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КІРІСПЕ

Экскурсия ісі - халық арасындағы мэдени-ағарту 
жұмыстарының маңызды бөлігі. Экскурсия ісінің дамуы жүз жылдан 
асып кетті, бірақ оның дамуы өткен ғасырдың 70-80-жылдарында 
гана қарқынды дами бастады. Бүгінгі күні әлемде жыл сайын жарты 
миллиард адам экскурсияға қатысады, экскурсилялық тақырыптар 
адам өмірінің барлық салаларына тиесілі эзірленуде, экскурсиялық 
жұмыстарды кэсіп түріне айналдырған мыңдаған жеке кэсіпорындар 
қызмет атқарып, бизнестің табысты түріне айналдыруда.

Экскурсиялық қызмет туристік нарықтың негізгі компоненты 
болып табылады. Экскурсиялық іс-шаралардың арқасында көптеген 
туристер туристік объектілердің сипаттамаларын зерттеу жэне түсіну 
саласындағы өз қажеттіліктерін қанағаттандырады. Осының негізінде 
экскурсиялық қызмет көрсету саласында бір қатар ерекшелікке ие 
экономикалық, элеуметтік жэне басқа да қоғамдық байланыстар 
қалыптасып, жеке инфрақүрылым қалыптасуда.

Әрине, қазіргі заманғы туристік нарық экскурсиялық қызметті 
үйымдастырудың жаңа тәсілін талап етеді, себебі бүл туристік 
өнімнің маңызды элементі. Туристік нарықта жүмыс істейтін, 
туристік қызмет көрсететін жэне жаңа экскурсиялық маршруттарды 
жасайтын компаниялар бэсекеге қабілетті болуы керек. Осыған 
байланысты бүғін бір қатар отандық жоғары оқу орындары туризм 
саласына қатысты мамандарды даярлауда экскурсиялық қызметті 
үйымдастыру дағдыларының қалыптасуына маңызды көңіл бөледі.

Отандық білім беру орталықтарында экскурсиялық қызметті 
үйымдастыру, тиімді маршрутты жасақтау, экскурсияға 
қатысушылардың кауіпсіздігін қамтамасыз ету дағдылары 
«Экскурсиятану» курсы негізінде қалыптастырылады. Алайда, 
атаулы пэн оң шақты жылдан астам жүргізілуіне, «Туризм» 
мамандығы бойынша білім жетістіктерін сырттай бағалау пэндерінің 
қатарына кіріуіне қарамастан курс бойынша отандық эдебиет қоры 
жеткілікті деңгейде қалыптаспаған. Сонымен қатар, экскурсиялық 
қызметтің заманауи теориялық аспектілерін, отандық мысалдар 
негізінде экскурсиялық қызметті эдістемелік қамтамасыз ету 
әдістерін, еліміздің мэдени жэне тарихи қүндылықтар сипаттарын 
ескеру арқылы экскурсиялық бағдарламаларды жасау тэсілдерін, 
Нүр-Сүлтан қаласындағы туристік тартымдылыққа ие объектілер
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сипатынан экскурсиялық портфельді қүру амалдарын қарастыратын 
әдебиеттердің саны шектелген.

Авторлар экскурсиялық қызметті ұйымдастыру бойынша 
дағдыларды қалыгітастыру саласындағы мәселерді ескере отырып 
атаулы еңбекті даярлауда экскурсияны ұйымдастыруда 
қолданылатын қазіргі заманға сай әдістері мен тәсілдерін теориялық 
тараитан сипаттауға, экскурсиялық материалдарды құрастыру 
эдістемесін отандық тәжірибелер арқылы қарастыруға, отандық 
экскурсиялық нысандар негізінде жеке мэтін жэне технологиялық 
сызбаларды құрастырудағы ерекшеліктерді айқындауға назар 
аударган. Сонымен қатар, еліміздің астанасы мысалында 
экскурсиялық объектілерді таңдап жинақтау, оларды көрсету 
эдістерін меңгеру жэне экскурсиялық талдау жасау эдістемесі 
келтірілген.

