуы керек және жаңа тағамдарды
қосуға болады;
- қызметкерлерді жиі ауыстырмау ұсынылады;
- ұқсас кафелерге, фаст-фуд-мейрамханалар мен мейрамханаларға бару,
осы саланы өнімдердің тұжырымдамасын және мекеменің интерьерін және
дизайнын анықтау үшін ішінен қарау керек;
- қоғамның сұранысын ескере отырып, интерьердегі жаңалықтарды,
мәзірлер мен өнімдердің түрлерін үнемі қадағалау керек;
- бәсекелестерге назар аударыңыз.
4. Автоматтандыру және оңтайландыру, жобаны басқару және
бизнес-процестерді ұсынымдар:
Кәсіпорынның иесі білікті мамандармен бірге әрбір 3 (үш) ай сайын
арнайы маусымдық мәзірлер әзірлеуі керек.
Ас бөлімі әртүрлі бөлімдерге бөлінеді:
- кесуге арналған өнімдер (салаттар, көкөністер, ет және т.б.);
- ыстық ыдыстарды дайындау;
- тәттілерді дайындау (торттар, кондитерлік өнімдер);
- өрт пісіру алаңы (шиша кебаб, дөнер, ет және т.б.).

Сарапшының мекеме басшысымен бизнес жүйелер бойынша талқылануы

5. Қорытынды, тұжырымдар және нәтижелер:
Мекеменің иесі мен қызметкерлері қазір өздеріне тиімді және пайдалы
нәрсе жасау мүмкіндігіне сенімді бола алады. Кәсіпорын басшысы сарапшының
атқарған жұмысына қанағаттанған және қызметкерлердің біліктілігін арттыру
туралы сенім білдірді. Компания қызметкерлері, сарапшылардың пікірінше,
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сондай-ақ үлкен тәжірибесі мен өнімдер ағымы мониторинг, санитарлықгигиеналық ережелер мен азық-түлік өндірістік нысандарды, оқу безендіру
және көрнекі презентациялар мәзірін әзірлеу процесінде, оның ішінде кеңесші
көзделген жаңа жұмыс әдістерін, қуанышын алды. Кәсіпорын қызметкерлері
клиенттермен және келушілермен қарым-қатынас жасауда әрі сенімді болды.
14) Кәсіпорын: «Жаңақорған» санаторийі» АҚ
Консультация тақырыбы: жұмыс үрдісін ұйымдастыру, жаңа өнімдерге
арналған рецепт, сапаны бақылау және маркетинг, мейрамхана бизнесінде
кеңес беру.
Орналасқан жері: Жаңақорған, Қызылорда облысы
Бағдарлама мүшесі: Б. Абдуллаев
Компания: Тамақ өнімдерін өндіру.
Компанияға сарапшы көмек қажет: шеф-аспаз өндірістік процесті жетілдіру,
жаңа дағдылар мен білімдерді қамтамасыз ету үшін қажет.
Сарапшылардың миссия өткізген мерзімі: 2018 жылдың 28 қыркүйек және
11 қазан аралығы

Демалыс орнынын сыртқы келбеті

1.
Кәсіпорынның
проблемаларын
диагностикалау
және
сәйкестендіру:
Шипажай, оның негізгі мақсаты термалды сулар мен емдік балшықпен
науқастарды оңалту болып табылады. Санаторияның ас үйі негізінен тек сапасы
жоғары жоғары сапалы заманауи қазақ тағамдарынан түскі ас, түскі ас және
кешкі ас дайындауда. Әдеттегі ыдыс-аяқтарды әртараптандыру үшін санаторий
сарапшының көмегіне мұқтаж болды. Сарапшылардың пікірінше, азық-түлік
блогында санитарлық-гигиеналық нормалар байқалмады, тазалау тек қана жер
үстінен жүргізілді, сондықтан үй-жайлар мүлде дезинфекцияланбады.
Санаторий ет тағамдарын дайындауда сәтті болды, ал балама тағамдар мен
салаттар дайындауда кейбір проблемалар болды.
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2. Семинар / тақырып бойынша тренинг:
Сарапшы әртүрлі диеталық тағамдарды, десерттерді және салаттарды
дайындауға арналған арнайы 10 күндік бағдарлама дайындады.
Консультациялар барысында мәзірлер мен рецепттер жасау, сондай-ақ қажетті
нормаларды тиісті түрде сақтау қамтамасыз етілді:
1-ші күн: Түрік асханасының негіздері бойынша жаттығулар өткізілді,
олардың кейбірі диеталық және санаторийге келушілер үшін қолайлы болуы
мүмкін.
2-күн: Аз мөлшерлі май тұздықтары бар ыдыс-аяқтарды дайындаудың
практикалық курстары. Оқудың алғашқы күнінен санаторий штатының
біліктілігін тез дамыту керек.
3-ші күн: Салаттар мен десерттерді дайындау бойынша теориялық
зерттеулер, сондай-ақ ет өнімдеріне арналған тұздықтарды дайындау
технологиясы.
4-күн: Алдыңғы күнгі курстардың қайталануы, сондай-ақ әлемдік
асханалық тағамдарды визуалды дайындау.
5-күн: Эксперт теориялық дайындықты кестелерді орнату бойынша
практикалық мысалдармен, клиенттерге қызмет көрсетудің стандартты
әдістерін және тәсілдерін жетілдіруді жүзеге асырды.
6-күн: тұтынушыларға ұсынылатын, бірақ қандай маусымдық өнімдер
қажет болатын денсаулыққа арналған жаңа тағамдар.
7-күн: дәстүрлі ыдыс-аяқтарды және тапсырыстарды тездетіп дайындау
бойынша дайындық және жеделдетілген дайындықтың кейбір әдістерін
қолдану.
8-күн: Мәзір мен рецепт жасау, сондай-ақ операциялық «ас-клиенттер»
іс-әрекетін жоспарлау.
9-күн: Санитарлық-гигиеналық нормаларды, кросс-әдісті дұрыс сақтау
туралы қысқаша семинар.
10-күн: Барлық алынған білімдер мен дағдыларды шолу және бақылау.

Сарапшының Палата ұжымымен түскен суреті
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3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндірістік технологияларды,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар:
Сарапшы миссиясы аясында бұл компания ұлттық және шығыс
асханаларының тағамдарын ғана емес, сонымен қатар, осы компанияға таныс
стандарттарды өзгерткен кезеңдерде кейбір ыдыстарды ұсынды. Дегенмен, бұл
сауықтыру кәсіпорны болғандықтан, азық-түліктегі барлық жаһандық
стандарттар осы жерде қолайлы емес, сондықтан оларға мемлекеттік деңгейде
бекітілген кейбір азық-түлік стандарттары бойынша кейбір шаралар ұсынылды.
Негізгі кеңес тағамдарды ұсыну және оның белгілі бір тағамдық қасиеттерін
жақсарту болып табылады.
Компанияның штаты стандартты танымал ыдыстарды дайындауда әбден
білікті, бірақ кейбір білімді жетілдіру немесе пісіру техникасын өзгерту мүмкін.
Сарапшы келушілердің жақсы қабылдаған салаттардың кейбір түрлерін
дайындау технологиясы туралы айтты. Шеф-аспазшы мен сауықтыру
кәсіпорнының қызметкерлерінің айтуы бойынша, тамақтанудың әдеттегі
стандарттары айтарлықтай жақсарды.
15) Кәсіпорын: «Адамов» ЖК
Консультация тақырыбы: жұмыс үрдісін ұйымдастыру, жаңа өнімдерге
арналған рецепт, сапаны бақылау және маркетинг, мейрамхана бизнесінде
кеңес беру.
Орналасқан: Өскемен қаласы
Бағдарламаға қатысушы: Р. Адамов
Компания: Тамақ өнімдерін өндіру.
Компанияға сараптамалық көмек қажет: мейрамхана бизнесінде жұмыс
процесін ұйымдастыру бойынша сарапшы қажет. Қызметкерлерді
мейрамханалық қызмет көрсетудің халықаралық стандарттарына үйрету керек,
сол арқылы көрсетілетін қызметтердің сапасын жақсартады.
Сарапшылардың миссия өткізген мерзімі: 2018 жылдың 12 және 25 қазан
аралығы
1.
Кәсіпорынның
проблемаларын
диагностикалау
және
сәйкестендіру:
Сарапшы миссиясының құрамында сарапшы Өскеменге келді, мұнда
қоғамдық тамақтандыру қызметін көрсететін және бірнеше өндірістік
нысандары бар «Registan» дәмхана мейрамханасының қызметімен танысты.
Мейрамхана кешенінің аспазшылары әртүрлі тағамдар мен дәстүрлі
және стандартты тағамдар дайындайды, бірақ мейрамхана кешенінің
жетекшісінің тапсырмасы бойынша олар жаңа технологияларды қажет етеді
және консалтингтік қызметтерді тарта отырып, кәсіпорынның одан әрі дамуы
үшін білім алады.
Сарапшылардың пікірінше, негізгі мәселе кешеннің қызметкерлеріне
қысқаша танысу аясында стандартты дайындау әдісі және ұсынылатын
өнімдердің сатылымдағы тиімсіздігі болып табылады.
Өндірістік алаңда ұсынылған жабдықтар заманауи және жоғары сапалы
болды, және осы бөлікке жаңартулар немесе жақсартулар қажет етілмеді.
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2. Семинар / тақырып бойынша тренинг:
Компания
басшысы
көптеген
елдерге
бару
тәжірибесімен
айналысатындығын және әлемдік тағамдар ұсынатын тағамдардың көпшілігін
жақсы білетінін атап өтті. Осыған орай, сарапшы мәзірге кейбір өзгерістер
енгізді және тапсырыс берушілерге арналған ыдыс-аяқтарды дайындауды
ұсынды, бұл кәсіпкер ретінде де, мейрамхана кешенінің қызметкерлері де оң
қабылданды.
Осылайша, компания басшысымен бірлесіп компания үшін қажетті
ыдыс-аяқтар анықталды, дайындау процесі және оның рецепті сарапшы
көрсетті.
Практикалық сабақтар мен аспаздық курстар келесі тақырыптар
бойынша өткізілді:
- еуропалық тағамдар дайындау;
- Түрік тағамдарын пісіру;
- ет тағамдарын, стейктерді дайындау, олар үшін белгілі бір сұраныс
бар;
- белгілі бір өнімді біріктіру ережелері;
- Шикізатты тиімді және тез дайындау үшін жаңа технологиялардың
құпиялары (қуыру немесе ет, көкөніс, теңіз өнімдері мен жемістерді қайнату
әдістері).

Аспаздарға өькізген мастер-класс

Қазіргі кезде диеталық тамақтану кезінде нақты бум бар, сарапшы дұрыс
тамақтанудың негізгі принциптері туралы, атап айтқанда, көкөністер мен теңіз
өнімдерінен ыдыс-аяқтарды дайындау мен безендіру бойынша курстарға
қысқаша шолу жасайды.
Бұл процесте сарапшылар үстелшілерді, кестелерді, ыдыс-аяқты қызмет
көрсету әдістері мен тәсілдерін жақсарту үшін официанттарға арналған бірнеше
кеңестер берді. Сарапшы сондай-ақ банкеттік іс-шараларға дайындық процесін
қарастырды, олар да кейбір өзгерістерді талап етті, оларға кеңес берілді.
Сонымен қатар аспазбен бірге мейрамхана кешенінің мәзірі жаңа тағамдарды
дайындау дағдыларын ескере отырып, қайта қаралып, жаңартылып, олардың
көрсетілімі тиімді болу керек және кәсіпорынның өнімділігін арттырады.
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Ұжымға өткізген семинар

Осылайша, сараптама миссиясы аясында мейрамхана кешенінің
қызметкерлерінің біліктілігі сатып алынған дағдылар, технологиялар және
білімге байланысты айтарлықтай жақсарды.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндірістік технологияларды,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар:
Тұтастай алғанда, қысқа мерзімде кәсіпорын қызметкерлері игерілген
барлық дағдыларды игерді және енгізді. Нәтижесінде, қызмет көрсету
саласында қажетті білімді алған Registan кафе мейрамханасының официанттар
тәжірибе жүзінде олардың кәсіби деңгейін көрсете отырып, шеф-аспаздар жаңа
стандарттар мен пісіру әдістерін енгізді, олардың тәжірибесі мен мәртебесін
едәуір жақсартты.
Кәсіпкер кәсіби деңгейін және сарапшының білімін жоғары бағалады
және сарапшымен бірлесіп жұмыс істегеніне риза екенін атап өтті.
Сарапшы: Шахин Торер
Шетелдік сарапшы нан пісіру өнеркәсібінде 25
жылдан астам тәжірибесі бар кондитерлік наубайшы
болып табылады. Сарапшы Ресейде 10 жылдан астам
жұмыс істеді және өз кондитерлік фирмасына ие.
Өндірісті басқару саласында үлкен тәжірибесі бар,
онда 200-ге жуық филиалын басқарып, әр түрлі пісіру
технологияларын, рецепттерді әзірледі. Сонымен
қатар, сарапшы әр түрлі пісіру техникасымен жұмыс
істей алады; пісіруге арналған торттардан, тәттілердің
әртүрлі
түрлерінен,
итальяндық
«Galletto»
балмұздақынан, әртүрлі шоколад түрлерінен тұрады.
Оның әртүрлі ингредиенттерін қолданатын рецепті үшін патенттері бар.
Мамандығы: Наубайшы - кондитер.
Консультация тақырыбы: жұмыс үрдісін ұйымдастыру, жаңа өнімдерге
арналған рецепт, сапаны бақылау және маркетинг, кондитерлік салада бизнесконсалтинг.
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16) Кәсіпорын: «Чилимов» ЖК
Орналасқан жері: Зырян қаласы, Шығыс Қазақстан облысы
Бағдарламаға қатысушы: Ольга Данилевич
Кәсіпорын: Нан және тоқаш, кондитерлік өнімдерін өндіру
Компанияға сараптамалық көмек қажет: нан өнімдерін өндіру бойынша
технолог керек. Пішіндеу өнімдерінің бүкіл процесі қолмен орындалады.
Компанияда 2 (екі) илеу машинасы, 2 (екі) ресейлік стеллаждар, 5 (бес) орыс
пеші бар. Бұдан басқа, компания куки пісіруге арналған жабдық сатып алу үшін
грант ұтып алды.
Сарапшылардың миссия өткізген мерзімі: 2018 жылдың 2 және 13 шілде
аралығы

Компания қызметкерлері мастер-класста
1. Кәсіпорынның мәселелерін диагностикалау және анықтау:
Ұннан жасалған кондитерлік өнімдер нарығын зерделеп, өзіңіздің жеке
талғамыңыз бен артықшылықтарыңызды басшылыққа алмай, нарық
сегментінде өз орнын таңдау қиын процесс.
ЖК «Чилимов» компаниясы Шығыс Қазақстан облысында нан өнімдерін,
кондитерлік өнімдерді, мұздатылған жартылай фабрикаттарды шығарумен
айналысады. Шетелдік сарапшының сөзіне қарағанда, компания басшысы
сарапшымен өте мейірімді және жылы қарсы алды.
Компания директорымен және өндірістік процесстің менеджерімен
талқыланғаннан кейін компанияның қызметі зерттелді. Тексеру барысында
бірқатар проблемалар мен кемшіліктер анықталды:
Өндірістік алаң жарықпен жеткіліксіз қамтамасыз етілген.
Жарықтандыруды өндірістік бөлімде біркелкі бөлу керек, кем дегенде,
өнім қолмен жасалатын жерлер жарықтандырылуы керек. Бұл өнімді мұқият
тексеру үшін қажет, сіз көре алатын мәліметтерді неғұрлым жақсы.
Қызметкерлер арасында үйлестіру және байланыс кәсіби деңгейде емес.
Қызметкерлердің ішінде де, тұтынушылармен де қарым-қатынаста
өздерінің коммуникациялық жүйесі болуы керек.
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Өндірістік бөлімнің жайлы атмосферасы
Бірақ жабдық дұрыс тәртіппен ұйымдастырылған болса, яғни, бұйымды
іске қосқан кезде, кондитер каскадты құрал-жабдықтармен және құралдармен
бірге жұмыс істеген. Бұл жұмыс уақытын және қызметкердің күшін
айтарлықтай азайтады
2. Семинар / тақырып бойынша тренинг:
Осы тақырып бойынша бірқатар тренингтер өткізілді:
- тиімді және жылдам жұмыс істеу;
- дұрыс жұмыс істеу;
- құзыретті жұмыс істеу;
- сапалы өнімдерді қалай жасауға болады;
- жаңа технологияларды енгізу әдісі;
Тренингтен басқа шетелдік сарапшы келесі шеберлік сабақтарын
көрсетеді:
- Жаңа өнім түрі
- Қамырмен жұмыс істеу
- Баклаваны дұрыс дайындау
- Картоп массасының кәмпиттері
Сарапшының айтуынша, сарапшы кеткеннен кейін, кәсіпкерлерге
сарапшымен бірлесіп жұмыс істеген схема мен тиімділік бойынша жұмысты
жалғастыруға уәде берілді. Сарапшы компанияның әлеуетіне және кем дегенде
10 түрдің ауқымын кеңейтуге сенімді.

Жұмыс процессі
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3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндірістік технологияларды,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар:
Кондитерлік өнімдерді безендіру үшін жаңа піскен жидектер мен
жемістерді, шоколадты және шоколад фигураларын, драже бисерді және түрлітүсті кремді пайдалану қажет. Массажды қолданбау ұсынылады, себебі тамақ
пісіру кезінде басқа технологиялар енгізіледі. Мастикамен пирожныйлар кейде
керемет көрінеді, бірақ көптеген заманауи кондитерлер осы сәндік тәттілердің
әдісінен алыстай бастады. Егер нан пісірушісі мастикадан жұмыс істеуге
ыңғайлы болса, онда сәндеуді безендіру үшін мастиканы өзінің бастапқы
түрінде пайдалану қажет.
4. Автоматтандыру, ұйымдастыру, оңтайландыру, жобаларды
басқару және бизнес-процестерді басқару бойынша ұсыныстар:
Неғұрлым тиімді жұмыс үшін мамандандырылған кондитерлік шефаспаздар және/немесе ауысыммен жұмыс істейтін кондитерлер қажет. Мәзірдің
тағамдарын рецепті арнайы шебер-технолог әзірледі. Қызметкерлердің оңтайлы
кестесі - ауысым (2 кейін 3 немесе 3 кейін 3). Мекеме сағаты - 10-нан 22-ге
дейін (дүкеннің орналасқан жерін ескеру керек). Бұл жұмыс нәтижесін тездету
үшін жұмыс жасаудың бір жолы.
Мұндай бизнеске арналған ең жақсы жарнама - ауызша сөз. Әрбір адам
жарнамаларда көргеніне қарағанда, досының ұсынысын көреді. Бірақ, ауызша
радионың жылдам жұмыс істеуі үшін, оны осындай әдістермен «асыға асыға»
аласыз:
- Танымал әлеуметтік желілерде үйдегі кондитерлік бұйымның бетін жасау
қажет;
- Беттің толықтығын байланыстар бар қызметтер туралы ақпаратпен
толтыру қажет. Сіздің мақсатты аудиторияңызға түсіп жатқан адамдарыңызға
шақыру;
- Сіздің өнімдеріңіздің фотосуреттерін қосу қажет. Кондитерлік тағамдар
дәмді ғана емес, сонымен қатар әдемі болуы керек. Сіз Интернеттен бірінші
жібере алмайсыз, екіншіден сізде проблемалар болмауы керек. Сіз өз
өнімдерінің тартымды «дәмді» фотосуреттерін жасауыңыз керек.
Дәлелдемелер базасын әзірлеу (стандарттар тізбесі және/немесе
ережелер жиынтығы) келесі басымдықтарды басшылыққа алуы керек:
- стандарттарды қолдану техникалық регламенттердің талаптарын
сақтауды қамтамасыз етуі тиіс;
- стандарттарды ИСО, ЕЭК халықаралық (өңірлік) стандарттарымен
үйлестіру;
- халықтың өмiрi мен денсаулығына, мүлiкке және қоршаған ортаға
арналған тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердiң, сондай-ақ шаруашылық
объектiлерiнiң қауiпсiздiгi; - өлшеу бірлігін қамтамасыз ету.
5. Қорытындылар, тұжырымдар және нәтижелер
Жалпы, сараптама миссиясы сәтті өтті. Жұмыс барысында, сондай-ақ
алынған консультациялардан кейін компания қызметкерлері тағам дайындау
саласындағы өздерінің құзыреттілігін арттырды.
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17) Кәсіпорын: ЖК «Исаханова Ш.С.»
Орналасқан жері: Семей қаласы, ШҚ облысы
Бағдарламаға қатысушы: Шолпан Исаханова.
Кәсіпорынның қызмет түрі: Нан және тоқаш өнімдерін, сонымен қатар
кондитерлік өнімдерін өндіреді.
Компанияға сараптамалық көмек қажет: Кондитерлік өнімдерді өндіру
саласының және персоналды қалай дамытуды оқытатын маманы қажет (pastry
shef).
Сарапшылардың миссия өткізген мерзімі: 2018 жылдың 16 және 27 шілде
аралығы
1. Кәсіпорынның проблемаларын диагностикалау және анықтау:
Жалпы алғанда, компания кішкентай, бірақ кондитерлік өнеркәсіптің
шекарасын кеңейту үшін жақсы әлеуетке ие. Олардың бәсекелестері өте аз және
облыстық ауданды олардың пайдасына тез ұғынуы мүмкін, бірақ көп күш
салуы керек. Төмендегі кеңестер мен тренингтер олардын мақсаттарына
жылдам әрі тиімдірек жетуге көмектеседі.
Сарапшы тексеру барысында өндіріс бөлімінде мынадай кемшіліктер
анықталды:
- таза ауаның болмауы;
- кондиция жағдайы туралы мәселе;
- көптеген кондитерлік өнімдер мен құралдардын жетіспеушілігі;
- жеке және жұмыс орнындағы гигиена ережелерін сақтамау, сонымен қатар
тамақ өнеркәсібінде.
2. Семинар / тақырып бойынша тренинг:
Жоғарыда көрсетілген кемшіліктерді шешу үшін түсіндірме
жұмыстарын жүргізу үшін басшымен, қызметкерлермен кездесулер өткізілді:
- қамырды қалай дұрыс және тиімді түрде араластыруы;
- Қамырды жақсылап жабу үшін, қамырды қалай жасауға болады және сары
май мен суды қосуға қандай пропорцияда;
- Жоғары сапалы қамырды қалай жасауға болады;
- жаңа технологияларды енгізу әдісі;
- түрік пахлавасын қалай жасауға болатындығын үйретілді (кезең-кезеңмен);
- Мастикамен жұмыс жасалды, жұмысы жеңіл емес, бірақ қызметкерлер
тырысты.
Торттарды дайындау және оқыту бойынша ұсыныстар:
Төмендегіде қалай кеңес берілгені көрсетілген:
- Бөлшетермен асықпаңыз. Кейде конструкцияға бөлшектерді қосқанда,
кем қосқанын есте сақтау маңызды. Сәйкес келмеу мүмкін немесе бейтарап
көрініс жасауға болады. Суретші паста шеф-аспазының стилін араластырмаңыз
немесе кішкентай тортқа мастикалық фигураларды сүртіңіз;
- ауыр торттарды жасамаңыз;
- Өз дағдыларыңызды жасаңыз, тәжірибе мен қателіктерден қорықпаңыз;
- Декорация кезінде әрдайым жақсы салқындатылған тортпен жұмыс істеу
керек.
- бөлшектреге егжей-тегжейлі назар аударыңыз.
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Сондай-ақ, негізгі кеңес - мұқият жұмыс. Жақсы өнімге шабудың қажеті
жоқ. Декорация кезінде әрқашан жақсы салқындатылған тортпен жұмыс істеу
керек. Бөлшектерге көбірек назар аударыңыз.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндірістік технологияларды,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар:
- Өндірістік бөлімде күнделікті жұмыс істеу керек, сіз жаңа өнімдерді
әзірлеуге, сондай-ақ жұмсалған күш пен шығынды жақсартуға немесе азайтуға
мүмкіндік беретін жұмыс әдістерін және технологияларды дамыту үшін арнайы
уақытты
ұзартуға
болады;
- Терезелерге арналған мылтық торлар ұсынылды. Бұл желдің көмегімен
өндірістік бөлімге кіре алатын ұшатын жәндіктер мен түрлі ластанған
заттардың пайда болуына жол бермейді; - Кондитерлік құрал-жабдықтарға
бірқатар ұсыныстар берілді.
Интернетте кондитерлік құрал-жабдықтары көрсетілді.
Сонымен қатар, түрік пахлавасынын арнайы рецептілері ұсынылды:
Пахлава жаңғақпен және сорбетпен малынған ең жінішке қамырмен
жасалады. Толтырмаға байланысты пахлава грек жаңғағы, пісте және фундук
болады.
«Сютлю нурийе» пахлавасына сүт қосылады, толтыру үшін фундук
пайдаланылады. Сүттің арқасында, оның дәмі әдеттен тыс нәзік болады және
соншалықты тәтті болмайды.
«Сарай паклава» немесе «Палау сарайы» қысқышы пісте шашатын
қысқа рулетка түрінде болып дайындалады.
«Бурма пахлава» әдетте дөңгелек ыдысқа пісіріледі, қамырдың қабатын
қабықшаға салады.
Пахлава «Шёбийет пахлава» (Şöbiyet baklava)
«Кадаиф» (Kadayıf) пахлавасы:
«Тел» және «Бурда Кадаиф» жұқа жіптер түріндегі қамыр, пісте мен
шербет ингредиенттерінен тұрады.
Сондай-ақ Шекерпаре рецептісі ұсынылған:
Ұнтақ жарма қосылған қамырдан жасалады. Шәрбекті бай суару арқылы
пісіру парағында пісіріледі.
4. Автоматтандыру, ұйымдастыру, оңтайландыру, жобаларды
басқару және бизнес-процестерді басқару жөніндегі ұсынымдар:
Мынадай кеңестер иелері мен қызметкерлерімен егжей-тегжейлі талқыланды:
- Десертті дәмді ету үшін жоғары сапалы өнімдерді ғана таңдау қажет.
Сарапшылардың тәжірибесіне сүйенсек, сіз өзіңіздің клиенттеріңізге үнемдеуге
болмайды және оларға қажетті көңіл бөлінуі тиіс;
- елеулі соманы үнемдеу үшін ірі көлемдегі сатып алуларға қатысу;
- Сіздің веб-сайтыңызды (қаржылай мүмкіншілігініз бойынша) немесе
Интернеттегі топты ашыңыз (шығындар әлдеқайда аз). Сайт мәзірін (топты)
жасаңыз, идеяларға арналған фотосуреттермен альбомдар жасаңыз. Сарапшы
сондай-ақ өнімдерге шамамен бағаларды жазуға, өзіңізге және жақын
адамдарыңызға торттардын құрамы мен т.б. сынақтан өткізуді және міндетті
түрде сынақтан өткізуі ұсынады.
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- Жарнаманы орналастырыңыз (аймақтағы, қалада төленген немесе тегін
жарнама үшін опцияларды көрсетіңіз). Сондай-ақ, визиткаларды, қаптама
қорапшаларындағы жапсырмаларды, телефоны бар жыртқыш жапқыштары бар
парақшаларды және сайтты көрсетуді ұсынады;
- Торттарды өздігінен жақсарту және өзін-өзі тәрбиелеу кезінде
интернеттегі дайындау және безендіруге арналған тақырыптық журналдарды
пайдаланыңыз, интернеттегі видео-шеберханаларды көру ұсынылады;
- тақырыптық форумдарға активті (немесе пассивті, тіркелмеген)
қатысушысы болуға, онда сіз өзіңізге өндірістің қызығушылығы туралы қажетті
ақпаратты көрсете аласыз;
- Және де ешқашан кондитерлік өнімдерді тоқтатпаңыз, бұл өте икемді
және бірегей өріс, сіздің біліміңіз бен рецептілеріңізді шексіздікке дейін
кеңейте аласыз;
- табыс пен жақсы табыстар, еңбекқорлықпен және жаңа технологияларды
білумен танылады.
5. Қорытындылар, тұжырымдар және нәтижелер:
Тренингтер мен семинарлар өте жемісті болды. Сарапшының айтуынша,
ұсыныстарды орындағаннан кейін кәсіпкер өзінің ауданында сұранысқа ие
болады.
18) Кәсіпорын: «Хакимова» ЖК
Орналасқан жері: Талдықорған қаласы.
Бағдарламаға қатысушы: Ильмира Хакимов
Кәсіпорынның қызмет түрі: Кондитерлік өнімдер өндірісі
Компанияға сарапшы көмек қажет: Кондитерлік өнімдерлерді пісірудін
сарапшысы қажет етеді: торттар және тәтті тағамдар. Жаңа кондитерлік
өнімдерді өндіруде, өнім сатумен және маркетингпен айналысатын персоналды
дайындау керек, жаңа өндірісті ұйымдастыру мүмкіндігі бар.
Сарапшылардың миссия өткізген мерзімі: 2018 жылдың 30 шілде мен 10
тамыз аралығы
1. Кәсіпорынның мәселелерін диагностикалау және сәйкестендіру.
Компания Талдықорған қаласының орталығында орналасқан. Компания
нарықта 1999 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Хош иісті кондитер өнімдері
халық арасында сұранысқа ие. Кәсіпорынның өндірістік аумағы ғимараттарға
қосымша шығындарсыз өз аумағында базаны құруға мүмкіндік береді.
Негізінде орналасқан жабдық сапалы және қысқа мерзімде қызмет етеді.
Кәсіпорын ұжымында, әдетте, кондитерлік-мамандандығы бар білімі
қызметкерлері жоқ. Сондай-ақ кәсіпорында рецепт жоқ. Рецепт әдеттегідей
печеньенің басында доза жиі «көзге» айналады. Осының бәрі, сондай-ақ
шектеулі ауқым, кәсіпорынның негізгі проблемалары болып табылады.
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Компания басшылығымен сарапшынын фотосуреті
2. Тақырып бойынша семинар / тренинг.
Мұнда, сондай-ақ, басында нан қамырын кесу әдістемесі дайындалды, ал
аптаның соңында барлығы жақсы жұмыс істеді.
Мәселен, қысқа уақыт ішінде мамандар мен қызметкерлер тоқаштарды,
үлкен және кішкентай багеттерді, түрлі печеньелерді, тәттілерді және тәттілерді
жасау үшін көп нәрсе жасады.
Жұмыс жақсы дамыды, алайда арнайы лексиканың үлкен саны
арқасында қаңылтырдан көрініс тапты, өйткені ашытқы қамыры мен сортты
ұнның мәні кең болды.
Арнайы әдебиетінің арқасында сарапшы паста шефына көп нәрсені
көрсетіп, түсіндірді, ол барлық нәрсені түсініп, білімдерін қызметкерлерге
берді.
Өндірістік процесті ұйымдастыру басшысына кеңес беру тиіс болды.

Оқу үдерісі
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3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндірістік технологияларды,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсыныстар.
Алдымен
рецепт
бойынша
кітаптарды
бастауға,
сондай-ақ
ингредиенттерді мөлшерлеуге бақылауды енгізу ұсынылды. Сондай-ақ,
өндірісті жеңілдету үшін кейбір қосалқы элементтерді сатып алу ұсынылды.
Сондай-ақ корпоративтік сәйкестендіруді және өз орамасын әзірлеу
ұсынылады.
4. Автоматтандыру, ұйымдастыру, оңтайландыру, жобаларды
басқару және бизнес-процестерге арналған ұсынымдар.
Танымалдығын арттыру және өнімге деген сұранысты арттыру үшін, сіз
кондитерлік өнімдерді қашықтан тапсырыс бере алатын компания веб-сайтын
құру қажет. Осыған байланысты, бұл проблеманы барынша азайту үшін
компания әрдайым өндіруге қажетті ингредиенттері бар желіге тапсырыс беруі
керек.
5.Қорытындылар, тұжырымдар және нәтижелер
Тұтастай алғанда, компания қалада өз стратегиясын әзірлейді. Сарапшы
кондитерлік өнімдердің жаңа түрлеріне, қамырдың дұрыс ашылуына және
бизнесті дұрыс басқаруға қатысты ұсыныстар жасады. Дегенмен, кәсіпорын
үшін кондитерлік базаға өнімдер мен басқа да ингредиенттерді жеткізу
логистикасы бойынша халықаралық тәжірибені зерделеу пайдалы болар еді.
19) Кәсіпорын: «Fortuna food» ЖШС
Орналасқан жері: Алматы облысы, Талдықорған қаласы
Бағдарлама қатысушысы: Рустам Фарғатұлы Хакимов
Кәсіпорынның қызмет түрі: Нан және кондитер өнімдерін өндіру
Компанияға сарапшы көмек қажет: Нан пісіру өндірісі үшін технолог қажет.
Тәжірибелі тәжірибелі кондитер технологы.
Сарапшылардың миссия өткізген мерзімі: 2018 жылдың 17 және 28
қыркүйек аралығы

Нан пісіру алаңында
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1.
Кәсіпорынның
проблемаларын
диагностикалау
және
сәйкестендіру:
«Fortuna Food» ЖШС кондитерлік өнімдерде өте тәжірибелі. Меншік
иесінің шетелдік сарапшысы тәттілерді сатудың және бизнес жүргізудің
нышандары туралы біліп, білімдерімен алмасып, тәжірибе алмасқан.
Кәсіпорындардың өте жақсы әлеуетке ие болуына қарамастан, иеленушіге
сенімді көмекшілер және тамаша кондитерлік аспазшы жетіспейді. Бизнеске
арналған пирожныйларға және мәзірді жобалауға және дамытуға көмектескен
мамандар қажет болды. Сонымен қатар, компанияның басымдықты бағыттарын
анықтау үшін сарапшы жиі иелерімен әңгімеледі, сондай-ақ бизнестің одан әрі
дамуы мен ықтимал ынтымақтастық туралы болды. Компанияның басты
мақсаты - торттар мәзірін кеңейту, жаңа рецепттерді енгізу, пахлаваны пісіруге
арналған кондитерлерді және танымал түрік кәмпиттерінің басқа түрлерін
үйрету болды.
2. Семинар / тақырып бойынша тренинг:
Сарапшының айтуы бойынша, жақсы нәтиже алу үшін қамыр
ашытқыны, қопсытқышты және дұрыс илеу керек. Сарапшы осы бағытында
бірнеше кеңестер берді.
Кондитерлерді дайындау барысында келесі сұрақтар бойынша кеңес
берілді:
- Сіз әрқашан ұннын ең жоғары сапасын алуыңыз керек;
- Кілегей, желе, сироп, крем жасаңыз. Яғни өз рецептеріңізді және пісіру
әдістерін жасаңыз. Сонымен қатар дайын өнімнің сапасы да, дәмі де жақсарады.
Сондай-ақ, өнімдер басқа кондитерлердің өнімдерінен өзгеше болады, сізде өз
рецептеріңіз болады. Сонымен қатар, егер шикізат жеткізушілерден болмаса,
сіз бұл мәселені өзіңіз оңай шеше аласыз;
- пісірілген жартылай фабрикаттарды дайындау егжей-тегжейлі жүргізіліп,
кондитерлік шеф-пастерлер пісірудің және жартылай фабрикаттардың
салқындатылуының температурасын анықтайды;
Бұдан басқа, сарапшының өздерінің әзірленген рецепттері берілді:
- жартылай фабрикаттар;
- бөртпе қамыры;
- кекстер дайындау;
- құмды жартылай фабрикаттар;
- қопсытылған жартылай фабрикат;
- ақуызбен жартылай дайын өнімдер;
- бадамдық жартылай фабрикаттар;
- пісірілген жартылай фабрикаттар;
- жартылай фабрикаттарды аяқтау
- Майлық кілегей, ақуызды сығымдалған кілегей (миринг), какао майы,
крем кремі; - хош иісті шырындар;
- мармелад пен желе шығару үшін.
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Жұмыс сәттері

3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндірістік технологияларды,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар:
Қалдықтарға тиісті назар аудару ұсынылады:
- Ұннан жасалған кондитерлік өнімдерді өндіру процесінде ең төменгі
шығындар мен қалдықтардан тұратын сенімді өнімдерді өндіруге
баса назар аудару қажет.
- Стандартты сапа өнімдері технологиялық режимді нақты сақтау
арқылы алынады. Технологиялық нұсқаулар мен бекітілген
рецепттерді бұзу ақауды қалыптастыруға, яғни техникалық шарттар
талаптарына сай келмейтін өнімдерді әзірлеуге әкеледі.
- Қалдықтар технологиялық процестің барлық кезеңдерінде алынуы
мүмкін және әдетте оны қайта өңдеудің алдыңғы сатыларына немесе
өнімдердің басқа түрлеріне қайтару арқылы өндірісте қолданылады.
Қалдықтарды азайту үшін келесі шаралар ұсынылады:
Шикізатты
сақтау
кезінде
сөмкелерді
таңдаған
кезде
қалыптастырылатын бағалау түрінде пайдаланылмаған қалдықтардың мөлшері
едәуір азаяды. Жақсы оқшауланған ұн жүйесі тасымал кезінде ұнды бүрку
түрінде қалдықтардың азаюын қамтамасыз етеді.
4. Автоматтандыру, ұйымдастыру, оңтайландыру, жобаларды
басқару және бизнес-процестерге арналған ұсынымдар.
Түрлі типтегі торттар, печенье, ашытқы, печенье және т.б.
дайындалуына арналған жаңа жабдық ұсынылған.
Ұсынылған торт жасау машиналарының бірі:
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Торттарды бұйра безендіру үшін автоматика Ш5-РПТ: 1 - төсек; 2 ингредиенттер үшін контейнерлер; 3 бұрандамалы сверхгрегерлер; 4, 6 тіркелген қосымшалар; 5 - мобильді саптама; 7 - тізбекті транспортер.
Осы жабдықтың көмегімен кондитерлерге көп күш пен күш жұмсамау
үшін торттарға қажетті сандарды беруге болады. Сонымен қатар, уақыт, ақша
және уақытты үнемдеу. Рустам атындағы кондитерлік дүкеннің иесі торттарды
сатуға баса назар аударғандықтан, бұл машина жақсы бастама болады.
5. Қорытындылар, тұжырымдар және нәтижелер
Жалпы, компания қазірдің өзінде табысты жұмыс жасап жатыр және
тұрғындар арасында «Fortuna Food» бренді бойынша өнімдерге деген үлкен
сұранысты алады. Тек өнімділікті жақсарту үшін, жабдықтарды, жаңа
рецептілерді және оларды дайындау тәсілдерін ұсынды.
20) Кәсіпорын: ЖК «Керимбаева»
Орналасқан жері: Алматы қаласы
Бағдарламаға қатысушы: Керімбаева Шолпан Асылкеримқызы
Кәсіпорынның қызмет түрі: Нан және кондитер өнімдерін өндіру
Компанияға сарапшы көмек қажет: Нан пісіру өндірісі үшін технолог қажет.
Тәжірибесі бар кондитер-технологы.
Сарапшылардың миссия өткізген мерзімі: 2018 жылдың 3 және 14 қыркүйек
аралығы
1. Кәсіпорынның мәселелерін диагностикалау және сәйкестендіру.
Өндірістік ғимарат өте аз. Өндірістік бөлімге келгенде иесі жаңа ірі
өндірістік алаң туралы талқыланды.
Өндіріс бөлімінде кондитерлік-наубайшылары өздерін жайлы
сезінбейді. Жабдықтардың сапасы жағынан, шағын бизнесті енгізу үшін өте
ыңғайлы.
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Директормен және өндірістік менеджермен қысқаша пікір алмасқаннан
кейін, олар тексеруді бастады. Тексеру барысында бірқатар проблемалар мен
кемшіліктер анықталды:
Жалпы алғанда, кондитерлік саланың басқа өндірістік бөлімдеріндегідей
бөлме, жеткілікті түрде жанып тұрған жоқ. Жарықтандыруды өндірістік
бөлімде біркелкі бөлу керек, кем дегенде, өнім қолмен жасалатын жерлер
жарықтандырылуы керек. Бұл өнімді мұқият тексеру үшін қажет, сіз көре
алатын мәліметтерді неғұрлым жақсы. Егер оларда жұмыс істейтін кемшіліктер
бар болса. Сонымен қатар, ас үй тиімсіз ұйымдастырылып, ыңғайлы жұмыс
және кең ауқымды өнімдерді дайындау үшін жеткіліксіз кеңістікке ие.