Оқу құралын дайындау кезінде отандық және шетелдік 
авторлардың ғылыми еңбектері қолданылды, соның ішінде, туризм 
саласының даму мэселелерімен айналысатын жақын шет елдік 
ғалымдардьің еңбектері қолданылды.

«Экскурсиятану» оқу қүралы «Туризм» бағыты бойынша орта 
кәсіптік мекемелерінде жэне жогары оқу орындарында білім алып 
жүрген тыңдаушыларга арналған.



ТАҚЫРЫП 1. ЭКСКУРСИЯНЫҢ БЕЛГІЛЕРІЖӘНЕ 
ФУНКЦИЯЛАРЫ

1.1 «Экскурсиятану» пәнінің мақсаттары мен міндеттері

Туризм жэне экскурсиялық қызмет қоғамның әлеуметтік- 
жономикалық жэне мэдени өмірінің бір бөлігі болып табылады, 
олардың ұйымдық формалары мен технологиялары бар. Экскурсия 
үиемі туризммен бірге жүреді жэне ол тану үрдісі ретінде бола алады.

Экскурсия бастауыш, орта жэне жоғары білім берудегі оқу 
үрдісінің маңызды болігі болып табылады. Сонымен қатар, 
зкскурсиялық қызмет туризм индустриясының ажырамас болігі 
болып табылады. Әрбір туристік өнімге эртүрлі пэндер мен 
багыттары бойынша экскурсия объектілері (күрделі спорт, аң аулау 
иемесе балық аулау турларынан басқа) кіреді.

Эскурсоводтар қаланың, облыстың, елдің визит карточкасы 
болып табылады, олар көбінесе туристердің барган жерлерін қалай 
қабылдайтынын, қайтып оралғысы келетіндерін жэне бір-екі рет 
іселуін қалайтынына байланысты. Экскурсия теориясы мен 
мрактикасы саласында дағдылар мен қабілеттерді қалыптастыру - бұл 
саладағы мамандарды даярлаудың өзекті жэне маңызды міндеті деуғе 
болады.

Қазіргі экскурсиятану - бірнеше әлеуметтік жэне гуманитарлық 
пэндер: тарих, мэдениет, психология, элеуметтану, экономика, 
математика және басқа да бірқатар пэндердің түйісуінде қалыптасқан 
гылыми білім мен практикалық қызметтің қарқынды дамып келе 
жатқан саласы жэне экскурсиялық білім мен дағдылар туризм жэне 
сервис мамандарының кэсіптік мэдениетінің маңызды қүрамдас 
бөліғі болып табылады.

«Экскурсиятану» негізгі мақсаты - студенттерді мемлекеттік 
жэне жеке туристік қүрылымдардың қызметінің негізгі 
үйымдастырушылық нысандарының бірі ретінде экскурсиялар өткізу 
мазмұнын жэне тәртібін дайындауымен таныстыру, туристік 
кэсіпорындардағы экскурсиялык қызмет теориясы мен практикасы 
саласындағы болашақ мамандардың білімі мен дағдыларын 
жетілдіру, экскурсия саласындағы студенттердің теориялық, 
эдістемелік жэне практикалық құзіреттілігін қалыптастыру болып 
табылса, курсты меңгергеннен кейін студент: экскурсияның мэні,
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негізгі функциялары мен принциптерін; экскурсияны дамыту, 
ұйымдастыру жэне өткізудің негізгі кезеңдерін; елдің, облыстың, 
қаланың экскурсиялық әлеуетін сипаттауды; экскурсияларды 
дайындау және өткізу ерекшеліктерін білуі керек. Сол сияқты, 
туристердің эртүрлі топтары үшін экскурсиялардың дамуын 
жоспарлау; проблемалық жағдайды шешу үшін білім мен дағдыларды 
меңгеру; эртүрлі экскурсия бағыттарын ойластыру; экскурсияны 
дамыту, үйымдастыру жэне өткізудің оңтайлы әдістерін негіздей 
алып, бағыттаушылардың жұмысып басқару дағдылары болуы.