Әуежайда сарапшыны күтіп алуы
2. Тақырып бойынша семинар/тренинг.
Мекеменің қызметкерлері мастер-класстар мен тренингтерге қатысуға
жеткілікті түрде мотивацияланды. Қызметкерлерден ынталандыру және
үйренуге деген ұмтылыс - табыс үшін үлкен кілт.
Алғашқы күні құмды торттарды, шоколадты бисквиттеррді жасау
туралы мастер-класс өткізілді. Пеш жақсы пісіреді, бірақ кішкене бөліктерге
арналған.
Сондай-ақ, сарапшының басшылығымен персонал пешенелелерді және
әртүрлі крем түрлерімен бірнеше торт жасады. Десерт, ыстық құймақ, құймақ
дайындады.
Келесі күндерде кондитерлік бұйымдар әзірленді және сарапшы рецепті
бойынша қамырмен жұмыс істеді.
Сонымен қатар, жұмыс барысында осы тақырып бойынша бірқатар
тренингтер өткізілді:
- жаңа өнiмдерден оларда әлі жоқ торттар жасалған, және іс жүзінде
көрсетілді, егжей-тегжейлі түсіндірілді;
- қамырмен жұмыс істеудің дұрыс әдісі бойынша оқыту;
- Симит және Поачанын рецептілері көрсетілді;
түрік асханасының кондитерлік өнімдеріне қатысты пісіру қамырға, тұзға,
майға ашытқы қосып, содан соң ерекше түрде қызады. Осыған байланысты бір
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паста шеф-аспазына арналған браконь дайындау бойынша арнайы семинарлар
өткізілді.
3. Басқарудың
жаңа
әдістерін,
өндірістік
технологияларды,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсыныстар.
Ең алдымен, сарапшы Сіздің кәсіпорныңыз үшін жақсы, жоғары сапалы
өндірістік жабдық сатып алуды ұсынды. Сондай-ақ, егер мүмкін болса,
өндірістік алаңды кеңейту ұсынылады, өндіріс жабдықтарын ұйымдастыру
жөнінде кеңес берілді. Кәсіпорын қызметкерлері сарапшының көмегі арқылы
игерілген жаңа рецепттер, мүмкін, дереу емес, біртіндеп енгізілетін болады.
4. Автоматтандыру, ұйымдастыру, оңтайландыру, жобаларды басқару
және бизнес-процестерге арналған ұсынымдар.
Ірі наубайханалар жұмысында кәсіпкерлік қасиеттерге маңызды рөл
беріледі. Іскерлік қасиеттердің мінсіз үйлесуі: бастапқы кезеңде,
шығармашылық және серпінді «жаңашыл», болашақта әкімшілік және
орындаушы «ұйымдастырушы».
Іскерлік табысқа жету үшін қажет қасиеттер: түйсігі, бастамасы,
тәуекелге баруға дайындық, командалық жұмыс, оқуға қабілеті, сендіру
қабілеті, қарым-қатынас дағдылары, қызметкерлердің қабілеттерін құзыретті
бағалау және олардың «күшті» Құқықтық нормаларды, техникалық және
технологиялық стандарттарды білу қажет. Қызметкерлерді өз салаларында
біліктілігін арттыруға жіберіңіз, тәжірибе алмасу бағдарламаларына
қатысыңыз.
Бұдан басқа, онлайн-сатып алуды іске асыру үшін веб-сайт құру қажет.
Тиісінше, сатылатын өнімнің өсуі артады.
5. Қорытындылар, тұжырымдар және нәтижелер
Сарапшы қызметкерлерді өз салаларында біліктілігін арттыруға үйрету
үшін басқа да халықаралық тәжірибе алмасу бағдарламаларына қатысуды
ұсынды.
21) Кәсіпорын: «Төлегенов» ЖК
Орналасқан жері: Алматы облысы, Қапшағай қаласы
Бағдарламаға қатысушы: Т. Төлегенов
Компания: Нан және кондитер өнімдерін өндіру.
Компанияға сарапшы көмек қажет: нан пісіру өндірісінің технологы,
сондай-ақ жұмыс тәжірибесі бар кондитер технологы қажет.
Сарапшылардың миссия өткізген мерзімі: 2018 жылдың 15 және 26 қазан
аралығы
1.
Кәсіпорынның
проблемаларын
диагностикалау
және
сәйкестендіру:
Компания салыстырмалы түрде кішкентай, бірақ қызметкерлердің
әлеуетті біріктірілген тобы бар. Кәсіпорынға келгеннен кейін кондитерлік
өнімдерді басқарушымен бірге өндірістік бөлімшелерді, қоймалар мен
есепшілерді қарап шықты. Қызметкерлер жаңа білімдер мен дағдыларға дайын
болды, олар сарапшы үлкен пайым деп санайды.
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Көптеген кондитерлік кәсіпорындарда сияқты, сарапшы атап өткендей,
жарықтандыру өндірістің стандарттарына сәйкес келмейтін болды. Өндірістегі
жарықтандыру өнімдерді мұқият дайындауға қажетті біркелкі және жеткілікті
түрде бөлінуі керек. Өнімдер көрсетілетін кондитерлік есептегіш де жақсы
жарықтандырылуға тиіс, бұл кондитерлік өнімдерді сату үшін артықшылығын
береді және маркетингтік шаблон болып табылады және сарапшылардың
пікірінше, кейбір кәсіпорындардың назарын аудармайды.

Жұмыс сәттері

2. Семинар / тақырып бойынша тренинг:
Компанияның басшысы сарапшымен танысу барысында өз өнімдерін
жаңартуға және қызмет саласын кеңейтуге тілек білдірді, оған сарапшы келісті,
себебі кәсіпорынның өнімі шағын және монотонды болды.
Сарапшы жаңа аспаздық өнімдерді өндіру және өндіру бойынша
бірқатар тренингтер өткізді:
- түрлі түрдегі тәттілерді, көкөністерді, кептірілген жемістерді,
джемдерді және т.б. қоса алғанда, түрік нандарын және басқа да нан өнімдерін
пісіруге арналған рецептілерді үйретеді және ұсынды;

Жұмыс сәттері
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- жаңа шикізаттан аспаздық өнімдерді өндіруде әртүрлі өнімдерді
(Борек, симит, пауза және басқа да өнімдердің түрлерін) арттыру үшін оқыту;
- сынақпен жұмыс бойынша өндірістік кадрлар даярлауға арналған;
- шығыстық тәттілер мен баклаваны пісіруге арналған жаттығуларға
бөлек уақыт бөлінді.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндірістік технологияларды,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар:
Сарапшы сарапшы миссиясының ұсынысы бойынша ұсыныстарды
қамтамасыз ету үшін өндіріске енгізілген жаңа аспаздық өнімдерге байланысты
қажетті кондитерлік жабдықтардың бірқатар жаңартуларын ұсынды.
Жаңа жабдықтарға салынған инвестициялар елеулі шығындарды талап
етті, бірақ компания басшысы болашақ кәсіпорынның болашағына өзінің
пайдасының қосындысын есепке ала отырып, ол жақын арада сату ауқымын
кеңейтетінін сарапшыға сендірді. Сарапшы түрік өндірушілерінің
жабдықтарының бір бөлігін сатып алуды ұсынды, сол арқылы ол мүмкін
болатын көмекті көрсете алады, өйткені бұл инвентарь шығыс өнімдерін
шығаруға бейімделетін болады.
Бәсекеге қабілеттілік тұрғысынан сарапшы өндіріс сұранысқа ие
болатын үйлену торттарын өндіруді игеруді ұсынды, сонымен бірге өнімділікті
арттырып, өнім ауқымын кеңейтеді. Осы мақсатта сарапшы мамандандырылған
өндіріс туралы бірнеше ақпарат берді: үйлену торттарын жеңілдету әдістері,
кейбір тәжірибелік бөлшектер, кондитерлік әшекейлер түрлері: жаңа піскен
жидектер мен жемістер, шоколад және шоколад фигуралары, бұршақ
моншақтары және түрлі-түсті кремдер.
4. Автоматтандыру, ұйымдастыру, оңтайландыру, жобаларды
басқару және бизнес-процестерді басқару бойынша ұсыныстар:
Кәсіпорынның тиімді жұмыс істеуі үшін кәсіпорынның қызметкерлеріне
жаңа әдістер мен дағдыларға үйретуге шақырылған немесе кәсіпорынға
жұмысқа шақырылған немесе кондитерлік шеф-аспазшылары мен кондитері
мамандары қажет. Сарапшының пікірінше, әр 3 ай сайын бұл қажет, осылайша
білім мен дағдылар сақталады.
Бұдан басқа, сарапшының пікірінше, өндірістік компания өндірістік
тәжірибе мен білімі бар менеджерге қажет.
Тағы бір ұсыныс - танымал әлеуметтік желілерде ақпаратты бетпен
қамтамасыз ету арқылы жарнамалық қызметті енгізу, онда кондитерлік
өнімдерді тұтынуға және сатуға мүдделі мақсатты аудиторияны жинауға
болады. Бетті қызметтеріңіз, контактілеріңіз және фотосуреттеріңіз туралы
ақпаратпен толтырыңыз. Кондитерлік тағамдар дәмді ғана емес, сонымен қатар
әдемі болуы керек. Сіз Интернеттен бірінші жібере алмайсыз, бірақ екіншісімен
проблемалар болмауы керек.
Мен шын жүректен құрметімді білдіремін және жағымды
қонақжайлылық үшін алғыс айтамын.
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Сарапшы: Сонер Мутлу
Ұлыбритания мен Түркияның қонақ үй бизнесінде,
сондай-ақ бухгалтерлік есеп және қаржы саласында
20 жылдан астам тәжірибесі бар маман. Сарапшы
өзінің қызметін Ұлыбританиядағы қонақ үйлерін
басқарудан бастады. Содан кейін ол Түркияда қонақ
үйлер, мейрамханалар, түнгі клубтарды басқарды.
Мамандығы: Қонақүй басқарушысы
Консультация тақырыбы: Қонақ үйдің барлық
бөлімшелерін іске қосу, операциялық мәселелерді
бақылау және тексеру, кеңсе, үй шаруашылығын
жүргізу, мейрамханалардағы қызмет түрлерін көрсету, тағам дайындау,
маркетинг және жабдықтар, азық-түлік, сусындарды бақылау және
мониторингілеу, пайда мен шығын, бюджеттеу, қонақтармен қарым қатынастар
туралы кеңес
22) Кәсіпорын: ЖК «Smart Kyzmet» (Қонақүй кешені)
Орналасқан жері: Астана қаласы
Бағдарламаға қатысушы: Жибек Турысова
Кәсіпорынның қызмет түрі: Қонақ үй қызметтерін ұсыну.
Компанияға
сараптамалық
көмек
қажет:
Бизнес-процестерді
автоматтандыруды және қызметкерлерді оқытуды қоса алғанда, қонақ үй
бизнесін басқару бойынша кеңес беру.
Сарапшылардың миссия өткізген мерзімі: 2018 жылдың 3 және 16 шілде
аралығы
1. Кәсіпорынның проблемаларын диагностикалау және анықтау:
Кәсіпкер биылғы жылдың мамыр айында Астанадағы жаңа теміржол
вокзалының аумағында бірінші «капсулдық» Hotel «Road Star» қонақ үйін
ашты. Жапония, Ресей, Бельгия, Гонконг секілді басқа елдердің ізімен
Қазақстан алғашқы капсулдық қонақ үйін ашты. Бұл ел үшін маңызды жетістік.
Жаңа тұжырымдамалық қонақ үй өте футуристтік және қысқа мерзімдерде
және түнде қалуға ыңғайлы. Іші өте ыңғайлы, таза. Алдыңғы кеңсе
қызметкерлері өте сыпайы, жақсы дайындалған. Ол жаңа орталық теміржол
вокзалының 5 қабатында орналасқан.
- Бұл капсула қонақ үйі тек 1 ай бұрын ашылды.
- 3, 6, 12 және 24 сағатқа арналған капсулаларды жалдау үшін бизнес
кірістері алынады.
Тиісінше, қаржылық есеп беруді жүргізуде, капсула қонақүйінде қызмет
көрсету туралы қосымша білімдердің болмауы қиындық туғызды.
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Капсулдық қонақүйдің іші
2. Семинар/тақырып бойынша тренинг:
Алғашқы есеп беру құжаттарын тексергеннен кейін табысты ұлғайтуға
жақсы мүмкіндіктерін анықтадық.
Меншік иесі берген ақпаратқа сәйкес, иеленушімен болжам жоспары
мен бизнес-жоспар жасалды.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндірістік технологияларды,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар:
Қонақүйді ғаламторда, сонымен қатар теміржол станциясында
жарнамалау керек. Сондай-ақ, сондай-ақ қонақ үйді ел ішінде және
халықаралық деңгейде жарнамалау үшін booking.com бағдарламасына кіру
ұсынылды. Бизнесті кеңейту үшін кезекті клиенттерге және барлық қонақтарға
келесі демалысқа жеңілдіктер беру қажет.
4. Автоматтандыру, ұйымдастыру, оңтайландыру, жобаларды
басқару және бизнес-процестерді басқару жөніндегі ұсынымдар:
Google парақшаларында көрсетілген жарнамалар сатылымды нақты
арттырады. Әлеуметтік желі беттеріндегі жаңалықтарды жаңарту әлеуетті
қонақтардың назарын аударып, аудиторияда қызықты болуға мүмкіндік береді.
Темір жол станциясында шектеулі бюджетке кіре алатын және қонақүйдің
бейнесі үшін қолайлы бола алатын платформаларда жолаушылар мен
баннерлерге парақшалар таратуға болады.
Бухгалтерлік есепті қатаң сақтау болашақта өте маңызды. Бұл
нөмірлерді талдауға мүмкіндік береді және қажет болған жағдайда нарықтың
және қонақ портфелінің ағымдағы жағдайына бағытталған сату саясатын
өзгертуге мүмкіндік береді.
23) Кәсіпорын: Қонақ үй және мейрамхана кешені «Медеу»
Орналасқан жері: Қостанай қаласы
Бағдарлама мүшесі: Юлия Моргунова
Кәсіпорынның қызметі: қонақ үй қызметтерін ұсыну
Кәсіпорын сараптамалық көмек қажет: басқару, өндіріс технологиясының
жаңа әдістерін енгізу мен қызметкерлердің кәсібилігін арттыру үшін қонақ үй
және мейрамхана бизнесі саласындағы.
Сарапшылардың миссия өткізген мерзімі: 2018 жылдың 19 маусым және 1
шілде аралығы
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Оқыту және кеңес қонақ басқару негізі еуропалық стандарттарға қонақ
салыстырғанда кәсіпорын жақсарту жолдарын анықтау тұрды. Мақсаты осы
«жақсы» қонақ үй «үздік» болды жасауға болатын.
Кеңес тұтастай қызмет көрсетуші, мейрамхана қызмет көрсету, ас,
маркетинг және технология дайындау және пайдалану, азық-түлік және сусын
құны мен бақылау және қызмет көрсету, жалпы, инспекциялық кеңсесінде
операциялық мәселелер барлық кәсіпорын бөлімдері, қадағалауды және іздеу
іске болып табылады.

Қонақ үйдің сыртқы келбеті

1. Кәсіпорынның мәселелерін диагностикалау және анықтау:
Мен қонақ үйге кірген кезде қонақ үйімнің әсерлері өте жақсы болды,
алдыңғы офис өте сыпайы және пайдалы, жүздерінде күлімсіреді.
Бөлмелер үлкен, мұқият тазаланған, ұқыпты және мінсіз. Сүлгілер
жұмсақ, плиталар мен жастықтар белгіленген.
Мейрамхана өте заманауи, жақсы жобаланған, қызметкерлердің
сыпайылығымен және дайындықтан өткен.
Тағамды жинау, гигиена және шығындарды бақылау бұрыннан көрген
көптеген қонақ үйлер мен мейрамханалардан гөрі жақсы болды.
Сандар бойынша қорытындыларым мынадай:
- сүлгікептіргіш термостатқа ауыстыруға болады, әйтпесе бос бөлмелер
шығындарды талап етеді;
- теледидарды қосқан кезде ағылшын немесе басқа тілдер жоқ екен;
- нөмірлерге қызмет көрсету қарастырылмаған, бірақ қарапайым мәзірді
бөлмелерде орналастыруға болады;
- бөлмелерде ешқандай шәйнек жоқ;
- бөлмелерде толық биіктікте айна жоқ;
- бөлмеден шыққан кезде кондиционер өшірілмейді.
Мейрамхана туралы менің қорытындыларым:
- кейде адамдар басқа тапсырмалар үстелінде көп тұрады;
- шай ұсыну (қызмет көрсетүі) өте жақсы;
- веранданы басқашалай, мысалы, пиццерия немесе барбекю аймағы
ретінде қолдануға болады.
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Асүйдегі табылған мәліметтерім:
- асханада өрт сөндіргіштер жоқ, қызметкерлер өрт қауіпсіздігі қай
жерде орналасқанды білуі керек;
- аспаздар тамақ өнімдерін бөлу кезінде белгілі бір ауқымды
пайдаланады (күннің соңында өнімдерді пайдалануды санау мүмкіндігіне ие
болады);
- зиянкестермен күресу жөніндегі құрал жұмыс істемейді;
- суық тамақ дайындауға арналған алаңды жобалау оңтайлы емес, жедел
жұмыстарға жарамсыз;
- тоңазытқыштар салқын тағамға арналған алаңға орнатылуы керек;
Ресепшн аймағында ешқандай мәселе жоқ.
2. Семинар / тақырып бойынша тренинг:
Нөмірлер бойынша:
- дабылды үнемі тексеріп отыру керек;
- өрт эвакуациялау жоспары әрбір бөлмеде болуы керек (апаттық
жағдайдағы шығыс және өрт сөндіргіштердің орналасуы). Кезекші қызметкер
төтенше жағдайда қажетті шараларды білуге тиіс;
- душ жинақтары ванна бөлмесінде емес, душта болуы керек;
- кереуеттің жанындағы бүйірлік шамдардың кабельдері жасырынылған
болу керек;
- екібөлмелі нөмірде екі көзілдірік қою керек;
- жуынатын бөлмеде қосымша дәретхана қағазын орналастыру қажет;
- қол жетімді емес орындарда аптасына бір рет тазалау керек;
- душты тоттың пайда болуынан үнемі тазалау керек;
- күн сайын сүлгілерді ауыстырудың қажеті жоқ, егер олар еденде
болмаса.
Мейрамханада:
- кестені жабу үшін, ас құралдарын қолмен ұстай алмайсыз, майлық
немесе науаны пайдалануыңыз керек;
- мейрамхананың жоғарғы қабатындағы баспалдақ өте қауіпті;
- «швед үстелі» стиліндегі таңғы ас әртүрлі болуы керек, ыстық және
салқын тағамдарды, сусындарды бөлінуі керек;
- қонақтарға сулы сүлгілерді усына алуға болады;
- таңғы және түскі ас арасындағы мейрамхана жабық болуы керек, қажет
болған жағдайда қонақтарды верандаға бағыттау керек;
- келген қонақтарға, әсіресе басшыларға немесе қонақ үй
әкімшіліктеріне немесе қонақтарға іскерлік кездесулерді немесе келіссөздерді
жүргізген кезде көп көңіл бөлінуі керек.
Ас үйінде:
- кесу тақтайшалары әр түрлі азық-түліктерге (ет, көкөніс, тауық немесе
балық үшін) бөлек болуы керек, кейде асүй қызметкерлері оған назар
аудармайды;
- микробтар болуы мүмкін болмауы керек;
- тамақ өнімдерінің таңбалануын және уақытын үнемі тексеріп, оларды
мұздатқышта сақтаңыз;
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- мейрамхана мен асхана қызметкерлерінің арасындағы қарымқатынасты жақсарту керек.

Сарапшының қызметкерлер
жұмыс барысы

3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндірістік технологияларды,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар:
Нөмірлер бойынша:
- дәретхананың пластик орындығы таза емес, оны жаңа және қатты
пластикпен ауыстыру қажет.
Мейрамханада:
- таңғы асты тез дайындауға арналған, оливкілер, джем, ірімшік сияқты
өнімдер болуы керек, олардың жарамдылық мерзімі ұзақ және бірнеше күн
бойы қолданылуы мүмкін;
- мейрамхананың кіреберісінде тайғақ емес аяқ киім маты болуы керек;
- музыка кейде күннің белгілі бір уақытында тым қатты, сондықтан оны
ескеру қажет;
- гигиена және қалдықтар үшін арнайы құралдарды пайдалану керек;
- үстел үстіндегі қағаз майлықтары жақсы болуы керек.
VIP-нөміріне түсініктеме:
- VIP-бөлме өте жақсы, бірақ дәретхана бөлмесі стандарттарға сәйкес
келмейді, кейбір заттарды (қағаз сүлгілер, пластикалық сабын диспенсер)
жетілдіру қажет.
SPA-салонына түсініктеме:
- СПА бөлмесі өте қарапайым, мен суреттерді іліп қоюға, шырақтарды
ұйымдастыруға, рақаттанатын музыка қосу керек деп ұсыныс бердім.
МАРКЕТИНГ:
- веб-сайттар үшін мұқият бақылануы керек, мысалы, www.booking.com
сайтында тарифтің бір түрін ғана аласыз. Бизнесті кеңейтуге мүмкіндік беретін
қонақ үй қызметтерін насихаттау үшін баға саясатын өзгерту қажет;
- белгілі бір іс-шараларға (үйлену тойларына, мәжіліс залындағы
кездесулерге) арналған презентацияларды басып шығару керек;
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- жарнаманы күшейту және жаңа клиенттерді тарту үшін жарнамалық
брошюралар мен журналдар шығару, жарнамалық кампанияларды
ұйымдастыру, жергілікті жарнамаларды орналастыру қажет;
- сауна, массаж, мейрамханада жеңілдікті купондар орналастыру үшін
бөлмелерде;
- қонақтарды тіркеу кезінде ресепшн қабылдауда жүзу бассейні мен
саунаның болуы, бар-мейрамхана туралы ақпарат ұсынылуы тиіс;
- мейрамхананың алдында мәзір ақпараты орналастыру керек;
- қонақ үй қызметтерін ілгерілету мақсатында тақырыптық іс-шараларды
өткізу үшін жергілікті компаниялардың шақыруын ұйымдастырады.
Қабылдау бөлмесінде:
- Тұтастай алғанда, қызметкерлерді іріктеу және оқыту мәселелерін
болдырмау үшін қызметкерлерді үнемі көтермелеу мүмкіндігін беру қажет.
Мысалы, осы айда жұмыс істейтін қызметкерлерді таңдай алатын айлық
қызметкер және басқа қызметкерлерді ынталандыру үшін ақшалай сыйлықты
көтермелеу. Мұндай іс-шараны ұзақ уақыт бойы жұмыс істейтін қызметкерлер
үшін жыл соңына дейін ұйымдастыруға болады.
4. Автоматтандыру және оңтайландыру, жобаны басқару және
бизнес-процестерді ұсынымдар:
Нөмірлер бойынша:
- бизнеске инвестиция салу және табыстарды ұлғайтуды, киімкешектерді құрғақ тазалауды, ұйымдастыруды ұсынамын;
- бөлмелердегі дәретханаларда екі деңгей бар, бұл суды үнемдейді және
тиісінше, шығынды азайтады;
- энергияны үнемдеу үшін тәулік бойы жарықтандыруды қажет ететін
қонақүйдің дәліздеріне сенсорлар қажет.
Мейрамханада:
- жексенбі күнгі таңғы асты белгілі бір ақы төлеуді ұйымдастыруды
және жүзеге асыруды ұсынамын - бұл жаңа клиенттерді тартады;
- клиенттерді тарту үшін атақты музыканттардың қатысуымен жанды
музыка сүйемелдеуі. Сондай-ақ мейрамханаға клиенттерді тарту үшін «2
сусындардың 1 бағасы», «бақытты сағаттар» сияқты жаңалықтар бар.
Ас үйінде:
- ас үйді ұйымдастыруға аспазшы жалдауға қажет;
- дайын тағамдық резерв өте маңызды, ол алдын-ала дайындалуы керек
(мысалы, бірнеше салат ыдыстары үшін);
- осы немесе басқа өнімді қалай сататыныңызға байланысты мәзірді
жасау керек.
24) Кәсіпорын: «Скифтер» ЖШС
Орналасқан жері: ОҚО, Петропавл қаласы
Бағдарламаға қатысушы: Чубова М.Ю.
Компания: қонақ үй қызметтерін ұсыну
Компанияға сараптамалық көмек қажет: Қонақүйді басқаруда сарапшы
қажет.
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Сарапшылардың миссия өткізген мерзімі: 2018 жылдың 10 және 23 қазан
аралығы
1.
Кәсіпорынның
проблемаларын
диагностикалау
және
сәйкестендіру:
Бұл 3-жұлдызды қонақ үй кешені 80 нөмірден, сондай-ақ фитнесорталық пен сПА-салоннан тұрады. Кейбір бөлмелері жөнделді, қалған
бөлмелері жақын арада жөндеуге жоспарлануда. Қонақ үй кешенінің ғимараты
қазіргі заманға сай көрінеді. Қонақ үй кешені - бұл қаланың ең таңдаулы
орындарының бірі.
Алғашқы тексеруден кейін менің қорытындыларым:
- Ас үйде қызметкерлерді ұйымдастырып, қадағалайтын аспаз
тағайындалмайды.
- Сарапшының пікірінше, мәзір өзгеруі мүмкін, ал тағамды асханада кем
дегенде стандартты тағамдарды дайындау керек.
- Асүйде мейрамхананың қызметкерлері мен менеджерлері бір-бірімен
тығыз жұмыс істеуі керек, себебі олар таңертең көптеген адамдарға жауап
береді.
- Мейрамханада жұмыс уақытын өзгерту керек.
- Компанияның келешекке арналған қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді
жоспарларын жасау қажет.
- Сарапшының пікірінше, боулинг орталығы қонақтарды тарту және
клиенттерді тарту үшін тамаша орын.
- Сарапшының пікірінше, қабылдау процесі әзірленбеген, қонақ үйде
қонақжайлылық пен қонақжайлылық таныту әдеттегідей күлкіге толы. Алайда,
осы қонақ үйде ешкім күлмейді (мағынасы сізді қарсы алады), 3-4 адамнан
басқа, келушілердің кетуіне әкелуі мүмкін.
- Егер қонақ үй бизнесі компанияның тартымдылығын үнемдеуге
тырысса, бұл компанияның тұрақты кірістілігіне тікелей әсер етеді.
- Егер қонақ үй кәсіпорны жөндеу жұмыстарына ақша салса, келесі
инвестициялар қызметкерлерге салынған инвестициялар болуы керек.
Сарапшының айтуынша, қонақ үй кешенінің штаты жақсы сақталып, өздерінің
дағдыларын жетілдіру үшін тамаша мүмкіндіктерге ие.
- Қазақстандағы сарапшы көрген компанияның үздік қызметкерлерінің
бірі мейрамхананың (қыз) қызметкерінің бірі, ол сөзсіз.
- Сүлгісін күн сайын өзгерту керек.
- Мейрамханадағы тағамдар өте дәмді емес еді. Сарапшының айтуы
бойынша, мәзірді жақсарту қажет, бірақ оны басқа да көптеген тағамдармен
толтыру қажет емес.
- Тиісті бағалармен бөлмеде кір салыңыз.
- Сарапшының пікірінше, мини-бар өте әртүрлі, тек сусындардағы
миниатюралар мен бағалар тізімі қажет. Бұл шығындардың белгілі бір бөлігін
азайтады.
2. Семинар / тақырып бойынша тренинг:
Сарапшы миссиясының құрамында кеңесші кішігірім тренингтер мен
компания басшылығы мен қызметкерлеріне арналған ұсынымдар жасады:
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- үлкен бір асхананы ашық асүй жасау үшін кіреберістің кішкене бөлігін
жылжыту қажет;
- тек бір аспаз асүйді басқаруы керек;
- асханадағы әрбір жұмыс бөлімінде бір адам болуы керек, ол оған
анықталған нәрсені дайындауға тиіс;
- кейбір ингредиенттерді дайындау маңызды және оны кешке дейін
аяқтау керек;
- бас аспаз өз жұмыс орнында күнделікті кешке дейін өз станциясында
болуы керек;
- әрбір қызметкердің өзгеруі 12 сағат жұмыс күнінен аспауы тиіс, ал
уақыт өткеннен кейін жұмыс кестесін өзгерту қажет;
- клиенттерді тарту үшін қонақ үй кешенінің әр сегменті үшін
жарнамалық плакаттарды енгізу қажет;
- мейрамхананың қызметкерлері тұтынушыларға қызмет көрсетер
алдында газдалған сусындарды ашады, бұл әдетте дұрыс емес. Сарапшы
барлық клиенттердің алдында үстелдің алдындағы барлық сусындардың
ашылуын ұсынды, бұл қонақтық қызмет көрсетудің әлемдік стандарты.
3. Автоматтандыру, ұйымдастыру, оңтайландыру, жобаларды
басқару және бизнес-үдерістерге арналған ұсынымдар:
Тұтастай алғанда, сарапшы кешендегі жағдайдың қанағаттанарлық
деңгейін атап өтті. Оның пікірінше, мейманханада жақсы ұйымдастырушылық
және тәжірибелі қызметкерлерге қажеттілік емес, сондай-ақ қысқа мерзімді
перспективада қажетті кәсіби көмек қажет емес.
Дегенмен, сарапшы келесі ұсынымдар берді:
- мейрамхана таңертең көптеген клиенттермен жұмыс істемесе, таңғы ас
тапсырыстарды, соның ішінде ыстық тағамдармен алмастырылуы мүмкін, ал
буфет үстелі біршама ұзартылуы мүмкін;
- сарапшының шұғыл ұсыныстарының бірі, ең алдымен, асүйді
ұйымдастыруға және басқаруға қабілетті кәсіпқой адамды жалдау керек;
- Мейрамхананың кіріс бөлігін жетілдіру керек;
- қызметкерлердің лауазымдары мен міндеттері нақты бөлінуі тиіс;
- лобби (қонақ үй лобби) тірі өсімдіктермен безендіруді қажет етеді, бұл
орынды жағымды әрі тартымды ету;
- компанияның барлық сегменттері үшін әрекет ететін (қонақ үй,
боулинг орталығы, фитнес-орталық) компанияда маркетинг бөлімі құрылуы
және одан кейін компанияның барлық сауда мүмкіндіктерін жарнамалау;
- қонақ үй кешенінің айналымын ұлғайту үшін бос уақыт клубының
жаңа мүшелерін тарту қажет, сондықтан сіз маркетинг бөлімін құруыңыз қажет;
- Сарапшы жаңа клиенттерді тарту және қонақ үй кешенінің
жарнамалық және жаңалықтары туралы хабардар ету үшін әлеуметтік медиа
порталдарын тарту бағытында жұмысын күшейтуді ұсынды;
- сарапшының ұсынысы бойынша кейбір нөмірлерге арнайы
тапсырыстарды немесе мәзірді ұсыну қажет;
- сарапшының ұсынысы бойынша авариялардың алдын алу үшін ванна
бөліктеріне арнайы тірек тетіктерін орнату қажет;
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- компанияны басқару үшін сарапшы, атап айтқанда, өздерінің идеялары
мен ұсыныстарын айтуға мүмкіндік беретін қызметкерлермен үнемі кездесулер
ұйымдастыруды ұсынды, бұл маңызды мәселе болып табылады, себебі
қызметкерлер штабы компанияның құрылымында маңызды элемент болып
табылады;
- кейбір бөлмелерде шабадандарға арналған тірек (орындық) шұғыл
қажет, олар да орнатылуы керек;
- Сарапшының пікірінше, демалыс күндері қонақ үй кешенінің бас
менеджері туындайтын кез келген мәселелерді шешуге және кез-келген
шағымды жоюға үнемі дайын болуы керек. Бұл қонақ үй менеджерлері үшін
стандартты ереже.
25) Кәсіпорын: UNLIM ЖШС
Орналасқан жері: Қарағанды облысы, Сатпаев қаласы
Бағдарламаға қатысушы: Еркебұлан Өтегенұлы
Компания келесі қызметтермен айналысады: Қонақүйде қызмет көрсету.
Компанияға сарапшы көмек қажет: Қонақ үй бизнесін ұйымдастыру, қонақ
үй бизнесін маркетинг, қонақтарға қызмет көрсету, турларды ұйымдастыру,
қонақ үй бизнесін стратегиялық жоспарлау, қонақ үй және мейрамхана
бизнесінің мамандарын оқыту үшін қонақ үй кешенінің және туризм
саласындағы білікті маман қажет. Қызметкерлердің деңгейін көтеру, 5 жылға
стратегиялық жоспар жасау, бухгалтерлік есеп пен сервистік бағдарламаларды
автоматтандыру бойынша білікті көмек қажет.
Сарапшылардың миссия өткізген мерзімі: 2018 жылдың 25 қыркүйек және 8
қазан шілде аралығы
1.
Кәсіпорынның
проблемаларын
диагностикалау
және
сәйкестендіру:
Бұл компания отбасылық бизнес болып табылады және кафе мен
автотұрақ бар қонақ үй кешені, 300 және 150 адамға арналған жеке
мейрамханалар, 400 адамға арналған банкет залы және қала орталығында
«Ұлытау Молл» сауда орталығы.
«Ұлытау» мейманханасы 700 шаршы метр жалпы ауданы бар 2 қабатты
жеке ғимарат. Бөлмелердің жалпы саны 10-нан асады. 20 автокөлік тұрағы және
10-12 адамға арналған жатақхана бар.
Бизнес иелері сарапшыға қонақ үй, кафе және мейрамханалардың дұрыс
басқару және бақылау туралы жеткілікті білімі жоқ екендігін хабарлады.
Тиісінше, сарапшының бастапқы ұсынысы компанияның бизнес-құрылымының
бөлігі болып табылатын осы мекемелердің бас менеджерлерінен қандай ақпарат
беруі және оларға есеп беруі болды.
Компанияның қызметі туралы сарапшының қорытындысы:
Қонақ үй және мейрамхана кешендерінің жұмысының жаһандық
стандарттары гигиеналық нормаларды сақтау керек, демек, сарапшы алдымен
қонақ үй және мейрамхана кешендерінің асүйін тексерді, оның қорытындылары
бойынша ол кейбір тұжырымдар жасады:
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- асханада тағамды дайындауға және тамақ дайындауға жауап беретін
бас қызметкер (аспаз) болуы керек;
- пісіруге арналған өнімдер тиісті түрде сақталуы керек, ет пен көкөніс
өнімдерін сақтауды бөліп алу қажет;
- сарапшылардың пікірінше ұсынылған мәзір монотонды болып
табылады. Мысалы, қонақүйде ұсынылатын таңғы ас болуы керек.
- Сарапшы дұрыс емес тапсырыс туралы, тағам немесе азық-түлік
тағамдары туралы қызметкерлерге, қоқыстарға бақылаусыз шығындар немесе
кез-келген бұзушылықтар туралы хабарлауға кеңес берді;
- мейрамханалар мен кафелердің ортақ залында әрдайым қонақүйлерді
қарсы алу, броньды қабылдау және бақылау, официанттарға қызмет көрсету
және кестелерде ұсынылатын тағамдардың сапасын тексеру үшін жауапты болу
керек.
- Сарапшы қызметкерлер үшін тұрақты оқыту мәселесіне қызығушылық
танытты;
- Экспертте асханада өрт сөндірушілердің жоқтығы, өрт қауіпсіздігі
қызметкерлеріне арналған оқу-жаттығулар өткізу қажет.

Компанияның кейбір сұрақтарын басшылық талдау

2. Семинар / тақырып бойынша тренинг:
Сарапшы миссиясының құрамында кеңесші компания қызметкерлері
үшін бір күндік тренингтер өткізді. Осы мақсатта сарапшы тренингті екі
кезеңге бөлді және оның барысында қызметкерлердің жұмысын бақылайды:
ас үйдің айналасында
Асүйдегі ең маңызды аспаз - аспаз - асүйдегі басты адам, ол негізгі
жұмысқа жауапты, асхана қызметкерлерінің міндеттерін бөліп, жұмысында
жалпы қабылданған стандарттарға сай болу керек. Осыған байланысты
қысқаша кеңестер берілді:
- ет өнімдері, сондай-ақ бланктер оралып, тоңазытқышта / мұздатқышта
күнмен белгіленуі керек;
- Ас үйдегі жұмысшылар пісіргенде арнайы қолғаптарды қолдануы
керек;
- Сарапшының айтуы бойынша қонақүйдегі таңғы ас мәзірі шамалы
өзгеруі керек;
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- мейрамхана кешендерінің мәзірі, оның пікірінше, тым үлкен, жаңа
мәзірді іске асырылмайтын көптеген ыдыс-аяқтар толтырмауы керек,
қоймаларда орын алады;
- азық-түлік пен сусындарды дұрыс есептеу үшін қажетті түсініктер
беріледі.
қонақ үйде
Қонақ үйдің қызметі тұтастай алғанда қанағаттанарлық емес, бірақ
сарапшы бірнеше маңызды мәселелерді атап өтті. Мысалы, қонақүйде веб-сайт
жоқ. Сарапшының айтуы бойынша, веб-сайттың болуы қонақ үй бизнесін
табысты жүргізуде маңызды рөл атқарады.
Сондай-ақ, тұтастай алғанда, компания маркетингтің дамымағандығы аз,
егер компания жарнаманы аз пайдаланса, ақпараттық компонент таусылған.

Ұжыммен түскен сурет

3. Автоматтандыру, ұйымдастыру, оңтайландыру, жобаларды
басқару және бизнес-процестер:
қонақ үйде
Қала шағын болғандықтан және мұнда туристік бизнес осында
дамымағандықтан, қонақ үйге келушілердің көпшілігі - іскерлік сапарға немесе
іссапарға келген адамдар. Қонақ үй кешенінің сыйымдылығы шамамен 60%
құрайды. Қонақ үйде сауна кешені және бильярд бөлмесі бар, ол сонымен қатар
қонақтардың нақты ағымын және, тиісінше, табыс әкеледі. Компания
басшысының ұсынған материалдарын зерттегеннен кейін, сарапшы, бұл мекеме
кафені (50 орынға дейін) жақсартуға / кеңейтуге немесе бар мейлінше
жақсартуға және қонақ үйге қонақтарға ұсынылатын таңертеңгіліктерді
жақсартуға мүмкіндік беретін қызмет саласын сәл кеңейте алады деген
тұжырымға келді. Бұл ұсыныс компания басшылығымен мұқият талқыланды.
Дегенмен, олардың пікірінше, ұсынылған өзгерістер үшін олар әлі көзделмеген,
әрі қарай қарау үшін бекітілген қаржылық шығындар талап етіледі.
Дегенмен, іске асыру үшін кейбір сараптамалық ұсыныстар қабылданды:
- ұсынылған таңғы ас мәзіріне түзетулер енгізілді;
- қонақ үй бөлмелерін тазарту үшін қажетті қызметкерлерді енгізу үшін
кейбір бөлімдер қаралды;
- Халықаралық стандарттарға сай келу үшін қонақүйлердегі кішігірім
жетілдіруге назар аударылды.
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мейрамханалар
Мейрамханаға келушілерді тарту үшін, сарапшы әлеуметтік желілер
арқылы қарапайым және сонымен қатар жарнамалаудың маңызды әдісін
пайдалануды ұсынды. Әлеуметтік медиа күн сайын жаңа нәрселермен бөлісуге
мүмкіндік береді, осылайша жаңа клиенттерді тартады. Бұл үдеріс әлеуметтік
коммуникациялар арқылы әрекеттерге мониторинг жүргізетін, үйлестіретін
және жауап беретін қызметкерден талап етіледі.
Сарапшы мейрамханалар мен банкет залдарының жұмысына жауап
беретін бір менеджерді анықтауға кеңес берді, соның ішінде барлық
операциялар: азық-түлік және сусындарды сатып алу туралы сұранымдар алу,
азық-түлік
стандарттарын
тексеру,
тапсырыстармен
жұмыс
істеу,
қызметкерлерді оқыту және жауапты қызметкерлерді тағайындау. Көрсетілген
менеджер ай сайын есеп беруі тиіс басшылыққа ұсынылуы тиіс. Осылайша,
кәсіпорынның мейрамханалық кешендерінің үздіксіз жұмыс істеу үрдісі
түзетіледі.
Сарапшы: Ибрахим Демир
Пластикалық өнеркәсіп пен жеке кәсіпкерлік
саласында 23 жылдан астам уақыт бойы пластмасса
бұйымдарын өндіру саласындағы маман болып
табылады.
Ол
сондай-ақ
бизнес-консалтинг
қызметтерін ұсынады. Өз жұмысын пакеттер
өндірісінен бастаған. Содан кейін пластмассадан
жасалған маскалар, кранға арналған қосалқы
бөлшектер өндірісін басқарған. Оның соңғы жұмысы
тұрғын үй ғимараттары үшін PISO құбырларын
шығару мен чех желдеткіштерін шығарумен
айналысуда.
Мамандығы:
Инженер,
пластик
өнімдерін
шығаратын маман
Консультация
тақырыбы:
Жұмыс
процесін
ұйымдастыру, жаңа өнімдерді көрсету, сапаны бақылау және маркетинг,
пластмасса саласындағы бизнес-консалтинг. Сондай-ақ шикізатты және
олардың сапасын бақылау. Арнайы бағдарламаларды орнату және оларды
қамтамасыз етумен көмек көрсету. Өнімнің жаңа үлгілерін жасау.
26. Кәсіпорын: «ШК «АВРОРА» ЖШС
Орналасқан жері: Алматы қаласы
Бағдарламаға қатысушы: Данияр Алшанбаев
Кәсіпорынның қызмет түрі: Химиялық өнімдерді өндіру (дезинфекциялаушы
құралдар, тұрмыстық химия, косметика, тамақ өнімдерін тазалау және
жуғыштар).
Компанияға сараптамалық көмек қажет: HDPE, PET, PP-дан буып-түю
өндірісінде полимерді өңдеу технологиясы бойынша консультациялар қажет.
Химия өнеркәсібіне жаңа технологияларды әзірлеу және енгізу мәселелері
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бойынша кеңес беру. HDPE, PET, PP-дан буып-түю өндірісінде пластиктен
жасалған бұйымдарды өңдеуге технолог қажет.
Сарапшылардың миссия өткізген мерзімі: 2018 жылдың 3 және 14 қыркүйек
аралығы
1. Кәсіпорынның проблемаларын диагностикалау және анықтау:
«Аврора» өндірістік кешені 2010 жылы құрылған кәсіпорын. Компания
шашты және дене күтіміне арналған өнімдерді, тұрмыстық химия өнімдерін
және антицептиктерді өндіруге маманданған. Компания озық технологияларды,
сондай-ақ еуропалық өндірушілердің шикізаттарын пайдаланады. Дегенмен,
маманның айтуынша, сапаны бақылау проблемалары болды. Осыған
байланысты сарапшы балама шешімдерді ұсынды.
2. Семинар / тақырып бойынша тренинг:
- Өндірістік бөлімді таза ұстау, жеке және жалпы гигиенаны қадағалау, осы
ретте
пластик өндірісінде,
өндірістің
гигиеналық
жиілігінің
маңыздылығы туралы оқыту жүргізілді;
- пластиктен жасалған машиналарды тазалау және сақтау туралы
техникалық ақпарат берілді;
- Жұмыс орнында қызметкерлерге пластикалық пішіндерді өңдеу
процесінде арнайы костюмдер, халат және маска киюдің маңыздылығы
туралы ақпарат берілді;
- Машинаға қызмет көрсету туралы практикалық ақпарат берілді,
технологиялық инженерлер сонымен қатар өнімді дұрыс жасау жолын
үйренді, машина параметрлері түзетілді;
- Қызметкерлерге жабдықты және өндіріс бөлімін тиімді тазарту бойынша
оқыту жүргізілді;
- Пластикалық өндіріс процесінде іздеуге болатын практикалық ақпарат
берілді. Дайын өнімді қаншалықты тиімді, жақсы тасымалдауға болатын
туралы да ақпарат берілді.
3. Басқарудың
жаңа
әдістерін,
өндірістік
технологияларды,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар:
Жазатайым жағдайларды және төтенше жағдайларды бақылау үшін
қоршаған ортаны ластау деңгейін анықтау және бақылау үшін құрылғылар әр
объектке орнатылуы керек. Қазіргі уақытта бірнеше секундта ауадағы радиация
деңгейін жоғарылатуды анықтай алатын автоматтандырылған басқару жүйесі
жиі енгізіледі. Өндірістің өнімділігін, жұмыс үрдісінің сериялық қуатын
арттыру жолдары бойынша тәжірибелік кеңестер ұсынылады.
Бұдан басқа, сарапшы тарапынан проблемаларды барынша азайту
бойынша бірқатар ұсынымдар ұсынылды:
Проблемаларды азайту, уақытты үнемдеу және шығындарды азайту.
Сондай-ақ, кездейсоқ және қауіпті шығарындылардың үлкен шығындары мен
жағымсыз салдарын болдырмау үшін алдын ала жеке қорғану құралдарын
пайдалану кезінде арнайы кадрларды даярлау, сондай-ақ химиялық апат болған
жағдайда инженерлік коммуникацияларды дұрыс ұстау керек. Әрбір компания
алдын ала адамдарға арналған жеке қорғаныс құралдарын, сондай-ақ заттардың
химиялық әсерін анықтауға арналған құралдарды дайындауы қажет. Қандай
көлемде және қандай жерлерде қорғаныс жабдығы және қажетті құрылғылар
95

сақталуы керек, олар жеке түрде анықталады. Әдетте олар қауіпті жерлерде
орналасқан. Кейбір жабдықтарды жасау қажеттілігі туындаса, оны шыны
шыныдан шығаруға немесе жаппай шығаруға болады. Ай сайын, жұмысшылар
мен машина операторларына арналған апталық оқыту және кездесулер
орнатылуы керек. Мәселелердің себептерін анықтау және оларды шешу үшін
технологиялық инженерлермен немесе технологтармен апталық және
күнделікті кездесулер өткізу керек. Қызметкерлермен апталық тренингтер
өткізу керек. Олардың пікірлері қабылдануы ескерілуі, себебі олар
компанияның бір бөлігі. Ынталандыру бонустарын енгізген жөн (бонустық
жүйе). Айдың немесе аптаның соңында қызметкер ынталандыру бонустарына
ие болу мүмкіндігі болған жөн.
4. Автоматтандыру, ұйымдастыру, оңтайландыру, жобаларды
басқару және бизнес-процестер:
Сарапшы компания иесімен бірге қалыптар жобасын егжей-тегжейлі
талқылады. Осыған байланысты, сарапшы жоба бойынша бірқатар ұсыныстар
жасады.
Үлгілі қалыпты өндіру келесі қадамдарды қамтиды:
• өнімнің сипаттамаларын талдау, қалыптың талаптарын анықтау,
сызбаларды әзірлеу;
• бөлшектердің оңтайлы күйін анықтау (өндіруші үшін технологиялық
және экономикалық жағынан ең тиімді);
• пішіндерді өндіруге арналған қаптың бөліктерін (қаптау арналарын,
қалыптастыруды, итергішті, бағыттау бағандарын, беттерін және т.б.) жобалау;
• арнайы жабдықтарға арналған қалыптарды өндіру - станоктарда
қалыптардың өндірісі; тестілеу және нақтылау.
Пішіндеу процесінде профилометрлер қолданылуы керек, бұл үлкен
бетонның бетінің сапасын бағалауға мүмкіндік береді. Өңдеу және
қатайтылғаннан кейін, пішіннің бөліктері мұқият тексеріліп, жоғары сапалы
өнімдерге кепілдік береді.
Қорытындылай келе, сарапшы командалық рухтың маңыздылығы
сапалы орындаудың кілті болып табылатынын ескеріп кетті.
27) Кәсіпорын: «NP - Consalting» ЖШС
Орналасқан жері: Қызылорда қаласы
Бағдарламаға қатысушы: Галым Прекешов
Кәсіпорынның
қызмет
түрі:
Пластикалық
өнімдерді
өндіру
(дезинфекциялаушы құралдар, тұрмыстық химия, косметика, тамақ өнімдерін
тазалау және тазалау).
Компанияға сараптамалық көмек қажет: Пластмасса бұйымдарын және
өнімдерін өңдеу саласындағы маман қажет.
Сарапшылардың миссия өткізген мерзімі: 2018 жылдың 17 және 28
қыркүйек аралығы
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Қызылорда облысының Өңірлік кәсіпкерлер палатасындағы кездесу

1. Кәсіпорынның проблемаларын диагностикалау және анықтау:
«NP Consulting» ЖШС Қызылорда облысының заманауи жетістіктерін
тиімді пайдаланудағы серпінді дамып келе жатқан компания. Ол қорғаныс
қалпағын дайындаумен және сатумен айналысады. Бұл өнімдер кез-келген ауа
райы жағдайына төзімді және берік болып келеді.
Сарапшының ескертулеріне сәйкес, ең аз бөлшектерге, сапалы
бақылауға, мемлекеттік саясат рейтингісіне, өндірістің ырғағы мен икемділігіне
жоғары дәрежеде назар аудару, технологиялық лимиттердің ұтымды деңгейі
компанияның өз сегментінде ең сапалы қалпақтар жасайды. Осылайша, жоғары
сапалы өніммен, компания клиенттерге ең төменгі бағаларды ұсынады.
Қалпақтар қызғылт, ақ, қызыл, көк түсте болады. Клиенттің өтініші бойынша әр
түрлі түстерде жасауға мүмкіндіктері бар.
Патенттелген өлшемді реттеу жүйесі жеке қолданушының параметрлері
қалпақтарды реттеуге жеңілдетеді. Кеден одағының жаппай өндірісіне
сәйкестік сертификаты бар. Сондай-ақ СТ-KZ сертификаты бар, қалпақтардың
сапасы Кеден одағының технологиялық регламентіне сәйкес жасалған,
Қазақстан Республикасының аумағында теңдесі жоқ өнім.
Дегенмен, кейбір технологиялық процестерде машинада салқындату
және мұнай төгілуі проблемалары бар. Сонымен қатар, сарапшы егжейтегжейлі қарап, уақытша салқындату технологиясының маңыздылығы туралы,
олардың функциялары мен майдың осы жабдыққа құю процесін түсіндірді.
Сарапшы компанияның жабдықтары жаңа болып табылатынын, осылайша
қосымша жөндеу шығындарын өтемейтінін атап өтті.
2. Семинар/тақырып бойынша тренинг:
- Сұрақтар толығымен талқыланды, және дайын өнім салқындатудың
тармақтың маңыздылығы түсіндірілді;
- Өндіріс бөлімінің технологы машинадан шыққан дайын қалыптарды
салқындату әдістерін үйренді;
- Машиналардан майдың ағып кету проблемаларына практикалық
шешімдер берілді.
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Алдағы жоспарларды талқылау сәті
3. Басқарудың
жаңа
әдістерін,
өндірістік
технологияларды,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар:
- жұмыс өнімділігін арттыру, жұмыс үрдісінің сериялық қуатын арттыру
бойынша тәжірибелік кеңестер;
- Мәселелерді барынша азайту жолдары: уақытты үнемдеу және
шығындарды қысқарту туралы бірқатар ұсынымдар берілді;
- Сондай-ақ, кездейсоқ және уытты шығарындылардың үлкен шығындарын
және жағымсыз салдарын болдырмау үшін жеке қорғану құралдарын пайдалану
кезінде дұрыс кадрларды даярлау, сондай-ақ химиялық апат болған жағдайда
инструктивті коммуникацияларды дұрыс ұстау ережелері түсіндірілді;
- Әрбір кәсіпорында адамдар үшін жеке қорғаныс құралдары алдын ала
дайындалуы керек, сондай-ақ заттардың химиялық әсерін анықтауға арналған
құрылғыларда болған жөн.
4. Автоматтандыру, ұйымдастыру, оңтайландыру, жобаларды
басқару және бизнес-процестер:Сарапшы миссиясының аясында бірлескен
жұмыс, жобаларды басқару, Қазақстан аумағында пластмасса өнімдерін
өндіруді дамыту мәселелері бойынша талқылады. Түркия пластмасса өнімдерін
өндіру кезінде жаппай және ауқымды өндіріс жағдайында дамыған болып
саналады, сондықтан Түркияға келудің айтарлықтай артықшылығы бар
екендігін атап өтті.
Сарапшы компанияның иесіне Түркияда бірнеше мекемелердің атауларын
беріп, одан әрі байланыс орнатуға және бірлескен жұмыстарды жасауға
болатын мүмкіншіліктерін айтып кетті.
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Сарапшы: Екатерина Пронина
Дипломды сарапшы психология саласындағы
жоғары білімді, педагогикадағы Монтессори
курстарын және украиндық және шетелдік
әріптестерінің
қатысуымен
балалар
мен
ересектерге арналған психотерапия бойынша
семинарлар
мен
конференцияларға
үнемі
қатысады. Ақыл-есі кем балалар, неврологиялық
аурулармен ауыратын балалармен жұмыс істеуге,
сондай-ақ әр баланың дамуына арналған
күнделіктерді ұстап тұруға, қызметкерлермен
және ата-аналармен жұмыс істеуге, баламен қиын жағдайларды шешуге кеңес
беруде тәжірибесі бар. Сарапшы АМИ стандартында жұмыс істейді және 0-3
жастағы АМИ дипломымен оқытушы жасаған Монтессори мектебінде жұмыс
істейді. Сонымен қатар, ол «Балалар әлемі» Монтессори мектебінде
мұғалімдерді оқытумен айналысады (Днепр, Украина). Сонымен қатар,
сарапшы психология саласы бойынша тәжірибесі мол, ол бүгінгі күнде
психоаналитикалық психотерапиядан практикалық кеңестер береді.
Мамандығы: психолог, Монтессори мұғалімі.
Консультациялар:
психология
саласындағы
дамушы
орталығының
қызметкерлері, балалармен және ата-аналармен тиімді қарым-қатынас жасау,
балаларды дамыту және оқыту бойынша Монтессори әдісін қолданып, атааналар мен қызметкерлер үшін жеке кеңес беру және топтық тренингтер өткізу.
28) Кәсіпорын: «Star Kids» Балаларды дамыту орталығы
Орналасқан жері: Жамбыл облысы, Тараз қ. Қапал, 16.
Бағдарламаға қатысушы: Орталық директоры Надежда Леонидовна Т.
Кәсіпорынның қызметі: білім беру қызметтерімен айналысады
Кәсіпорынға сараптама қажет: Монтессори - мұғалім
Сарапшылардың миссия өткізген мерзімі: 2018 жылдың 31 шілдесі мен 13
тамыз аралығы
1.
Кәсіпорынның
проблемаларын
диагностикалау
және
сәйкестендіру:
- Балалар математика және тіл салаларында аз жұмыс істейді;
- Кейбір материалдар тым жоғары;
- Балалар практикалық өмір саласына аз көңіл бөледі, ол назардың
шоғырлануын толық жетілдіруді қиындатады және балалардың тіл мен
математика саласына жеткіліксіз көңіл бөледі;
- Көптеген материалдар сөрелерде бір уақытта, бұл балаларға онымен
жұмыс істеуді қиындатады;
- Балаларды Монтессори материалдарымен сабақтан босататын қосымша
материалдардың болуы.
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Ұжыммен сурет

2. Семинар / тақырып бойынша тренинг:
1-ші күн: процестер мен күрделі балаларды бақылау, тренингтер мен
консультациялар жоспарын дайындау.
2-күн: мұғалімдерге арналған «Ереже, тыйымдар, мақтану және
жазалау» тренингінің бірінші бөлігі, топтағы балалармен олардың
қажеттіліктерін түсіну, мұғалімдердің жеке консультациялары.
3-күн: мұғалімдерге арналған «Ереже мен тыйымдар, мақтану және
жазалау» білімін жетілдіру, ата-аналарға «Балада агрессиямен күресу»,
балалармен жұмыс істеу және мұғалімдердің жеке кеңес беруі бойынша
тренингтің 2-ші бөлімі.
4-күн: мұғалімдерге арналған «Монтессори материалдарының негізгі
элементтері, балалардың қателіктеріне реакция» тренингі, 1-3 сыныптарда
қоршаған ортаны қалпына келтіру, балалар өз тамақтарын шашып, ата-аналар
мен мұғалімдерден жеке кеңес алу, балалар.
5-күн: AMI стандарты бойынша 1-3 сыныптарда қоршаған ортаны
қалпына
келтіру,
мұғалімдерге
арналған
«Монтессори
әдісіндегі
шығармашылық» мастер-класы.
6-күн: мұғалімдерге арналған «Монтессори әдісіндегі тілдік аймақта
жұмыс істеу» тренингінің 1-ші бөлімі, сенсорлық аймақта 3-6 сыныптағы
қоршаған ортаны қалпына келтіру, балалармен жұмыс істеу, жеке ата-аналық
кеңес беру, материалдарды дайындау және балаларды оқуға арналған кітаптар
бойынша ұсыныстар.
7-күн: мұғалімдерге арналған «Монтессори әдісіндегі тілдік аймақта
жұмыс істеу» тренингінің 2-ші бөлімі, тілдік аймақта 3-6 сыныптағы AMI
стандарты бойынша қоршаған ортаны қалпына келтіру, балалармен жұмыс
істеу, ата-аналарға жеке кеңес беру.
8-күн: мұғалімдерге арналған «Монтессори әдісінде математикамен
жұмыс істеу» тренингі, қоршаған ортаны AMI стандарты бойынша 3-6
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сыныптағы тілде, балалармен жұмыс істеп, ата-аналарға жеке кеңес беру
бойынша оқыту.
9-күн: мұғалімдерге арналған «Монтессори әдісінде практикалық өмірде
және сезімде жұмыс істеу», балалармен жұмыс істеу, «Баланың қоғамдағы
рөлі» ата-аналарына арналған тренинг.
10-күн: практикалық өмір аймағында 3-6 сыныптағы AMI стандарты
бойынша қоршаған ортаны қалпына келтіру, мұғалімдердің пікірлері,
мұғалімдер мен орталық менеджерлеріне жеке кеңес беру.
Сондай-ақ, менеджерлер мен мұғалімдерге Днепрдің балабақшаларынан
тренингтердің бейне жазбалары берілді, онда сарапшы кеңес берді:
1. Балада агрессиямен қалай күресуге болады;
2. Жаңа балаларды балабақшаға бейімдеу;
3. Баланың сөйлеуін қалай дамыту керек;
4. бірнеше тілдерді қалай үйренуге болады;
5. Балалардағы тоқырау;
6. Балаларға жазуға, оқуға, математикаға үйрету;
7. Ереже мен тыйым салуды қалай енгізу керек;
8. Мақтау және жазалау;
9. Даму ерекшеліктері бар балалармен жұмыс.
AMI стандарты бойынша Монтессори материалдарының тұсаукесері бар
YouTube-дағы бейнелерді таңдау және менің нұсқауларым берілген:
1. Ата-аналармен қайшылықтарды қалай шешуге болады?
2. Балаға өз ойларын айтуға үйрету
3. Дыбыс ойындарымен жұмыс сипаттамасы

Сарапшының балалармен жұмысы
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндірістік
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар:
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технологияларды,

Мұғалімнің эмоцияларын түсінуі және баланың сезімдері мен
эмоцияларын түсіндіру. Ережелерді енгізу, балалардағы мінез-құлық
қиындықтарымен күресу, қақтығыстар мен агрессияны қажет етеді.
Балалардың жасына сәйкес сөрелердегі материалды қайтадан өзгерту
үшін, тым көп алып тастау, балаларға материалдарға мүмкіндігінше ыңғайлы
ету.
Барлық материал толығымен жүктелуі тиіс. Оны қарапайымнан кешенге,
бір аймақтың материалын бір жерде орналастырыңыз.
Егер балалар материалды пайдаланбайтын болса, оны алып тастаңыз
және балалар неге онымен жұмыс істемейтінін біліңіз. Егер ол баланың жасына
және қажеттілігіне сәйкес келмесе, ол қажет емес. Егер балалар материалға
дайын болмаса, онда барлық алдын-ала сабақтар арқылы өтіңіз.
Балалар барлық жазбаша материалға қол жеткізу үшін парақтар мен
қаламдарды қарындаштармен қою керек.
Оқытушылар қоршаған ортадағы әрбір презентацияны жақсы білуі
керек.
4. Қорытындылар және тұжырымдамалар:
- Оқу ортасы AMI стандарты бойынша қайта құрылды
- Монтессори сыныптарының мұғалімдерімен бірнеше күрделі
тұсаукесерлер ұсыну ерекшеліктерін талқыладық
- топтардағы жұмысты оңтайландырдық
- ата-аналарға (10 адам), орталық қызметкерлерге, менеджерлерге жеке
кеңес берілді
- ата-аналар үшін 2 тренинг өткізді және мұғалімдер үшін 8 тренинг өткізді
- олардың мұқтаждықтарын түсіну және олардың ділін ескере отырып, оқу
ортасын құру үшін балалармен жұмыс жүргізілді.
29) «Ақбопе» жеке меншік балабақшасы
Орналасуы: Астана, Есіл ауданы, ст. 22-2, 25
Бағдарламаға қатысушы: Бримжанов Арман Тарғынұлы,
Балабақша меңгерушісі Шағибаева Светлана Васильевна
Кәсіпорынның қызметі: білім беру қызметтерімен айналысады
Кәсіпорынға сараптама қажет: Монтессори мұғалімінен сараптама қажет
Сарапшылардың миссия өткізген мерзімі: 2018 жылдың 17 және 30 шілде
аралығы
1. Кәсіпорынның проблемаларын диагностикалау және анықтау:
- Балалар математика және тіл салаларында аз жұмыс істейді.
- Көптеген материалдар бір мезгілде сөрелерде, балалармен жұмыс істеу
қиынға соғуда.
- Монтессори материалдарымен, әсіресе математика және тілдердегі
сабақтардан балаларды алаңдататын қосымша материалдардың болуы.
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Басшылықпен сурет
2. Семинар / тақырып бойынша тренинг:
1. Баладағы агрессиямен қалай күресуге болады?
2. Балалар арасындағы қақтығыстарды қалай шешуге болады?
3. Жаңа балаларды балабақшаға бейімдеу
4. Баланың қоғамдағы ролі, баланы қабылдамаған және құрбыларының
ренжіткеніне қалай жауап беру керек.
5. Баланың сөйлеуін қалай дамыту керек?
6. Көптеген тілдерді қалай үйренуге болады
7. Балалардағы тоқырау
8. Балаларға жазуға, оқуға, математикаға үйрету
9. Монтессори әдісіндегі материалдардың ерекшеліктері (AMI-стандарт)
10. 0 жастан 6 жасқа дейінгі аймақтардағы балалардың іс-әрекеттеріне
қысқаша талдау
11. Ережелер мен тыйым салуларды қалай енгізу керек
12. Мақтау және жазалау
13. Ерекше ерекшеліктері бар балалармен жұмыс

Сурет: мұғалімдердің қатысуымен семинар
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3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндірістік технологияларды,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар:
- Ең алдымен мұғалімнің жеке дамуы, оның білімі, оқудағы
қызығушылығы және оның эмоцияларымен күресу мүмкіндігі. Тренингтерде
егжей-тегжейлі ұсынымдар берілді (20 сағат), кейбір тренингтер жаңа
бейнематериалдарға жазылды, бұл жаңа қызметкерлерге өздерімен танысуға
және өз білімін жаңартуға арналған жаттығулардан өткендерге мүмкіндік
береді.
- Montessori класстарындағы сөрелерде балаларға көп материал болмауы
керек
- Барлық материал толығымен жүктеліп, балаға жасы сәйкес келуі керек.
- Балалар пайдаланбайтын материалдар сөреде болмауы керек. Неліктен
балалар онымен жұмыс істемейтінін түсіну керек. Егер ол баланың жасына
және қажеттілігіне сәйкес келмесе, оны алып тастау қажет. Егер балалар
материалға дайын болмаса, онда барлық алдын-ала сабақтар арқылы өтіңіз.
- Материалдың орналасуының логикасы бар: 3 жастағы балаларға арналған
материал көздің деңгейінде болуы керек және тым жоғары емес, барлығы
солдан оңға қарай оңайға түседі. Бір аймақтың материалы бір жерде.
- Ата-аналар баланы дамытуда одақтастар.
4. Қорытындылар және тұжырымдамалар:
- Оқу ортасы AMI стандарты бойынша қайта құрылды
- Біз Монтессори сыныптарының мұғалімдерімен бірнеше күрделі
тұсаукесерлер ұсыну ерекшеліктерін талқыладық
- Оңтайландырылған топтық жұмыс
- ата-аналарға (3 балабақшаның 15-і), орталық қызметкерлеріне,
менеджерлерге көптеген жеке ұсыныстар берілді
- ата-аналар үшін 4 тренинг өткізілді және 3 балабақшаның оқытушылары
үшін 20 тренинг (күн сайын)
- Мен олардың қажеттіліктерін түсіну және олардың ділін ескере отырып,
оқу ортасын құру үшін бірнеше топтармен жұмыс істедім.
Сарапшы: Илхами Айдемир
Түркияның
тәжірибелі
шетелдік
сарапшысы
мейрамханада және қонақжайлылық бизнесінде
аспаз ретінде көптеген жылдар бойы жұмыс істеп
келеді. Сарапшы еуропалық, түрік, үнді және ливан
тағамдарын әзірлеуде тәжірибесі мол. Бүгінгі күні
сарапшы түрік мекемелерінде жетекші аспаз болып
істейді. Еңбек жолын даяшы, аспазшы көмекшісінен
бастады. Сарапшының негізгі мақсаты - кәсіби
шеберліктің тәжірибесін жас буындарды жаңа
үйрету, түрік асханасының сапасын жақсарту және
әртүрлі
талғамдардың
және
арнайы
мәзір
дизайнының жасау бойынша дәстүрлі тағамдарды байыту болып табылады.
Мамандығы: Мейрамхана менеджері және менеджер, аспазшы.
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Консультация тақырыбы: Жұмыс процесін ұйымдастыру, жаңа өнімдерді
қалыптастыру, сапаны бақылау және маркетинг, мейрамхана өндірісі саласында
бизнес-консалтинг.
30. Кәсіпорын: «Туленбергенова» ЖК
Орналасқан жері: Өскемен қаласы, Шығыс-Қазақстан облысы
Бағдарламаға қатысушы: Светлана Пашек
Кәсіпорынның қызметі: Тамақтану, мейрамхана («Асқар Тау» ойын-сауық
мәдени кешені).
Кәсіпорынға сараптама қажет: Француз және/немесе испан тағамдарын
білетін мейрамхананың аспазшысы аспаздардың кәсібилігін арттыру үшін
қажет.
Сарапшылардың миссия өткізген мерзімі: 2018 жылдың 17 және 28
қыркүйек аралығы
1. Кәсіпорынның проблемаларын диагностикалау және анықтау:
«Асқар-Тау» Өскемен қаласындағы танымал мейрамханасы (La-Carte)
түрлі мерекелерді өткізеді: үйлену тойлары, мерейтойлар, мерейтойлар және
банкеттер. Егер мейрамхана күндіз жұмыс (La-Carte) істесе, түнде
мейрамханада караоке, бар, ойын-сауық залы және жанды дауыс көре аласыз.
- Кіріспе және бірінші әсер:
- Тағамдарда:
Айта кететін жайт, аспаздар дәстүрлі жергілікті тағамдарды өте жақсы
білетін, кәсіби тұрғыдан француз, түрік және әлемдік асүй өнімдерінің білімі
жеткіліксіз. Олар жалпылама білімді ғана біледі.
2. Семинар/тақырып бойынша тренинг:
Асүйде асханаға келесідей тренингтер өткізілді:
1) Етті табаға салыңыз;
2) етті құрғақ отқа дұрыс салып жіберіңіз;
3) көкөністер мен жемістерді үнемді және дәнді түрде қысқарту;
4) Тағамды қуыру және дайындау үшін алдын-ала дайындау;
5) Мұздатқышты қалай қолдануға болады (қарапайым қаптың ет иісінің
жұқылуына кедергі болмайтындығы туралы, полиэтилен пакеттер мен фольга
ұсынылған және көп ұзамай сатып алынған).
Сарапшы миссиясының барысында олар тағамдарды дәміне қарай нәзік
және тартымды етіп жасады. Клиент тартылған ыдысқа көп күштің
жұмсалғанын түсінуі керек. Майонез қосылған пластинаның бұрышына
салынған кішкене үлгіні де клиенттің қызығушылығын ашып, адамды
мейрамханаға байланыстыратын көңіл көтеру мүмкін.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндірістік технологияларды,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар:
Біріншіден, автоматтандырылған бухгалтерлік жүйені орнату қажет, осы
жүйенің арқасында мекеменің кірістілігін 10-12% -ға арттыруға болады. Жүйе
мейрамхананың барлық процестерін толығымен бақылап, өтірікші
қызметкерлермен күресуге көмектеседі. Мысалы, қандай ыдыстардың
өнімдерді граммен пайдаланылатынын бақылай аласыз. Ең бастысы, ыдысаяқтардың танымалдығын талдауды ыңғайлы етеді және бұл ұсынысты түзетуге
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көмектеседі. Орнату кем дегенде 2-3 мың долларға, ал ай сайынғы техникалық
қызмет көрсету 200 долларға тең болады. Бірақ шығындар бір жыл ішінде
төленуі керек.
Көптеген жылдар бойы сарапшы әзірлеген тағамдардың рецептері
аспазшының қолына берілді және егжей-тегжейлі зерделенді.
Қызметкерлер жұмысының жаңа жүйесі жүргізілді, бас-аспазшылардан
даяшыларға дейін әр қызметкерге арналған оқыту кестесі жасалды.
4. Автоматтандыру, ұйымдастыру, оңтайландыру, жобаларды
басқару және бизнес-процестерді басқару бойынша ұсыныстар:
Шетелде жақсы мейрамханалар жиі қолданатын бірқатар бағдарламалар
ұсынылды. Мысалы, R-Keeper сияқты бағдарламалар.. Бағдарламаның мақсаты
- бұйрықтар (компьютер, планшет, телефондағы қосымшалар және т.б.) арқылы
тапсырысты қабылдау. Бас-менеджер тапсырысын автоматты түрде
қабылдайды және даяшылар оған тапсырыс бергенше күте алмайды. Жүйеде
әртүрлі модульдер (мейрамханада тікелей жұмыс істеуге арналған кеңсе және
процестерді бақылау үшін артқы кеңсе) және қосымшалар бар.
Мұндай
бағдарламалар
тамақтану
мекемелерінде
сатуды
автоматтандыруға және клиенттерге қызмет көрсетумен байланысты келесі
функционалдылықты қамтамасыз етеді:
- Үстелдік жоспардың графикалық көрінісі, ол дастархандарға қажетті
кестені таңдау арқылы жүйеге жылдам өтуге мүмкіндік береді.
- Көп жоспарлы жоспар, мекеме жоспарының кіріктірілген редакторы.
- Байланыс ақпараты және әртүрлі брондау нұсқалары бар кесте брондау
жүйесі.
- Мекеменің жоспарына резервті ыңғайлы түрде көрсету.
- Тапсырыстарды орналастыру / реттеу кезінде қолмен немесе автоматты
таңдау арқылы бірнеше мәзір опцияларын пайдалану.
- Мәзірдің қол жетімділігі күні, уақыты, аптаның күндері.
- Мәзірдің әр түрі үшін тағамдардың әртүрлі бағалары.
- Көптеген аналитикалық есептер, сонымен қатар олардың көбі тікелей
POS-терминалының сенсорлық экранынан жасалуы мүмкін. Мысалы:
ыдыс-аяқ пен кассирлерге арналған ауысымдық есеп, ыдыс-аяқ пен
қызметтердің тауарларын сату туралы есеп, жеңілдіктер, жою және т.б.
туралы есептер.
- Visitor loyalty management - қол жеңілдік, дисконт және төлем
карточкалары, әртүрлі автоматты дисконттық схемаларды құру және
қолдану: күні мен уақыты бойынша жеңілдіктер, шоттың орны немесе
сомасына жеңілдіктер, «тегін 3-ші шеңбер» және т.б.
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Қазақстанда бұл мониторинг жүйесі соншалықты танымал емес. Демек,
жақсы дамыған мейрамхана үшін бұл үлкен қосымша болады, өйткені олар осы
жүйені қолдануға бірінші болып келеді. Осылайша, мейрамхана мәртебесін
көтеріп, көп клиенттерді тартуға болады.
Сондай-ақ, жақсы ұйымдар үшін маңызды мәселеге назар аударған жөн:
Қызметкерлерді ынталандыру.
Мейрамхананың әкімшілігі ауысымның әрбір кездесуінде сынақтан
өткізілетін толық жаттығу рецептін қалыптастыру керек. Мұндай сынақтарда,
ең алдымен, персоналға ыдыстардың әсем сипаттамасын - қонақтарға қалай
ұсынатындығын сұрастыру керек. Қызметкерлерді үнемі ынталандыру керек,
қонақтарды кіріспе жүйелерін үйрену, тапсырыс беру рәсімдерін қабылдау,
сату және мейрамхана табысын ынталандыру үшін жақсы жұмыс істейтіндерді
ынталандыру қажет.
Жетістіктерді әрі қарай дамыту үшін:
- Мәзірді әр 4 ай сайын жаңартыңыз.
- Ыдыс-аяқты үнемі жұмыс істеу керек.
- кірістілікке қамқорлық қажет. Бұл басты принцип.
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31) Кәсіпорын: «Chalet» ЖШС
Орналасқан жері: Жамбыл облысы, Тараз қаласы
Бағдарламаға қатысушы:: Алия Омарбекова
Кәсіпорынның қызметі: Қонақ үй қызметтерін ұсыну
Кәсіпорынға сараптама қажет:: Мейрамхана бизнесінде тәжірибесі бар
аспазшы қажет. Басқаруды ұйымдастыру, қызметкерлердің білікьілігін дамыту,
сондай-ақ мейрамхана кешенінің қызметкерлерін оқытуға көмектесу және
жұмыстарды жүргізуде жаңа дағдылар қажет.
Сарапшылардың миссия өткізген мерзімі: 2018 жылдың 3 және 14 қыркүйек
аралығы
1. Кәсіпорынның проблемаларын диагностикалау және анықтау:
Компания 7 жыл бұрын туризм саласына алғашқы қадам жасады және
жақсы мейрамхана бар 4-жұлдызды қонақ үйді ашты.

Қонақүйдің сыртқы түрі

Кіріспе және бірінші әсер:
Қонақ үйдің әрбір дерлік бөлімі кемшіліктер мен кәсіпқойлықтың
жетіспеушілігіне ие. Іс жүзінде, ең алдымен қызметкерлердің елеулі қателіктері
бар екенін көруге алады. Айта кетейік, аспаздар дәстүрлі жергілікті тағамдарды
өте жақсы білетін, кәсіби тұрғыдан француз, түрік және әлемдік асүй
өнімдерінің білімі жеткіліксіз екендігін байқаған. Аспазшылар жалпылама
түрде ғана біледі. Бұл осы саланы толық меңгермегендікін байқауға болады.
Кәсіпқой сарапшының айтуынша, аспазшылар бұл саланы жақсы
білмейді. Аспазшылар мен оның көмекшілері жалпы тазалық саласында
жеткілікті білімі жоқ.
2. Семинар/тақырып бойынша тренинг:
Біріншіден, сарапшы тағамдарды толтыру қажет болған ас бөлмесінен
бастады. Сарапшымен жұмыс істейтін қызметкерлер тағамның әртүрлі
тағамдарын дайындауға тырысты, олар бұрын дайындаған аспаздармен,
тәжірибелі аспаздармен, тағамға сай әр түрлі тағамдар мен рецептер
дайындады.
Бірге олар ыдыс-аяқтарды дәміне қарай нәзік және тартымды етуге
тырысты. Мысалы, іс жүзінде ас дайындауға шикі етті қалай дайындауға
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үйретеді: ет, тауық, балық. Аспаздар әртүрлі ет өнімдерін қуыру және
қайнатудың бірнеше тәсілдерін біледі. Аспазшыларға сондай-ақ, қоғамның
түрлі мәдениеттерінде ет дайындаудың көптеген тәсілдері бар екендігі туралы
хабар берілді. Ғаламторда асхана арналарының түрлерімен аспаздық
дағдыларды жетілдіруге және асхана техникасының білімдерін дамытуға
ұсыныстар берілді.

Қызметкердің сарапшымен бірге түскен суреті
3. Басқарудың
жаңа
әдістерін,
өндірістік
технологияларды,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар:
Көптеген жылдар бойы сарапшы әзірлеген тағамдардың құрамын бас
аспазға тапсырылды және егжей-тегжейлі талқыланды, кейбір тағамдардың
құрамында жергілікті дәмі барынша танымал болу үшін өзгерістер жасалды.
Бас аспаздан бастап даяшыларға дейін әр қызметкерді оқытудың жүйесі
мен кестесі құрылды. Жұмыс күнінің соңында жазбаша және ауызша тест
өткізілді, оның мақсаты оқытудың шынымен пайдалы екенін тексеру болып
табылады. Сынақ нәтижелері өте жақсы болды.
4. Автоматтандыру, ұйымдастыру, оңтайландыру, жобаларды басқару
және бизнес-процестерді басқару бойынша ұсыныстар:
Мейрамхана әкімшілігі ауысымның әрбір отырысында әр тағамның
құрамын анықтайтын қызметкерлерге сынақ өткізіп тұру керек. Мұндай
сынақтарда, ең алдымен, сервистік персоналдан тағамдардың сипаттамаларын қонақтарға қалай ұсынатындығын сұрауға кеңес беру керек. Қызметкерлерді
үнемі ынталандыру керек, қонақтарды кіріспе жүйелерін үйрену, тапсырыс
беру рәсімдерін қабылдау, сату және мейрамхана табысын ынталандыру үшін
ең тиімді жұмыс істейтіндерді ынталандыру қажет. Тиісінше, жүйелі түрде
жүргізілетін семинарлар.
Әрі қарайғы жетістіктер үшін:
- Мәзірді 3-4 ай сайын жаңартыңыз.
- Ыдыс-аяқты үнемі жұмыс істеу керек.
- Шеф-аспазшыдан арнайы ұсыныстарды ұсынамыз
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Шеф-менеджер немесе менеджер мәртебесіне ие әр қызметкердің апта
сайын брифингтер мен тренингтерде хабардар болуын, қызметкерлеріміз
туралы білімдерін және хабардарлығын барлық деңгейде алфавиттік тәртіппен
қолдануға, бөлшектерге мұқият назар аудару керек екенін ескеру керек.
«Плюш» артықшылығы көп нәрсені арттырады.

Жұмыс барысы
5. Қорытындылар, тұжырымдар және нәтижелер
Қазірдің өзінде жалпы ақпаратты қоспағанда, көптеген ақпаратты білу
ынталар байқалады. Қызмет көрсететін персоналдың қызметтерінен басқа, олар
қазіргі таңда өз қызметтерінде әлемдік деңгейдегі қызметтер үшін сенімді және
білімді адамдармен жұмыс істейді.
Сарапшы: Кадир Терзи
Түркияның сертификатталған сарапшысы ағаш өңдеу
өнеркәсібі саласында 30 жылдан астам тәжірибесі
бар. Маманның теориялық білімі бар, ол жиһаз
жасауды
колледжде,
университетте
және
өнеркәсіптегі
магистратурада
оқыған.
Жиһаз
құрылымында үлкен жұмыс тәжірибесі бар: металл
және ағаш өндірісінде менеджер болып жұмыс істеді,
сондай-ақ ғимаратты безендіру бойынша өндірістік
менеджер болып жұмыс істеді, блокты өндіруді
жоспарлауда жұмыс істеді, Анкарада компанияда
зауыттық менеджер болып жұмыс істеді, Қазақстан,
алюминий және ПВХ есіктерді және ағаш
конструкцияларын және жиһаз өндірісін, әсіресе жеке құрылыс жұмыстарына
арналған, кеңсе жиһазы саласында жұмыс істейтін зауытта жұмыс істеді.
Отандық және интерьер безендіру, ағаш, металл, едендік блоктарда жұмыс
істейтін, өндіріс үшін жауапты болды және қонақ үй және ас үйдің бас
директорының ғимараттарында әр түрлі жұмыстарды орындады.
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Мамандығы: менеджер және мейрамхана басқарушысы, аспаз.
Консультация тақырыбы: жұмыс процесін ұйымдастыру, жаңа
өнімдерді көрсету мүмкіндігі, сапаны бақылау және маркетинг, жиһаз өндірісі
саласындағы бизнес-консалтинг. Сондай-ақ шикізатты бақылау және олардың
сапасы. Бағдарламалық қамтамасыз етумен көмек. Жаңа үлгідегі дизайн,
интерьер жиһазы.
32) Кәсіпорын: ЖШС «ДСП-Центр»
Орналасқан жері: Алматы қаласы
Бағдарлама қатысушысы: Рүстем Шәкірхан
Компания айнылысады: Жиһаз өндірісі
Компанияның мамандандырылған көмекке мұқтаждығы: Сериялы шкаф
жиһаз өндірісінің технологиясына білікті технолог
Сарапшылардың миссия өткізген мерзімі: 2018 жылдың 17 және 30 шілде
аралығы
1. Кәсіпорынның проблемаларын диагностикалау және анықтау:
Кәсіпорынға келгеннен
кейін сарапшы қызметкерлермен және
компанияның қызметімен танысты. Зерттеу барысында сарапшы компанияның
жалпы проблемалары туралы білді, әсіресе өндіріс
кемшіліктеріне
байланысты. Сарапшы компанияның қаржылық болжамдарына сәйкес
шешімдерді бірден ұсынды.
Осыған сәйкес басшылық кемшіліктер мен қажеттіліктер туралы
хабардар болды:
- Сапаны жақсарту;
- Өткізу қабілеті;
- Тімділік және уақыт (жеткізу уақыты).
- Жұмыс орындарында жеткізу уақыты кемшіліктерінің болуы
және оларды жою үшін не істеу керек.
Алғашқы күні компанияның директорымен бірге сарапшы өндіріс
алаңына барды. Зауыттың жалпы бағытымен , көрме залы, сату, шикізат
қоймалары, өндірістік желілер мен машиналар туралы ақпарат алынды.
Келесі күні техникалық және әкімшілік жүйенің жұмысы түсіндірілді.
Жабдықтармен, өндірістік жоспарлаумен, жұмысшылармен және техникалық
қызметкерлермен байланысты өндірістік алаңдармен сұхбат жүргізілді. Сондайақ, өндірісті жоспарлау және зауыт жұмысының жағдайы туралы жалпы
ақпарат алынды.
Осы жобаға сәйкес, әртүрлі өнім түрлеріне арнайы кодтары бар
өнімдерге бірінші кезекте тапсырыс берілді. Бұл сондай-ақ «жұмыс тәртібі» деп
аталады. Осыған байланысты:
- өндіруге арналған шикізат бірінші кезекте басшылықпен бекітіледі
және өндіріс қорларына ауыстырылады.
- «technologist» атауымен, техникалық кеңседе және өндірісте екі
қызметкердің бірі Corel Drow және Alpha Cam бағдарламаларында өндіру
жоспарын дайындайды және CN кодтарын машиналарға жібереді.
Жалпы алғанда, компания ұйымдастырылған және оның жүйелері
жұмыс істейді. Өндіріс үшін машина паркі жеткілікті. Әрбір машинада тиімді
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жұмыс істейтін өз операторлары бар. Білімді өндірістік жоспарлаушы
(технолог) жобаларды, жұмыс тапсырыстарын дайындайды, жоғары сапалы
өнім береді. Бақылаушы- өндіріс бақылаушысы.
Дегенмен, зауыттың кейбір әлсіз тұстары анықталды. Сарапшы
тарапынан шешімдерді ұсынылды:
- Өндірістік желілер мен өндірістерді техникалық бақылаудың, сондайақ сапаны бақылаудың жетіспеушілігі. Жеке маман бақылаушысы қажет.
- Ағымдағы өндіріс көлемі бойынша 27000-30000 м2, жалпы саны 100
адам жұмыс жасайды. Өндірісте шамамен 60 қызметкер, кеңселерде 40-ға жуық
қызметкер жұмыс істейді.
- Жоспар уақыттың ұтымды есептелуімен дайындалғанына қарамастан,
үлкен проблемаларды тудырмайтын жұмыс түрі өндірістің өсуімен қателіктерге
алып келуі сөзсіз.
- Зауыттың физикалық аудандары ағымдағы қуат пен өндіріс көлеміне
қарай жеткілікті. Дегенмен, жұмыс процестерінде және өндірісте сапаның
жоғалу мүмкіндігі белгілі. Жұмыс станциясы қосылымдары жұмыс істемейді.
Жартылай фабрикаттарды басқа станцияларға қолмен немесе арбамен апару
әдісі дұрыс емес.
- Компания иелері зауыттың физикалық аймақтарын өзгерту мүмкін
емес деп мәлімдеді. Кәсіпорынның көлемінің артуы болашақта осы көлемдер
өндіріс үшін жеткіліксіз екенін көрсетеді. Алайда кейбір жақсартулар өндірістік
қателерді азайтуы мүмкін.
- Шикізат МДФ және ДСП зауыттың өндірістік алаңдарынан алыс.
Өнімдер өндірістік алаңдарға тиегіштермен тасымалданғанда, бұл өндірістік
және өндіріс сапасы бойынша тәуекелдерді арттырады.
- Кесілген желілердің артқы қабатын MДФ және ДСП -ны машинаға
жүктеу үшін резервуар ретінде қайта қарау керек. Оны арнайы қоймаларда 3
күн немесе күн сайын сақтау керек. (Осылайша, айырлы жүктеуіштің өндіріске
машиналық желілерді енгізудің қажеті жоқ)
- Ішкі және сыртқы аумақтар. Олар ағымдағы қуатқа сай болғанына
қарамастан. Ашық жерлерді салу немесе асфальтты төсеу керек, тұрақ
орындарын, машиналарды және қоймаларды кіреберіс сызықтармен белгілеу
керек.
2. Семинар/тақырып бойынша оқыту:
Әрбір қызметкермен басшы хабарласуы керек.
Жұмыс
барысында
зауыт
ұйымының
құрылымы
туралы
қызметкерлерге ақпарат берілді:
Жоғары сапалы жұмыс, қатесіз өндіріс, уақтылы жеткізу, жұмыс
орындарын уақтылы толықтыру толық қуаттылықпен тиімді жұмыс істеу үшін
пайдалылықты қамтамасыз етеді. Тиісті құрылыммен өндіріс жұмысын
жақсартады, сұраныстың сапасын арттырады және нарық үлесі өсіреді.
Ең алдымен, компанияның ұйымдық кестесін жасау керек. Осы схема
шеңберінде жүйенің жұмысын және иерархиялық құрылымын анықтау қажет.
Әрбір бөлімше тапсырма мен өкілеттілік ретінде анықталуы керек және осы
бөлімшелер арасында үйлестіру үшін апталық кездесулер өткізу керек, ал бұл
нәтижелерді инженерлер жүргізуі керек.
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Төменде құрылымдаудың мысалы келтірілген:

Ұйымдардың тік-пирамидалық үлгісін қалыптастыру моделі
Компанияның тік-пирамидалық құрылымы дұрыс болады. Көлденең
құрылым емес, тік
құрылым қажет. Ұйымдастыру құрылымы дұрыс
құрылымдалған болуы керек, ұйымдық құрылым - міндеттерді бөлуді, ішкі
операцияларды, үйлестіруді және тапсырыс тізбегін анықтайтын ұйым
формасы.
Бұл таңдау елдің және аймақтың қазіргі жағдайына сай. Бұл жүйе
иерархиялық тапсырыстар тізбегіне ие.
Өнімнің жетістігі ұйымдық құрылым мен иерархиялық тәртібіне
байланысты. Ұйымдастыру құрылымы сұраныстың ұлғаюына және
төмендеуіне байланысты қайта қаралуы тиіс. Әрбір бөлім жауапты болуы керек
және иерархиялық құрылымы болуы керек. Жауапкершіліктің бағынышты
бағыттарын анықтау қажет.
Бұл құрылымның артықшылығы келесідей:
- Шешім қабылдау тетігі өте тез дамып келеді.
- Бұл тіпті төменгі деңгейдегі қызметкерлер үшін өте тиімді.
- Шағын және отбасылық бизнес үшін өте тиімді модель
- Түсіну, жылдамдық, анықтама - бұл айырмашылықты азайтатын
құрылым.
- Әкімшілік шығыстар аз, өйткені менеджерлер саны аз.
- Менеджерлер өздерінің қабілеттерін жақсартуға мүмкіндік алады,
өйткені олар өздері бақылайтын аймақта көмексіз жұмыс істейді.
- IRP және MRP жүйелерін құру
DSP - қазіргі уақытта өсу кезеңінде тұрған компания болып табылады,
ірі кәсіпорындарға қарағанда IRP және MRP жүйелерін енгізу және енгізу
оңайырақ болады.
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MRP қосымшасының бір бөлігі болып табылатын компанияда, сатудан
сатуға немесе дайын бағдарламалық қамсыздандыруды пайдаланудан
мониторинг жүргізу және қадағалау үшін бағдарламалық жасақтаманы
дайындау ұсынылады.