Осы оқу-әдістемелік қүралдың басты міндетті экскурсияларды 
дайындау, ұйымдастыру жэне өткізу эдістемесін үсыну болып 
табылады. Материалды тереңірек игеру үшін білім алушылардың 
өзіндік жүмысы үшін тесттік тапсырмалар жүйесі және эр тараудан 
кейін өзін-өзі бақылау сүрақтары келтірілген.

«Экскурсиятану» термині 2 сөзден - «экскурсия» жэне «тану» 
қүралған, яғни, экскурсия жүргізуге дұрыс жэне нақты үйретеді, 
сондай-ақ, ол, халық үшін экскурсиялық қызметтерді ұйымдастыру 
және жүргізу мәселелерімен айналысады. Экскурсиялық теорияда 
экскурсия түсінігі, оның функциялары, белгілері, жіктелімі, 
экскурсияның негізгі элементтері - көрсету жэне айтылым 
қарастыры лады.

Экскурсияны дайындау жэне өткізу әдістемесіне арналған 
бөлімде жаңа экскурсияларды құрудың көпжақты үрдіс екендігі 
қарастырылады, сонымен қатар, шығармашыл топтың рөлі 
анықталады, экскурсияның маңызды құжаттары (бақылау мэтіні жэне 
әдістемелік) талданады, көрсетілім мен эңгіменің эдістемесі 
ұсынылады, экскурсоводтың кэсіби сапасы, оның қүқығы мен 
міндеттері қарастырылады. Экскурсиятанудың кейбір тақырыптары 
экскурсияның мақсаттары мен міндеттеріне, өткізу орнына, 
экскурсанттардың құрамына байланысты экскурсияны өткізудің 
педагогикалық ерекшеліктерін қарастырады.

Экскурсия ісінің дамуынан бастап теоретиктер мен практиктер 
басылымдарда (сөздіктер, анықтамалықтар, оқу құралдары) 
«экскурсия» түсінігіне шамамен 20 түрлі түсіндіру берген. 
Экскурсияның анықтамасын 1882 жылы В.Даль, 1895 жылы В.А. 
Герд, 1940 жылы Д.Н. Ушаков ұсынса, XX ғасырдың 70-жылдарынан 
бастап, экскурсия теориясы дамуына үлкен үлесті Кеңес Одағында 
экскурсиялық істі бастаушылардың құрушылардың бірі - Борис 
Васильевич Емельянов (1918-2001 жж) зор үлес қосты деуге болады.
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ім иурсияның эртүрлі анықтамалары бір-бірінен ерекшеленеді. Бүл 
іиіпм дамуының түрлі кезеңдерінде қойылған мақсаттарға жэне 
М'і күрсиялық теория мен практнканың кеңінен қолдануына 

ІІ ІІІ ІЛ ІІ ІІ І . ІС Т Ы .

Қігііргі уақытта экскурсияның анықтамасын келесідей 
ң імрі.імдауга болады:

I , ’ )кскурсия - білікті маман басшылығымен алдын-ала таңдалған
...... тақырыптар мен маршруттарға байланысты, әлемді
і ііі\ іың мақсатты, көрнекті үрдісі.

' )ксісурсия - үжыммен бірге білікті адамның (гид) бақылауымен 
1.11|цк і і жерлерге, мүражайларға, көрмелерге, ескерткіштер мен басқа 
ні о|іыпдарга оқу, танымдық жэне мэдени-білім беру мақсатында 

Пцру,
I, ')кскурсия - көрікті орындарды, тарихи жэне мэдени 

' ( ксрткіштерді эдістемелік көрсетуді ойластырған көрсетілім, оның 
игі і ііпдс жскурсанттардың алдында түрған объектілерді талдау мен 
• ііиірі п байланысты болған оқиғаларды экскурсоводтың шебер 
1111111111 >і 11дау ынан түрады.

Ііүл іүжырымдар экскурсияның маңызды белғілерін барынша 
миіық корсетеді. Сондай-ақ, эр экскурсия ерекше қызмет түрі, осы 
ши птқа жетуге бағытталған адамның психикалық жэне физикалық 

ііі н с і і д і л і г і н  ынталандырады. «Экскурсияның мэні» түсінігін 
іиірттырған кезде экскурсиялық үрдістің объективті талаптар 
ипііі.ііііііа шарттылықты ескеру қажет. Әрбір экскурсия нақты 
ніидіірмси шартталған (тақырыптық, мақсаттылық, көрінетін, 
імоциоиалдық, белсенділік жэне т.б.) ерекше үрдіс қызметі болып 
иіиі.ілііды. Кейбір экскурсияны зерттеушілер экскурсияның мэнін 
11 кгрс отырып, оған композиция, сюжеттік жэне фабула үғымдарын 
кірі І ІСДІ.

Композиңиян - жеке бөліктерді бір қүрылымға жинау, біріктіру.
І.\ іі гсрмии «қүрылым» жэне «қүрылыс» үғымдарына байланысты.

( 'южет - бір-бірімен байланысты оқиғалар немесе бірнеше 
ик ш алармен байланысты болады.

<1>абула - бүл туынды (шығарма) туралы баяндайтын оқиғалар 
ііинті. <1>абуланы баяндағанда композициясын," бастамасын, іс- 
іргм‘Т’1 ің дамуын, кульминацияны, қорытындысын көруге болады.

ІСулминация - фабуладағы әрекеттің дамуындағы ең жоғары 
иігк і ік сэттің мезеті.
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Экскурсия нақты авторлардың туындысы болып табылатын, 
әдеби шығармаға қойылатын талаптарды ескере отырып құрылды 
жэне барлық экскурсия материалдары бағынатын өзінің жеке сюжеті 
бар. Ш олу экскурсиялары, жолдагы экскурсиялық ақпарат немесе 
туристік жорықтағы инструктормен эңгімелесуден, өзінің міндеттері 
мен өткізу формасына қарай күрделі болып табылады. Қалалық 
экскурсияларға қарағанда тақырыптық экскурсиялар, өз қүрылымы, 
мазмүны, өткізу әдісі бойынша күрделірек. Экскурсияны дамыту 
жолы оның мәнін өзғерту жолымен жүреді.

Бастапқыда экскурсия практпкалық тапсырмаларды жүзеге 
асыратын серуен болып табылды, мысалы, дэрілік шөптерді іздестіру. 
Кейінірек, оның алдына түрлі ғылыми мақсаттар қойылды, жергілікті 
мүражайдың экспонаттарын анықтау жэне т.б. Өзін-өзі танудың жаңа 
нысандарын іздеу экскурсняларга жалпы білім беру мақсатын 
үстануға келіп соқты. Тэрбие жүмысын жетілдіру, үмтылу, оны 
тиімдірек ету, экскурсияны мэдени-ағартушылық жүмыстардың бір 
түріне айналдырды.

Қазіргі уақытта экскурсия өзіндік ерекшеліктері мен белгілері, 
өзіндік жеке әдісі бар аяқталған түрде көрініс табады. Ол 
айтарлықтай көлемде материалды үсынудың мазмүны, формалары 
мен әдістері жағынан байытылды жэне идеологиялық -тэрбиелік жэне 
мэдени-көпшілік жүмысының ажырамас бөлігі ретінде сипатталады.

Туризмнің дамыуымен экскурсиялар қоршаған ортаны тану жолы 
ретінде өз теориясын, эдіснамасын жэне тәжірибесін тапты. Теория 
экскурсиялық істің неғізіне жататын жалпы ережелердің жиынтығы 
жэне оны дамыту мен жетілдіру бағытын анықтайды; эдістеме 
жүмыстарды мақсатты түрде жүргізу әдістерін, нақты тапсырмаларды 
шешуді, экскурсиялық практиканың мақсаттарына қол жеткізуді 
біріктіреді, ол экскурсия жүргізу және экскурсиялық жүмыстарды 
үйымдастыруда көрініс табады.

1.2 Ішкі және сыртқы туризмді ұйымдастырудағы 
экскурсияның мәні мен орны.