AUTOCAD-FABRIC
Бұдан басқа, төменде - жұмыс құрылымын жеңілдету үшін іске асыру
жүйесі көрсетілген.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндірістік
жабдықтарды енгізу бойынша ұсыныстар:

технологияларды,

Өндірістік аймақта конвейерлік жүйені орнату және жүйе жүктемесін
көтеру орынды болар еді. Осы диапазондардағы аралық өнімдердің қоры және
басқа жұмыс станцияларына жөнелту сапа деңгейін арттырады және ықтимал
қателерді азайтады.
Жарты және өндірістік процесті автоматтандыру.
Құны мен пайдалану туралы, қадамдарды біртіндеп орындау
ұсынылады. Ең алдымен, фрезерлеу және төсеу машиналарында автоматты
жүктеу және түсіру және тиеуді автоматты түрде іске қосылуға ауысу
ұсынылады.
Аспирациялық жүйені күшейту керек, жүйе қолданыстағы шаңды алып
тастай алмайды. Әдетте, фрезерлік және бұрғылау қондырғыларында МДФ
процесінің шаңы жиналып, қоршаған ортаға таралады.
Ол үгіт пен қоқысты күнделікті таңертең немесе кешке, аспирациялық
жүйе орнатылғанша тазалауға жауапты бір адам тағайындалуы керек.
Ай сайын, жұмысшылар мен машина операторларына арналған апталық
оқыту кездесулері орнатылуы керек.
Мүмкін болса ПВХ мембраналық пленканы шаңнан алып тастау керек.
МДФ-тың беткі қабатын тазарту кезінде микроүзілістердің кішкене бос
орындары байқалды. МДФ сапасы немесе пышақтың жылдамдығы анық
болуымен байланысты және машинаның параметрлерін өзгерту жолымен
жақсы нәтижелерді тексеру керек.
Алдын ала өндіруге дейін стандартты жұмыс аяқталған болуы керек,
біріншіден, асхана шкафтары мен қақпақтар 3-стандартты, осы бұйымдардың
бірінші кезеңіне сәйкес стандартты дизайнға сәйкес келеді, содан кейін кейбір
типтік жабындарды қосалқы жұмыстардан бастау керек. Егер осы модельдер
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сату кезінде клиенттің көзқарасынан артық болса, оларды дайын модульдерді
20% жеңілдікпен сатып алу ұсынылады.
Мәселелердің себептерін анықтау және оларды шешу үшін
технологиялық инженерлермен немесе технологтармен апталық және
күнделікті кездесулер өткізу керек.
4. Қорытындылар, тұжырымдар және нәтижелер
Өндірісті қайта құру жоспары дайындалды:
1. Құрылғының орналасуы қайта жасалды.
2. Конвейерлік жүйе жоспарланды.
3. Пластиналарды кесу үшін жартылай автотасымалдаушылар үшін
қосымша машиналар ұсынылды және әзірленді.
4. Жонғыш машиналардың жаңа орындары анықталды.
5. Шаңды жоюға арналған жүйе жоспарын дайындалуда.
Сарапшы: Мажит Горпуз
Кондитер өнеркәсібінде 23 жылдан астам
жұмыс тәжірибесі бар кондитер. Өзінің
мансаптық кезеңінде ол кондитерлік шефаспаз ретінде жұмыс істеді, кондитерлік
дүкеннің иесі. Бұдан басқа, сарапшы сонымен
бірге азық-түлік өндірісі үшін технология мен
кәсіпорындарды басқару бойынша кеңес беру
қызметтерін ұсынады.
Мамандығы: кондитер.
Консультация тақырыбы: жұмыс үрдісін
ұйымдастыру, жаңа өнімдерге арналған рецепт, сапаны бақылау және
маркетинг, кондитерлік салада бизнес-консалтинг.
33) Кәсіпорын: «Гаюпова А.Г.» ЖК
Орналасқан жері: Кызылординская область, п. Жалагаш
Бағдарлама қатысушысы: Гаюпова Айкерим
Кәсіпорын қызметі: Нан, кондитер өнімдерін өндіру
Компанияға сарапшы көмек қажет: нан пісіру технологы қажет.
Сарапшылардың миссия өткізген мерзімі: 2018 жылдың 20 және 31 тамыз
аралығы
1. Кәсіпорынның проблемаларын диагностикалау және анықтау:
Компания салыстырмалы түрде кішкентай, бірақ ол тұрақты
клиенттердің жақсы мәртебесіне ие. Осы кішігірім мекеменің қызметкерлері
өздері де, тұтынушылар да өте жылы қарайды.
Компания өндіріс және сату үшін қолайлы жерде орналасқан. Нан
өнімдерін сату үшін белгілі бір әлеуеті бар, түрлі таңертеңгі тағамдар,
кекстердің ерекше түрлері бар. Сонымен қатар, өндірісте сондай-ақ жақсы
пісірілетін шеф-аспазшы бар, ол пештерде тәжірибесі мол білімі мен білімі бар.
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Фото: сарапшының ұжыммен суреті
2. Семинар / тақырып бойынша тренинг:
Компанияның өндіріс бөлімі мен ас мәзірі мұқият зерттеліп,
тексерілді.Сарапшының назары, ең алдымен, мәзірге, таңертеңгі тағамдар мен
өнімдерге бағытталған, нәтижесінде аймақта одан да көп клиенттерді тарту
үшін.
Бұдан басқа, сарапшы торт пен кекстер пісіруінің негізгі білімді кеңейту
туралы шешім қабылдады.
Сарапшы
асханадағы
және өндіріс
бөліміндегі анықталған
кемшіліктердің тізімін жасап,оның жою керектігін айтты. Ас үйдің гигиеналық
жағдайын жасау үшін,оны кеңейту үшін, ол жағымды және ыңғайлы болу
үшін, персонал санына сәйкес жұмыстарды бөлу схемасы жоспарланған.
Мақсаты - қоғамға, тұтынушыларға лайықты және интеграцияланған бизнеске
әсер ету мүмкіндігін алу.
Таңертеңгі мәзірде кондитерлік өнімдер саласындағы әлемдік
стандарттарға сәйкес кемінде бес түрлі өнім түрлері болуы керек.
Мәзірлер мен өнімдер сарапшы және кәсіпорынның шеф-аспазымен
жеке дайындалды және сатушыға сатуға дайын нысанда ұсынылды.
Торт пен пирожныйларды пісіру туралы тәжірибелік білім мен ақпарат
және олардың рецептері ұсынылады.
Жеке тәжірибелі кондитерлер:
- Торттарды пісіру
- Кілегеймен жұмыс істеу
- Кілегейдің тұздығын тортқа дұрыс бөлу және біріктіру.
- Бұрын пісірілген торттар мен печеньелерді пісірудің тиімсіздігі
түсіндірілді,
- аз шикізатпен дайын өнімдердің көп мөлшерінде алуға болатынын
айтылды. Шикізат өнімдеріне шығындары едәуір төмендеді және үнемдеудің
жолдары табылды.
- Кәсіпкердің печеньелерді арзан бағамен өндіріп алу үшін дайындалған
тұздықтарды қоспағанда, қолмен жұмыс істейтін тұздықтар рецептері берілді.
Рецепт жеке-дара шеф-аспазына тапсырылды және тәжірибе рецепттерді қалай
өңдеуге үйретілді.
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- Осы аймақта бұрын істелінбеген печеньелердің әртүрлі түрлері
әзірленген, олардың рецептері де берілді және кондитерлер тәжірибеден өтті.
Нәтижесінде торттардың сатылуы бес есе өсті.

Жұмыс сәттері

3. Басқарудың жаңа әдістері, өндірістік технологияларды,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсыныстар:
- Мәзірге 15 әлемдік стандартты торт рецептері қосылды
- Өнімнің сақтау мерзімі, ақпарат пен талаптармен алмасу туралы
ақпарат берілді.
- Жеке формаға (киімге) қатысты кейбір өзгерістер мен түзетулер
енгізілді;
- Тәртіптік нұсқаулар анықталды (қолғап, маска, алжапқыш, ашық киім);
- Өнімнің түгендеу материалы қызметкерлерді тиімді жұмыс істеуі үшін
таратылды.
- Су мен қолжуғыш проблемалары шешілді.
4. Автоматтандыру, ұйымдастыру, оңтайландыру, жобаларды
басқару және бизнес-процестерді басқару бойынша ұсыныстар:
Ас үйдегі ағаш материалдар мен ыдыстарды алып тастау қажеттілігі
туралы диалогтар өткізілді. Жууға болатын материалдар гигиеналық болуы
керек: оңай жуылатын және көгермейтін.
Кәсіпорынның иесімен бірге азық-түлік базарлары араланды және
көтерме саудамен айналысатындармен кездесуі өткізілді, сондай-ақ шикізат
өнімдерін және басқа да өнімдерді тиімді және үнемді сатып алу туралы
айтылды.
5. Кәсіпорындармен бірлескен жұмыс бойынша ұсыныстар:
Сату көлемінің өсуіне қанағаттанған компания иесі сатылымдағы
сәйкессіздіктер жойылғанын және сату көлемі кәсіпорынның тиісті
бақылауымен одан әрі өсетіндігі туралы ескертілді.
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Компанияның иесіне жақсы тұрақты табыс табуды және сатылымның
әлеуетті өсуін ұстап тұру үшін, жақсы персоналмен бірге кәсіптік бизнеске ие
болу үшін оқытудан және сабақтардан пайда алу керектігі айтылды.
34) Кәсіпорын: ЖК «МАДЛЕН»
Орналасқан жері: Павлодар қаласы
Бағдарламаға қатысушы: Ташимова Елена Сейлхановна
Компания айналысады: Кондитерлік өнімдер өндірісі
Компанияға сарапшы көмегі қажет: Кондитерлік өнімдерді өндірі бойынша
технолог қажет.
Сарапшылардың миссия өткізген мерзімі: 2018 жылдың 17 және 28
қыркүйек аралығы

Сурет: Кондитерлік өнімдер

1. Кәсіпорынның проблемаларын диагностикалау және анықтау:
Мақсаты: жақсы тұрақты табыс және әлеуетті сатуды өсіру, жақсы
персоналмен кәсіби қызметке ие болу.
Алғашқы байқау мен әсердің нәтижесі: кәсіпорынды диагностика жасау
барысында бірқатар проблемаларды анықтады.
Басты мәселе - кадр мәселесі. Кәсіпорында кандр айналым мөлшерлемесі
салыстырмалы түрде жоғары. Кәсіпорындағы әлсіз мотивациялық жүйенің
нәтижесінде қызметкерлерді ынталандыру жағдайы төмен екендігі байқалды.
Сондай-ақ, кызметкелердің кәсіби деңгеінің жеткліксіздігі, кадрлар мен дайын,
қосалқы персоналдың жеткіліксіздігі байқалуда. Ас үйде жақсы қондырғылар
мен қондырғылардың жоқтығы анықталды. Азық түлік өнімдердің шектеулі
саны байқалды. Шикізат тапшылығы бар.
2. Семинар / тақырып бойынша оқыту:
Таңертеңгі ас мәзірінде кондитерлік өнімдердің әлемдік стандарттарына
сәйкес бес түрлі өнім түрлері болуы кажет.
Аспазшымен бірге ас мәзірі мен өнімдер сарапшымен жеке дайындалды және
дайын өнімді сатыға сөреге шығарылды.
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Печенье, пирог пісуру туралы рецептеріне тәжірибелік білім мен
ақпарат берілді. Сарапшымен кондитерлер оқытылды :
- пирожныйлар
- Кілегеймен жұмыс істеу
- Кілегейдің тұздығын тортпен дұрыс бөліп және біріктіру бойынша.
Барлық персоналдың келісімі бойынша кемшіліктерге, ұсыныстарды және жаңа
жүйелерді шешуге дайындық және аталған жүйенің жақсы бақылауымен және
тәртіптерімен тиімді болатындығын көрсетеді.
Өндірістік бөлімде тағамдар тапшылығы жойылды, мысалы:
- қамтудың жоқтығы
- судың ағып кетуі
- майлықтардың, қолғаптардың жетіспеушілігі
- дәретхана керек-жарақтары
Өндірістік бөліміді тазарту жүргізілді. Қолдар мен шашты тазалауға
арналған шаралар жасалды. (Сабын, дезинфекциялау құралдары, маска, қолғап,
қалпақ)
Сондай-ақ, әртүрлі өнімдерге арналған рецепттер ұсынылды:
- Поача (погра)
- смит, кадиль смит (Simit, kandil simit)
- кек, борек, су борей (Kek, börek, su böreği)
- Таңертеңгі ас мәзірді ауыстырып, барынша бай және сапалы етілді.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндірістік технологияларды,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар:
Кәсіпорынмен бірге, жоғарыда аталған кемшіліктер туралы тақырыптар
бойынша шағын жиналыс өткізілді. Барлық мұмкін болатын мәселелер барлық
қызметкерлермен талқыланды. Әрбір қызметкердің жауапкершілігі анықталып
және персоналдың жұмыс жоспарлары мұқият тексеріліп, компания
менеджерімен бірге жұмыс кестесі мен жаңа жұмыс жүйесі құрастырылды.
Сарапшымен ас ұйде жасалған стөлдің жоғарғы беті мәрмәр мен
хромнан жасалынуы тимді екені және оны тазалау оңай болатыны туралы
ұсыныстар айтылды.
Тазалау үшін қолайлы маталар, еденге арналған маталар мен жуғыш
заттар сатып алынды.
4. Автоматтандыру, ұйымдастыру, оңтайландыру, жобаларды
басқару және бизнес-процестерді басқару жөніндегі ұсыныстар:
Ас үйдегі ағаш материалдар мен ыдыстарды алып тастау қажеттілігі туралы
диалогтар өткізілді. Жууға арналған материалдар оңай жууға және тазартып
алуға және гигиеналық тұрғыда болуы қажет.
5. Кәсіпорындармен бірлесіп жұмыс істеу бойынша ұсыныстар:
Жоғарыда келтірілген ұсыныстар мен кеңестер жаңа жүйені одан әрі
нығайту, әлеуетті сату және кірістердің өсуі үшін үнемі қадағалануы керек.
Кәсіпорынның болашағы үшін үнемі инвестициялау ұсынылады.
Тұрақты кіріс үшін үнемі кемшіліктер мен жүйенің мүмкін болатын
кемшіліктерін анықтау қажет. Үнемі қателерді және мүмкін болаптын
кедергілерді түзету қажет.
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Компанияның иесі жақсы тұрақты табыс табуды және сатылымның
әлеуеттінің өсуін ұстап тұру үшін, жақсы персоналмен бірге кәсіптік бизнеске
ие болу үшін өткізлген оқытудан және сабақтардан пайда алу қажет.
35) Кәсіпорын: «Крендель» ЖШС
Орналасуы: Павлодар қаласы
Бағдарламаға қатысушы: Пархоменко З.А.
Компания айналысады: кондитерлік өнімдер
Компанияға сарапшы көмек қажет: кондитерлік өнімдердің ауқымын
арттыру, жаңа шикізат пен жабдықтарды таңдау.
Сарапшылардың миссия өткізген мерзімі: 2018 жылдың 3 және 14 қыркүйек
аралығы
1. Кәсіпорынның проблемаларын диагностикалау және сәйкестендіру:
Біріншіден, клиент көретін дүкен терезесі, онда өнімдер тиісті тәртіпте
және бірдей сату бөлімшелерінде орналаспаған.
Есепшілер дұрыс қойылмағаны өндірістік бөлімде анықталған, дұрыс
параметрдің негізінде орнатылса да, жердегі (еденге, қабырғаға) ақаулар бар
екеніне қарамастан. Тұтастай алғанда, бұл компания барлық өндірістік
алаңдарда үстелдер, асүйлер мен раковиналар үшін мәрмәрді қолданбайды.
Сарапшының айтуынша, бұл жиһаздың тез ескіргені мен шіріп қалуына әкеледі,
және өндірілген өнімдерге зиян келтіреді (егер түгендеу ағаштан болса).
Сарапшы салқындатқыш және жылыту жүйесімен күтілгендей жұмыс
істемейтінін анықтады, осыған байланысты жақын арада осы нюансты түзету
ұсынылады. Сарапшының пікірінше, компания ұсынған өнімдердің ауқымы
жоғары мамандандырылған және шектелген. Сондай-ақ, тазалау қызметкерлері
өз жұмысын бөлу туралы абайсыздық таратынын белгіленген.
Сарапшы қызметкерлермен талқылаулардың бір бөлігі ретінде, клиент
сатып алынған аспаздық өнімдерін қажетілігін қанағаттандыру үшін және тек
оң әсер алу үшін жоғары сапалы, сау және дәмді өнімді дайындауға тырысуы
керек екендігін хабарлады. Сарапшы кәсіпкерлерге әлемдік кондитерлік
тағамдардағы жаңа өнімдер мен оларды өндіру әдістері туралы кеңес берді.
Кеңес берудің негізгі мақсаты сау өнімдерді өндіру, тазалық, санитария,
өнеркәсіптік үй-жайлармен жұмыс істеу, қажетті тәртіпті сақтау, өндірістегі
кемшіліктерді жою, аспаздық өнімдерді дайындау мен пісіру дағдыларын
жетілдіру, сондай-ақ өндірілетін тауарлар мен өнімдерді сату дағдыларын
дамыту болып табылады.
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Қызметкерлер

2. Семинар/тақырып бойынша тренинг:
Миссия құрамындағы мамандар келесі тренингтер өткізді:
- қамырды дайындау кезінде тиісті пропорция және белгілі бір аспаздық
өнімге арналған сынақтың рецепті туралы;
- өндірістік қорларды тиімді пайдалану туралы. Сарапшы
қызметкерлерге есік, жылу мен энергияны жоғалтудың жиілігі себебін анықтап,
жұмыс кезінде пештің есігін жиі ашуға қатаң тыйым салды.
Өндірістік және қойма үй-жайларын зерттегеннен кейін, сарапшы
қажетті материалдарды эргономикалық қашықтыққа орналастырды, бірақ олар
өндірісте жұмыс істейтін қызметкерлерге жылдам қолжетімді болуы керек
екендігін айтып кетті. Осыған байланысты пайдаланылатын азық-түліктер мен
материалдарды жұмыс істейтін қызметкерлерге энергия мен уақытты үнемдеу
үшін жақынырақ қайта ұйымдастырылды.
Тоңазытқыш жабдықты (тоңазытқыш, мұздатқыш) тексеріп, сарапшы
инвентаризацияның қанағаттанарлық жағдайын атап өтті және сақтау мерзімін
ұзарту және азық-түлік өнімдерімен айналысатын иістерді болдырмау үшін
қызметкерлердің назарын азық-түлік пленкасы, алюминий фольга сияқты
өнімдерге аударды.
Өндірістік үй-жайларды және басқа да көмекші құралдарды үнемі
тазалықпен қамтамасыз ету үшін мамандарға арналған тазартқыштар, ыдыс-аяқ
жуғыштар туралы бірқатар семинарлар өткізілді. Олар үшін сұйық сабын, қолға
арналған майлық, дәретхана қағазы, дәретханаға арналған арнайы киім қандай
болу керек екендігі айтылып өтілді.
Қызметкерлер мен менеджерлерге сарапшысы жаңа кондитерлік
өнімдерді және олардың рецептілерін пісіру бойынша практикалық сабақтар
жүргізді. Сондай-ақ, кондитерлерге печенье, пирожныйлар, кілегеймен жұмыс
жасау және кремді рецептіні тортпен дұрыс бөліп, біріктіру үшін бірқатар
тренингтер өткізді.
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Компанияның тағамдары
3. Басқарудың
жаңа
әдістерін,
өндірістік
технологияларды,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсыныстар:
Сарапшының негізгі ұсынысы:
- Өнімнің жарамдылық мерзімін қатаң қадағалау, кәсіпорын ішінде
ақпарат алмасу және орындалуы тиіс жағдайлар;
- Тұмшапешті, жабдықты және өндірістік жабдықты үздіксіз тазалау
бойынша ережелер мен талаптар енгізілген пешті әрқашан таза күйінде ұстау;
Сарапшының жетекшілігімен әртүрлі торт түрлеріне шамамен 15 жаңа
рецептер енгізілді, ал компаниялардың аспаздары практикалық сабақтарда осы
торттарды пісіруге үйретілді.
Сарапшы сондай-ақ таңертеңгі тағамдар стилінде шамамен 7 жаңа
рецептерді ұсынды және енгізді: nachos, burritos және т.б. Бұл өнімдер
клиенттердің арасында сұранысқа ие болды және оң пікірлерді алды.
Компания мәзіріне кем дегенде печеньенің 5 түрін еенгіді, бұл тәтті
тағамдардің ассортиментін едәуір кеңейтеді.
Сарапшының басшылығымен ас үйлік костюмдер арнайы дайындалған
және тігілген: қызметкерлерге арналған футболкалар мен киімдер
қарастырылған.
4. Автоматтандыру, ұйымдастыру, оңтайландыру, жобаларды басқару
және бизнес-процестерді басқару бойынша ұсыныстар:
Компания басшылығымен кездесу кезінде сарапшы ас үйдегі ағаш
материалдар мен ыдыстарды алып тастауды ұсынды. Ас үйіндегі жууға
болатын заттар гигиеналық және оңай тазалануы керек.
Компания басшылығы қызметкерлерге сарапшының қатысуымен
кездесу ұйымдастырды, онда барлық қызметкерлер үшін негізгі міндеттер және
компанияның одан әрі мақсаттары туралы айтылды.
Сарапшы байқау нәтижесінде анықталған сату бөлімінің кемшіліктері
жойылды.
5. Кәсіпорындармен бірлесіп жұмыс істеу бойынша ұсыныстар:
Жоғарыда келтірілген ұсыныстар мен кеңестер үнемі жаңа
корпоративтік жүйені одан әрі жетілдіру, әлеуетті сату және кірістердің өсуі
үшін үнемі жаңа идеяларды енгізу керек екенін айтып кетті.
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Сарапшының айтуынша, тұрақты табыс алу үшін компания жүйені одан
әрі жоюға, емшіліктер мен мүмкін болытын кемшіліктерді тұрақты түрде
анықтауы керек екенін айтып өтті.
Сарапшы менеджмент кәсіпорынның болашағына жүйелі түрде
инвестиция салуға және өз командасының кәсіби деңгейін арттыруға кеңес
береді.
36) Кәсіпорын: «РЗА НАН» ЖШС
Орналасқан жері: Қазалы, Қызылорда облысы
Бағдарламаға қатысушы: С. Бисембаев
Компания айналысады: кондитерлік өнімдер.
Компанияға сарапшы көмек қажет: кондитерлік өнімдердің түрлерін
кеңейту, жаңа шикізат пен жабдықтарды таңдау.
Сараптама миссиясын өткізу мерзімі: 2018 жылдың 26 қарашасынан 7
желтоқсанына дейін
1.
Кәсіпорынның
проблемаларын
диагностикалау
және
сәйкестендіру:
Бірінші сарапшы бұл компанияның сату бөлімінің құзыреттілігінің
тиісті деңгейі және өндіріске қажетті жабдықтардың болмауы (алжапқыштар,
қолғаптар, тоңазытқышта, терезелер мен сөрелерде нашар орналастырылған
өнімдер) болмағанын атап өтті. Сарапшының өндірістік процесті бастапқы
бақылауынан кейін, компания нан өнімдері мен кукилердің кейбір түрлерінен
өзге ештеңе өндірмейтіндігі анықталды. Сарапшы өндіріс алаңы торттар мен
кондитерлік өнімдерді өндіру үшін жеткіліксіз екенін атап өтті.
Кейбір жетіспеушіліктерге байланысты, жұмысшылардың санитарлықгигиеналық нормалары сарапшылардың пікірінше, қажетті стандарттарға сай
келмегенін атап өтті. Сонымен қатар, сарапшы өндіріс алаңында жарықтандыру
жеткіліксіз екенін және жұмыс алаңының артында тұрғанын атап өтті, оның
пікірінше, жарықтандыру жеткілікті және өнім жасалатын орынды
жарықтандыру қажет. Өнімді сақтау жүйесі сонымен бірге өнімді толық сақтау
үшін шешілуі қажет кейбір кемшіліктерге ие болды.
Сарапшы өндірісте қажетті кейбір инвентарлар мен материалдардың
жоқтығын анықтады, сондықтан барлық кемшіліктерді көрсетілген кемшіліктер
мен қателерге сәйкес кемшіліктерді азайту мақсатында олардың жұмысы
жеделдетілді.
Сарапшы миссияның негізгі мақсаты - өндірістегі санитарлықгигиеналық нормативтерді сақтау, кемшіліктерді жою және жаңа өнімдерді
өндіруде және оларды іске асыруда алынған дағдыларды жетілдіру. Сарапшы
миссия сонымен қатар кәсіптік бизнесті жетілдіруге, тұрақты табысқа ие болуға
және сатылымдардың әлеуетін арттыруға бағытталған.
2. Семинар / тақырып бойынша тренинг:
Сарапшы
миссиясының
шеңберінде
тартылған
консультант
кәсіпорынның басшылығы мен қызметкерлеріне арналған бірқатар семинарлар,
тренингтер және демонстрациялық тренингтер өткізді:
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- ең алдымен, біртіндеп жойылған немесе болашақта жоюға жататын
миссияда анықталған сату бөлімінің кемшіліктері туралы;
- өнімнің жаңа түрлеріне және олардың өндіріс процесіне өндіріс
персоналы үшін бірнеше тәжірибелік тренингтер өткізілді, одан әрі енгізу және
босату;
- қажетті өндірістік жабдықпен жұмыс істеу және оларды пайдаланудың
тиімділігі туралы практикалық сабақ өткізілді;
- жұмыс орнында санитарлық-гигиеналық нормалар бойынша семинар.

Пісіру процесі

3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндірістік технологияларды,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар:
Ең алдымен сарапшы өндірістік қорларды пайдалану бойынша
ұсынымдар жасады, атап айтқанда, оның пікірінше, қамырды араластыруға
арналған жұмыс араластырғыштардың саны пайдаланылған материалдардың
санына сәйкес болуы тиіс, сондай-ақ араластырғыштардың жұмысының
тиімділігі және олардың кәсіпорындардағы олардың жеткіліктілігі туралы кеңес
берді.
Өндіріс технологиясына сәйкес, сарапшы жаңа кондитерлік өнімдер мен
тағамдар дайындау үшін қажетті материалдар мен өнімдерді сатып алуды және
енгізуді ұсынды. Компанияның технологтары мен экономистерімен бірге жаңа
піскен өнімдерге қолайлы бағалар, жаңа өнімдердің стилі мен дизайны, дүкен
терезесінде бұйымдарды дұрыс орнату туралы талқыланды.
Сарапшының пікірінше, компания өндірілген кондитерлік өнімдердің
түрлерімен және сорттарымен шектелді, сондықтан сараптама миссиясы
шеңберінде кем дегенде 15 түрлі рецептілер ұсынылды, олардың өндірісі іс
жүзінде тәжірибеде көрсетілді.
Бұдан басқа, сарапшы сөрелерге қойылған таңертеңгі тағамдар стилінде
(сағ, бүркіт және т.б.) өнімдерді өндіруде көрсетті және үйретті. Сондай-ақ,
кондитерлік өнімдердің ассортиментінде кем дегенде 5 түрдегі печеньелердің
енгізілуіне қосылды, бұл өнім түрлерін кеңейтеді.
Сарапшы электр пешінің дұрыс пайдаланылуындағы кемшіліктерді
тапты, ал жабдық жылу энергиясын жоғалтады, ал үнемі пеш есігін ашып,
пештің жабдықтарын дұрыс пайдалану ұсынылды. Пеш пен өндірістік
жабдықтарды үнемі тазалау ережелері мен талаптары енгізілді. Сонымен қатар,
өндіріс бөлімінде жұмыс істейтін қызметкерлердің ыңғайлығы үшін
қызметкерлерге қажетті құрал-жабдықты оңай және жылдам табуға мүмкіндік
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беретін жабдықтар мен құралдар ұйымдастырылды. Материалдар мен
бұйымдар эргономикалық қашықтыққа орналастырылды.
Кәсіпорынды одан әрі дамыту үшін сарапшы жаңа кондитерлік
өнімдерді дайындау үшін әртүрлі қол құралдары мен мини-жабдықты
пайдалануды ұсынды.
Санитарлық-гигиеналық стандарттар бойынша ұсынымдар гигиена
азық-түлік өнімдерін өндіруде маңызды шара болып табылатын өндірістік
бөлімде қажетті тазалықты қамтамасыз етумен байланысты болды. Қолға
арналған майлықтар, сұйық сабын, дәретхана қағазы және арнайы аяқ киім
сатып алынды. Өндірістік бөлімнің қызметкерлеріне арнайы киім мен халвалар
ұсынылды.

Компания қызметкерлерімен сараптамалық фотосурет

4. Автоматтандыру, ұйымдастыру, оңтайландыру, жобаларды
басқару және бизнес-процестерді басқару бойынша ұсыныстар:
Өндірістік процесті ұйымдастыру шеңберінде сарапшы торттар мен
кондитерлік өнімдерді өндіру үшін қажетті шикізаттың үздіксіз жеткізілуін
қамтамасыз етуді ұсынды.
Жоғарыда келтірілген ұсынымдар мен кеңестер тұрақты негізде
кәсіпорындарды одан әрі жетілдіру, табыстарды ұлғайту және сатудың әлеуетті
өсуі үшін қажет.
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Сарапшы: Метин Гокчеоглу
Түрік маманының тағам дайындау саласында
көп жылдық тәжірибесі бар. Еңбек жолын
Стамбул институттарының бірінде бас аспазшы
рөлінде бастады. Бүгінгі күні аспаздық
мақтанышқа қатысты кеңестер беріледі.
Мамандығы: мейрамхана менеджері және
аспазшы
Консультация тақырыбы: жұмыс процесін
ұйымдастыру, жаңа өнімдерді қалыптастыру,
сапаны бақылау және маркетинг, мейрамхана
өндірісі саласында бизнес туралы кеңес беру.
37) Кәсіпорын: «Бұхарбаева Г.О.» ЖК
Орналасуы: Көкшетау қаласы
Бағдарламаға қатысушы: Бухарбаева Г.О.
Компания айналысады: қоғамдық тамақтандыру қызметтері
Компанияға сарапшы көмек қажет: Компанияға асханалық қызметкерлердің
жұмысын ұйымдастыру, жаңа мәзір жасау немесе бар мәзірді жаңарту, таңғы ас
мәзірін жаңарту, тағамдар дайындау және безендіру, жаңа технологияларды
енгізу және қызмет көрсету нысандары.
Сарапшылардың миссия өткізген мерзімі: 2018 жылдың 3 және 14 қыркүйек
аралығы

Сарапшы қызметкерлермен бірге
1. Кәсіпорынның проблемаларын диагностикалау және сәйкестендіру:
Кәсіпкердің қонақ үй кешені Көкшетаудың әдемі жасыл қаласында
орналасқан. Жұмыс істеп тұрғандарға 106 бөлме, конференц-зал, банкет залы,
басқа да іс-шаралар үшін пайдалануға болады. Сонымен қатар, «La Carte» және
«Barilloto» жақсы мейрамханалары бар.
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Ең алдымен, сарапшы «La Carte» мейрамханасының мәзірі әртүрлі
тағамдардың, тамақ пен сусындардың өте ұзақ тізіміне ие екенін атап өтті. Сапа
тұрғысынан ұсынылатын өнімдердің сапасын стандартты деңгейде ұстап тұру
үшін, мәзірде ұсынылған тағамдардың санын азайту керек, бұл шығынды
айтарлықтай азайтады. Бұл мәселе компанияның иесі және бас аспазшымен
талқыланды.
Эксперттің айтуы бойынша, қонақ үйдің үш-жұлдызды қонақ үй кешені
ұсынатын қызметтер мен қызметтердің сапасы басқа жұлдызға лайық.
Сарапшы мейрамханадағы асүйдің аз болғанын, ал асхана қызметкерлері
ас үйдегі тазалық пен гигиенаға назар аударғанын атап өтті.
2. Семинар / тақырып бойынша тренинг:
Сұратылған сараптамалық көмекті сақтау үшін сарапшы тағам мәзірін
жаңарту және жаңа тағамдар дайындау бойынша семинарлар өткізді. Сондайақ, аспаздарға Түркиядағы көптеген қонақ үйлерде кеңінен қолданылатын
арнайы өнімдерді қуырудың жаңа әдістері үйретілді. Компания басшылығы
атап өткендей, инновация бірнеше күн бойы оң нәтижелерге қол жеткізе
бастады.
Кәсіпорындағы семинарлардың бірі гигиена және санитарияның жалпы
ережелеріне арналды, мұнда ас үй жабдықтарын дұрыс және тиімді пайдалану
процедуралары және оларды сақтау шарттары қарастырылды.
Сарапшы қызметкерлерге суық және ыстық тағамдарды тиісті түрде
жеткізу туралы, осы саладағы жаңа әдістер туралы кеңес берді, өйткені қазіргі
уақытта осы немесе басқа тағамдарды жақсарту және өңдеу технологиясы
ағымды және тез өзгеріп отырады. Мысалы, түрлі елдердегі тағамдар қалай
көрсетуді немесе жеміс-жидектер мен көкөністердің тағамдарын қалай жақсы
көрсетуге болатынын және қандай әрекеттер жасалмайтындығы туралы
ақпарат.
Сарапшы қонақүйде ұсынылған таңғы ас мәзірін жаңартып отырды, ол
компания басшылығының негізгі тілектерінің бірі болды. Таңғы ас мәзірі
толықтырылып, байытылды. Десерттердің бірнеше жаңа түрлері, тұздықта
пісірілген ет өнімдері, ірімшіктердің кейбір түрлері, конфитюрлар мен джемдер
қосылды. Жаңартылған таңғы ас мәзірлері қонақ үйдің қонақтарына жақсы баға
берді және бес-жұлдызды қонақүй таңғы асына ұқсас болды.
Сарапшы қызметкерлердің жалпы мазмұнын және қызметкерлер
құрамының тазалығын, оны уақытында өңдеуге назар аударды. Қонақ үй
менеджерлері қонақтар мен клиенттердің артықшылықтары туралы қажетті
ескертулерді байқап, мейрамханаға енгізілген жаңа тағамдарға қалай әсер етті.

127

Жұмыс үрдісі
3. Басқарудың
жаңа
әдістерін,
өндірістік
технологияларды,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар:
Сарапшының негізгі ұсынысы - бір жағынан ұсынылған тағамдардың
тізімін азайту, «La Carte» мейрамханасының мәзірін жаңарту жолында маңызды
қадам жасау.
Келесі ұсыныс мәзірді ұсынған кезде қонақтар арасында ең үлкен
сұранысты көрсету және бұл жаңартудың негізінде немесе мейрамхананың
мәзірін өзгерту.
Сарапшылардың пікірінше, сатылған тамақтар мен сусындардың санына
назар аудару керек, сол арқылы сату туралы есептерден пайда табуға болады.
Сарапшы «лобби-бардың» мәзірі өте бай көрінбейтінін және оның
таңдауын жаңарту қажет (алкоголь мен сусындар ұзақ уақыт бойыша бардың
дүкен терезесінде сақталмауы мүмкін). «Лобби-бар» «La Carte» мәзіріне
ауыстыру ұсынылады, бұл қолайлы болады.
Сонымен қатар, тізімнен алып тастауға немесе басқа өніммен
алмастыруға болатын жиі пайдаланылатын емес өнімдерді алып тастау үшін
тұтынушылар мен қонақтардың артықшылықтарына назар аудару қажет, бұл
үшін «La Carte» мәзірі мықтап бекітілмеуі керек.
Тренингтертің негізгі мақсаты ықтимал шығындар мен зақымдарды
болдырмау, сондай-ақ мейрамхана түсімді ұлғайту, сондай-ақ қонақтардың
жағымды пікірлерін арттыру және қонақ үй кешенінің клиенттерінің санын
арттыру болып табылады.
4. Автоматтандыру, ұйымдастыру, оңтайландыру, жобаларды
басқару және бизнес-процестерді басқару бойынша ұсыныстар:
- қажет болғанда мәзірді жаңартыңыз (қонақтардың қалауларын және
тілектерін енгізіңіз және бақылаңыз);
- тағамдарды табысты қызмет көрсетуде үнемі жұмыс жасау;
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- кәсіпорынның кірістілігін үнемі қадағалау керек, бұл бизнес жүргізудің
өзгермейтін және маңызды принциптері.
38. Кәсіпорын: «Марцинкевич» ЖК
Орналасқан жері: Петропавл қаласы
Бағдарламаға қатысушы: Марцинкевич Ю.И.
Компаниямен айналысады: қоғамдық тамақтандыру қызметтері
Компанияға сарапшы көмек қажет: Компанияға қызмет көрсету мен өнім
сапасын жақсартуға, асүйді жақсартуға, мәзірді аудитке, ас дайындаушылар
жұмысына және құндылықтарға сараптамалық көмек қажет.
Сарапшылардың миссия өткізген мерзімі: 2018 жылдың 17 және 28
қыркүйек аралығы
1. Кәсіпорынның проблемаларын диагностикалау және сәйкестендіру:
Қазіргі үш-жұлдызды қонақ үй Солтүстік Қазақстан облысында
орналасқан. Қызмет көрсету аймағында банкет шаралары және конференцзалдардағы қызметтер өткізіледі.
Кәсіпорынның диагностикасының бөлігі ретінде, сарапшы тағамдық
аумақта тоңазытқыштардың қажетті санының болмағанын анықтады.
Сарапшының айтуынша, мұндай мекемелерде кемінде 9 (тоғыз) шкаф бар,
оның ішінде 3 (үш) тоңазытқыш. Кәсіпорынның тиісті қызметкерлеріне
өндірістік цехтың қажетті жабдықтары туралы ақпарат берілді.
Мәзірдің алғашқы тексеру кезінде, сарапшымен мейрамхананың
мәзірінде ұсынылған тағамдар шектеулі екендігін анықтады. Сарапшымен
мейрамхананың тапсырысшылары қолмен тапсырыс береді деп атап
көрсетілген, оның пікірінше, тапсырыс беру процесті автоматтандыру керек,
бұл қызметкерлердің уақытын есепке алуды және өнімдерді есепке алуды
жеңілдетеді.
Сарапшы қонақүй әкімшілігіне тағамдарды және сусындарды таңдауда
қонақтарға көбірек еркіндік беретін мейрамхананың мәзірлерін кеңейту және
алу үшін ұсыныс жасады.
2. Семинар / тақырып бойынша тренинг:
Сарапшы қазіргі уақытта түрік қонақ үйлері мен мейрамханаларында
кеңінен қолданылатын көкөністерді қуыру, ыстық және салқын тағамдарды
керемет тамақтандырудың жаңа әдістері бойынша мастер-кластар өткізді.
Сондай-ақ асхана қызметкерлеріне арналған тренингтер өткізілді:
- санитарлық-гигиеналық нормативтердің жалпы ережелеріне сәйкес,
таза асүй жабдықтары мен қызметкерлердің киім-кешектерін ұстау;
- қызметтік үй-жайларда тазалықты қамтамасыз ету және оларды
практикалық пайдалану туралы;
- кейбір тағамдарды жеткізу бойынша практикалық кәсіптер;
- шикізатты сақтау шарттары мен пайдалану шарттары туралы;
- тамақ өнімдерін сақтау шарттары бойынша, олар бөлек сақталуы тиіс:
ет, көкөніс, құрғақ өнімдер, десерттер;
- банкет мәзіріне, оны қалай дайындауға және қызмет көрсетуге, сондайақ банкет мәзіріне арналған өнімдердің дұрыс бағалануына байланысты.
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Сарапшы температураны бақылау үшін суық және диффузиялық
шкафтарды орнатқан.
Сату жөніндегі қызметкерлерге арналған консультациялар өткізілді:
- сату саясаты мен әдістері туралы;
- аймақтағы көшбасшылық дағдылар туралы;
- клиенттердің тізімін жасау және пайдалану туралы;
- жарнаманың пайдасы және оны дұрыс пайдалану туралы;
- бюджетті дайындау туралы.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндірістік технологияларды,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар:
Компанияны басқарудың жаңа әдістерін енгізу үшін сарапшы
кәсіпкерлікті басқару жүйесін автоматтандыруды ұсынды, ол тиімділікке әсер
етеді, қызметкерлерге уақыт пен шығынды айтарлықтай үнемдейді, кәсіпкерлік
процесті жақсартады. Автоматтандыру сондай-ақ шығыс өнімдерінің үдерісін
анық бақылайды және тұтастай бақылау процесін жеңілдетеді.