Экскурсиялық қызмет туристік қызметтің қүрамдас бөлігі ретінде 
іс-шаралар саяхатқа шығудың негізгі себептерінің бірі болып 
табылады. Қазақстанда экскурсияны дамыту үшін оны тек жеке 
түлғаны тәрбиелеу құралы ғана емес, сондай-ақ экономикалық өсім
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қүралы ретінде қарастыру керек жэне экскурсияның туристік өнімін 
қалыптастыру үшін зор мүмкіндіктерге ие.

Экскурсия жүргізу туристік туризмнің ажырамас бөлігі болып 
табылады жэне ішкі туризмді дамыту үшін өте маңызды.

Ішкі туризм - бүл республика аумағындағы туризм. Бүгінде 
Қазақстан өз азаматтарын ел ішінде өткізуге мүдделі, себебі бүл тек 
туризмді дамытуға ғана емес, сондай-ақ мемлекеттік бюджетке 
түсетін түсімдерге де ықпал етеді. Осыған байланысты 
министрліктердің, ведомстволардың жэне ведомстволық бағынысты 
органдардың негізгі міндеті ел ішінде туризмді дамытуға жәрдемдесу 
жэне қолдау болып табылады. Ішкі туризм үлттық шекараларда 
жүзеге асырылады. Ол мыналарды қамтиды:

1. Мемлекеттің тарихи орындарына көптеген экскурсиялар 
жүргізу.

2. Шаңғымен демалуға мүмкіндік беретін курорттық демалыс.
3. Санаторийлер мен медиңиналық диспансерлер аумағында 

смдеу жэне профилактикалық демалыс.
4. Жазғы жэне қысқы демалыс.
Елдегі экскурсияны дамытудың кемшіліктерінің бірі 

қызметтердің жоғары қүны болып табылады. Сондықтан, көптеген 
қазақстандық туристер көрікті мекемелер мен туристік 
компаниялардың қызметіне жүгінбей елде өз қалауынша саяхаттауды 
калайды. Ішкі туризмнің тағы бір мәселесі - көптеген мэдени жэне 
сэулет ескерткіштері, таиымал табиғат ландшафтары жеке меншікке 
айналады жэне жеке аумақта орналасқан. Көрікті жерлерге бару қиын 
мэселе болды, соның салдарынан адамдар осындай жерлерге бармай, 
ішкі туризмнің даму статистикасына теріс әсер етті.

Экскурсиялық турлар ішкі туризмді дамытудың кепілі болып 
табылады. Жаңадан қүрылған экскурсиялар көмегімен шетелдік 
туристер Қазақстанның тарихи-мэдени мүрасымен, оның пэктік 
табиғатымен, эдемі жэне ерекше туристік объектілерімен, корікті 
жерлерімен жэне қалаларымен танысуға мүмкіндік алды.

Шетелдік туристердің ең үлкен қызығушылығы курорттық 
жерлерге, экологиялық аумақтарға немесе ең жарқын туристік 
элеуетке ие жерлерге экскурсия жүргізеді. Бірақ келуші экскурсиялық 
бағдарламалар мен демалыс күндерін дамытуға кедергі келтіретін 
белгілі бір проблемалар бар. Олардың бірі - қызмет көрсетудің төмен 
деңгейі. Туристік қызмет көрсететін персонал шет тілдерінде еркін 
сөйлемейді. Шетелдік қонақтар эрдайым жоғары білікті гидпен шет
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тілінде гастрольдік сапармен ұсына алатын туристік компанияны таба 
алмайды.

1.3 Экскурсияның белгілері экскурсияның мәнін 
анықтайтын негізгі сипаттамалар

Экскурсияның мэдени жэне тәрбиелік мэні бойынша өз 
ерекшеліктері бар. Негізгі белгісі ретінде заттардың ұксастығын 
немесе заттар мен құбылыстардың бір-бірінен айырмашылыгын 
айтуга болады. Маңызды белгілер де бар, оларсыз тақырып, құбылыс, 
мэдени-агартушылық жұмыс түрі болмайды. Экскурсияның басты 
ерекшелігі -көріністің жогары дәрежесі. Кез келген экскурсияға 
қажетті өзге белгілер бар.

Орыс ғалымы-экскурсиятанушы В.В. Емельяновтың айту 
бойынша барлық экскурсияларға арналған белгілер мыналар:

1 Экскурсиялардың бір академиялық сағаттан (45 минут) бір 
күнге дейінгі уақыт үзақтықта болуы.

2. Экскурсанттардың болуы.
3. Экскурсияның нүсқаулығы бойынша барлық қажетті 

қүжаттамалардың бар болуы.
4. Көріну, экскурсия объектілерін олардың орналасқан жерінде 

көрсету.
5. Экскурсияға қатысушылардың алдын-ала жасалған маршрут 

бойынша қозғалысы.
6. Нысандарды көрсету, нақты тақырыптың болуы.
7. Қатысушылардың белсенді қызметі (материалды тану, 

қабылдау жэне меңгеру, бақылау, зерттеу, объектілерді зерттеу).
Жоғарыда айтылған сипаттамалардың кемінде біреуінің жоқтығы 

оларды экскурсия деп санау қүқығынан айырады, бірақ оларды 
«гидизм» деген терминмен атауға болады, яғни, қызығушылық 
орындары, тарихи және мәдени ескерткіштерді жүйелі емес 
қарастыруға болады. Гидизмді теріс қүбылыс ретінде қарастырған 
жөн, экскурсияға дайындық жэне оны өткізуге дұрыс дайындалмау, 
оның мэнін түсінбей жасалган көзқарастың нэтижесі. Экскурсия жэне 
объектілерді гидтің көмегімен тез қарап шыгу -бұл эртүрлі түсініктер. 
Гид экскурсия объектілеріне тек комментарий айтады. Бұл жалпы 
белгілермен бірге эр экскурсоводтың өзіндік белгілері бар екенін 
ескеруге болады. Мысалы: автобустың экскурсиялары үшін
ескерткіштерді қарау үшін автобустан міндетті түрде шығу жэне
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мұражай экспедициясы үшін - стендтерде орналасқан 
материалдармен танысу керек болады.

1.4 Экскурсанттарды тәрбиелеу және оқытудағы 
экскурсняның функциялары.

Экскурсия объектілерінің кең ауқымы, көпфункңионалды 
іақырып, экскурсияларды жүргізудің егжей-тегжейлі эдістемесі, 
жскурсоводтардьщ кэсіби дағдылары белгілі бір функцияларды 
орындау үшін экскурсия жасауға мүмкіндік береді, олардың 
орқайсысы адамның тэрбиесі мен білімінде үлкен рөл атқарады.

Экскурсияның негізгі функциялары мыналар болып табылады (1- 
сурет):

Сурет 1 .1 - Экскурсияның маңызды функциялары

Ғылыми насихаттау функциясы. Экскурсия саяси, 
<|)илософиялық, ғылыми, коркемдік жэне басқа көзқарастардың, 
идеялар мен теориялардың таралуына ықпал етеді. Насихаттау 
(|)ункциясын орындау кезінде эрбір турдың нақты фокусы болуы 
керек. Экскурсияның негізі насихаттау, ғылым, идеология, өмірмен 
қарым-қатынас, түсіністік пен сенімділік қағидаттарына негізделген. 
Бұл қағидалар насихаттың мәнін көрсетеді, бізде басты нэрсені 
ерекшелеуге мүмкіндік береді. Олар жиынтықта, яғни, бір-бірімен 
өзара қарым-қатынаста қарастырылуы тиіс.

Ғылыми функциясы. Экскурсияның маңызды сапасы білім беру 
жэне оқыту түрі ретінде оның ғылыми сипаты болып табылады. 
Экскурсияның мақсаты - ғылыми білімді таратуға жәрдемдесу. 
Экскурсияның мазмүны заманауи ғылымның белгілі бір бөлігінің
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деректеріне сәйкес, дүниетанымның қалыптасуына ықпал етуі керек. 
Фактілер, оқиғалар, теориялық үстанымдар ғылыми түсініктемелерде 
келтіріледі, қазіргі заманғы ғылымның сол салаларының қандай 
жетістіктерғе жеткендігі туралы ақпарат алады. Фактілер мен 
оқиғалар объективті ғылыми бағаны алуы керек.