Сарапшының пікірінше, компания өнімдерді сақтау ережелеріне және
суық және тамшылатып өсімдіктерді (шкафтарды) тазалаудың жалпы
бағдарламасына көбірек назар аудару керек.
Мәзірді жаңарту үшін келесілер орындалды:
- Клиенттердің ең үлкен сұранысына назар аударыңыз және осы жаңарту
негізінде немесе мекеменің мәзірін өзгертіңіз;
- сатылған тағамдардын, сусындардың, нақты санын көрсететін және
мәзірді жасаған кезде қолданылатын сату есептерін мұқият зерттеу қажет.
4. Автоматтандыру, ұйымдастыру, оңтайландыру, жобаларды
басқару және бизнес-процестерді басқару бойынша ұсыныстар:
Сарапшының негізгі ұсынысы - қызметкерлердің уақытын тиімді
пайдалану және кәсіпорында бизнес-процестерді тиімді бөлу керек.
Кәсіпорынның өндірістік жабдықтары да тиімді пайдалануға жатады.
Сарапшы кеңес барысында кәсіпорын ұжымы өркендеп, оң
көрсеткіштерді жоғарылатуға шешім қабылдады. Сарапшы компания
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басшылығына және қызметкерлерге жағымды қонақжайлылық үшін алғысын
білдірді.
Сарапшы: Мехмет Йардым
Сарапшы тоқыма саласындағы 40 жылдан астай
жұмыс тәжірибесі бар, ол 5 жылдан бері
Стамбұлдағы «Menteş Oğlu» ірі киім зауытында
(өндірілген киімді көтерме және бөлшек сату)
менеджер ретінде жұмыс істеді.
Кейіннен ол өз компаниясын тігу көйлек және
костюмдер үшін ұйымдастырды. Сарапшының негізгі
мамандануы - көйлек, киім және басқа киімдерді кесу
және тігу. Сондай-ақ, ол осы салада жеке
тапсырыстар мен кеңес беру үшін тігуді жақсы
дағдыға ие.
Мамандығы: кескіш, тігінші.
Консультация тақырыбы: Тігін бейімдеудің жаңа әдістерін енгізу.
39. Кәсіпорын: «Ехлакова» ЖК
Орналасуы: Көкшетау каласы
Бағдарламаға қатысушы: Светлана Ехлакова
Компания айналысады: киім өндіру.
Компанияға сараптама көмегі қажет: өндірістік циклды оңтайландыру,
өндірістік процесті ұйымдастыру, техникалық қызметкерлерді дайындау.
Сарапшылардың миссия өткізген мерзімі: 2018 жылдың 17 және 28
қыркүйек аралығы

Тігін ательесінің сыртқы келбеті

1. Кәсіпорынның проблемаларын диагностикалау және анықтау:
Компания қызметкерлерімен кейбір талқылаулардан кейін біз өндірістік
кәсіпорынды тексере бастадық.
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Кейбір материалдар мен жабдықтардың кемшіліктері табылды, олар
кейіннен сатып алынды: инелер, жіптер, маталар, сыдырмалар, сызықты тас
және басқа материалдар.
Сарапшы сондай-ақ, кейбір машиналарда жетіспейтін бөлшектер бар
екенін анықтады. Сарапшы жоғары сапалы тауарларды өндіру үшін қажетті
тігін машиналарының жетіспейтін бөліктерін сатып алуды ұсынды.
2. Семинар / тақырып бойынша тренинг:
Кәсіпорын қызметкерлері мен басқармасы үшін тігін бұйымдарын кесу
және тігу негіздері бойынша, тігін шеберлігінің нышандары туралы арналған
тренингтер өткізілді. Тренинг барысында тігуді ұйымдастырудың негізгі
құралдары мен әдістерін қарастырдық. Болашақта кәсіпорын ұжымы түрлі
практикалық тапсырмаларды орындады:
- тігін машиналарын қалай тиімді тігу, кесу және тиімді жұмыс істеу
керектігі көрсетілді;
- белгілі бір тапсырыспен қандай матаның қандай түрін қолданғаны
жақсы;
- өлшеуді жүргізу туралы нұсқаулықты;
- материалдарды кесу ыңғайлы және ыңғайлы болу үшін сапалы матаны
дұрыс таңдау және пайдалану әдісі туралы түсіндірілді.
Тренингтің бір бөлігі ретінде, жоғары сапалы бу үтігі, жақсы
өндірушіден қалаған, себебі жоғары сапалы брендтің бу үтігі өндірістік
қызметте өте үлкен рөл атқарады.
Сарапшы дизайнерлік өнер бойынша мастер-класс өткізді, модельдеудің
қарапайым және оңай әдістерін, сондай-ақ компьютерде модельдеуге болатын
типтік стильдік үлгілерді жасады. Кейінірек киімнің әзірленген және өндірілген
үлгілері сатылымға қойылды, олар клиенттер мен басқа да тігін
шеберханаларын жоғары бағалады.

Жұмыс сәттері
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндірістік
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар:
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технологияларды,

Ең алдымен, сарапшы компания басшысымен бірге жұмыс кестесін
әзірлеп, дайындады, себебі компания тиісті кесте жоқ жұмыс істеді.
Тағы бір сарапшының ұсынысы - лайкра маталарында тот баспайтын,
қатты және жоғары сапалы инелерді пайдалану (№ 11), содан кейін мұндай
мата жоғары сапалы тігінге бейім.
Сарапшының негізгі ұсынысы - өндіріс бөлімінің жарықтандыруын
жақсарту, өйткені өндірістегі жарық әлсіз болды.
4. Автоматтандыру, ұйымдастыру, оңтайландыру, жобаларды
басқару және бизнес-процестерді басқару бойынша ұсыныстар:
Жаппай сатылымды ұйымдастыру үшін, кәсіпорынның басшысының
қаншалықты қажет болса, жүйелі маркетинг жүйесін әзірлеу қажет. Сарапшы
тігін фабрикасын құру және дамыту туралы идеяны ұсынды. Сарапшының
айтуынша, өткізген миссияны ескере отырып, егер маркетинг жүйесін
жетілдірсе және өнімнің тек бір түрін шығаратын болса (сарапшы бір киім
өнеркәсібіне назар аударуды ұсынса), жаппай өндіріс тігу және жоғары сапалы
өнім шығаруы мүмкін.
5. Кәсіпорындармен бірлесіп жұмыс істеу бойынша ұсыныстар:
Сарапшының пікіріне қарағанда, қажетті тігін машиналарын (жаңарту
болса) пайдаланған кезде, кәсіпорынның сапалық деңгейі, оның ішінде
нарықтың тартымдылығы айтарлықтай артады. Егер компания басшылығы
кейінірек байланыса берсе, сарапшы жоғары сапалы маталарды, керекжарақтарды және қажетті жабдықты сатып алуға барынша көмек көрсетеді.
Сарапшы болашақта кәсіпорын бірлігі мен өркендеуіне тіледі.
40. Кәсіпорын: «ШФ Фортуна» ЖШС
Орналасқан жері: Теміртау қаласы, Қарағанды облысы
Бағдарламаға қатысушы: Макаров М.Е.
Компания айналысады: Өндіріс арнайы. киім, балалар киімі.
Компанияға сарапшы көмек қажет: кәсіби кеңес алу, тігін өндірісі бойынша
маманның тәжірибесін жинақтау және классикалық киім өндіруде дағдылар.
Сарапшылардың миссия өткізген мерзімі: 2018 жылдың 3 және 14 қыркүйек
аралығы
1.
Кәсіпорынның
проблемаларын
диагностикалау
және
сәйкестендіру:
Тігін өндірісі - Қазақстанда бірнеше себептермен:
- кез-келген өлшемдегі ерекше заттарды дамыту мүмкіндігі бар;
- жобаның өтелу мерзімі басқа қызметпен салыстырғанда 2-3 жылдан
асады;
- жаңа технологиялар 2,5 есе көп өндірілуге мүмкіндік береді;
- көтерме және бөлшек сауда орындарымен ынтымақтастық жасау
мүмкіндігі;
- Интернет дүкенін ашып, бизнесіңізді әртараптандыруға болады.
Өндіріске келгеннен кейін, сарапшы басшылықпен бірлесіп,
кәсіпорындағы кемшіліктерді және жоғалған материалдарды анықтау арқылы
процесті бастады. Содан кейін кәсіпорын жұмысының тәртібі мен ерлердің
көйлектерінің және шалбарларының үлгісі мен тігу үлгілері алынып тасталды.
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Сарапшының айтуынша, тігін фабрикасының бизнес-жоспары табысты
нәтиже көрсетуі үшін қызметкерлерді іріктеуге мұқият қарау қажет. Барлық
компания қызметкерлері тиісті біліктілікке ие болуы және жұмыс тәжірибесі
жеткілікті болуы керек.
2. Семинар/тақырып бойынша тренинг:
Кәсіпорын басшылығына және компания қызметкерлеріне үшін кесу
және тігу негіздері және тігін өнеркәсібіндегі жаңалықтар бойынша семинарлар
мен тренингтер өткізілді.
Тренингтерде тігудің келесі әдістері мен негіздері қарастырылды:
- мата материалын дұрыс кесу және тігу, сондай-ақ тігін бұйымдарымен
тиімді жұмыс істеу;
- жаңа өндірістерде қолданылатын матаның қандай түрі жақсы;
- өлшеуді дұрыс жою бойынша ұсыныстар;
- материалдарды кесу ыңғайлы және ыңғайлы болу үшін жоғары сапалы
матаны дұрыс таңдау және қолдану әдісі түсіндірілді;
- арнайы киім үлгісін құру және қалыптастыру;
- қалаған формалардың үлгілерін жасаудың кейбір әдістерін көрсетті;
- түрлі-түсті маталардың сапалы көрсеткіштері, бояу түрлері мен табиғи
маталар, сондай-ақ осы материалдарға тігін машиналарының қандай түрлері
қолайлы екенін түсіндірді;
- әртүрлі маталарға тігілген кезде әр түрлі аксессуарларды (сыдырмалар,
резеңке таспалар) және оларды пайдаланудың ең жақсы тәсілдерін зерттеді.
Бұдан басқа, сарапшы ұсынған қажетті материалдарды сатып алғаннан
кейін, тігін ісі үшін тәжірибелік және қосымша пайдалануға енгізілген жаңа
маталармен тігін машиналары құрылды. Сарапшы кәсіпорынның шеберлерін
жоғары сапалы кесу дағдыларын және жаңа тігін машиналарын дұрыс орнату
және жұмыс істеу қабілетін үйретті.
Сарапшы миссиясы аясында консультациялық қызметтер көрсетілді:
- матаның бетіне нысандарды дұрыс орналастыру;
- белгілі бір тігін машиналарында мөлшері мен стандарттары бойынша
тиісті қосалқы бөлшектерді дұрыс пайдалану;
- бұқаралық өндіріс кезінде таспа жүйесімен жұмыс тиімділігі;
- жұмыс орнында тәртіп пен тәртіпті сақтау.
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3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндірістік технологияларды,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар:
Сарапшының негізгі ұсыныстарының бірі тігін фабрикасының өндірістік
бөлімшесін дұрыс жарықтандыруға бағытталған. Сарапшының айтуынша,
көптеген жарықтандыру стандарттарының қажеттілігін елемейді. Дегенмен,
маманның айтуынша, жарықтандыру тоқыма саласындағы өндіріс процесінде
негізгі жұмыс құралы болып табылады.
Келесі ұсыныс компания басшылығы өнімнің сапасы мен санын ұлғайту
мақсатында тігін бұйымдарының санын (тиісті брендтер мен өндірушілердің
автоматты және жартылай автоматты тігін және тоқыма машиналарын)
көбейтуі керек, себебі компания үшін бұл барлық қажетті алғышарттар бар.
Қажетті қосымша жабдықтар компанияны дамытуға, ірі өндірушілердің
нарығына шығуына және тоқыма өнеркәсібіндегі тиісті орнын иеленуге оң әсер
етеді.
Өндірістің жаңа әдістерін енгізу үшін сарапшы жаппай өндірісте сәндік
элементтерді пайдалану қажеттігін айтты, мысалы, сыдырмалар, түймелер,
тойтармалар материалдары, астынғы маталар және тағы басқалар.
4. Автоматтандыру, ұйымдастыру, оңтайландыру, жобаларды
басқару және бизнес-процестерді басқару бойынша ұсыныстар:
Сарапшының негізгі ұсынысы - бұл жаңа үлгіні әзірлеу және оны сынау
үшін мақта материалдарын пайдалану.
Сарапшының пікірінше, жаңа өндірістерді енгізу үшін жаңа модельдерді
дүкенге немесе кәсіпорынның сайтына қою керек. Егер клиенттерге
жаңалықтар ұнаса, онда сіз жаппай өндірісті бастауға болады тұтынушылардан жаңа тауарларға деген сұранысты анықтаудың ең қарапайым
және оңай тәсілдерінің бірі.
Бизнес-процестер сарапшысының қорытындысы:
Біз өндірістің екі бөлек бригадаларға бөлінуі керек шағын зауыт (15-25
адам) туралы айтады.
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Осындай кәсіпорындар үшін стандартты бизнес-процестер:
- кәсіби тігінші - 7 адамға дейін;
- ылғалды жылумен өңдеуде жұмыс істейтін қызметкерлер - 2 адам;
- ауысымдық жұмысшылардың жұмысын ұйымдастыратын және
қадағалайтын шебер;
- машина мен жабдықты бұзу жағдайында оны тез түзететін механик
және электрик;
- кескіштер - шамамен 2 адам;
- конструкторлық технолог;
- шығыс материалдары мен жабдықтардың қауіпсіздігіне жауапты
сақтаушы;
- ұйымдастырушылық және қаржылық мәселелерді бақылайтын әкімші
және бухгалтер.
Жасалған ұсыныстарды ескере отырып, кәсіпорынның бизнесүдерістерінің қорытынды нәтижесі:
A тобы: кәсіби тігіншілер - 4 адам және ылғал термиялық өңдеуге жауап
беретін қызметкерлер - 1 адам (А тобының кәсіпқой қолөнершілерінің бірі);
Б тобы: ауысымдық қызметкерлердің жұмысын ұйымдастыратын және
бақылайтын шебері (кәсіпорын менеджері болады);
В тобы: зауыттың табысты жұмысы үшін жабдықты жөндеу кезінде
жабдықты жөндеуді қамтамасыз ететін механик және электрик қажет (қажет
болған жағдайда басқа компаниядан алынатын болады);
Г тобы: кескіш - 1 адам (Г тобының кәсіби шеберлерінің бірі) және
жобалаушы - 1 адам (Б тобынан менеджер);
Д тобы: шығын материалдарының және инвентаризацияның
қауіпсіздігіне жауапты сақтаушы (Б тобынан менеджер);
Ж тобы: ұйымдық және қаржылық мәселелерді бақылайтын әкімші және
бухгалтер (кәсіпорын иесі).
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5. Кәсіпорындармен бірлесіп жұмыс істеу бойынша ұсыныстар:
Сарапшының айтуынша, жаңа жабдықты жаңарту және сатып алу
кәсіпорын шығаратын өнімнің сапасы мен оның нарықтық тартымдылығын
айтарлықтай арттырады. Сапа сондай-ақ өндірістік қызметте және жеңіл
өнеркәсіпте маңызды фактор болып табылады, онда компанияның пайдасы
тікелей байланысты.
Егер компания басшылығы кейінірек байланыса берсе, сарапшы жоғары
сапалы маталарды, керек-жарақтарды және қажетті жабдықты сатып алуға
барынша көмек көрсетеді. Сарапшы болашақта кәсіпорын бірлігі мен
өркендеуіне тіледі.
Сарапшы: Нури Орхан Авшар
Нури Орхан Авшар қонақүй бизнесін дамыту мен
басқаруда үлкен тәжірибесі бар сарапшы. Қонақүй
менеджментінде 30 жылдан астам тәжірибесі бар.
Оның кәсіби біліктілігінің негізі – мейрамхана
менеджерінен операциялық менеджеріне дейін,
өңірлік
менеджерден
Түркия
және
Тунис
қонақүйлерінің бас директорына дейін тағайындалуы
оның жоғары білікті маман екендігін дәлелдейді.
Мамандығы: Қонақ үй басшысы
Кеңес алу тақырыбы: Оңтүстік Қазақстан
облысында орналасқан қонақ үй кешенін басқару
және ұйымдастыру.
41) Кәсіпорын: «Оспаналиева Е.Ж.» ЖК («Тау Самалы» демалыс орны).
Бағдарлама қатысушысы: Мейірханов Нұржан.
Кәсіпорын мамандырылған: қонақ ұй қызетін ұсыну.
Қажетті сараптамалық көмек: қонақ үй саласындағы бизнесте көп жылдық
тәжірибесі бар сарапшы қажет.
Сарапшылардың миссия өткізген мерзімі: 2018 жылдың 28 мамыр және 10
маусым аралығы
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«Тау Самалы» демалыс орны

1. Кәсіпорынның мәселелерін диагностикалау және анықтау:
Қонақ үй (сауықтыру орталығы) 650 гектарға салынған, соның ішінде
1300 метрлік телескопиялық тау шаңғысы курортын қамтитын үлкен алаңға ие.
Қонақ-ақ өзінің мейрамханасы мен бары бар, 55 бөлме белсенді (белсенді), ал
қалған 150 бөлме, егер қажет болса, дене белсенділігін қамтамасыз ете алады,
бірақ олар әлі белсенді емес.
Кешен 1,5 сағат қалада және таза таулы ауаға қарамастан, компанияға
қызмет көрсету үшін қажетті материалдар мен қызметкерлерді табу
қиын.Кәсіпорынның мәселелерін диагностикалау және сәйкестендіру.
2. Семинар / Тақырып бойынша тренинг:
Сарапшы тарапынан қонақ үйдің қызметкерлері мен басшылығына қонақ
үй қызметтерін көрсету мен туризмді дамыту бойынша тренинг өткізілді. Қонақ
үйдің бас менеджері кәсіпорын жұмысшыларын және басқару бойынша тиімді
ақпарат алды. Қонақ үйдің мейрамхана және бар қызметтері, бөлме қызметтері
және қонақүйдің басқа да қызмет түрлеріне арналған бас менеджері арнайы
дайындықтан өтті, оның ішінде кәсіби қызметкерлер мен кәсіпорын
қызметкерлерін басқару болып табылады.
Сарапшы қонақ бөлмелерінің жұмысымен (тазалау, тазалау және күту)
тығыз байланысты менеджерлермен және қонақ үй қызметкерлерімен бірге
қонақүйдің әрбір бөлмесін мұқият тексерді. Барлық қонақ үй бөлмелері жеке
тексеріліп, сарапшылар техникалық кемшіліктер туралы хабардар болды және
жөндеу жұмыстары басталды.
Болашақта кәсіпорын командасы практикалық тапсырмаларды орындады.
Бастапқыда олардың учаскелерінде іс-әрекеттер мен операциялар анықталды,
олар кәсіпорынға әлеуетті пайда әкелмейді.Тренингтен кейін сарапшы
практикалық ұсыныстарды берді.
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Ұжымға арналған семинар сабақтары

3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндірістік технологияларды,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар:
Бар мен мейрамхананың мәзірі өзгерді және жаңадан ашылған бизнес
ғимаратын басқару және мейрамхана барын әшекейлеуге қатысты ұсыныстар
берілді.
Сарапшы қонақүйдің қоймалық үйлерін, фитнес-орталықты, жабық
бассейнді тексерді. Фитнес-орталығында жаттығулар саны аз адамдармен
бірнеше рет қайталанғаны анықталды. Мүмкін болғаннан кейін:
жұмысшылардың санын азайтылды. Анықталған кемшіліктер түзетілді.
4. Автоматтандыру және оңтайландыру, жобаны және бизнеспроцестерді басқару бойынша ұсынымдар:
Сарапшылар бұрын бекітілмеген екі дана айлық және жылдық бюджеттік
кестелерді дайындады және бекітті.
Жаңа сату және маркетинг бөлімдері құрылды.
Қонақүй бұрын шамамен бес жыл туристік агенттермен жұмыс істемеді,
сондай-ақ, сараптамалық ұсыныстарына сәйкес агент және / немесе
органдармен келісім-шарттың үлгі құрастырылған/өндірілген, бұл сарапшының
пікірінше, қонақүйдің әрекетсіздік.Сарапшының қолдауымен жүргізілген
жарнама жұмыстары бойынша қонақүйге жеткіліксіз егжей-тегжейлі нұсқаулар
(іс-әрекеттер) арқылы қонақүйді толтыру болып табылады. Келушілер
(қонақтар) ағынын ұлғайту үшін қонақүйге жарнамалық қызмет оң ісер әкеледі.
5. Кәсіпорындармен бірлескен жұмыс бойынша ұсыныстар:
Қонақ үй бизнесін басқару қызмет көрсету саласында бірегей және
бірегей қызмет болып табылады. Бұл дегеніміз, жұмыстарды ұйымдастыруға
үлкен назар аудару қажет. Бұл үшін компания басшылығына персоналды
басқаруды ұйымдастырудың негізгі проблемалық бағыттарын анықтау,
қызметкерлердің біліктілігін арттыру, қонақ үй бизнесін басқарудың жаңа
әдістерін енгізу және қажетті кәсіби тәжірибе алу үшін қызметкерлерге
арналған ұқсас тренингтер өткізуге назар аудару ұсынылады.
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Сарапшының басшылықпен кездесуі

42) Кәсіпорын: «Мадейра Мерей»
Бағдарлама қатысушысы: Светлана Речникова
Орналасқан жері: Шымкент қаласы
Кәсіпорын айналысады: қонақүй қызметін көрсету.
Қажетті сараптамалық көмек: қонақ үй саласындағы бизнесте көп жылдық
тәжірибесі бар сарапшы қажет.
Сарапшылардың миссия өткізген мерзімі: 2018 жылдың 11 және 22 маусым
аралығы
1. Кәсіпорынның мәселелерін диагностикалау және анықтау:
«Madeira Merey чя» элиталық қонақ үй кешені - бұл сәнді, жайлы және
мінсіз қызмет көрсету жиынтығы. Кешен Шымкент қаласының тұрғын
алабында, қала маңынан алыс орналасқан. Қонақ аумағында мейрамхана
(ұлттық және европалық тағамдар), бильярд, сауна (фин және түрік), сондай-ақ
Madeira фитнес-орталығының қызметтері бар. Қонақ үйде 10 жақсы бөлме бар,
оның ішінде: 2 бір орындық бөлме, 2 классика, 4 люкс және 2 VIP бөлме. Әрбір
бөлмеде сымсыз Интернет (WI-FI), мини-бар, кондиционер және жеке гигиена
жиынтығы бар.
Қазақстандағы қонақ үйлер ресейлік деңгейде олардың деңгейінде
салыстырылады. Ірі қалаларда ұзақ уақытқа созылмаған кеңестік жатақханалар
мен жақсы стандарттардың жаңа қонақүйлері бар. Шағын қалаларда мұндай
таңдау жоқ және қол жетімді нәрсені қанағаттандыру қажет болады. Сонымен
қатар, ыстық су тек қана қымбат үйлерде және тек ірі қалаларда ғана. Қонақ
үйлерде ыстық судың болмауы Шымкентте байқалады. Энергия үнемдеуді
және суды алдын-ала және уақытылы қадағалау керек, сондықтан келушілердің
ешқандай қолайсыздықтары болмайды.
Сарапшының айтуынша, осы саладағы қызметкерлерді басқаратын бір
маман жалдауға болады.
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Мадейра қонақ үйі

2. Семинар / тақырып бойынша тренинг:
Кәсіпорынды басқару үшін оқыту жүргізілді:
Қонақ үйдің мейрамхана және бар қызметтері, бөлме қызметтері және
басқа да қонақ үй қызметтері үшін бас менеджері арнайы дайындықтан өтті.
Компанияның кәсіби қызметкерлерін және қызметкерлерін басқаруды қоса
алғанда.
Әр бөлме бөлменің жұмысымен тығыз байланыста болған қонақ үй
басқарушысы мен қызметкерлерімен бірге мұқият тексерілді (тазалау, жинау
және тазалау бөлмесі). Барлық қонақ үй бөлмелері жеке тексеріліп, техникалық
ақаулар туралы хабарланып, жөндеу жұмыстары басталды
Содан кейін кәсіпорын ұжымы тәжірибелік тапсырмаларды орындады.
Біріншіден, кәсіпорынның пайдасына пайда болмайтын учаскелерінде ісәрекеттер мен операциялар табылды.
Тренингтен кейін практикалық кеңестер берілді.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндірістік технологияларды,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар:
Қонақ үйдің қойма алаңдарын, фитнес-орталықтарды, жабық бассейнге
арналған учаскелерді тексеру жүргізілді. Анықталған кемшіліктер түзетілді.
Мәзір жолағы мен мейрамхана өзгерді. Сондай-ақ, жаңадан ашылған
бизнес ғимараты мен мейрамхана барының декорбонизациялану бағытына
қатысты ұсыныстар жасалды.
Тренингтер мен өкілдер бірнеше адаммен бірнеше рет өткізілді. Мүмкін
болғаннан кейін: жұмысшылардың санын азайту.
4. Автоматтандыру және оңтайландыру, жобаны және бизнеспроцестерді басқару бойынша ұсынымдар:
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Қонақүйді бүкіл әлем бойынша жарнамалауға болатын және бар-жоғы
қонақ болмаған қонақүйлерді таныстыратын барынша қол жетімді сайттарда
жарнамалау ұсынылды.
Сауда және маркетинг бөлімдері құрылды.
Сондай-ақ агентпен келісімшарттың мысалы жасалды.
Біз агенттіктермен келісім-шарттар жасастық.
Бұрын олар бес жыл бойы туристік агенттікпен жұмыс істемеді. Отель
жарнамаланып, қонақүйдің конструкциялары мен жетіспейтін бөлшектері
қонақүйдің орналасуын арттыру үшін түсіндірілді.
Жарнама басталады, қонақ үйді толтырады.
5. Кәсіпорындармен бірлескен жұмыс бойынша ұсынымдар:
Компания - бірегей қызмет түрі.
Бұрын қонақ үйлерде ТМД елдерінің азаматтарына төмен тарифтер
енгізілді, олар Қазақстанда демалыс және саяхат жасауды өте арзан жасады.
Қазір жағдай өзгерді. Қонақ үйлердің көпшілігі жекешелендірілді, сондықтан
Қазақстан мен ТМД азаматтары үшін жеке тарифтер жойылып, бәрі бірдей
болды. Тұрғын үй бағалары ел бойынша 2-3 есеге артты. Өкінішке орай,
бағаның өсуі қызмет көрсету деңгейіне және қонақүйлердің жағдайына әсер
етпеді.
Шетелдік қонақтарды тарту үшін топтарға және саяхатшыларға
(спортшылар, фабрикалар мен зауыттар жұмыс істейтін қызметкерлерге және
т.б. жұмыс істейтін қызметкерлерге) бағаларды біршама төмендету және
арнайы ұсыныстар жасау ұсынылады.
43) Кәсіпорын: «Akpan Oil & Gas Services» ЖШС
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы
Бағдарламаға қатысушы: А. Душекенов
Компания келесі қызметтермен айналысады: Қонақүйде қызмет көрсету.
Компанияға сарапшы көмек қажет: қонақ үй бизнесі, туризм және
мейрамхана бизнесі саласында көп жылдық тәжірибесі бар сарапшы қажет.
Сарапшылардың миссия өткізген мерзімі: 2018 жылдың 10 және 23 қазан
аралығы
1.
Кәсіпорынның
проблемаларын
диагностикалау
және
сәйкестендіру:
Мейрамхана және өз жағажай аймағы бар GreenLand демалыс кешені
Ақтөбе қаласындағы Green-Land Health and Entertainment Park аумағында
орналасқан.
Кешенде «Караван Сарай» қонақүй кешені, қонақ үйлері, сауна кешені,
мейрамхана, жазғы мейрамхана және бар бар, сондай-ақ жағажай аймағы мен
қайық стансасы бар Іле өзеніне шығу арқылы белсенді демалысқа арналған
үлкен алаң бар. Сондай-ақ жақын арада интернат-үйді іске қосу жоспарланып
отыр.
Ең алдымен, кешенді менеджер сауықтыру орталығының аумағын және
өз аймағындағы кешендерді таныстырды, бұл әдетте «GreenLand» демалыс
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және ойын-сауық паркін құрайды. Таныстыру барысында сарапшы өте
мейірбанды және мейірімді болатын кешеннің ұжымымен кездесті.
Сарапшы комплекстің үлкен алаңымен таңдандырды және жалпы
кешеннің өндірістік қызметін жалпы қанағаттандырды. Оның айтуынша,
кешеннің аумағы таза ұсталды, оған қосымша персонал жалдады.
Сарапшының айтуы бойынша, қонақ үй кешенінде ешқандай негізгі
проблемалар болмады: қызметкерлердің саны жеткілікті болғандықтан, күрделі
жөндеу жұмыстары жүргізілді немесе құрал-жабдықтардың қалыпты жұмыс
процесі нашарлағандықтан жабдықты жөндеуге жұмсалды.
Консультациялық процесс сарапшыны тартудың негізгі қажеттілігі қосымша клиенттер мен қонақтарды ойын-сауық кешеніне тарту, аймақтық
туризмді дамыту және мейрамхана бизнесінде қызметтерді жетілдіру үшін
бизнес-процесті жетілдіру болды.
2. Семинар / тақырып бойынша тренинг:
Семинарлар мен тренингтерге арналған негізгі іс-шаралар негізінен
персоналға арналған: қабылдауға, мейрамханаға және барға, бөлмені тазалауға
арналған техникалық қызметкерлерге арналған.
Ресепшн қызметкерлері бүкіл қонақ үй кешеніне жауапты болғандықтан,
басқа бөлімдермен жұмыс жақсы деңгейде және өзара байланысты болуы
керек. Мысалы, келесі жарыстарға дайындалу үшін бөлмелерді уақтылы босату
және жылдам тазалау бойынша негізгі бақылау артта қалып отыр.
Бұдан басқа, тіркеу қызметкерлері барлық кешеннің қонақтарын және
клиенттерін дұрыс қанағаттандыруға, сыпайылықпен қарауға және қажетті
назар аудару керек екеніне назар аударды. Қонақ үй бизнесі, оның пікірінше,
барлық қонақтарды өздерінің жақындары ретінде алу мүмкіндігімен тығыз
байланысты, бұл туристік бизнестің дамуына серпін береді. Сарапшы жоғарыда
аталған мәселелер мен процестерді қабылдау үшін кішігірім курс өткізді.
Сондай-ақ, бар және мейрамхананың қызметкерлері үшін жұмыс процесі
туралы семинар өткізілді: байланыс және қонақтарды қабылдау, тиісті қызмет
көрсету және тапсырыс алу мүмкіндігі.

Түрік ас үйінің мәзірімен таныстыру

Сарапшының жетекшілігмен техникалық персоналдың қонақ үй
кешендері мен оның территориясында тазалаудың қазіргі заманғы әдістерін
және оның территорияларын, кір және басқа да қызметкерлерді даярлау
бойынша тренингтер өткізілді. Сонымен қатар, сарапшы қонақ бөлмесінің
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тазалау уақыты бөлмедегі қонақтардың болуына сәйкес келмеуі керек екеніне
назар аударды.
Кешенді басқару сарапшыға сараптама миссиясының барысында
қабылданған қабылдау, официанттар мен техникалық персоналдың
ұйымдастырылған тәртібі тұрақты негізде белгіленетініне сендірді.

Жұмыс барысы

3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндірістік технологияларды,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар:
қонақ үй кешенінің бизнес процестер мен кейбір жұмыс материалдарды
қарап шыққаннан кейін, сарапшы қонақ үй және мейрамхана тым көп мәзірлер
бар, ең алдымен, азық-түлік сусын сатып алу шығындарын жұмсауға деген
қорытындыға келді.
Сарапшылардың пікірінше, оған қосылған барлық аймақтардың кешені
өте үлкен болса да, мейрамхана мен бар мәзірі біртұтас және сонымен бірге өте
үлкен. Қазіргі уақытта әлемге әйгілі мейрамханалар мен интернационалдық
асханалар тұтынушыларға тек бір парақтағы мәзірді ұсынады, яғни олар
жоғары мамандандырылған және кез-келген бағытта бір немесе екі тағам түріне
бағытталған. Мысалы, теңіз өнімдері бар мейрамхана ет пен басқа да өнімдерге
мамандандырылмаған балық тағамдарының бірнеше түрін ұсынады. Бұл
тактика азық-түлікті азық-түлікпен қамтамасыз етуге және азық-түлік сатып
алуға арналған арнайы тағаммен және артықшылығы бар мекеме болуға
мүмкіндік береді.
Қонақ үй кешенінің басқару тілектерін және қонақ үй кешені ұсынатын
қызметтерді жақсарту мақсатында негізделген, сарапшы аспаз мәзірін қайта
қаралған және олар сондай-ақ ұсыныстар бағалау дайындалды тағамдарды
кейбір енгізу үшін кейбір ұсыныстар берді, және талап етілмеген тамақтану
мәзірі тізімінен алып тастау болды бірге шығын тарапынан шығарылуы мүмкін
компонентті өнімдер.
Сарапшы қонақ үй кешенінің маркетингтік бағытын ақпараттық
жарықтандыру және қонақ үй кешенін барлық ықтимал арналар мен сайттар
арқылы жарнамалау бойынша жұмыс істеу тұрғысынан нығайтуды ұсынды.
Сарапшының айтуы бойынша, қонақ үй кешеніне келушілердің санын көбейту
және аймақтағы жалпы туризмді дамытуға арналған жарнама бірінші кезекте
кешеннің қызметтерін сату көлемінің өсуіне әсер етеді. Мысалы, кез-келген
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тақырыптық оқиғаларды (кешеннің барлық мүмкіндіктері, соның ішінде
рекреациялық аймақ) өткізуге болады, олар туралы ақпаратты компания
сайтында және басқа да ақпараттық нүктелерде белгілеу керек.
Сарапшылар ұсынған осы және басқа шаралар GreenLand демалыс және
ойын-сауық кешенін дамытуда табысқа жету керек, сондай-ақ, қонақ үй
қызметтері мен туризм секторының дамуына әсер етеді.
44) Кәсіпорын: «UREKI» ЖК
Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы
Бағдарламаға қатысушы: Г. Душекенова
Компания: Тамақтану саласында қызмет көрсету.
Компанияға сарапшы көмек қажет: қонақ үй және мейрамхана кешенінің
маманы ұсынылатын қоғамдық тамақтандыру қызметтерінің сапасы мен
сапасын жақсарту үшін қажет.
Сарапшылардың миссия өткізген мерзімі: 2018 жылдың 24 қазанынан 6
қарашасына дейін
1.
Кәсіпорынның
проблемаларын
диагностикалау
және
сәйкестендіру:
«UREKI» ЖК қаланың сыртында орналасқан эпикалық мейрамхана
кешені ұсынады.
Мейрамхананың басты мақсаты - шығыс асханасы, ұлттық және еуропа
тағамдары бар бөлім, сондай-ақ барлардың кең таңдауы мен ауқымы бар.
Мекеменің басшылығы мен қызметкерлерімен кездесу кезінде сарапшы
олардың қонақжайлылық қарым-қатынасын атап өтті, бұл қонақтарды дәстүрлі
қабылдауға қауіпсіз болуы мүмкін. Сарапшының айтуынша кешеннің жалпы
тәртібі қанағаттанарлық болды. Ресторан кешенінің ішкі бөлігі және шкаф
көптеген шыны немесе пластикалық үстелдерден тұрды, ал орындықтар
ағаштан немесе матадан жасалған, бұл кешеннің ашық кеңістік болғандығына
байланысты болды.
Сарапшы бастапқы сараптама нәтижесінде айтылған және сараптама
миссиясы барысында анықталған мейрамхана кешенінің қызметіндегі кейбір
кемшіліктерді анықтады.
Сарапшының негізгі ескертуі, бұрын айтылғандай, тапсырыс
берушілердің сұрауларына сәйкес стандартталған және штаттық талап етілетін
мейрамханалар мен барлардың тым ауыр мәзірі болды, сондай-ақ тағамдардың
бағасын және баға саясатын үйлестіруге мүмкіндік берді. Кейбір асүйлік
жабдықты жаңартуға немесе сатып алуға болады.
2. Семинар / тақырып бойынша тренинг:
Мейрамхана кешенінің басшылығы мен қызметкерлері үшін семинарлар
мен тренингтер өткізілді:
- қонақтар мен клиенттерді қабылдау ережелері;
- клиентке қызмет көрсетудің ережелері, соның ішінде тапсырыстарды
орналастыру, ыдыс-аяққа қызмет көрсету және кестені тазарту әдісі;
- кез келген іс-шараларды өткізу негіздері бойынша (үйлену,
корпоративті партия), онда тамақтану немесе швед үстелі қажет.
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Ас тағамдары бөлімінің аспаздары үшін сарапшы мейрамхананың
мәзірін жаңартуға және әртараптандыруға арналған еуропалық тағамдарды
дайындау бойынша семинарлар өткізді. Осы мақсатта мейрамхана кешенінің
мәзірі ыстық ыдыс-аяқтардың, тағамдар мен салаттардың бірнеше түріне дейін
қайта қаралып, жұмыс істеді. Жеке тамақтану мәзірі мен сусындардың жеке
мәзірі енгізілді. Бұл процедура қажетсіз және талап етілмеген ыдыстардың
санын едәуір азайтуға және кешеннің шығыс жағын азайтуға арналған.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндірістік технологияларды,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар:
Кәсіпорынға қабылданған және енгізілген барлық бизнес-үрдістерді
мұқият зерделеп, кешенде жалпы өндірістің қызметі жақсы ұйымдастырылған,
қызметтің кейбір бағыттарында минималды өзгерістер болуы керек деген
қорытындыға келді.
Ең алдымен, сарапшы мейрамхана кешені мекеменің официанттарына
киім үлгісін енгізуді ұсынды, өйткені қызметкерлер әдетте ақ түстің үстіңгі
және қара түстерінде киінген, бірақ персоналдың жалпы тартымдылығы
болмады.
Келесі ұсыныс кейбір тағам дайындау үшін кейбір асүйлік техниканы
жаңарту, сондай-ақ қызметкерлердің жұмысын жеңілдету үшін кір жуғыш
машинаны сатып алу болды. Сарапшы ыдыс-аяқтарды кір жуғыш машинада
бұзылмағанын, чиптердің құрылмағанын (мұндай ыдыс-аяқтарды қонақтар
үшін қолдануға болмайтындығын) атап өтті және егер сіз оны қолмен
жасасаңыз, ол уақытты талап етеді және тұтастай алғанда шығынды үнемдей
алмайды.
Сарапшы сондай-ақ, асүйде (қоғамдық тамақтандыру) құрудың
маркетингтік процесі де оң әсерін тигізіп, мейрамхана кешенінің қонақтарына
және клиенттеріне ерекше көңіл бөледі деп атап өтті.
Сарапшы: Мустафа Караман

Мустафа Караман тоқыма өндірісіне маманданған.
Сарапшының тәжірибесі тігін шеберлігі саласында
25 жылдан астам болып келеді.
Мамандығы: Тігінші.
Кеңес беру тақырыбы: Киім тігуді және жаңа
техниканы енгізуге көмектесу және басқару.
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45) Кәсіпорын: «Айдок» ЖК
Орналасқан жері: Шымкент қаласы
Бағдарлама қатысушысы: Р. Исмаилова.
Кәсіпорын айналысады: Киім шығару.
Қажетті сараптамалық көмек: өндірістік циклді оңтайландыру, өндірістік
процесті ұйымдастыру, техникалық кадрларды дайындау және т.б.
Сарапшылардың миссия өткізген мерзімі: 2018 жылдың 3 және 16 маусым
аралығы
1. Кәсіпорынның мәселелерін диагностикалау және анықтау:
Кәсіпорын медициналық халаттар шығарады.
Сарапшы кәсіпорынға келгенде ең алдымен жұмыс графигін жасаумен,
кейіннен шығарылымға енгізу мақсатында жаңа тоқыма бұйымдарын
пішіндеумен, күнделікті және спорт киімдерінің пішіндерін әзірлеумен
айналысты.
Белгілі уақыт өткеннен кәсіпкер тарапынан сарапшымен бірге жаңа
заттар дайындау мақсатында (қажетті маталар, жіптер, ілгектер және т.б.)
Қырғыстанға сапар ұйымдастырылды. Кәсіпорынның аз ғана қызметкерлерін
мекеме басшысымен бірге тігу, пішіндеу және тоқыма өнімдерінің айрықша
технологиясын үйретті.

Қызметкерлерді оқыту процесі

2. Семинар / тақырып бойынша тренинг:
Кәсіпорынның басшылығы мен қызметкерлері үшін кесу және тігу
негіздері бойынша тренингтер сериясы өткізілді. Тренинг барысында тігудің
негізгі құралдары мен әдістерін қарастырылды. Бұдан басқа, кәсіпорын тобы
тәжірибелік тапсырмаларды орындады. Біріншіден, кәсіпорынның пайдасына
пайда болмайтын учаскелерінде іс-әрекеттер мен операциялар табылды.Бұдан
басқа, өндірістік-техникалық бөлім мен өндіріс арасындағы өзара әрекеттесу
түйіні бөлшектелген болатын, басты жанжалдар белгіленді.
Тренингтен кейін практикалық кеңестер берілді.
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3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндірістік технологияларды,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар:
Сарапшы жақсы және өнімді жұмыс үшін сатып алынатын бірнеше тігін
машиналарын анықтады. Сондай-ақ машиналардың кейбір бөліктерін
жөндеулерін, олардың білімдері мен тәжірибесін жөндеуден өткізген жөн.
Жеткіліксіз тігін машиналар:
1) Ad.Recme
2) 4 ip owlrak.
Сарапшының пікірінше, меншік иесіне, егер өшіргішпен және жоғарыда
аталған машиналармен жұмыс істейтін машина бар болса, киімнің сапасы мен
көрінісін айтарлықтай жақсарта алады.
Қайта оралғаннан кейін жабдық қайта өңдеуді жақсарту үшін матаның
сапасына сәйкес реттелді. Сарапшы персоналға жабдықты тәжірибеде
орнатудың дұрыстығын көрсетті:
матадағы болжанған орынның нысандарын қалай орналастыру және
теңестіру керектігін көрсетті. Ол әртүрлі маталарға тігу кезінде қандай жіптің
нөмірін қолдануға болатындығын, жаппай өндірістегі таспа жүйесімен жұмыс
істеу қажеттілігі туралы және жұмыс орнында тәртіптілік құрылымы болуы
керектігін айтты.
жұмыс орнының қалай қамтылуы керектігін түсіндірді;
үстел өте төмен болды, және олар дұрыс жұмыс істеуі үшін
қолайлы емес, нашар қызметкерлердің денсаулығына әсер етуі мүмкін, ол
деңгейдегі үстел арттыру қажет , биіктігі 9 см белінің жоғарыда болуы тиіс;
кесу машинасын пайдаланған кезде авариялардың алдын алу үшін
болат қолғаптарын қолданған жөн Әрқашан өндіріске сән ұстануға және мақта
және полярлық мата тігін әдістерді қолдану. Модель жасаған кезде дүкен
терезелері мен терезелерінде модель жасауды ұсындым. Мен қиып алған
матаны қалай тігу керектігін үйреттім. Біз барлық нәрсені бір-бірімізге тігеміз.
Кесілген тігін бұйымдары, оларды көрген және сатып алғандарға ұнады.

Қызметкерлерге арналған семинар
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4. Автоматтандыру, ұйымдастыру, оңтайландыру, жобаларды
басқару және бизнес-процестерді басқару бойынша ұсыныстар:
Мен бөкселерді арнайы түсті маталарда пайдалану керек сапасы туралы
айтып бердім. Мен найзағай әртүрлі маталарға отыратын болар едім. Мен
резеңке таспалар мен таспалардың сапасын көрсеттім. Бізде нәрсе бар. Мен
матаға ешқандай дақ жоқ екенін айтсам, тігудің «ұшатын сызығы» түрін
пайдалану керек, бұл мата үлгісін бояуға және араластырудан сақтауға
көмектеседі.
5. Кәсіпорындармен бірлескен жұмыс бойынша ұсыныстар:
Жетіспейтін машиналарды пайдаланған кезде сапа деңгейі айтарлықтай
артады.
Бұл машиналар табылған жағдайда, олардың нарықтағы үлесі өсетінін
айтылды. Сапаның маңызды екенін және жұмысты неғұрлым әділ деп,
соғұрлым жемісті болады. Қырғызстанға матаны жеткізуге бардық. Мен оларға
матаны әрдайым сапалы ұстау керек екендігін айттым.
Түркиядан жоғары сапалы маталарды жеткізуді ұйымдастыра
алатынымды айтылды. Олар осыған байланысты көмектеседі.

Сарапшының ұжыммен бірге түскен суреті

46) Кәсіпорын: ЖК «Қызылқұлова Ф.Б.»
Орналасқан жері: Шығыс Қазақстан облысы, Аягөз қаласы
Бағдарламаның қатысушысы: Фарида Кызылкулова
Кәсіпорынның қызметі: тоқыма бұйымдарын тігу
Кәсіпорын сараптамалық көмек қажет: өндірісті ұйымдастыру және
өндірістік (тігін) киім дизайнер маманы қажет.
Сарапшылардың миссия өткізген мерзімі: 2018 жылдың 18 және 29 қазан
аралығы
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Сарапшының мекеме басшысымен бірге түскен суреті

1. Кәсіпорынның мәселелерін диагностикалау және анықтау:
Мен бизнес иесі кездесті және кәсіпкерлік олардың қажеттіліктері
туралы білді және жұмыс және материалдармен орын зерттеуге кездесуінде
ұжымымен кездесті. инелер, жіп, мата, резеңке, найзағай, лента, желісі тастар:
материалдық қажетті материалдар кейінірек сатып алынған алшақтық болды.
Машиналар мен жабдықтардың жағдайы, олардың нашарлауы
тексерілді. Тігін машинасымен жұмыс жасағанда, сарапшы тігін ісі кезінде
ыңғайлы позицияларды көрсетті. Сарапшы маталарға сұранысқа ие болатын
пайдалы кеңестер берілді.
Сарапшының айтуынша, кейбір тігін машиналар қызметкерлерімен
дұрыс параметрлерін және кейіннен орындау семинарлар орнатылды, олар
жұмыс істеуге қойылды.
Бірге директоры, тоқыма маталарды кесу жаңа нысандары, белгілі бір
сызықтар өзгерістер (0,5 см.) зерттелді, найзағай тігіледі процесі матаға
жүктейді кезде, жұқа мақсатында, найзағай ұзақ өмір болды. Сондай-ақ,
дақтарды және бұзушылықтар мен үтіктегенде өнімдерінің әр түрлі туындауын
болдырмау мақсатында, ол найзағай қажет күні бойы ашық болуы тиіс.

Жұмыс барысы
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2. Семинар / тақырып бойынша тренинг:
Талап етілген параметрлерді кесу бойынша оқыту жүргізілді: кесетін
материалдардың кестесінің ұзындығы кемінде 5 метр, биіктігі – 95 см болуы
тиіс (кесте ұзағырақ, ақаулық аз матада болады). Кескіш болат қолғаппен
қолданылуы керек. Сарапшы мақта маталарына және денсаулыққа пайдалы
басқа да тіндерге артықшылық беруге кеңес берді. Сонымен қатар, таспа жүйесі
бар машиналардың жұмысы жылдам әрі таза болады.

Сарапшының қызметкерлермен жұмыс барысы

3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндірістік технологияларды,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар:
Негізгі ұсынымдар:
- басқа да маталар бөлігін түзету керек;
- лайкра өнімдерінде 11-ші инелерді пайдаланыңыз, әйтпесе олар қалың
инелерді пайдаланған кезде матаны киеді;
- шифонмен және басқа жұқа маталармен жұмыс істеген кезде, тігістерді
3 жолға тігу керек, ал иірілген жіп мерсеризованалуы болуы керек, себебі тігін
машинасы 1 немесе 2 қатарда пайда болса, ол матаға зақым келтіреді;
- тігін машиналарында мұнайдың ең жоғарғы деңгейі матаны
бүліндіреді;
- жұмыс орындарындағы жарық әлсіз;
- жаңа алаңдарда жұмыс істеу үшін жаңа жабдықты сатып алу қажет
(сарапшыларға тиісті жабдықтардың брендтері берілді).
4. Автоматтандыру және оңтайландыру, жобаны басқару және
бизнес-процестерді ұсынымдар:
Өндірістік процесті ұйымдастыру үшін, сізге өнімге сұраныс пен сапаны
арттыратын белдік жүйесімен жұмыс істеу керек. Сарапшыға сән үрдістерін
қадағалауға және сатып алған кезде жаңа маусымға әдемі маталарды таңдау
ұсынылды. Жаңа бағыттарды ұстану керек және кәсіпорынның брендинг жасау
мүмкіндігі бар.
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Матаға жік салу кезінде, бір жағы екінші жағын бірдей болуы керек,
сурет қатаң осы сәйкес келуге тиіс. Ол, трикотаж мата және сия қабаттасу
(көшіру) қаласында үстіне қағаз төменгі қағазды (картон) пайдалану
ұсынылады. Әрбір жаңа моделі бірінші үлгісінде ақау қатысуымен жүзеге
кесіледі - түзетілген, бұқаралық тігу кейін. Сапасы мен тест өткізбейтін үлгі
ақаулы болып саналады, бұл шығындарға әкелуі мүмкін. Бұл матаны тігудің
әртүрлі үлгілері көрсетілді. Модельдеу қарапайым әдістері кесуден тігуге
дейінгі бүкіл процесті оңтайландыруға көмектеседі.
5. Кәсіпорындармен бірлескен жұмыс бойынша ұсынымдар:
Сарапшы үйреткен өнімдердің жаңа үлгілері кәсіпкерді жақсы көрді,
өйткені оларды сатуға ұсынуға болады.
Мектеп өнімдерін 30 данада тігу тәртібі алынды, ол осындай кішігірім
кәсіпорынға қол жетімді, әртүрлі маталар мен түрлерге ие. Осыған байланысты
сарапшы жаңа маталарды сатып алуды ұсынды.
Сарапшының көмегімен сынған тігін машиналары үшін қажетті арнайы
қосалқы бөлшектер сатып алынды. Сарапшы стандартты жабдықты үзіліссіз
пайдалану үшін кішігірім жөндеудің бөлшектерін мұқият түсіндірді.
Сонымен қатар, сарапшы матаның сапасы материалды дұрыс үтіктеуді
дәл көрсетеді. Өндірістегі үтіктеу фабрикаға, әсіресе зауыттық қызмет үшін
болуы керек, себебі сіз маталарды дұрыс үтіктеуге жеткілікті көңіл бөлу керек.
Сарапшы: Реджай Билгин
Сарапшы Реджай Билгин Түркия мен
Беларусияның
атақты
кондитерлік
кафелерінде және мейрамханаларында 24
жыл бойы жұмыс жасап келе жатқан
тәжірибесі мол сарапгы
Мамандығы: Наубайшы, кондитер
Консультациялардың
тақырыптары:
жұмыс
процесін
ұйымдастыру,
жаңа
рецептерді әзірлеу, өнімнің сапасын бақылау
және маркетинг, кондитерлік өнімдерді
өндіру саласындағы бизнес-кеңестерін беру.
47) Кәсіпорын: «Happy Cake» ЖШС
Орналасқан жері: Астана қаласы
Бағдарлама қатысушысы: Самат Мұхамед
Кәсіпорын айналысады: кондитерлік өнім шығарады
Қажетті сараптамалық көмек: технолог-кондитер
Сарапшылардың миссия өткізген мерзімі: 2018 жылдың 4 және 16 маусым
аралығы
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1. Кәсіпорынның мәселелерін диагностикалау және анықтау:
Кәсіпорын кондитерлік өнімдердің кең спектрін шығарады және өзінің
өндірістік қуаты бар 3 (үш) филиалға ие.
1) бірінші өндірістік бөлімде көптеген кемшіліктер мен кемшіліктер
анықталды.
2) бірінші өндірістік бөлімде кемшіліктер аз болды.
Компанияның технологиялық қару-жарағы орташа деңгейде, алайда
еңбек ұйымында бірқатар проблемалар бар.
Жұмыс орнындағы менің байқауымның нәтижелері:
Орнатылғаннан кейін келесі кемшіліктер бар:
- жұмыс орнында қажетті гигиена мен білімнің жоқтығы;
- кәсіпорынның персоналы және басшы пісірудің қажетті және тиімді
технологиясын білмейді;
- бизнесті дамыту, қойма менеджменті, таңбалау, өнімнің қадағалауы,
жабдықты пайдалану, есеп дайындау
Мақсаты: Өндірістік базаны құру, өндірістік процесті ұйымдастыру,
техникалық гигиеналық кадрларды даярлау және жаңа технологияларды енгізу.

Happy Cake наубайханасының сыртқы келбеті

2. Семинар / тақырып бойынша тренинг:
- Қажетті білім шығарылған өнімнің жарамдылық мерзімі аяқталғаннан
кейін және оларды өндіру күнінен кейін берілді.
- Өнімді қабылдау процедуралары түсіндірілді. Тауарларды қабылдау
жүйесі оқытылды.
- Өнімді дайындау сатыларын іс жүзінде қолдану көзбен де, іс жүзінде
де көрсетілді.
- «FIFO» жүйесін оқыту жүргізілді.
- Көрнекі жаңа технологияларды, жұмыс үрдісін және өніммен
сипатталды және қаралды.
- Өнімдердің жаңа түрлері дайындалды, торттар пісірілді және сыналды.
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Қызметкерлерді оқыту кезіндегі процесс

3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндірістік технологияларды,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар:
Компания арнайы ескерту белгілерін және гигиена мен жұмыс үрдісі
туралы маңызды ақпаратты орналастырды.
Фирманың өнім рецептісіндегі ерекшеліктер қайта қаралды, қажетті
жақсартуларға кеңес берілді.
Инвентаризация және түгендеуді қадағалау жүйесі түсіндірілді және
енгізілді.
Өндіріс аймағындағы кемшіліктер жойылып, жетіспейтін жабдықтар,
жабдықтар мен қызметкерлер жиналды.
Кәсіпорындардың меншік иелері мен басшылары қажетті түсініктеме
берді және өз бизнесін жақсарту және олардың компанияларын дамыту туралы
кеңестер берді.
4. Автоматтандыру және оңтайландыру, жобаны және бизнеспроцестерді басқару бойынша ұсынымдар:
Кәсіпорынның жауапты басшылары мен әкімшілері жазбаша түрде
хабардар етілді.
Аяқталмаған өндіріс қорын азайту үшін FIFO жүйесін пайдалану
ұсынылады, яғни бірінші кіріс тапсырыс бірінші рет орындалады және
тапсырыс берушіге жіберіледі. Ол үшін өндірістік-техникалық бөліммен жұмыс
жүргізілді. Олар аяқталмаған тапсырмаларды бермеу туралы тапсырманы
түсіндірді. Енді барлық жоба құжаттары дайын болатын тәртіпте ғана беріледі.
Өндіріс алдымен бірінші кезектегі тапсырысты орындауға және оны зауыт
аумағынан жіберуге міндетті.
Қызметкерлерге гигиеналық дайындық, гигиеналық құжаттарды алу
үшін компания қажетті компаниялармен қамтамасыз етілді.
Персонал зиянкестермен күреске дайындықтан өтті және қажетті арнайы
құжаттамалар алынды.
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Ол таңбалау жүйесіне қайта бағытталды.
5. Кәсіпорындармен бірлескен жұмыс бойынша ұсынымдар:
Кәсіпорын жеткілікті технологиялық болып табылады. Бұл өндірісті
ұйымдастыру мәселелеріне көп назар аудару керек дегенді білдіреді. Осыны
жасау үшін басқару персоналы өндірісті ұйымдастырудың негізгі проблемалық
бағыттарын анықтап, ұқсас оқу кәсіпорындарына, ұқсас проблемаларды
шешуде өздерінің тәжірибелерін пайдалануға кеңес береміз.
48) Кәсіпорын: «Куликов & К» ЖШС
Орналасқан жері: Жамбыл облысы, Қордай ауылы
Бағдарламаның қатысушысы: Наталья Малышенко
Кәсіпорынның қызметі: кондитерлік өнімдер өндірісі
Кәсіпорын сараптамалық көмек қажет: жаңа технологияларды енгізу және
кондитерлік өнімдер өндірісінде жаңа өнімдерді даярлау (торттар, тәттілер)
қолмен жұмыс. Сонымен қатар, өндірістік және өндірістік қуаттылығы есептеу
әдістерін ұйымдастыру принциптерін қарастыру керек. Ол шикізат пен
материалдардың бағалауға, өндірістік цех бағалау, сапа бақылау, жаңа
өнімдерді дамыту мен жоспарлау, сондай-ақ кондитерлік бұйымдарды жобалау
үшін еуропалық стандарттар бойынша оқыту, бөренелерді дайындау
технологиясын меңгеру.
Сарапшылардың миссия өткізген мерзімі: 2018 жылдың 18 және 29 маусым
аралығы

Сарапшының мекеме басшылығымен түскен суреті

1. Кәсіпорынның мәселелерін диагностикалау және анықтау:
Бұл кәсіпорын сауда-саттық бөлімшелері мен ірі өндірістік
бөлімшелерімен үлкен өндіріспен айналысады.
Сарапшының мақсаты - «HACCP» (жаңа өнімдерді ұсыну) туралы
қызметкерлерге ақпарат беру, нан пісіру технологиясын дамыту, жұмыс
орнында қажетті гигиеналық білім беру, жұмыс процесінің құрылымын жасау,
түсіндіру және қолдану.
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Сарапшыны қадағалау – көпшілік қызметкерлер жаңадан үйренеді. Олар
еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау, фитосанитариялық қауіптер мен
зиянкестерге қарсы күрес, өндіру, сақтау, таңбалау, есеп беру және тауарларды
қабылдау туралы жеткілікті білмейді.
2. Семинар / тақырып бойынша тренинг:
Жұмыс орнында санитарлық гигиена бойынша қажетті шаралар
анықталды. Қажетті ақпарат жазбаша түрде берілді. Өндірістегі пышақ
машиналарын зарарсыздандыру бойынша презентациялар жүргізілді, сондай-ақ
көрнекі тәжірибе жүргізілді.
Тағам кір жуатын ыдыстардың қайсысы келетіндігінен: ыдыс-аяқтарды
қалай және қай жерде жууға болатындығын, қолданылатын ұнтақ пен
антимикробты заттардың қандай болатындығын анықтайды. Бұл ұсыныстар іс
жүзінде зерделенді.
Бөлмені салқындату: ауа баптау жүйесінің маңыздылығы түсіндірілді.
Өндірістік қызметке сәйкес, сарапшы персоналға жұмыс бөлмесінде
жеке заттар мен шыны ыдыстар жоқ екендігін хабарлады, сондықтан қажетті
шаралар қабылданды.
Сарапшы азық-түлік пен шикізатты сатып алу және олардың дұрыс
таратылуы тәртібімен үйренді, азық-түлік өнімдерін бақылау жүйесі белгіленді.
Сондай-ақ, интернет арқылы көрсетілетін кондитерлік өнімдерді өндіруге
байланысты жаңа технологиялық өнімдер түсіндірілді.
Қызметкердің сарапшысы түрік тәттілерін, торттарды және кондитер
өнімдерін көрсетті, олар кейінірек шеф-аспаз және кондитерлік
қызметкерлермен қолданылды.
Қоймада өнімдерді сақтау саласында шикізат пен азық-түлікті,
пластиктен және картон өнімдерін қалай және қай жерде орналастыру керектігі
туралы жалпы ақпарат берілді.

Сарапшының қызметкерлермен жұмыс барысы

3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндірістік технологияларды,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар:
- жұмыс орнын кіру және шығу кезінде гигиена сақтық шаралар талап
етеді;
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- өндірістік аймақта гардероб басқару керек;
- өнімдерді таңбалау жүйесін енгізу қажет;
- ас кабинеттерімен әрбір шкафы аттары орнатылған және визуалды
анықтау үшін орналастырылған нөмірлеу жүзеге асырылуда;
- ағаш шкафтарды металл немесе пластикпен ауыстыру керек;
- ағаш өнімдері (сөрелер, ағаш сабы бар пышақтар) зауыт сайттың
стандартты желісі пайдаланылуы тиіс емес, сондықтан жұмыс құралдар шіруге,
зақым келтірмеу үшін сатып алынды және пластмасса және металл өнімдерін
жасалған;
- өндірістік бөлмеге кіру есіктерінде ұшатын жәндіктердің үшін арнайы
тұзақтар құрылды;
- қызметкерлерге арналған бөлме ретке келтірілген, және өндірістік
цехтың қабырғаларында және төбелерінде жарықтар жөнделуі қажеттігі керек;
- өнімдерді сақтауға арналған бөлме тураланған, шкафтарда
шабындықтар мен жәндіктерден қорғау орнатылған.
4. Автоматтандыру және оңтайландыру, жобаны басқару және
бизнес-процестерді ұсынымдар:
Өндірістік аймақтың барлық бөлімшелерінің қызметін дұрыс бөлу үшін
олардың жіктелуі жүргізілді (мысалы, үлгі дайындау бөлмесі, торт дайындау
бөлмесі).
Гигиена және тазалау бойынша кәсіпорын сараптамалық ұсыныстары
ұйымдастыру айтуынша, сақтау шкафтары және жалпы жіктелуін,
процедуралық парақтар: қолмен жуу сабын, залалсыздандыру, қағаз сүлгілер
және дәретхана керек-жарақтары. Қызметкерлер үшін біртұтас және қауіпсіз
киім сатып алынды.
Сарапшы ұсынған азық-түлік пен техника үшін пластикалық
табалдырықтарды сатып алу еденмен кез-келген байланыстың алынып
тасталуын анықтады. Сондай-ақ, ұсыныс бойынша қолмен қысымсыз қақпақты
ашатын модельдер бар қоқыс контейнерлері өндіріске енгізіледі, мата сүлгілері
бір реттік қағаз сүлгілерімен ауыстырылады. Қажетті сақтық шараларын ескере
отырып, қорғаныш пластикпен жарықтандыру құрылғыларын (шамдарды)
қорғау бойынша ұсынымдар қабылданды.
5. Қорытынды және тұжырымдар:
Сараптама миссиясы ортасында 10 күндік оқу бағдарламасы барысында
кәсіпорын өте қонақжай, қазақстандық тағам өнімдері мен десерттерді көрсетті.
Мен әртүрлі кондитерлік компанияларға баруға және өнімнің мәдениеті мен
дәмін білуге мүмкіндік алдым. Мен компания қызметкерлерін оқыту процесіне
өте риза болдым, өзім ұсынған кеңестің қабылданғанын және жүзеге
асырылғанына қуаныштымын. Мекеменің басшылығы мені алғыс хатпен табыс
етті, мен алған көмегіме қанағаттанғандықтарын білдірді.
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Ұжымның сарапшыны сертификаттау рәсімі

49) Кәсіпорын: «Орумбаева» ЖК
Орналасқан жері: Петропавл қаласы
Бағдарламаға қатысушы: Орумбаева С.К.
Компания айналысады: Кондитерлік өнімдер.
Компанияға сараптамалық көмек қажет: Жаңа рецептілерді әзірлеу
бойынша маман, өнімдердің спектрін кеңейту, өндіріс процесін ұйымдастыру.
Сарапшылардың миссия өткізген мерзімі: 2018 жылдың 1 және 12 қазан
аралығы
1.
Кәсіпорынның
проблемаларын
диагностикалау
және
сәйкестендіру:
Компания нан өнімдерін, тәттілерді және басқа да кондитерлік өнімдерді
өндірумен айналысады.
Компания басшысымен кездесу кезінде компания түрік кәмпиттерінің
өндіріс технологиясын игеруді, олардың ішінде сұранысқа ие шығыс аспаздық
өнімдерін енгізуді қалайтынын мәлімдеді. Мысалы, «баклава» пісіру, «борек»
және басқа да өнімдерді өндіруге кірісіңіз, осылайша өнім түрлерін кеңейтіңіз.
Кәсіпкер кәсіпорынның персоналына сарапшыны таныстырып,
өндірілген өнімдер мен олардың өнімдерін көрсетті.
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Палатаның қызметкерлерімен түскен суреті

2. Семинар / тақырып бойынша тренинг:
Түрік аспаздық өнімдерін өндіру технологиясын үйрену процесі
«баклава» пісіру үрдісі біраз уақытты талап етеді және пропорцияларға және
ингредиенттерді араластыруға қажетті дағдыларды талап ететін эксперттік
пісірме дайындаудан басталды.

Балаларға арналған мастер класс

Сарапшының айтуы бойынша, техникалық тұрғыдан алғанда,
кәсіпорында «баклава» дайындау мүлдем дұрыс емес, рецепт пен технологияға
түзетулер енгізуді талап етті. Болашақта кәсіпорынның технологтары,
сарапшының қатаң басшылығымен аспаздық бұйымды пісіруден бастап рецепті
бойынша қатаң түрде пісіруге әрекет жасады.
Бұдан
басқа,
сарапшы
түркиялық
тәттілердің,
торттардың,
ашытқылардың және вафлидің түрлі түрлерін пісірудің техникасын көрсетті.
Сарапшы өзінің ұсынған барлық жаңа өнімдері мен технологиясы компания
қызметкерлерімен мұқият жазылғанын қуана атап өтті.
Сарапшы миссиясының құрамында «borek» пісіруге қызметкерлерді
даярлау, көкөніс ингредиенттері мен шөптерді қосып, пропорцияларды
құрметтеу бойынша жұмыс жүргізілді.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндірістік технологияларды,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар:
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Сарапшы өндіріс бөлімі терезелерді ашу арқылы желдетілетінін атап
өтті, алайда, оның пікірінше, желдету жүйесі мұндай бұйымдардың сапасына
әсер етуі мүмкін, себебі ылғалдылық, көшедегі жағымсыз иістер, шаң, ластану
және зиянды жәндіктер кондитерлік өнімдерді бұзуы мүмкін.
Жұмыс аймағына кірген кезде санитарлық-гигиеналық нормаларды
сақтау туралы ережелермен және сабын сұйықтығы мен қағаз сүлгілері
дезинфекциялайтын рәсімдік құралдарды сақтау туралы меморандум
орнатылды. Ас үй құралдарын зарарсыздандыруға арналған жабдықты сатып
алуға және орнатуға ұсынылады.

Сарапшының ұжыммен түскен суреті

Кәсіпорындағы кейбір өнімдер (шкафтар, бұйымдарға арналған
шкафтар) металл немесе пластмасса алмастыруға, сондай-ақ кейбір азықтүліктердің бір-біріне тиіп кетуіне жол бермеу үшін көптеген қажет емес
ыңғайсыз ыдыстарды пайдаланбай әртүрлі стандарттардағы пластикалық
ыдыстарды сатып алу қажет.
Сарапшы эксперттік миссия барысында оны таныстырған жергілікті
дәстүрлі аспаздық өнімдердің аспектілерін ескере отырып, сарапшы тек қана
жаңа ғана емес, сондай-ақ, кондитерлік өнімдерді өндіруде де ингредиенттер
мен визуалды әсерлерді (тағамдық бояғыштар) эксперимент жүргізуді ұсынды
олар, әрине, жаңа дағдыларға ие болады және олардың өнімдерінің ауқымын
кеңейтеді.
50) Кәсіпорын: «Қала Нан» ЖК
Орналасқан жері: Петропавл қаласы
Бағдарламаға қатысушы: Гулиев Г.И.
Компания: Нан және кондитер өнімдерін өндіру.
Компанияға сарапшы көмек қажет: Кондитерлік өнімдер мен нан өнімдерін
өндіру технологиясы.
Сарапшылардың миссия өткізген мерзімі: 2018 жылдың 15 және 26 қазан
аралығы
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1.
Кәсіпорынның
проблемаларын
диагностикалау
және
сәйкестендіру:
Компания нан-тоқаш және кондитерлік өнімдерді өндіру және көтерме
саудада жүргізумен айналысады. Компания өзінің табысының көп бөлігін
торттарды сатудан алады, оны іске асыру әдетте табысты, бірақ кәсіпкер жаңа
аспаздық өнімдерінің технологиясын енгізуді қалайды.
Бұл сарапшылық миссияның мақсаты:
- жаңа аспаздық өнімдер мен өндіріс технологиясы туралы ұсыныс;
- кондитерлік өндірісті және мамандандырылған рецепт түрлерін
зерттеу, ұнды пісіру үшін өндірістік желіні кеңейту;
- клиенттерді ұлғайту үшін жаңа өнімдерді іске қосу;
- жұмыс процесінің құрылымын құру және қолдану.
Консультациялар
санитарлық,
гигиеналық
ережелерге,
фитосанитариялық тәуекелдерге және өнімдерді дұрыс сақтау ережелеріне
сәйкестігі туралы қызметкерлердің хабардар болмауына байланысты шағын
мәселелерді жоюдан басталды. Оқу үрдісі кезінде шикізат өнімдерін
дайындаудағы кемшіліктер байқалды, олар сараптамалық оқыту арқылы
жойылды.
2. Семинар / тақырып бойынша тренинг:
Сарапшы аспаздық өнімдерді жаппай өндіру және сату тақырыбында
семинар өткізді: торттар, кондитерлік бұйымдар, кекстер және басқа да ұн
өнімдері, сондай-ақ кондитерлік өнімдерді ұзақ уақыт сақтайтын құпия және
тұтынушыларға аспаздық өнімдерді ұсынудың ең жақсы әдісі.
Сарапшы түркиялық кондитерлік өнімдерді тұтынушыларға кеңінен
танымал ету техникасын, кейіннен жаңа біліктілікті енгізу шеңберінде
кәсіпорын қызметкерлерін оқытуды көрсетті.
Кәсіпорынның барлық бөлімшелерінің басшылары мен қызметкерлері
үшін қажетті өнімдер мен шикізатты сатып алу, өнімдерді дұрыс пайдалану,
өнімдер мен қорларды бақылау жүйесі бойынша оқыту жүргізілді.
Сарапшының айтуы бойынша, жеке заттар мен шыны бұйымдар өндіріс
аймағында алынып тасталуы тиіс, бұл сақтық шараларының нормасы.
Жұмыс орнында санитарлық нормаларды сақтау бойынша қажетті
шараларды анықтау үшін оқыту жүргізілді. Ең алдымен өндіріс барысында
санитарлық нормалардың жалпы және стандарттық ережелері түсіндірілді.
Сақтау шкафтары үшін атаулар анықталды және белгіленді, гигиена
және өндірістік бөлімнің тазалығы туралы ақпарат берілді, дезинфекция
ережелеріне сәйкес ескертулер орнатылды, қоймадағы өнімдерді сақтау
ережелері анықталды.
Өндіріс аймағында желдету процедурасы өте жақсы жұмыс жасайды
және терезелерді ашудың қажеті жоқ, себебі бұл бөлме температурасына әсер
етуі және өнімнің сапасына әсер етуі мүмкін. Сондай-ақ ауа ылғалдылығы,
көшедегі жағымсыз иістер, шаң, ластану және зиянды жәндіктер сияқты
аспаптар да өнімдерге әсер етеді.
Қолданылған ыдыс-аяқтарды жуу және тазалаудың қолданыстағы
рәсімін қарап, сарапшы жаһандық химиялық өндірушілер шығарған
антимикробты агенттердің заманауи түрлерін ұсынды.
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Ағаш сөрелер, ағаш ұстағыштары бар пышақтар және өндірістегі ұқсас
ағаш бұйымдар стандартты өндірістік желіде пайдаланылмауы тиіс, сондықтан
жұмыс құралдарына зақым келтірмеу үшін пластмасса және металл бұйымдары
сатып алынады.

Дайындау үрдісі

3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндірістік технологияларды,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар:
Өндірістік бөлім аймаққа бөлінді және оның қызметіне сәйкес, мысалы,
дайындық бөлмесі, торт дайындау бөлмесі және т.б.
Жұмыс аймағына кірген кезде санитарлық сақтық шараларын сақтау
туралы меморандум бекітіліп, қабырғада рәсімдік құралдар орнатылған: сұйық
сабын, сұйықтықты дезинфекциялау, қағаздан бір рет пайдаланылатын
майлықтар. Ас құралдарын тез стерилдеуге арналған жабдықты сатып алу және
орнату ұсынылады.
Ағаш шкафтарды металл немесе пластикпен ауыстыру керек, әр корпус
нөмірленіп, әрбір өнімге жеке-жеке орнатылып, кейбір азық-түліктерді бірбірімен байланыста ұстау үшін әртүрлі көлемдегі пластикалық ыдыстарды
сатып алу ұсынылды, қажетсіз бұзылатын ыдыстардың пластикалық пакеттер.
Қорғаныш пластикпен жарықтандыру құралдарын (шамдарын) қорғау
үшін қажетті шаралар қабылданды.
Сарапшы миссия барысында сарапшыны дәстүрлі жергілікті аспаздық
өнімдермен және асханамен таныстыру ұйымдастырылды, онда сарапшы
кейбір аспаздық өнімдерді сәл өзгертілген немесе ингредиенттердің біреуімен
алмастыратындығын атап өтті. рецепттермен эксперимент жасай отырып,
болашақта өз маркасымен кеңінен қолданылатын толықтай өнім шығарады.
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Сарапшы: Дорк Аджемиан
Сарапшы 1974 жылы Канаданың Торонтодағы
Райерсон
университетінде
мейрамхана
және
институционалдық басқару факультетінде оқыды. 1973
жылдан 2003 жылға дейін халықаралық тағамдар,
мейрамханалар мен қонақ үйлерде жұмыс істеді. Ол
өзінің мейрамханалары мен тамақтануына ие болды
және 10-нан 10 000-ға дейін адамға қызмет көрсетті.
Итальян, француз, жерорта теңізі, таяу шығыс, қытай,
батыс Үндістан, фаст-фуд және анатолий тағамдары.
Сарапшы қонақ үй бизнесі бизнестің барлық
аспектілеріне қатысқан: адам ресурстарынан саудаға,
шығындарды бақылауға, мәзірді жоспарлауға, бар және сервистік қызметіне
дейін. Бүгінгі күні сарапшы Түркияда қонақүй менеджментінде
консультациялар жүргізеді.
Мамандығы: қонақ үй менеджері, менеджер, аспазшы.
Консультация тақырыбы: Қонақ үй кешенін басқару және басқару.
51) Кәсіпорын: «Sultan Palace Hotel» ЖШС
Орналасқан жері: Атырау қаласы
Бағдарламаға қатысушы: Әйгерім Жолмұханова
Компания келесі қызметтермен айналысады: Қонақүйде қызмет көрсету.
Компанияға сараптама көмегі қажет: Қызметкерлерге қызмет көрсету
деңгейін арттыру және басқаруды ұйымдастыру.
Сарапшылардың миссия өткізген мерзімі: 2018 жылдың 17 қазан және 1
қараша аралығы

Қонақ үйдің сыртқы келбеті
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1.
Кәсіпорынның
проблемаларын
диагностикалау
және
сәйкестендіру:
«Султан Палас» қонақ үй кешені дәмімен салынған керемет жаңа
ғимарат болып табылады, қонақ керемет сарайға ұқсайды. Кешеннің жалпы
көрінісі мен дизайны, сарапшының пікірінше, бес жұлдызды қонақ үй деңгейіне
лайық.
Қонақ үй кешенін басқаруды Әйгерім есімді жас қыз жүргізеді, ол
негізінен кәсіпорында жұмыс үрдісін үйлестіреді. Ол осы саладағы жаңа
әдістер мен білімдерді үйренуге дайын екендігін мәлімдеді, өйткені қонақ үй
бизнесі мен туризмді басқару мен дамытуда тәжірибесі мен дағдысы
жеткіліксіз. Сонымен қатар, кәсіпорын ұжымы жаңа жетілдірулерге және
тәжірибе жинауға және жинақтау үшін біраз уақыт жұмсауға дайын
екендіктерін мәлімдеді.
Миссияның барысында сарапшы мынадай мәселелер бойынша кеңес
берді:
- қонақ үй бизнесі мен кәсіби басқару әдістерін басқару, соның ішінде
кемшіліктерді анықтау және жою;
- персоналды басқару және міндеттерді дұрыс бөлу;
- қонақ үй кешенінің барлық бөлімдерінің жұмыс процесін және
жұмысын реттеу.
Сарапшының байқау және қорытындылары:
- бес жұлдызды қонақ үйді дұрыс басқару тұрғысында компания қонақ
үй басқармалары мен менеджерлеріне қажет. Мысалы, мейманхананың ең
маңызды бөлімдерінің бірі F & B (тамақ және сусындар) менеджері жоқ,
сондықтан осы бөлімнің жұмысы түсініксіз.
«Азық-түлік және сусындар», яғни мейрамханалар, барлар, кафелер
және тамақпен байланысты барлық нәрселер. F & B қонақ үй бизнесі ажырамас
бөлігі болып табылады. Қонақ үй мейрамханасында қызмет көрсету әрдайым
қонақ үй деңгейіне сәйкес болуы керек. Сондықтан әлемдегі ең жақсы
мейрамханалар көптеген қонақүйлерде орналасқан.
- қонақүйде белгілі бір сағаттарда менеджерлер мен менеджерлер жоқ.
Алдыңғы кеңсе қызметкерлері, сарапшы айтуынша, жеткілікті тәжірибе
жинақтаған жоқ. Сонымен қатар, басқарушы менеджер болмағандықтан, олар іс
жүзінде өз орындарынан кетпей жұмыс істейді. Сарапшы осы деңгейдегі қонақ
үйге жол берілмейтін болып саналатын лоббиде Valet және Bellboy
қонақүйлерінің жоқтығын атап өтті. Осы лауазымдарды енгізу ұсынылды
(валет - бұл қонақ үйдің клиенттерінің автокөліктерін бақылайтын адам, bellboy
- сөмкелер / тіркеуші - заттарды алып жүруге және нөмірді көрсетуге
көмектесетін адам).
- Қонақ үй кешенінің мейрамханасының тағайындалуы қате жасалған
және таратылған, материалдар мен құралдар асүйде шашыраңқы. Сондай-ақ,
сарапшы айтуынша, ас үйде артық қаражат қажет, бұл қаражат пен
материалдарды мақсатсыз жұмсауды білдіреді;
- қонақ үй кешенінің қонақ үй кешенінің сыйымдылығын сараптамалық
сараптау кезінде бөлмеде қызмет көрсетуді белгілі бір менеджер бақылап
отырған жоқ, және қонақ бөлмелерінде көптеген кемшіліктер анықталды.
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2. Семинар / тақырып бойынша тренинг:
Консалтингтік миссия шеңберінде сарапшы «Сұлтан Палас» қонақ үй
кешенін басқаруымен қонақүйдің кемшіліктерін анықтау және оларды жою
бойынша жұмыстардың нәтижелерін талқылады. Дегенмен, тәжірибеге кіріспес
бұрын, менеджерлер мен қонақ үй менеджерлері қонақ үй бизнесі дағдыларын
үйрену үшін бірқатар іс-шараларды өткізу арқылы өзара шешім қабылдады.
F & B бөлімінің қызметкерлері жаңартыла бастады және бес жұлдызды
сапаға және қонақ үй бизнесі бойынша талап етілетін ережелер мен
қызметтерге сәйкес елеулі дайындықтар басталды. Асхана қызметкерлерін
таңдау және оқыту, жаңа мәзірді жасау басталды. Сарапшы көрнекі нұсқаулар
бойынша тренингтер мен семинарлар өткізді.
Қонақ үй кешенінің менеджерлері үшін сарапшы сарапшылардың
пікірінше, бюджеттеу үдерісі бойынша тренинг өткізді және шығындарды
басқару сияқты маңызды емес мәселелерді қарастырды, себебі бұл мәселе
бойынша іргелі және инфрақұрылымдық негіздер аздап ақсүй. Сонымен бірге,
сарапшы, ең алдымен, бизнестің менеджерлеріне және сату бөліміне арнайы
дайындықты қажет етті.

Ұжыммен түскен сурет

Сарапшының тағы бір маңызды айқындауы - бұл компанияда сату,
маркетинг және жарнама мәселелері. Осындай кәсіпорындардың ең маңызды
мәселесі - олар сату мен маркетингтің құтқарушысы. Осы мәселелер бойынша
қажетті білімді қамтамасыз ету үшін сарапшы, менеджерлердің көмегімен
жергілікті және дәстүрлі сату және жарнамалық мәдениет туралы білімдерін
ерекше атап өтті.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндірістік технологияларды,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар:
Туризмді дамыту үшін отандық, сондай-ақ халықаралық қонақтар үшін
әлемдік деңгейдегі білім беру қажет, бірақ осындай деңгейге жету үшін
«Сұлтан Палас» қонақ үйі қажет ететін білікті операторлар мен менеджерлерге
қажет.
Сондай-ақ, «Сұлтан Палас» компаниясының қызметкерлерінің
біліктілігін арттыру үшін үнемі жетілдіріліп, жетілдірілетін қонақ үй бизнесі
165

саласында жаңа білімдер мен дағдыларға ие болатын тұрақты жаттығулар
өткізу қажет. Сарапшының пікірінше, мұндай қонақ үй кешеніне
инвестициялау қызметкерлерге және оны оқытуға инвестицияларды талап
етеді. Дұрыс жұмыс істемейтін сарай (қонақ үй кешені) материалдық және
рухани құндылыққа ие емес.
52) Кәсіпорын: «Aurora Garden Group» ЖШС
Орналасқан жері: с. Зеренді, Ақмола облысы
Бағдарламаға қатысушы: З. Шураева
Компания келесі қызметтермен айналысады: Қонақүйде қызмет көрсету.
Компанияға сарапшы көмек қажет: Қонақжайлық саласындағы көптеген
жылдар бойы жұмыс тәжірибесі бар сарапшы қажет. Облыста туризмді дамыту
және ұсынылатын қызметтердің сапасын арттыру үшін қонақ үй кешенін
басқаруда менеджмент, кеңес беру және оқыту қажет.
Сарапшылардың миссия өткізген мерзімі: 2018 жылдың 3 және 16 қазан
аралығы

Қонақ үй кешенінің сыртқы келбеті

1.
Кәсіпорынның
проблемаларын
диагностикалау
және
сәйкестендіру:
«Аврора Гарден» қонақ үй кешені Қазақстанның астанасынан 4 сағаттық
жерде, әдемі көлдің жанында, шағын қалада орналасқан. Ғажайып табиғи
атмосфера жағдайында тыныш, тыныш жерде, жұмақта секілді 25 бөлмеден
тұратын екі шағын ғимарат бар.
Барлық ыңғайлылықтары бар қонақ үй бірден 100-ге жуық адамды
қабылдай алады. Архитектуралық және құрылымдық сапаға қарап, әлемдік
деңгейдегі қонақ үй қарапайым, бірақ, әрине, 3 (үш) жұлдызды деңгейге лайық.
Қонақ үйдің иесі - өте мейірімді және әдемі нәрселер жасауға дайын
ханым. Дегенмен, кәсіпорынның қызметін шектейтін және ақпараттың
жетіспейтін бірқатар проблемалары бар екені анық. Иесі қонақ үй бизнесін
дамытуға көмек керек екенін және білікті маманның пікіріне мұқтаж екенін
біледі.
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Негізгі жетіспеушілігі - персоналдың орташа деңгейі және қонақ үй
бизнесі туралы іргелі білімнің жетіспеушілігі, айқын маркетингтік көзқарастың
жоқтығы, сондай-ақ кейбір инфрақұрылымның болмауы және клиенттер мен
қонақтардың қажеттіліктері туралы жеткілікті ақпарат.
Сонымен қатар, маманның айтуы бойынша, жергілікті мағынада
шетелдік қонақтарды тарту үшін инновацияларға және қонақ үй бизнесі әлемдік
стандарттарын зерделеуге толығымен ашық емес, өйткені олар өздерінің
дәстүрлері мен тарихына (олар өміріне және қоршаған ортаға
қанағаттанатынына) өте бейім. Сарапшының айтуы бойынша, ол өзгерістер
туралы оң пікірді білмейді. Мысалы, қонақ үйде 100 (жүз) адамға мейрамхана
бар, бірақ мейрамхананың мәзірі жақсы тұтынушыны қанағаттандыру үшін
әлсіз. Жалғыз пісірілген ыдыс - бұл қайнатылған ет тағамдары, күріш, картоп,
қырыққабат және үш стандартты салаттар. Таңқаларлық, бұл мәзір мен
компанияның иесі қанағаттандырады.
Әрине, сарапшының байқауы тек қана мегаполис және ауылды елді
мекендерден алыс орналасқан «Аврора Гарден» қонақ үй кешеніне қатысты.
Сарапшы оның түрікше және ағылшын тілдерінде сөйлеген
аудармашымен қамтамасыз етілгеніне қанағаттанғандықпен атап өтті, ол
менеджментпен, қызметкерлермен және қонақ үйдің қонақтарымен еркін
сөйледі. Қонақ үй іскерлерінің көптеген сарапшыларының пікірінше, қонақ үй
бизнесі мен әлемдік деңгейдегі стандарттарға сай келетін кез-келген кәсіпорын
ағылшын тілінде сөйлейтін бірнеше қызметкерге әңгімелесу дағдыларына ие
болуы керек - бұл әлемнің кез-келген елінде қонақ үй бизнесін дамытудың
маңызды белгілері.
2. Семинар / тақырып бойынша тренинг:
Білім қонақ үй бизнесі әлемдік стандарттарының дамуында алғышарт
болып табылады. Қонақүйдегі күнделікті жұмыс, әдетте, жалпы тазалау,
санитарлық-гигиеналық ережелер мен персоналмен қарым-қатынас жасауды
қамтамасыз етеді, алайда сарапшылардың айтуынша, персоналда тәртіп жоқ.
Сарапшының шағын түсініктемелері негізінен қызметкерлердің
жұмысына және олардың кәсіби даярлығына байланысты:
- әуесқойлық деңгейдегі алдыңғы офистің жұмысы, осы мамандық
бойынша кәсіптік білім беру міндетті болып табылады;
- мейрамхананың қызметкерлері барлығын жасайды, бірақ қарамастан,
мейрамхананың көптеген кемшіліктері бар, оның пікірінше, мейрамхананың
мәзірі келушілердің сұранысын қанағаттандыра алмайды.
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Қонақ үй кешенінің ас үйі

Қызмет клиенттің портфолиосы мен тапсырысымен ұсынылады. Нысан
қонақүйдің сапасын 4 (төрт) жұлдызға дейін жақсарту үшін кәсіби
дайындықтан өтуді талап етеді, бірақ сарапшы өзі жүргізген тренинг нәтиже
беретініне сенімді емес, себебі оның пікірінше, компанияның қызметкерлері
жаттығуға ынта жоқ.
Сарапшының айтуынша, бұл жағдай ас үйде орын алады. Сарапшы
асүйдегі жаңа жұмыс жүйесін әзірлегеніне қарамастан, персоналдың
тәртіптерінің болмауы жаңа жүйенің дамуына кедергі келтіре береді. Аспаздық
бөлімінде, жаңа жүйені енгізуге тырысқанына қарамастан, гигиена ережелерін
сақтаудың маңыздылығы, тапсырыс берушілерді реттеу және бір-бірімен өзара
әрекеттесу ережелері, сарапшының айтуынша, ерекше жетістіктер байқалмады.
Кәсіпорын үшін бұл проблемалар, қажетті пәндер орнатылмаған
бизнесті қалыптастырудың бастапқы кезеңінде пайда болды және мүмкін, бұл
қажетті ішкі тәртіпті қамтамасыз етуге қабілетті тиісті лайықты менеджер
болмағандықтан болуы мүмкін. Табысқа жету үшін кәсіпорын әлі көп нәрсеге
қол жеткізіп, қонақ үй бизнесін басқарудың тиісті жүйесін енгізуі керек.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндірістік технологияларды,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар:
Белгіленген бизнеске жаңа жүйелерді қолдану оңай әрі қиын болуы
мүмкін. Бұл объектіге ие әйел - бұл қонақ үй бизнесі туралы қазіргі заманғы
көзқараспен басқарудың жаңа жүйесін ашуға болатын, бірақ клиенттің
портфолиосы және туризм секторындағы қажетті инфрақұрылымның болмауы
сияқты кәсіпорынның дамуын шектейді.
Консалтингтік қызметтерді қажет ететін барлық объектіні зерттегеннен
кейін, сарапшы қонақүй мәртебесін 4 (төрт) жұлдызға дейін көтеру үшін
алынып тасталуы керек болатын кемшіліктерді тапты. Қонақ үй кешенін жүйелі
басқару үшін бизнес-үдерістерді жаңартуға және жаңартуға қажетті барлық
мәселелерді кеңес беріп отырған компанияның иесі қабылдады. Ол жақында
кемшіліктерді жойып, жұмысын жақсарту үшін қажетті шаралар
қабылданатынын, соның ішінде: жөндеу жұмыстары басталды, жаңа жабдықтар
сатып алынып, интерьер жақсарды, жаңа жиһаздар сатып алынды деп сендірді.
Осы іс-шаралардың бір бөлігі ретінде кешеннің ас үйі толығымен қайта
168

құрылды және қазірдің өзінде кәсіби көрініс, кейбір қажетсіз материалдар мен
босалқылар жойылып, жаңа, сұранысқа ие материалдар тапсырыс берілді.
Сарапшы кәсіпорын басшысының қаржылық немесе мүліктік
шектеулердің жетіспеушілігімен қандай да бір елеулі проблемаларды бастан
кешірмейтінін және инновациялар мен өзгерістерге дайын екенін
қанағаттанушылықпен атап өтті.
Сарапшының негізгі ұсынысы бизнес-жүйенің қонақ үй бизнесі әлемдік
стандарттарына көзқарастарын және дамуын кеңейту, сондай-ақ осы бизнестің
дәстүрлі және дәстүрлі жүйелерінен алыстау болып табылады. Оның пікірінше,
бизнестің жаңа әдістерін, шетелдік стандарттарды зерделеуді шектеу және
жергілікті атмосфераға бейімделе алмайтын қонақтарды қабылдау ережелері
бар.
4. Автоматтандыру, ұйымдастыру, оңтайландыру, жобаларды
басқару және бизнес-процестерді басқару бойынша ұсыныстар:
Кәсіпорынның болашақ қызметін анықтау және оны дамыту,
проблемаларды шешу, қызметкерлерді оқыту және қажетті стандарттарға
сәйкестікті қамтамасыз ету - бұл сарапшы міндеті, бірақ сіз білетіндей, бұл
саладағы маңызды фактор - дұрыс маркетинг және қажетті сату және жарнама
жүйесін құру.
Сарапшының пікірінше, егер кәсіпорынның сатылымы мен маркетингі
жеткілікті түрде тиімді жұмыс істемесе, кәсіпорынның барлық күш-жігері
бекер емес деп есептей аламыз.
«Аврора Гарден» қонақ үй кешені сауда және маркетингті кеңейтіп,
жарнамалық салада кеңейтуі керек.
Тиісті жол, табысқа жету жолы ерекше. Табыс тұжырымдамасы
дегеніміз не?
Бұл еліміздің мәдениеті мен салт-дәстүріне параллель.
Біз, тренерлер, қонақ үй бизнесін дамытуда әрбір мүмкіндікті және
әдісті қолдануға тырысамыз. Алайда қонақ үй қызметтерін көрсетумен
айналысатын компаниялар оларға кедергі келтіретін кедергілерді қабылдауға
және оларды жеңуге тиіс. Бұл дұрыс жұмыс жағдайын талап етеді.
Сарапшы: Ясин Акбаба
Сарапшы сүт өнімдерін өндіру саласындағы
көптеген жылдар бойы жұмыс тәжірибесі бар. Атап
айтқанда, ол сүт пен шикі сүттің сапасына, сүт
тұтыну сатыларының сапасына, сондай-ақ сүт
өнімдерін өндіру зертханасын басқаруға жауапты
болды.
Мамандығы: сүт технологиясы.
Консультация тақырыбы: жұмыс процесін
ұйымдастыру, жаңа өнімдерді көрсету, сапаны
бақылау және маркетинг, сүт өнімдері саласындағы
бизнес-консалтинг. Шикізат пен олардың сапасын
бақылау, өндіріс уақытын дайындау, өндірістік
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персоналды басқару, өндірісті басқару, технологиялық процестерді басқару,
өндірістегі сапаны басқару.
53) Кәсіпорын: «Берекет-Ф» ЖШС, «AK-NEK» сүт зауыты
Орналасқан жері: Ақтау, Маңғыстау облысы.
Бағдарламаға қатысушы: З. Фаталиева
Компания айналысады: сүт өнімдерін өндіру.
Компанияға сарапшы көмек қажет: сүт өнімдерінің технологиялық үдерісін
оқыту және жетілдіру үшін маман технолог қажет.
Сарапшылардың миссия өткізген мерзімі: 2018 жылдың 15 және 26 қазан
аралығы

«Берекет-Ф» ЖШС

1.
Кәсіпорынның
проблемаларын
диагностикалау
және
сәйкестендіру:
Сарапшылар миссиясы жүзеге асырылған АК-НЭК сүт зауыты - тікелей
сүт өнімдерін өндірумен айналысатын қарқынды дамып келе жатқан компания.
Компания 300 м2 өндірістік кеңістікке ие және өндірістік бөлімде 16 қызметкер
жұмыс істейді.
Сарапшының пікірінше, компанияда ең озық технология жоқ. Компания
басшысы сарапшымен кездесуде өндірілген өнімнің сапасын едәуір жақсартуға
және компанияның техникалық дағдылары мен білімдерін дамытуға қажетті
күш-жігер жұмсауға дайын екенін атап өтті.
2. Семинар / тақырып бойынша тренинг:
Консультанттың сарапшылық миссиясы кеңес берумен қатар,
компанияның қызметкерлеріне қажетті семинарлар мен тренингтерді өткізу
болды.
Компания басшысы өндіріс процесінде сарапшыдан алынған кеңесті
қолдануға шешім қабылдады, оған сәйкес:
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компанияның
өндірістік
жабдықтарын
жаңартуды
және
технологияларды одан әрі дамытуды ескере отырып, сүт өнімдерінің жаңа
түрлерін енгізу және өндіріс көлемін арттыру бойынша семинарлар өткізілді;
- өнімнің жарамдылық мерзімін ұзарту бойынша зерттеулер жүргізілді;
- стартерлік мәдениетті дұрыс пайдалану бойынша оқыту жүргізілді;
- басқа кәсіпорындардан рецептілердің нұсқалары кәсіпорында қол
жетімді жабдыққа тиімді түрде сәйкес келетін рецептті табу үшін қаралды.

Жұмыс барысы

3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндірістік технологияларды,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар:
Сарапшылардың пікірінше, барлық қажетті стандарттарға жауап берген,
бірақ дәмді жақсарту үшін кейбір өзгерістерді талап ететін, консалтингтік
миссияның шеңберінде сарапшы кәсіпорын шығаратын өнімдер рецептерін
мұқият тексерді.
Технологиялық процесі кәсіпорын мамандарына көрсеткен көптеген
ашыған сүт өнімдерін жақсарту үшін әр түрлі жаңа рецепттер жасалды.
Компанияның басшылығы жаңа сүт өнімдерін өндіру технологиясын одан әрі
енгізуді жоспарлап отыр. Сарапшылардың пікірі бойынша, олардың өнімдеріне
деген сұраныстың және, демек, компанияның пайдасына оң әсерін тигізеді.
Әлемдік сұранысқа ие түрік сүт өнімдерінің рецептін миссияда сарапшы
қамтамасыз етті, оның өндірісінің барлық деректемелері ашылды.
Компания басшылығының сұрауы бойынша өндіріс желісін
автоматтандыру бойынша маманның дағдысы бар кеңесші жұмыс істемеген
және сүт зауытының қоймасында жұмыс істемейтін жабдықтарды тексеріп,
жөндеуден өткізді. Сарапшы жұмысының арқасында бұл машиналар жұмыс
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істей бастады. Сарапшы осы жабдықтың дұрыс қондырғыларына мұқият назар
аударып, оларды басқару бойынша ұсынымдар мен мамандарды одан әрі
пайдалануды ұсынды.

Өнім шығару процесі

4. Автоматтандыру, ұйымдастыру, оңтайландыру, жобаларды
басқару және бизнес-процестерді басқару бойынша ұсыныстар:
Сарапшының
жеке
пікірінше,
компания
басшылығы
жаңа
технологияларды және өндірісті енгізу үшін компанияны сапалы дайындап,
дайындау үшін біршама уақыт қажет болады.
Өз кезегінде, компанияның басшысы кеңес берушінің сарапшылық
миссиясы мен оларға көрсетілетін қызметтер туралы өте жылы сөз сөйледі,
оның шеңберінде автоматтандырылған кефир өнімдері үшін құю желісі іске
қосылды, жаңа ашыған өнімдер мен басқа технологиялар және шетелдік
сарапшы ұсынған баға жетпес кеңестер енгізілді.
54) Кәсіпорын: «Бейсекулов» ЖК
Орналасуы: Жуалы ауданы, Жамбыл облысы
Бағдарламаға қатысушы: Бейсекулов К.А.
Компания айналысады: сүт өнімдерін өндіру.
Компанияға сарапшы көмек қажет: «Philadelphia» сыр өндіру технологиясы
қажет.
Сарапшылардың миссия өткізген мерзімі: 2018 жылдың 29 қазан және 9
қараша аралығы

172

1.
Кәсіпорынның
проблемаларын
диагностикалау
және
сәйкестендіру:
Жеке кәсіпкер болып табылатын компанияның басшысымен кездесу
өтті. Кәсіпорынның сүт өндірісімен айналысатын аумағы 140 шаршы метрді
құрайды. Өндірісте 4 қызметкер жұмыс істейді. Компанияда сүтті өндіруге
мүмкіндік беретін өз малдары бар. Компания Жамбыл облысында, облыс
орталығынан алыс емес жерде орналасқан.
Сарапшының айтуынша, компания ескі жүйеде жұмыс жасайды және
толық ескірген жабдықпен жұмыс жасайды, негізгі өндірістік қызмет қолмен
жүзеге асырылады. Компания басшысы мен персонал технологиялық тұрғыдан
алғанда, компания автоматтандыру тұрғысынан жеткілікті жабдықталмады.
Дегенмен, кішігірім кәсіпорынның басшысы сүт өнімдерін өндіру бойынша
жаңа бизнес-жобаны бастауды, атап айтқанда, Philadelphia маркалы жұмсақ
ірімшіктер өндірісін жасауды, сондай-ақ автоматтандырылған және
технологиялық өндіріс желісін құруды жоспарлап отыр.
2. Семинар / тақырып бойынша тренинг:
Сараптамалық консультациялар шеңберінде өндіріс барысында
санитарлы-гигиеналық нормативтерді сақтау бойынша тренинг-семинарлар
өткізілді: қажетті жабдықтар (қазандық, цех, араластырғыш, термометр) таза
сақталуы тиіс, шикі сүт өнімдері бөлек сақталуы керек және жаңа, бүлінбеген.
Сарапшы сондай-ақ, өндірісте қолданылатын азық-түлік өнімдері мен
шикізатты бақылау, ірімшік өнімдерін өндіруде сүттің дұрыс пастерленуі
мәселелерін де талқылады.

Жұмыс барысы

Сарапшы «Philadelphia», «Ricotta», «Mozzarella», «Cacocavallo»,
«Parmesan», «Brynza», сондай-ақ сарапшылық миссияның басты мақсаты болып
табылатын айран мен йогурт өндірісін дайындау бойынша тренинг өткізді.
Осылайша, компания ірімшік өндірісінің білімі мен технологиясын меңгерді,
өндірілген өнімнің санын және алуан түрлерін арттырды, осылайша өнім
сапасын жақсартты.
Сарапшы рецепті бойынша сүт өнімдерін өндіру және ірімшік өндіру
процесінде сарапшылық миссияны жүзеге асыру кезінде практикалық оқыту
және өндірістік көмек күн сайын қамтамасыз етілді. Компания қызметкерлері
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жаңа ірімшік процестеріне үйренді және жаңа астық өнімдеріне арналған
рецепт алды, сол арқылы олардың өнімдерінің сапасын айтарлықтай арттырып,
өнімнің санын көбейтуге мүмкіндік берді. Барлық рецепттер нөлден
құрастырылған және олар жазған, өйткені компанияда жеке рецепт жоқ еді.
Оқу процесінде сарапшы «бастауыш» мәдениетін қолдану әдістерін
енгізді немесе ірімшіктер өндірісінде қарапайым стартерді енгізді. Сарапшы сүт
өнімдерін, «MIR-Italia» сүт өнімдерін, жұмсақ, жартылай қатты және қатты
ірімшіктерді, пробиотикалық өнімдерді және ірімшіктер өндірісінде
қолданылатын «Пепсинді» қолдануды ұсынды. «Пепсин» немесе таза түрінде
немесе шырынның бөлігі ретінде ірімшік өнімдерін дайындауда сүтті сүңгу
үшін қолданылады.
Бұдан басқа, сарапшы ақаулы сүтті салқындатқыш ыдысты жөндеп,
қателік жойылып, жабдық одан әрі пайдалануға дайын. Сүт өнімдерін дұрыс
сақтау және сақтау мерзімін ұзарту сарапшылардың көмегімен сарапшылар
тарапынан қаралды.

Өнім температурасын өлшеу

3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндірістік технологияларды,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар:
Стартерлік мәдениеттердің қажетті түрлерін қолдану жөніндегі
ұсынымдардан басқа, сарапшы сонымен қатар, ірімшік өнімдерін өндіру үшін
компания қажет ететін жабдықтардың жаңа түрлеріне қатысты ұсынымдар
берді. Сарапшының айтуынша, өндіріс жабдықтары мен процестерді жаңартқан
жағдайда, кәсіпкердің талап еткен өндірістік қуаттылығын және өндірілетін
өнімнің санын белгілі түрде арттыруға болады. Ол жақын арада осы мәселе
бойынша қажетті шараларды қабылдайтын болады.
Ақуыздың анықтамасы, май, гигиеналық сорғыш, E-coli тестерлері және
құрғақ заттың детерминант анықтамасы бойынша пирометрлер мен
термометрлер сияқты қажетті жұмыс және зертханалық құралдарды жаңарту
және сатып алу бойынша ұсыныстар берілді. Өндіріс бөліміне арнайы киім
сатып алуға және пайдалануға ұсынылады.
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Кәсіпкер сарапшы жүргізген оқыту және кеңес беру жұмысына
қанағаттанған болатын және сарапшы сүт өндірісінде маман ғана емес,
сонымен қатар жабдықты автоматтандыру бойынша маман болды. Сарапшы
компанияның одан әрі дамуына, атап айтқанда, кәсіпкердің органикалық
өнімдерден «ірімшіктегі» ірімшіктерді өндіру бойынша жоспарларын жүзеге
асыруға үлкен үлес қосты.
Сарапшы миссиясының қорытындысы бойынша кәсіпкер шетелдік
сарапшыларға және сарапшылар миссиясының ұйымдастырушыларына қажетті
білім мен технологиялар мен ұсыныстар алған мүмкіндіктері үшін алғысын
білдірді.
Сарапшы: Мехмет Йылмаз
Сарапшы тамақ өнеркәсібінде жоғары білім
дәрежесіне ие. Азық-түлік өнімдерін өндіру
бойынша инженер, бас инженер болып
жұмыс істеді, оның ішінде ет өнімдерін
өндіру және оларды өңдеу. Ол сондай-ақ ет
өнімдерінің сапасын жақсарту және оны
қайта өңдеу бойынша кеңес береді және
жүргізеді.
Мамандығы: Тамақ өнеркәсібінің бас
инжинері және технологы (ет өңдеу), ет
комбинатын басқарушысы.
Консультация тақырыбы: Жаңа өнімдерді көрсету мүмкіндігі, сапаны
бақылау және маркетинг, ет өңдеу саласында бизнес-консалтинг. Сондай-ақ,
шикізат пен олардың сапасын бақылау, өнімнің сапасы мен өнімділігін
арттыру, өндірушілердің мақсаттары мен принциптерін түсінуді жетілдіру, ет
өңдеу өнеркәсібінің озық технологияларын енгізу, өндірісті ұйымдастыруда
көмек көрсету.
55) Кәсіпорын: «ШҚ «Жана - Аул» ЖШС
Орналасқан жері: Павлодар облысы, Екібастуз қ., Егіндібұлақ ауылы
Бағдарламаға қатысушы: Ибраев Н.К.
Кәсіпорын: Ет өнімдерін өндіру, жартылай фабрикаттарды өндірумен
айналысады.
Компанияға сараптамалық көмек қажет: Ет өнімдерін мен жартылай
фабрикаттар өндiрiсiнiң технологы қажет.
Сарапшылардың миссия өткізген мерзімі: 2018 жылдың 15 және 26 қазан
аралығы
1.
Кәсіпорынның
проблемаларын
диагностикалау
және
сәйкестендіру:
«Рахмет» кәсіпорнына келген соң басқарушысымен ет өңдеу зауытына
барып арнайы өндірістік алаңдар мен қоймаларға бақылау жүргізілді.
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Өндірістік персоналмен кездесіп өнімдерді, сату арналарын, машиналар
мен жабдықтарды өндіру, сондай-ақ технологиялық жабдықтар мен қандай
делдалдармен жұмыс жасайтыны туралы және т.б. ақпарат алынды.
2. Семинар / тақырып бойынша оқыту:
Жаңа және заманауи жабдыұтарды қолдану бойынша ұсыныс айцтылды.
Тамақ өнімдерін өндіріде гигиена және тазалық сақтау ережелері туралы
ақпарат берілді.
Өндірістің қазіргі таңдағы жабдықтары мен персоналымен өндірістік
қуаты бағаланды, өндірілетін өнім сапасы мен әртараптандыру деңгейін
жақсартуға болатындығы туралы айтылды.
Қолданыстағы жабдықтарды тиімді пайдалану сияқты мәселелер
талқыланды. Қызметкерлермен тиімді жұмыс істеу, қызметкерлерді
ынталандыру және олармен қалай дұрыс байланысу керек екендігі айтылды.
Бұрын шығарылған шұжықтар арнайы стандарттарға сәйкес еместігі
қарастырылды және өнімнің эстетикалық жағымды емесекендігі байқалды.
Не себепті өнімде тегістік еместік пайда болатындығы анықталып
қарастырылды.

Жұмыс барысы

Талқылаудан кейін өнімді пештен кейін суық сумен жуу рәсімін жүргізу
туралы шешім қабылданды. Тегіссіздік проблемасы бұдан былай болмады.
Сондай-ақ, кейбір өнімдерде жарықтар пайда болатын, осы мәселе
бойынша зерттеу жүргізілді және олар пеште ыстық температураның астында
көп болуынан екендігі анықталды. Сондықтан, өнімді бірнеше минут бойы
салқындату процедурасын ұзартуға шешім қабылданды. Мәселе бірінші
әрекетден кейін бірден шешілді.
Шұжықтарды дайындау бойынша әлемдік стандарттар туралы ақпарат
берілді.
Қызметкерлердің біліктілігін артыруға қатысты бірқатар ұсыныстар да
бар.
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Жұмыс барысы

«Минималды тәуекелдермен пісіру процесі» тақырыбында шағын
семинар өткізілді, онда жартылай фабрикаттарды дайындау бойынша барлық
бағыттары түсіндірілді. Жартылай фабрикаттар өндірісінің бүкіл процесі
жарамсыз өнімдерге әкеліп соқтыратын қауып қателіктерден аулақ болу
жолдары туралы толық айтылды. Қалай қандай температурада және қандай
жағдайда етті сақтауға болатыны қарастырылды.
«Кросс-ластану» термині зиянды бактериялар мен вирустардың
ластанған бетінен басқа бетіне өтуі туралы хабар берілді.
Өндіріс бөлімінің бастығына әртүрлі дәмдеуіштерді араластыру арқылы
жергілікті клиенттерден қолайлы дәмді табуға болатындығы қарастырылды.
Өнімде қолданылатын шикізаттың артықшылықтары да ескерілді.
Өнімдерді тиімді және жылдам өлшеу әдістері толығымен түсіндірілді.
Осы сапар мерзәмәнде тез арада бір қызметкер оқыту курсынан өттіп
тез және тиімді түрде өлшеуді үйренді.
Болашақта қолданыстағы материалдарды неғұрлым тиімді пайдалануға
болатыны туралы ақпарат берілді. Аталған кәсіпорынға бұрын өндірілмеген
шұжықтар мен қатар шұжықтардың мүлдем жаңа түрлері енгізілді.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндірістік технологияларды,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар:
Өндіріс туралы болашақта қолдануға болатын машиналар үлгісі туралы
кеңес берді.
Өндіріс жаңа орынға көшуді жоспарлауына байланысты, өндірісте
пайдалану үшін Түркиядан жабдықтарды жеткізудің тиісті нұсқалары қайта
қаралды.
Кәсіпорын иесімен жартылай дайын өнімді өндірі туралы бірқатар
жұмыстар жүргізілді.
Жаңа өндіріс бөліміне көшу алдында жаңа жайларда өндірістік
бөлімшені қалай тиімді түрде құру туралы ақпарат бердім.
Ет өндей бойынша жоғары сапалы шұжық өнімдерін өндіру үшін
қажетті жабдықтар мен шикізатты ұсынды.
Жаңа өнімдерді дәмдеудің жеке процесін жүргіздік. Көптеген адамдар
жаңа дәмді жақсы карсалды, компанияның иесі бұл өнім болашақта табысқа
қол жеткізетіндігін айтып кетті.
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Сондай-ақ альтернативті рецептілер мен ингредиенттер ұсынылды.

Сапаны бақылау

4. Қорытындылар, тұжырымдар және нәтижелер:
Техникалық қолдаудың арқасында өндірістің иесі кәсіпорынның белгілі
бір құндылығын арттырғанын және егер болашақта олар қажетті инвестициялар
тартатын болса, онда олар осы саладағы бәсекеге қабілетті болатынын атап
өтті.
56) Кәсіпорын: «Капсатаров О.К.» ЖК
Орналасқан жері: Қарағанды облысы, Қарқаралы ауданы, Егіндібұлақ ауылы.
Бағдарламаға қатысушы: Өмірзақ Капсатаров.
Кәсіпорын: Ет өнімдерін өндіру, жартылай фабрикаттарды өндіру.
Компанияға сараптамалық көмек қажет: Ет өнімдерін мен жартылай
фабрикаттар өндiрiсiнiң технологы қажет.
Сарапшылардың миссия өткізген мерзімі: 2018 жылдың 21 қыркүйек және 4
қараша аралығы
1.
Кәсіпорынның
проблемаларын
диагностикалау
және
сәйкестендіру:
Қарағанды облысы, Егіндібұлақ ауылында Балқантаудағы ет өңдеу
зауытында арнайы өндірістік алаңдар мен қоймаларға барылып бақылау
жүргізілді.
Өндірістік персоналмен кездесіп өнімдерді, сату арналарын, машиналар
мен жабдықтарды өндіру, сондай-ақ технологиялық жабдықтар туралы ақпарат
алынды.
2. Семинар / тақырып бойынша оқыту:
Тамақ өнімдерін өндіріде гигиена және тазалық сақтау ережелері туралы
ақпарат берілді.
Қолжетімді және қолдағы өнімдерді бағалау қарастырылды.
Өнімдерді дайындау кезінде алдын-ала қарастырылуы тиіс мәселелер
туралы ақпарат берілді.
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Шикізат пен жабдықты жеткізушілермен консультациялар өткізілді.
Болашақта қолданыстағы материалдарды неғұрлым тиімді пайдалануға
болатыны туралы ақпарат берілді.
Бұдан бұрын шығарылмаған шұжықтың жаңа түрі жасалды.
Өндіріс иесінің негізгі сұрағы: Шұжық массасы неліктен қатты болып
шығады?
Аталған сұрақ бойынша себептер түсіндірілді, сөйлесу барысында олар
май пайдаланбайтыны анықталды. Өндіру барысында сары май
қолданылғаннан кейін шұжық айтарлықтай жұмсақ әрі жақсы болатындығы
анықталды.
Өнімдерді неғұрлым ұзақ сақтау мерзімін ұзарту бойынша өнімдерді
дайындау бойынша зерттеулер жүргізілді.
Сақтау және жөнелту шарттары туралы ақпарат берілді. Сонымен қатар,
кросс-инфекциялық қауіптер туралы айтылған.
Бұл компания үшін толығымен жаңа өнімдер шығарылды. Бұл өнімдер
бұрынғыдан әлдеқайда жақсы екені анықталды.
Өндірілген өнімдер үшін балама рецепт бойынша толық ақпарат берілді.
Болашақта жартылай фабрикаттардың әртүрлі түрлерін өндіру үшін
пайдаланылуы мүмкін болжамды шикізат туралы да айтылады.
Технологтар шикізат пен өнімдерді тезірек өлшеудің үдерісіне үйренді.
Шикізатты өлшеудің бірнеше әдісімен үйренді.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндірістік технологияларды,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар:
Өндіріс туралы болашақта қолдануға болатын машиналар үлгісі туралы
кеңес берді.
Өндіріс жаңа орынға көшуді жоспарлауына байланысты, өндірісте
пайдалану үшін Түркиядан жабдықтарды жеткізудің тиісті нұсқалары қайта
қаралды.
Жаңа өндіріс бөліміне көшу алдында жаңа жайларда өндірістік
бөлімшені қалай тиімді түрде құру туралы ақпарат бердім.
Жоғары сапалы шұжық өнімдерін өндіру үшін қажетті жабдықтар мен
шикізатты ұсынды.
Келесідей ұсынымдар берілді:
өндірілетін өнімдегі дәмдеуіштердің әр түрлі комбинацияларын көқосып
және жаңа өнімді тұтынушыларға жаңа өнімді сынауға мүмкіндік беру қажет.
Рецепттер клиенттің сұранысы бойынша жасалуы керек, егер тұтынушыға
жаңа өнім ұнаса, кейін бұл жаңа өнімді өндіріді ұлғайтуға болады. Әрбір
рецепт нақты блакноттарға немесе компьютерге қатаң жазылуға тиіс.
Мүмкіндігінше жаңа өнімдер туралы күнделік жасау керек және сатылған
өнімдердің статистикасын жүргізу қажет, олар өдірішіге шамамен қанша және
қаншалықты өндірі екендігін анықтауға мүмкіндік береді.
4. Қорытындылар, тұжырымдар және нәтижелер
Техникалық қолдаудың арқасында өндірістің иесі кәсіпорынның белгілі
бір құндылығын арттырғанын және егер болашақта олар қажетті инвестициялар
тартатын болса, онда олар осы саладағы бәсекеге қабілетті болатынын атап
өтті.
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57) Кәсіпорын: «Коржын» ШҚ
Орналасқан жері: Каратобе ауданы, БҚО.
Бағдарламаға қатысушы: Муканов К.И.
Кәсіпорын: Ет өнімдерін өндіру, жартылай фабрикаттарды өндірумен
айналысады.
Компанияға сараптамалық көмек қажет: Ет өнімдерін мен жартылай
фабрикаттар өндiрiсiнiң технологы қажет.
Сарапшылардың миссия өткізген мерзімі: 2018 жылдың 29 қазан және 9
қараша аралығы
1.
Кәсіпорынның
проблемаларын
диагностикалау
және
сәйкестендіру:
«Коржын»,
кәсіпорнына келген соң
басқарушысымен ет өңдеу
орындары мен складттарына барып бақылау жүргізілді.
Өндірістік персоналмен жақынырақ танысып, кәсіпорындағы өдіріс
жағдайы толығымен қарастырылып сату арналарын, технологиялық жабдықтар
мен қандай делдалдармен жұмыс жасайтыны туралы және т.б. ақпарат алынды.

Жұмыс сәттері

2. Семинар / тақырып бойынша оқыту:
Жалпы мәліметтер шикізат түрлеріне және ет сапасының жіктелуіне
қатысты болды. Алғашқы сапа класы ретінде аяқтың бұлшықет массасынан ет
саналады, ал алдыңғы шілтерден ет екінші класс ретінде қарастырылады. Яғни,
жоғары сапалы және жемісті ет біріншікласс деп саналады. Сондай-ақ, «стейк»
пен «қабырға көзі» сияқты негізгі ет сапалары да көрсетілді.
Үшінші класс – малдың ішкі қабығынан алынған ет.
Аталған ет өнімдерінде ақуыз мен майдың әртүрлі мөлшері бар екендігі
түсіндірілді және бұл өнімді өндіруде ескерілуі кажет және қандай көлемде
аталған өнімдерді пайдалуға болатыны айтылды. Бұл өндірілетін өнімдегі ет
сапасы мен ақуызды және майдың мөлшерін реттеуге көмектеседі.
Жабдықтармен және персоналмен өндіріс қуаты бағаланып, өндірілетін
өнім сапасы мен әртараптандырылуы мүмкіндігі қарастырылды.
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Қолда бар жабдықтарды неғұрлым тиімді пайдалану мәселесі
талқыланды. Қызметкерлермен неғұрлым тиімді жұмыс істеу, қызметкерлерді
қалай ынталандыру керек, олармен қалай қарым-қатынас жасау керек екендігі
туралы мәселе қозғалды.

Жұмыс барысы

Қабырғаларды ұнтақтау кезінде қабырғалардан алынған ет жеткіліксіз
болғаны анықталды, бұл жай ғана бағалы етті жоғалту. Оларға ет қабырғасынан
толығымен қалай тазалау керектігі көрсетілді.
Рецептке май қосу ұсынылды, себебі бұл өнімнің сапасына ғана емес,
сонымен бірге етті өңдеуге арналған жабдыққа да оңай болатыны айтылды.
Қабырғалардан 5 см биіктікте пластиктің табақшаларына сақтау керек.
Тамақ өнеркәсібіндегі жалпы гигиеналық ережелер туралы хабардар болды.
Қызметкерлерді дамытуға қатысты бірқатар ұсыныстар берілді.
«Көлденең ластану» термині зиянды бактериялар мен вирустардың
ластанған бетінен басқа бетіне өтуі туралы мәліметтерден хабардар болды.
Вакуумдық жабдық дұрыс жұмыс істемеді, дұрыс емес өнімдер
шығарылды. Осыған байланысты жабдықтың дұрыс жұмыс жасауы туралы
сипаттамалар түсіндірілді. Жабдықты тексеру кезінде машинаның
температурасы жоғары болғаны анықталды, температураны төмендеттік.
Вакуумдық қондырғылардағы жабысқақ таспа ақауларын жойылды. Сарапшы
таспаны бекіту үшін айналып өту параметрлерін орындады.

Жұмыс барысы
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3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндірістік технологияларды,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар:
Жабдықтардың әрі қарай жұмыс істеуі үшін, ет бағытын дұрыс бағытта
бағыттау үшін темір роликтер пайдаланылды. Баспайтын болаттан қолдану
ұсынылды. Шикізат өнімдерін қатыру үшін жарамсыз контейнерлер
пайдаланылды.
Жаңа, неғұрлым озық жабдықтар ұсынылды.
Өнімнің нашарлауына жол бермеу үшін дайын өнімдерді вакуумда орау
керек екендігі қарастырылды. Вакуумдық өнімдерге арналған пакеттер
жарамсыз болғандықтан әрбір өнім үшін әртүрлі бумаларды пайдалану керек
және сапа жіктеуі де назарға алынуы керек екені туралы және қаптамалардың
өлшемі, қандай қалыңдығы, қандай материал болуы
туралы бірқатар
ұсыныстар берілді.
Қоймада ет өнімдері, сүйектер мен ішектер стандартқа сәйкес
сақталмаған. Қоймалардағы шикізатты сақтаудың қажетті әдістері туралы
ақпарат берілді. Сарапшы қоймада сақталатын майларды және тұрмыстық
жанама өнімдерді жеке сақтауды ұсынды.
Сарапшы: Шерифе Ырмак Гюней
Сарапшы - мұғалім-оқытушы, Монтессори әдісінің
маманы, өз саласында 16 жылдан астам. 2002 жылдан
бастап түрлі балабақшаларда, балабақшаларда жұмыс
істеді. Мектепке дейінгі білім, математикалық білім,
әлеуметтік-психологиялық дамуды бұзудың мектепке
дейінгі әдістері, мектепке дейінгі ережелер, қауіпсіздік
техникасы және сақтық шаралары туралы негізгі
білімдеріне арналған әртүрлі куәліктері бар.
Мамандығы: Психолог, М. Монтессори әдісі.
Консультация тақырыбы: М. Монтессориге дейінгі
мектепке дейінгі білім беру бағдарламаларын жетілдіру және енгізу. Қосымша
мектепке дейінгі білім берудің негізгі принциптері, бастауыш білім берудің
негіздерін оқыту, мінез-құлқымен балаларды тәрбиелеу, этикет ережелерін
үйрену. Мектепке дейiнгi психомоториканы дамытуды қолдау, мектепке дейiнгi
бiлiм берудi дамытуды қолдайтын оқыту әдiстерi.
58) Кәсіпорын: «Garnet Garden» ЖШС, «Umay» балабақшасы.
Орналасқан жері: Қызылорда қаласы
Бағдарламаға қатысушы: Ізден А.
Компания: Білім беру саласында қызмет көрсетумен айналысады.
Компанияға сарапшы көмек қажет: Мектепке дейінгі жастағы балаларды
және балалар мен жасөспірімдерді инклюзивті тәрбиелеудің қосымша маманы
қажет (М. Монтессори әдісінің маманы).
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Сарапшылардың миссия өткізген мерзімі: 2018 жылдың 29 қазан және 9
қараша аралығы
1.
Кәсіпорынның
проблемаларын
диагностикалау
және
сәйкестендіру:
«Umay» балабақшасының оқу орны мен педагогикалық ұжымының
жетекшісі сарапшыны құптап, сарапшылық миссияны жүзеге асыру үшін
барлық қажетті жағдайларды ұйымдастырды.
Сарапшы сараптама миссиясының басында мектепке дейінгі білім беру
ұйымы қолданатын мәселелер бойынша зерттеу жүргізді, оның барысында
оқытуды ескірген әдістемелер мен қағидаларға сәйкес жүргізетіндігі
анықталды.
Монтессори жүйесі балаларға барынша еркіндік пен жеке көзқарасқа
негізделген. Монтессори білімі жасөспірімдер мен балаларға арналған түзетутәрбиелеуден тұрады.
Балалар үшін жайлы аймақ құру үшін оқу бөлмесіндегі кестелер бөлме
шетінде жойылды. Мұғалімдер балаларға тренажер киюді сұрады.
Сарапшының айтуынша, алдымен балалар өздерінің энергиясын сарқып,
таңертең белсенді спортпен басталуы керек. Балалар үйірмеде тұрды, мұғалім
бұл шеңбердің ортасында қалды, сол себепті оған балалар назарын аудартты.
Ойын допты лақтыруға мәжбүр болды, балалар оны ұстап алды. Бұл жаттығу
балалардың үйлестіруін және назарын жақсарту үшін жүргізіледі. Осылайша,
балалар қарым-қатынас пен көңіл бөледі. Содан кейін балалар кесте бойынша
сабақтарды өткізді, онда үйірмелер жасалды, нысандар екі шеңбердің ортасына
қойылды, қосымша объектілердің мысалына (санына) сәйкес қаралды және
әрбір бала үстелде отыру әдісін өз бетімен орындады. Балалар жаттығуларды
қызығушылықпен орындады.
Осы және басқа да сабақтар, жалпы алғанда, мектепке дейінгі жастағы
балаларды оқытудағы білім беру мекемесінің проблемаларын диагностикалауға
мүмкіндік берді.

Басшылықпен ақылдасу процесі
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2. Семинар / тақырып бойынша тренинг:
Оқу үрдісінің шеңберінде сарапшы балалардағы психомоторлық
қызметтің дамуын қолдау мақсатында қозғалыстың күнделікті спорттық ісшараларын өткізу тәжірибесін енгізді. Сарапшы бұлшықеттерді дамыту үшін
секіруге байланысты қозғалыстарға артықшылық беру керек екенін атап өтті.
Топтық іс-шаралардың бірі балалармен түсті қағазды кесуге байланысты
болды. Осыдан кейін шағын кесектерге кесілген қағаз үлкен қапшықта
жиналды, содан кейін балалар қағаздың түсі мен оның түсіне көз жеткізді.
Сондай-ақ, симуляцияланған қар ойындары да болды, содан кейін балалар
бөлмені тазалауға жауапты болды.
Одан кейін 4 және 5 жастағы балалар қарапайым заттарды жинау
процесіне тартылды. Алма мысалдары балалардың үстелдерінде жасалды және
алма қосу үшін плюс таңба жасалды, бұл әрекет пластилинді қолдану арқылы
аяқталды.

Балалармен жұмыс барысы

5-6 жастағы балалар үшін Монтессори әдісі бойынша қызықты сабақ
өткізілді, ол математикалық қабілеттерді анықтауға қатысты болды. Үстелдер
ұнды суға батырылды, онда сандар жарқырау арқылы жазылды, онда балалар
сандарды тәртіппен реттеуге тура келді, содан кейін мүмкін болса, қосымша
немесе жинауды орындаңыз. Мұғалімдер балалар бұл іс-әрекетке ие
болғандығын және оны ұнататындығын атап өтті, себебі олар ерекше және
көңілді болды. Оқу үдерісіне бұрын қызығушылық танытпаған немесе оқытуға
қызығушылық танытпаған балалар да қатысқан. Сарапшы балаларға білезіктер
жасап, кішкентай жастағы балаларға ұсынылған балалар моншақтарын беруді
сұрады.
Консультациялар барысында бірінші сынып оқушылары үшін оқыту
әдістемесін оқыту үшін сарапшы мектепке барды. Болашақта сарапшы өз
әдісімен экспериментальды сабақ өткізді және сабақ өткізу әдістемесін, тесттік
тапсырмаларды шешуді және үй тапсырмасын орындауды көрсетті.
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Балалармен жұмыс барысы

Күнделікті негізде 2 жастағы жас топтары үшін қол мен көріністі
үйлестіруді жақсарту мақсатында ойындар өткізілді. 3 жастағы жасөспірімдер
тобы үшін сенсорлық моториканы дамыту және басқа да ойын әрекеттерін
дамыту үшін «сенсорлық және болжау» ойыны болды. 4 жастан бастап
Монтессори математикалық сыныптары астық немесе басқа да көлемді
материалдармен толтырылған геометриялық фигураларды қолданумен
жалғасты. Ол ұсақ моториканың дамуына сәтті әсер етті. 5, 6 жастағы балалар
тобы үшін бет әлпетін дамыту бойынша сабақтар өткізілді. Біз сондай-ақ
жұптасқан және толық емес заттарды тану үшін ойын сабақтарын өткіздік,
сабақтар музыкамен бірге топта өткізілді.
Оқу орнының жетекшісі оқытушылар мен мұғалімдердің қатысуымен
кездесу ұйымдастырды, олардың арасында оқытудағы кемшіліктер, сондай-ақ
оқытудың жаңа әдістері талқыланды. Сарапшы олармен бірге барлық
мәселелерді талқылады, қажетті кеңестер берді және тиісті консультациялар
берді. Ол түрлі жүйелер мен әдістерді енгізу арқылы мектепке дейінгі білім
берудің тиімділігін атап өтті, соның нәтижесінде болашақта қол жеткізілетін
балалар дамуына және жалпы білім беруге оң әсерін тигізеді.
Баланың білім алуына, оқуға қабілеттілігіне және оқуға дайын екендігіне
қатысты маманның көзқарасы қанағаттанарлық және жағымды болды, ол
балалардың жасампаздықтарын, ойынның әмбебаптығын және оның пікірінше
Монтессори әдісі мен жалпы мектепке дейінгі білімнің негізі болатын шынайы
сезімдерін атап өтті.
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Балалармен жұмыс барысы

3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндірістік технологияларды,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар:
Сарапшының айтуынша, оқу орнының оқытушылары мен әдіскерлерінің
біліктілігін үнемі жетілдіру қажет, олар үшін арнайы тренингтер мен
семинарлардан өту қажет, бұл олардың кәсіби деңгейіне ғана емес, оқу
орнының қызметіне де оң әсерін тигізеді. Мектепке дейінгі және бастауыш
білім беру жүйесін жетілдіру балаларды оқыту үдерісіне сәттілік әкеледі.

Балалармен жұмыс барысы

Бұдан басқа, сарапшы балаларға қажетті спорттық элементтері бар ойын
алаңын құру туралы ұсыныс енгізді, онда балалар белсенді түрде қатыса алады,
энергия жұмсайды және жұмсайды, сондай-ақ, музыкалық қабілеттерін
дамытуға арналған ойындарға назар аударуға кеңес берді.
Оқу орнының жетекшісі сарапшы жүргізген миссияны, сарапшының
өзіндік дағдысы мен тәжірибесін, балалардың оқу үрдісіне елеулі үлес
қосатындығын жоғары бағалады. Профессор-оқытушылар құрамы мен команда
сонымен бірге сарапшының кәсіптік іс-әрекетін және оның ұсынған әдістерін
жіті қалдырды, ол оқу орнының бағдарламасын жақсартуға мүмкіндік береді.
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Сарапшы: Владимир Миненков

Мамандығы: кескіндеме жұмыстарын сапалы бақылайтын көрнекі
инспектор.
Консультация тақырыбы: «Орал трансформатор зауыты» ЖШС-де
қолданылатын жұмыс процесін ұйымдастыру және түзету, жабынды сапасын
бақылау, өнімдерді енгізуді бақылау, көрнекі техникалық процесті түзету және
қосу, лак-бояу материалдарына қойылатын талаптар (лак-бояу материалдары).
59) Кәсіпорын: «Орал трансформатор зауыты» ЖШС
Орналасқан жері: Орал қаласы, БҚО
Бағдарламаға қатысушы: Сауранбаев А.Н.
Компания: Электр жабдықтарын (трансформаторларды) өндіруді жүзеге
асырады.
Компанияға сарапшы көмек қажет: Кескіндеме трансформаторларын
кескіндеу процесін құру үшін техникалық маман қажет.
Сарапшылардың миссия өткізген мерзімі: 2018 жылдың 22 қазан және 2
қараша аралығы
1.
Кәсіпорынның
проблемаларын
диагностикалау
және
сәйкестендіру:
Кәсіпорын келгеннен кейін сарапшы менеджмент пен қызметкерлермен
кездесулер өткізді. Кейіннен зауытта бояу алаңын тексеру жүргізілді.
Техникалық директормен сұхбатында кескіндеме сызығы мен кескіндеме
қызметінің келесі негізгі мәселелері анықталды:
- көрнекі техникалық процесті реттеу және қосу;
- ISO 2409-1992 стандартына сәйкес қаңқа пленка әдісімен адгезияны
өлшеуді нақтылау;
- бояу алаңдары үшін бояулар мен лактар жасау және дайындау
(технологиялық процесті көрсету);
- ISO 8501-1998 сәйкес лак-бояу материалдарын қолданбастан беткі
тазалықты бақылау әдістері;
- Бояулар мен лактардың нақты тұтыну мөлшерін анықтау;
- бояу алаңы жағдайында жабдықтарды орнату;
- жаңа бояуларды таңдау бойынша техникалық талаптарды
қалыптастыру;
- пневматикалық бүрку үшін бояу жабдығын таңдау.
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2. Семинар / тақырып бойынша тренинг:
Консалтингтік
қызметтерді
ұсыну
шеңберінде
сарапшының
басшылығымен кәсіпорын қызметкерлері адгезияны (жабысқақ, ілінісу), ТСП
және трансформаторлық майға төзімділікті анықтау үшін визуалды сынақтар
жүргізу үшін плиталарды бояйды.
Болашақта, бояуға арналған пластинкаларда сайттың шебері мен
кәсіпорынның басқа қызметкерлері үшін торларды кесу әдісін қолдана отырып,
адгезиялық сынақтар өткізілді. Сарапшы бұл операцияны бояу мен лакерлердің
жаңа партиясын (кіруді бақылау) алуымен жүзеге асыруды ұсынды.
Сарапшы жұмыстың сапасын анықтау үшін кескіндеме саласындағы
суретшілердің жұмысын қадағалады. Нәтижесінде бояу жабдығын, атап
айтқанда, бүріккіш пистолетті, бояу қысым резервуарын орнату кезінде қателер
табылды. Кейіннен сарапшы мұндай құралдар мен жабдықпен дұрыс жұмыс
істеу туралы егжей-тегжейлі нұсқаулар берді.

Компанияның техникалық директорымен бірге зауыттың барлық бояу
өнімдері сақталған қоймаға тексеру жүргізілді. Тексерудің қорытындысы
бойынша сарапшы лак-бояу материалдарын сақтаудың тиісті ережелері мен
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рәсімдеріне толығымен сәйкес келгенін және ешқандай қосымша шараларды
талап етпейтінін атап өтті.
А және В компоненттерін араластыруға қойылатын талаптарға сәйкес
қажет болған кезде сарапшы шеберлерге жұмыс үшін 2К бояу материалдарын
дұрыс дайындауға арналған тренинг өткізді. Зауыт менеджменті сарапшы
жүргізген үлгілі оқытуды жоғары бағалады, өйткені көрнекі тренингтер
кәсіпорынның болашақ жұмысында оң тәжірибе мен нәтижелерге қол жеткізді.
Аяқталған бетіне қолданылатын композиттік құрамдардың әдістерін
жетілдіру аясында сарапшы кескіндеме алаңына жақын орналасқан стендте
орналастырылған технологиялық процесті дайындауға кірісті. Сайт шеберімен
және суретшілермен танысып, кейінірек жұмыс үрдісіне енгізілді.
Миссия күндерінің бірі ISO 8501-1998 стандартына сай қолданар
алдында тазалықты бақылаудың иллюстрациялық әдісіне арналды. Сарапшы
мұны техник пен сайттың шебері үшін өткізді, онда бояулар мен олармен
байланысты өнімдерді қолданбас бұрын бет тазалығын визуалды бағалау
жүргізілді. Алдыңғы жабындылар толық жойылғаннан кейін беттерді бояуға
арналған әдістемелер қарастырылған.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндірістік технологияларды,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар:
Кәсіпорынның басшылығымен сарапшы кеңес беру барысында
техникалық директор мен бас инженердің қатысуымен бояу және лак
өнімдерінің пилоттық партиясын бірлесіп сынау жүргізілді.
Тестілердің нәтижесінде сыналған бояулар мен лактар (алкилді негізде)
«Орал трансформатор зауыты» ЖШС техникалық талаптарына сәйкес келмеді.
Сарапшы сәйкессіздіктер туралы есеп дайындап, зауытты басқаруға тапсырды.
Кәсіпорын болашақта зауыт басшылығымен келісілген жаңа бояулар
мен лактарға техникалық талаптар қойылды.

Сарапшы
миссиясының
нәтижелері
бойынша
консультант
қызметкерлердің (суретшілердің), тренинг бойынша магистр және технологпен:
өздерінің дағдылары мен әдістерін нығайту мақсатында тестілеу, жабдықтарды
орнату және басқа жұмыстармен қысқаша кездесу өткізді.
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Компания басшылығы мен қызметкерлері зауыттың өндірістік
қызметіне оң әсерін тигізетін сарапшы ұсынымдарын қанағаттанарлықпен
қабылдады және кескіндеме алаңының өнімділігін арттыру үшін одан әрі
технологиялық іс-шараларды жүргізуге дайын.
Сарапшы: Хасан Саргын
Сарапшы нан пісіру өнеркәсібіндегі 27 жылдан астам
тәжірибесі бар. Түркиядағы қонақ үйлермен жұмыс істей
бастады, сонымен қатар Туризм министрлігінде сабақ
берді. Соңғы жылдары ол әртүрлі мейрамханалар, қонақ
үйлер және кәсіпкерлерге үйретіп, кеңес берді. Өткен
жылы 116 түрлі тағамдарды әлемдік ас үйінде көрсетті.
Тамақтану және қызмет көрсетудің әр түрлі
салаларында.
Мамандығы: мейрамхана менеджері және аспазшы.
Консультация
тақырыбы:
жұмыс
процесін
ұйымдастыру, жаңа өнімдерді қалыптастыру, сапаны бақылау және маркетинг,
мейрамхана өндірісі саласында бизнес консалтинг.
60) Кәсіпорын: «Абдрахманова» КҚ («Жасмин» қонақ үйі)
Орналасқан жері: Атырау қаласы
Бағдарламаға қатысушы: Абдрахманова А.С.
Кәсіпорын: қонақ үй және мейрамхана бизнесі, туризм, азық-түлік өндірісі.
Компанияға сараптамалық көмек қажет: басқаруды ұйымдастыру,
кадрларды дайындау, өнім сатылымы және маркетинг бойынша сарапшының
кеңес беруі қажет.
Сарапшылардың миссия өткізген мерзімі: 2018 жылдың 8 және 19 қазан
аралығы
1.
Кәсіпорынның
проблемаларын
диагностикалау
және
сәйкестендіру:
«Жасмин» үш жұлдызды қонақ үйі қала орталығында орналасқан және
стандартты санаттағы 12 бөлмеден тұрады. Қонақ үй кешенінде тәулік бойы
қабылдау және еуропалық және шығыс тағамдары бар «Жасмин»
мейрамханасы бар, онда таңертең континентальды таңғы ас беріледі.
Сарапшы миссия кезінде қонақ үй кешенінің және мейрамхананың
жұмысымен танысты, онда келесі қорытындыға келді:
- мейрамхананың мәзірінде ұсынылған тағамдар мен сусындар өте аз,
бірақ, сарапшының айтуынша, мәзір әртүрлі болуы керек;
- мейрамхананың ас үйі барлық қажетті жабдықпен жабдықталған;
- жаңа стандарттарды және технологияларды қолдану арқылы қонақүй
бөлмелерін тазарту ережелерін жақсартуға болады;
- жалпы алғанда, жиһаздар мен бөлмелерде және ванна бөлмелеріндегі
басқа да атрибуттар қонақ үй бизнесі стандарттарына сәйкес келеді;
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- Қонақ үйдің ішкі көрінісі таза және таза, бірақ сіз залды және
мейрамхананы жаңа гүлдермен безендіре аласыз, бұл интерьерге нақтылау
әкеледі.
2. Семинар / тақырып бойынша тренинг:
Алғашқы күні сарапшы таңертең таңертең мейрамхананың қалай жұмыс
істейтінін байқап, содан кейін мекеме басшылығымен таңғы ас мәзіріне және
тұтастай мейрамханаға қалай өзгерістер енгізу туралы қысқаша кездесу өткізді.
Диалогтан кейін мейрамхананың мәзірі мен Таңертеңгі таңертеңгі таңғы
ас мәзірі реттелді. Сарапшы жергілікті асхананың ерекшеліктерін және
нарықтағы өнімдерді ескере отырып, таңғы ас жасау үшін керекті өнімдердің
тізімін анықтады, себебі кейбір арнайы ингредиенттер жай сатылымда болмады
және мәзірге қосылмады. Аймақ жақсы дамыған балық өнеркәсібімен танымал
болғандықтан, мейрамхананың мәзірінде еуропалық асхананың жаңа
тағамдары, сондай-ақ тағамдар мен салаттар бар.
Асүйде аспаздарға жаңа ыдыс-аяқтарды дайындау және керекті сандағы
өнімдерді пайдалану, сондай-ақ тағамдарды қажетті күтім жасау және сақтау
бойынша тренинг өткізілді. Сарапшылардың пікірінше, ас үйдің кеңістігін
ыстық тағамдарды, салқын тағамдарды, құрғақ азықтарды және ет пен балық
тағамдарын сақтауға арналған бөлімдерге бөлуге болады.
Сарапшы миссиясы кезінде мекемені басқару маманға банкет мәзірін
дайындау ережелері мен оның қызметі туралы кеңес беруді сұрады, өйткені
қонақ үй кешенінің мейрамханасында жиі кездеседі, олар белгілі бір табыс
әкеледі және оны жақсартады, оны кеңейтеді немесе жалпы жаңартады. Осыған
байланысты, сарапшы банкеттік үстелге қызмет көрсету және безендіру
ережелері бойынша қызметкерлерге қысқаша оқытуды өткізді, сондай-ақ
менеджмент пен шеф-менеджердің пікірін ескере отырып, іс-шараларға
арналған мәзірді толықтай жаңартты, осындай іс-шараларға арналған жаңа
тағамдар, тағамдар мен десерттерді енгізді. оны мұқият әзірлеген.

Жұмыс барысы
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3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндірістік технологияларды,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар:
Сарапшы қызметкерлердің азық-түлік сақтауға арналған дәстүрлі суық
бөлмелерін пайдаланатынын атап өтті. Дегенмен, маманның айтуы бойынша,
қонақ үй кешенінің мейрамханасында бір шағын көлемді тоңазытқышты
пайдалануға енгізу қажет, ол электр қуатын және ас үйді сақтауға мүмкіндік
береді.
Сарапшылардың пікірінше, қонақ үй кешенін және мейрамхананы
тазартуда кейбір жақсартулар жасалуы мүмкін, ол үшін ол тазалауға арналған
арнайы жабдықты, мысалы, шелектер және басқа да тазартқыш құралдармен
қызмет көрсету арбаларын сатып алуды ұсынды. Осылайша, қонақ үй кешені
қызметтерді жақсартады және қонақтар мен клиенттерге қонақ үй қызметтері
мен қызметтерінің нормативтік стандарттарын арттырады.
Осылайша клиенттерге ұсынылатын мәзірдің алуан түрлілігін жақсарту
және қонақ үй кешенінің кейбір қызметтерін тазарту жағдайында жақсарту
арқылы бұл стандарттар келушілер мен қонақтарды қосымша тартуға, тиісінше,
қонақ үй кешенінің тиімді тиімділігіне оң әсерін тигізеді.
Сарапшы қонақ үй кешенінің басшылығын және қызметкерлерді
қонақжайлылығы үшін алғысын білдірді.
61) Кәсіпорын: «Әлибаева» ЖК
Орналасқан жері: Қарағанды облысы, Жайрем қаласы
Бағдарламаға қатысушы: Әлибаева С.А.
Компания келесі қызметтермен айналысады: Қонақүйде қызмет көрсету.
Компанияға сарапшы көмек қажет: Қызмет көрсету секторында және қонақ үй
бизнесі саласында жаңа дағдыларды алуда, кәсіпорынның кірісін ұлғайтуға
кеңес беру қажет.
Сарапшылардың миссия өткізген мерзімі: 2018 жылдың 8 және 19 қазан
аралығы
1.
Кәсіпорынның
проблемаларын
диагностикалау
және
сәйкестендіру:
Сарапшы Қарағанды облысының Жайрем ауылында отбасылық бизнес
болып табылатын шағын қонақ үй кешенінде болды. Жолдың жанында
(сегізінші) екі қабатты екі орындық, газ станциясы және 20 орындық шағын
кафесі бар екі қабатты мекеме орналасқан.
Компания басшысы сарапшыны қонақ үй кешенінің жұмысымен
қысқаша таныстырды, оның қорытындысы бойынша сарапшы келесі
қорытынды жасады:
- мекеменің ас үйі толыққанды тағамдарды өндіру үшін қажетті
жабдықпен жеткілікті жабдықталмады. Негізгі маманның пікірінше, егер
кәсіпкер ағымдағы асүйлік жабдықпен қоғамдық тамақтандыру қызметін
көрсете берсе, бұл қонақ үй және мейрамхана бизнесін дамыту үшін
жеткіліксіз.
- ешқандай мәзір жоқ;
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- аспазшы (ас) жұмысының стандарттарын білмейтін, кем дегенде,
қолайлы аспаз болған жоқ.
2. Семинар / тақырып бойынша тренинг:
Алдымен, өндірістік бөлімде керекті мәзірді енгізу үшін сарапшы
тартылған аспазды әртүрлі ыдыс-аяқтарды дайындау үшін дайындады, бұл
жұмыс дәмін толығымен дайындау үрдісін жазады. Бұдан басқа, сарапшының
басшылығымен ол барлық жұмыс процестерін есте сақтау үшін өзі дайындады.
Осылайша,
тәлім-тәрбиеші
шеф-менеджердің
күнделікті
жаттығуларында, қонақ үй кешенінің қонақтарына қауіпсіз түрде ұсынылатын
үлгі мәзірі басталды. Сонымен қатар, мәзірді құрастырған кезде, сарапшы
компания басшысының және тағамға қызмет көрсететін клиенттердің басты
артықшылықтары менюге қосылатындай пікірін ескерді.

Даму процесінде сарапшы, көптеген клиенттерді құрайтын жергілікті
келушілердің назарын ескертіп, мәзірге қосылған ет ингредиенттерінің үлкен
мөлшерін тағамдарды жақсы көретіндігін атап өтті.
Сарапшы аспазшыларға бірнеше шығыс тағамдарын және түрік тәтті
сүтті десерттерін дайындады, олар тұтынушыларға сұранысқа ие болды. Кебу
үшін ет тартуға және тамақтандыруға, сондай-ақ қонақтарға дұрыс қызмет
көрсетуге арналған курстар өткізілді.
Официарлар үшін сарапшы клиентке жылдам қызмет көрсету ережелері,
сондай-ақ қонақ үй индустриясында қажетті санитарлық-гигиеналық
нормаларды сақтау бойынша тренинг ұйымдастырды.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндірістік технологияларды,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар:
Сарапшының негізгі ұсынысы, тартылған аспазшыны әрі қарай үйрету
немесе шебердің дағдысы немесе тиісті білім беруі болып табылады, өйткені
сарапшының ескертулеріне сәйкес, бизнестің қаншалықты маңызды болса да,
компанияда тұрақты клиенттердің көп саны бар.
Бұған қоса, жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, сарапшы
мекеменің басшысына мезгіл-мезгіл мәзірін жаңартуды ұсынды, бұл қосымша
клиенттерді және келушілерді тартуға тиіс.
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Сарапшының маңызды ұсынысы асхана бөлмесін қажетті құралжабдықтармен жабдықтау тұрғысынан берілді, өйткені кәсіпорында өндірілген
өнім қонақ үй бизнесі табысын арттыру үшін жеткіліксіз болды.
Компания басшысы сарапшының барлық кеңестерін мақұлдады,
сарапшы кеңес беру және оқыту нәтижесінде компания сервистік және
қонақжайлық индустриясында жаңа білім мен дағдыларды алды, ол бірте-бірте
жүзеге асыруға тырысады.
Сарапшы отбасылық бизнестің дамуына көмектескеніне қуанышты
екенін атап өтті.
Сарапшы: Халит Байрак
Сарапшы балық шаруашылығындағы жоғары білім
дәрежесіне ие 6 және Түркияның СДУ университетінде
балық шаруашылығы кафедрасының доценті. Су балық
шаруашылығындағы инженер ретінде жеке секторда
практикалық тәжірибесі бар. Сонымен қатар ол жеке
өндірістік фирмалармен кеңесіп, жұмыс істейді.
Мамандығы:
Балықшы,
мәдени
балықтар
мәдениетінің доценті.
Консультация тақырыбы: жұмыс процесін басқару,
сапаны
бақылау
және
маркетинг,
балық
шаруашылығындағы бизнес-консалтинг.
62) Кәсіпорын: «Tengri-fish» ЖШС
Орналасқан жері: Алматы облысы, Шонжы ауданы
Бағдарлама мүшесі: Ялкунжан Юнусов
Компания айналысады: балық өндірісі
Компанияға сараптамалық көмек қажет: Технолог (1) түйіршіктелген және
экструдталған балық аулауды қажет етеді. Кәсіпкердің пікірінше, тіпті ресейлік
жабдықтардың қатысуымен шетелдік мамандар қажет (Германия, Түркия,
Израиль), өйткені олар осы жабдықтың ерекшеліктерін біле алады; (2) балық
өңдеу (ихтиолог немесе балық фермер). Телапия мен африкалық латыштар
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өсірілетін жылу көздері (құдық) арқылы берілетін балық дүкенімен
жабдықталған.
Сарапшылардың миссия өткізген мерзімі: 2018 жылдың 19 қыркүйек және 2
қазан аралығы
1.
Кәсіпорынның
проблемаларын
диагностикалау
және
сәйкестендіру:
Шонжы ауданында орналасқан Арасан учаскесі жылы су балықтарын
өндіруде маңызды әлеуетке ие. Ең бастысы, бұл жер әлемді балық
шаруашылығының осы түрін сақтау жолын көрсете алады. Дегенмен, төменде
келтірілген факторлар осы әлеуетке кедергі келтіреді:
1. Асыл тұқымды балықтарға техникалық қызметкерлердің тәжірибесі
мен білімінің жетіспеушілігі;
2. Балық өндірісіне инвестиция салатын кәсіпкерлердің жетіспеушілігі;
3. жабық жүйе құрылымдарын пайдаланбауына байланысты өнімділіктің
үлкен жоғалуы;
4. Асыл тұқымды балықтардың дағдыларын меңгермей, оларды
азықтандыру;
5. Адамдардың пікірлері: «Біз әлемнің кез-келген елінен кез-келген тірі
жануарларды мемлекеттік рұқсатсыз импорттай аламыз».
Компания туралы және алғашқы әсерлер туралы кейбір ақпарат:
«Tengri-fish» ЖШС Алматы облысы, Шонжы ауылында орналасқан.
Арасан аймағында орналасқан компания жер асты көзінен суда телапияның
түрлерін және африкалық сиырларды өсіреді.
Балық шаруашылығының жаңа серпініне ие болуына байланысты,
Тенгрифиштегі балық өсіруге арналған бизнес құрылымы мен бассейндері осы
кәсіпорынның дамуының бастапқы кезеңінде табысты деп танылды, бизнесменеджмент қызметкерлері одан әрі дамуға дайын.
Кәсіпорын балық өндіретініне қарамастан, атқарушы персоналдың
орташа деңгейлі балық аулау туралы ақпарат жеткіліксіз екендігі және
көршілес елдерден алынған тәжірибелерді пайдалану фактісі болғанымен,
өндірістің сәтті дамуы үшін жеткіліксіз.
Жұмыстың оң нәтижесіне қарамастан, мысалы, зиянды газдарды судан
шығару, пайда табу үшін кейбір кедергілер бар, атап айтқанда, бассейндерді
жобалау дұрыс жасалмаған. Дегенмен, өндіріс менеджері кейбір өзгерістермен
жағдайдың жақсарғанына сенімді.
Сарапшы «тазалау» деп аталатын бассейндердің түбін тазалау нашар
орындады, бұл кәсіпорынның жұмысына теріс әсер етеді.
Айта кету керек, кәсіпорында судың көлемі мен сапасы қажеттілік
тұрғысынан өте жақсы деңгейде. Жабдықтар мен басқа да нысандар өндіріс
үшін жарамды.
2. Семинар / тақырып бойынша тренинг:
Жүзу бассейнінің дизайны мен іскерлік жоспары: тренинг барысында
қажетті бассейн дизайны, су сапасы және кәсіпорынның жоғары өнімділігіне
кедергі келтіретін кемшіліктер байқалды. Бұдан басқа, инвестициялық
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мәселелер қаралды және кәсіпорынды жобалау және басқару туралы қосымша
ақпарат берілді.
Судың сапасы: судың мөлшері, сондай-ақ судың сапасы маңызды
фактор болып табылады, сондықтан жер асты суларын пайдалану ұсынылды, ол
мыналарды қамтиды: газдарды кетіру, аэрация және судан кейбір қатты
заттардың алынуы. Өндірістегі болашақ өзгерістердің барлығы сайтта
көрсетілді.
Жабық жүйе схемалары: үлкен шығындарды талап етпейтін кейбір
өзгерістермен жүйе жабық жүйеге айналып, өнімділікті екі есе ұлғайта
алатындығы туралы хабардар болды, бірақ техникалық өндіріс персоналы
олардың тәжірибесіне және су мөлшеріне сүйеніп, осыған мүдделі емес
Сарапшылардың пікірінше, шығындарға әкелуі мүмкін.
Балықты азықтандыру және өсіру: компанияның қызметкерлері
Ресейден, Таиландтан және Тайваньдан асыл тұқымды өсіру үшін тірі
ресурстарды әкелетінін айтты. Сарапшылардың пікірінше, осылайша әкелінетін
балықтардың кез-келген түрлері бұл елдердің ауруларын тасымалдаушы болуы
мүмкін, бұл Қазақстанға өндірістің одан әрі дамуына және импортына қауіп
төндіреді.
Өсімдік өнімдері мен оның сапасы: балықты өндіруде, бағаның шамамен
70% -ы құрайды. Компанияда жеке жеткізілім жүйесі бар және оны өндіреді.
Азықтардың сапасы нашар, құрал-жабдыққа байланысты гетерогендік түрдегі
кемшіліктерге байланысты байқалды. Сарапшыға балық аулауға арналған
бастапқы шикізат, қоректік заттарға арналған балықтың қажеттілігі, сондай-ақ
азықтандыру әдісі ұсынылды.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндірістік технологияларды,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар:
Сондай-ақ сарапшы миссиясының құрамында, Pattaya Agricaltural,
EcoPark Turizm кәсіпорындары, сондай-ақ салада жаңа кәсіпорындар болып
табылады. Бұл кәсіпорындар болашақта даму үшін инвесторлардың қолдауына
мұқтаж. Осыған байланысты балық шаруашылығындағы жобалау мен
өнімділікке қатысты барлық маңызды аспектілер ұсынылды.
63)Кәсіпорын: «Aral» сервистік сатып алу орталығы» ЖШС
Орналасуы: Арал, Қызылорда облысы
Бағдарламаға қатысушы: Н.Ә. Әімбетов
Компания жұмыс істейді: балық өнімдерін өндіру және өңдеу.
Компанияға сараптамалық көмек қажет: ол жемшөп өндірісі мен жас балық
өсіру технологиясын қажет етеді, сондай-ақ Қамбаш және Домалақ көлдерінде
асыл тұқымды балықтар үшін техникалық-экономикалық негіздемені
дайындауға маман.
Сарапшылардың миссия өткізген мерзімі: 2018 жылдың 15 және 26 қазан
аралығы
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Кәсіпорынның сыртқы келбеті

1.
Кәсіпорынның
проблемаларын
диагностикалау
және
сәйкестендіру:
Компаниямен танысу және алғашқы әсерлер:
Арал қаласындағы «Эко балық» Қызылорда облысындағы балық
өнімдерін өндірумен айналысады. Компанияның иесі - Әділбек Әйімбетов.
Компания Арал аймағының орталығында орналасқан және көксерке мен тұқы
тәрізді балықты өндірумен айналысады.
Халықаралық фирмалардың стандарттарына сәйкес нысандар жылына 2
мың тонна көксерке шығарады, бизнес-нысанда балықты сақтауға арналған
тоңазытқыштар бар, онда барлық сақтау ережелері сақталады.
Екі жақты кездесулерде кәсіпкерлер аң аулайтын табиғи жағдайларда
балық аулауға міндетті екендерін айтты. Сондықтан табиғи жағдайларда балық
өсіру қажет. Барлау жұмыстары Арал теңізіндегі Камбаш көлінде, жаңа Арал
көлі, Домалақ көлі және оның айналасында жүргізілді.
Сонымен қатар, маман Израиль кәсіпкері салған Камбаш көлінде
балдыркөк зауытында болды. Сарапшы зауыт лейкаларды көлдерде ұстап
отырғандығын атап өтті, ол тиімсіз болып саналады және балықтардың өмір
сүру деңгейі өте төмен болады.
Компания Қамбаш көлінің айналасында шамамен 20 гектар жерді сатып
алуды және жартылай бақыланатын жағдайларда балық өндіруді жоспарлап
отыр. Бұдан басқа, балық аулауға жоспарланған Домалақ көлінің маңында 180
гектар жерді жалға берілді. Бұл өндіріс үшін сарапшы жүргізілген жұмыстарды
қарап, өнімді өндірудің егжей-тегжейлі жоспарын ұсынды және өндірісті
ұлғайтты, ол сынақ өндірісі ретінде Қамбаш көлінде балық аулауды
ұйымдастыруды ұсынды. Кәсіпкер Арал теңізі маңында балық аулау және
балық аулау мүмкіндіктері туралы мәселені талқылады, онда сарапшы ықтимал
өндіріс жоспарын қарастырды.
2. Семинар / тақырып бойынша тренинг:
Сарапшы Камбаш, Домалақ және Арал көлдерінде тұқы мен көксерке
өндіру, сондай-ақ қажетті материалдар мен жабдықтарды өндіру бойынша
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кәсіпорындардың басшыларымен бірге бизнес-жобаларды талқылады және
ұсынды. Ауа райы жағдайларына және судың температурасына сәйкес ықтимал
өндіріс жоспары қаралып, дайындалды.

Жұмысшылармен бірге

Судың мөлшері мен сапасы ферма шаруашылығының негізі болып
табылады. Осыған байланысты көлдерді электр қуатымен су тарту арқылы
тоғандарды толтыру оларды пайдалану шығындарын арттырады. Балықтың
жылдам өсуі үшін тоғандарға тұщы суды енгізу керек, ал кейбір азық түрлерін
алу керек. Судың сапасы, балықтың мөлшері мен жемшөпті тұтыну арасындағы
қарым-қатынас бойынша оқыту курсы өткізілді.
Сарапшы жас балық түрлерін және олардың ұрпағын өсіру және оларды
өсіру үшін жағдайларды талқылады, онда олар жобаның ықтимал құрылысын
қарастырды, онда материалдар бассейндерде тиісті сақтау үшін көлдерден
тиісті операциялардан кейін алынатын болады. Асылдандыру уақытына
жеткенде қажетті өңдеуді жүзеге асырып, балықты алып тастау керек. Сондайақ, Камбаш ауданында хакиеймен ынтымақтастық орнату ұсынылды.
Өсімдіктерді өндіру мәселесі, сондай-ақ оның сапасы туралы мәселені
қараған сарапшы кәсіпкерлердің пікірі бойынша олар Алматы қаласынан
немесе Оралдан алуы мүмкін бизнес-жоспар шеңберінде қажетті азықтарды
және олардың қасиеттерін белгіледі.
Кәсіпкердің айтуынша, көксерке өндірісі азайып, балық өндіру көлемі де
азаяды. Бұл жағдай өңірде браконьерліктің өте жоғары түрі бар, бұл балық
өндірудің төмендеуіне әкеледі. Желтоқсан айында мұздың қалыңдығы 50-80 см
болатын болса, Арал теңізі аймағында балық белсенділігі төмендейді.
Сарапшының айтуынша. Кейбір аулаудың әлеуеті бар, бірақ ол кейбір
инвестицияларды қажет етеді.
3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндірістік технологияларды,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар:
Арал өңірінде табиғи және жартылай бақыланатын және толығымен
бақыланатын балық өндірісі үшін өте маңызды әлеует бар. Аймақта табиғи
көлдер үшін балық аулау арқылы бар аңшылық өнімдерін қолдауға, сондай-ақ
акваториямен аймақтың әлеуетін толық көлемде пайдалануға болады.
Балық аулау қызметі мемлекеттік деңгейде қолдау көрсетілсе де, ол бұл
бизнесті жүзеге асырып, акватория мәдениетіне инвестиция және өндіріс
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ұсынады. Әлемнің барлық аймақтарында Aqua мәдениеті ғылыми-зерттеу және
өндіріспен қамтамасыз етіледі.
64) Кәсіпорын: «Тілекші» ЖШС
Орналасқан жері: Атырау қаласы
Бағдарламаға қатысушы: Ахметов О.М.
Компания айналысады: балықты өндіру.
Компанияға сарапшы көмек қажет: балық өсіру және өңдеу бойынша
сарапшы қажет.
Сарапшылардың миссия өткізген мерзімі: 2018 жылдың 29 қазан және 9
қараша аралығы
1.
Кәсіпорынның
проблемаларын
диагностикалау
және
сәйкестендіру:
Кәсіпорын: «Тілекші» ЖШС
Компания Атырау қаласының орталығында орналасқан. Тұтынушы
балықты сақтау және салқындатқыш қоймалардан ұстайды. Кәсіпорынның жыл
сайынғы өндірісі 2500 тоннаны құрайды, сонымен қатар, суық мұздатудан
басқа, компания да мармелеу әдістерімен айналысады.
Екі жақты кездесулер барысында компания Жайық өзенінің жағасында
20 га жер сатып алып, тұқы балықты өсіруді жоспарлаған. Сарапшы бизнесжоспарды құру туралы қажетті ақпаратты ұсынды.
Аймақтағы балық өндірісіне жалпы шолу жасау үшін басшылық балық
аулау және аквакультура саласындағы өндірістік әдістер қарастырылған басқа
балық шаруашылығына сараптық сапар ұйымдастырды.
Кәсіпорын: Caspian Fish
Компания Құрманғазы ауданында, Қазақстанның шекара маңында
орналасқан Волга өзенінің маңында орналасқан. Компания жылына 2500-3000
тонна балықты салқындатылған қоймалардағы салқындату әдістерін қолдана
отырып, ауқымды өндіріс болып табылады. Егін жиналған балық, негізінен,
тұқы (садақ), лотос, сондай-ақ көксерке (шортан).
Балықтың осындай мөлшерін өндіру үшін компания қажетті
қайықтардың және шағын кемелер паркін, сондай-ақ, компания ұсынатын
мұзды жүйе үшін мұзды пайдаланатын балық қоймаларын ұстайды, ал қалған
балық 2-3 күннен кейін осындай қоймаларда сақталады, содан кейін ол
кәсіпорынға жеткізіледі. Бұған қоса, компания көктемде кептірілген
балықтарды шығарады.
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Жұмыс барысы

Бұл кәсіпорын Волга өзенінің аумағында балықты алудың үлкен
мүмкіндігіне ие. Біріншісі - балық шаруашылығының аумағы. Волга өзенінің
аумағында, сондай-ақ, өзенде судың төменгі деңгейінде болған кезде, балық
өсіру үшін каналдардан су бар тоғандар жасау және салу жоспарлануда.
Экологиялық таза балықты өндіру үшін жасанды тоған құру кезінде бір
гектардан 600 кг тұздықты, таза, тұщы суды және жемді пайдалану арқылы 5-10
тонналық балық өнімділігі мүмкін.
Волга өзенінің филиалдарын аралап жүрген кезде олардың балық
шаруашылығына қатысты жеке сұрақтары туындады, содан кейін осы мәселе
бойынша кейбір дәлелдер жарияланды. Кейінірек Волга өзенінің ағындары
зерттелді және кәсіпорынның дұрыс және қолайлы орналасуын анықтау үшін
терең және топырақты іздестіру жүргізілді, содан кейін осындай көптеген
сайттарға сілтеме жасалды. Осы зерттеудің шеңберінде осындай аумақта 1000
тонна балық мәдениетін өндіретін ондай кәсіпорын салу мүмкіндігі анықталды.
Бұдан басқа, сарапшы балық шаруашылығына арналған жоғарыда аталған
бассейндерді практикалық қолдануды ұсынды.
Кәсіпорын: «Жанбай local»
Астанаға оралғаннан кейін, сарапшы Құрманғазы ауданының Исатай
ауданында болды, мұнда әлі жұмыс істемеген жоғары сапалы өндірісті салған
«Жанбай жергілікті» компаниясы жұмыс істейді. Кәсіпорынды экскурсия
барысында уылдырық өндіретін алаңдар, сондай-ақ Каспий теңізінен әкелінетін
шикізат өнімдері сақталған жерлер сақталды. Компания заманауи заманауи
стандарттарға сәйкес келеді және ұйымның жоғары деңгейіне ие. Объектіні
тексеру кезінде өндірушілермен идеялар алмасу, соның ішінде объектінің
жанында өзен суын пайдалану арқылы жер қойнауында балық өндіретін
зауыттың жоспары талқыланды.
Кәсіпорын: Жұмағалиев ЖК
Компания Атырау қаласында орналасқан, оның негізгі қызметі
парниктік қызмет болып табылады, бірақ жоспарлар табиғи су ағындарының
көздерімен қоршалған табиғи газ және электр станцияларының жанында
орналасқандықтан, балық аулау мәдениетінің өндірісімен айналысу идеясына
ие. Бұдан басқа, жылыжайға топырақты су қоймаларын салуға болатын
аудандар да бар. Компанияда сондай-ақ тұқы бар 500 м2 алаңы бар тоған бар.
200

Кәсіпорын иесімен кездесудің қорытындысы бойынша сарапшы түрлі
балық өсімдіктерінің әлеуетін бағалап, көксерке өндірудің дұрыс әдісін
ұсынды, өндіріс үдерісін және көкбаушақты асылдандыру рәсімін түсіндірді,
мұнда сіз алдымен топырақ тоғандарында балық өндіру керек, содан кейін сіз
белгілі бір желілерде арналарда шығара аласыз.
Бұдан басқа, балық мәдениетін одан әрі дамытуға арналған азық-түлікке
деген қажеттілік байқалды. Мұнай тоғанының азық-түлік, құрылыс және
дизайны секілді аспектілер, сондай-ақ осыған қажетті материалдар
қарастырылады. Компанияның иелігімен бірге сұранысқа ие уылдырық
өндіретін зауытта экскурсия жүргізілді.
Кооперативті балық аулау туралы презентация өткізілді. Соның ішінде
көксеркедің 13 үлгілері ұсталып, осы кәсіпорынның жанында орналасқан
тоғанға орналастырылды. Сарапшының айтуы бойынша, асыл тұқымды
үлгілердің саны кем дегенде 30 есеге артуы керек. Компания сондай-ақ,
зертханалық зерттеулерді құруды және африкалық лосось өсіру үшін шағын
өндіріс ортасын құруды жоспарлап отыр, ол үшін Aquaponite балдырлары деп
аталатын жүйені құру қажет.
2. Семинар / тақырып бойынша тренинг:
Кәсіпорын: «Тілекші» ЖШС
Кеңес барысында сарапшы бизнес-жоспарларды қарап, Орал өзенінің
жағасында жүзеге асырылатын бассейн мен өндірістік нысандарды жобалауға
және жобалауға арналған тұқы өсірудің қысқаша шолуын жасады.
Судың сапасы: Топырақ тоғандарында өндірістің екі түрі жүзеге
асырылады. Табиғи шикі су негізінде алғашқы өндіріс. Бір гектардан 600 кг-ға
дейін аулауға болады. Екінші өнім жартылай бақылауды қажет ететін қосымша
тамақ өнімдерін пайдаланатын тазартылған су негізінде жүзеге асырылады. Бір
гектардан 5-10 тонна балық аулауға болады. Судың сапасына қатысты барлық
мәліметтер тоғандардың есебінен есептелген.
Балықты азықтандыру және өсіру: балықтардың үлгілері балық флоты
арқылы тасымалданатын судағы көлік резервуарларында жеткізіледі, содан
кейін олар тоғанға тасымалданады. Компания тоғандардың көлемін есепке ала
отырып, қажетті үлгілердің санын анықтады және есептеді.

Ішкі қойма
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Өсімдіктерді өндіру және оның сапасы: Балық шаруашылығында,
азықтың құны 70% құрайды. Компания Ресейден алынатын азық-түлікті,
сондай-ақ іргелес шаруашылықтарды құстарға арналған азық дайындау үшін
пайдалана алады. Компания сазанға арналған тұздықты өндіруге арналған
өндірісті жүзеге асыра алатынына қарамастан, пицеперке қажетті диета мен
тағамның сапасын қамтамасыз ету қажет.
Кәсіпорын: Caspian Fish
Тұзды дизайндағы барлық бөлшектер зерттеліп, түсіндірілді, сондай-ақ
кәсіпорын өндірісті жоспарлайтын аймақтарды егжей-тегжейлі зерделеу.
Сонымен қатар, келер жылдың сәуір айында өтетін бассейндерді жобалау және
салу бойынша дайындық жұмыстары жоспарланған.
Кәсіпорын: Жұмағалиев ЖК
Жобаның барлық бөлшектері талқыланды, сонымен қатар Жайық
өзенінің бойында тоғандар салу және жобалау салалары қарастырылды.
Сондай-ақ, келер жылдың ақпан-наурыз айларында өтетін першектегі
дайындық жұмыстары жоспарланған. Бұдан басқа, жоспарланған объектінің
жанында сол өлшемдегі 9-4 тоған салу жоспарланып отыр.
Қазақстанда балық шаруашылығының келешектегі дамуы мен өзгеруі
байқалады. Сарапшының айтуынша, балық аулау индустриясының дамуына өз
үлесін қосуға дайын көптеген адамдармен кездесті. Осылайша, осы саладағы
қарқынды өсімді тиісті инвестициялар мен балық өндіруді қолдау шартымен
күтуге болады.

Кәсіпорынның сыртқы келбеті

3. Басқарудың жаңа әдістерін, өндірістік технологияларды,
жабдықтарды енгізу бойынша ұсынымдар:
«Тілекшi» ЖШС табиғи балық аулау балықтарын сатумен және сатумен
айналысса да, табиғи суда балықтардың азаюы байқалады, сондықтан
тұтынушы сұраныстың артуына орай, балықты өсіру мәдениетімен қамтамасыз
етуді жоспарлап отыр. Осы мақсатта Орал өзенінің маңындағы сатып алынған
жер учаскесі осындай сұранысты іске асырудың жақсы мүмкіндігі болады,
бірақ жобаға өндірістік қызметке бірқатар инвестициялар қажет.
Сарап болашақ өндіріс үшін қажетті барлық қажетті өндірістік әдістер
мен жабдықтарды ұсынды.
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3. Қосымшалар:
1. ХШҰ-мен шарт және меморандум;
2. БАҚ;
3. ҚР ҰЭМ қатынас хаттар;
4. Компонент мүшелерінің сұранысы;
5. Компонент мүшелері сауалнамаға берген жауабы және сарапшылардың
түйіндемелері;
6. Құрамдауышқа 2017 жылғы қатысушылардың мониторинг қорытындысы
7. Үш жақты келісім;
8. Эксперттердің жұмыс қорытындылары туралы есеп және сарапшылар туралы
қысқаша мазмұндама.
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