Идеялық қағидасы. Идеялық идеялардың белгілі бір жүйедегі 
саналы міндеттеме ретінде қарастырылуы керек. Идеялық қағидалары 
экскурсияға дайындалуда шынайы материалдың мазмүнына 
объективті көзқарасты білдіреді жэне осы материалды 
экскурсанттарға түсіндірудегі экскурсоводдтың сенімділігі. Әрбір 
экскурсия осы талапты ескере отырып дайындалганы, сондықтан 
экскурсияға арналған қүжаттар - мэтіндер мен әдістемелік 
эзірлемелер, оларға сэйкес дайындалғаны маңызды. Экускурсовод 
эңгімесіне өзінің жеке идеологиялық сенімділігінқоса отырып, 
ғылыми теорияға негіздеп қүруы керек. Экскурсоводтың әңгімесінде, 
объектілерді талдау кезінде, тек қана экскурсоводтың эрудициясы 
ғана емес, сонымен қатар, оның белсенді өмірлік үстанымының 
объективті көрінісі ретіндегі тенденциялығы деуге болады. Идеялық 
экскурсовод - өзінің қызметінде жэне оның барлық іс-әрекеттерінде 
айқын қағидаттарды басшылыққа алатын маман болып табылады.

Теория мен өмір арасындағы байланыс функциясы. Экскурсия 
материалдары елде жэне элемде болып жатқан өзгерістермен өмір, 
шындық, экономикалық жэне мәдени қүрылыстың тэжірибесімен 
байланысты болуы керек. Түпнүсқалық материалды үсыну тарихи 
жэне басқа да үрдістерге негізделген заңдарды ескере отырып, 
қорыту мен түжырымдармен бірге жүруі керек. Материалды қазіргі 
кезбен салыстыруға тырысқанда, қиындықтар пайда болады. Айта 
кету керек, экскурсияның өткені жэне қазіргісі, бір-бірімен 
байланыстырылған.

Экскурсиялардағы заманауилықты сипаттайтын материал, үш 
аспектіде көрініс табады: бірінші аспектісі - экскурсиялардың барлық 
тақырыбы заманауилық оқиғаларға арналған («Астана строится», 
«Генеральный план реконструкции города в действии»; екінші аспект
- экскурсиялардың бір бөлігі немесе бірнеше кіші тақырыптары 
қазіргі заманауилыққа арналған. Бүл форма қалалық тур, ауданның 
шолу экскурсияларына ( «Алматы - Қазақстанның екінші астанасы») 
тэн. Экскурсияда өткені (тарихы), қазіргісі (заманауилық) және 
қаланың, ауданның болашағы (перспектива) көрсетіледі. 
Экскурсияның бір бөлігі бүгінгі күнді көрсетуге бағытталады.
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Үшінші аспект - экекурсия толықтай тарихи оқиғаларды, тарихи 
ескерткіштерді көреетуге арналды. Бүгінгі күнмен байланыс, өткен 
оқиғалар ғылыми жетістіктің негізінде қазіргі заман түрғысынан 
бағаланады. Комментарийлер мен түжырымдамалар бүгінгі күннің 
басым көзқарасын ескереді. Мысалы, тоталитаризм күрбандарын еске 
алатын «Вечная память узницам АЛЖИР» экскурсиясына келесідей 
баға береді: «Алжнр - Отанын сатқандар эйелдерінің Ақмола лагері - 
бүл деп түтқын әйелдердің өздері атаған. Бүл лагерде «Отанын 
санқан жанүяның мүшесі» деген жеке іс-қүжатына жазылған әйелдер 
мерзімін өтеген. Қылмыс жасамаса да олар Отанын сатты деп 
айыпталғандардың жүбайы, қызы, анасы, қарындасы болуына 
байланысты, арнаулы лагерлерде мерзімін өтеуге мэжбүр болды. 
Әйелдер жасамаған қылмыстары үшін абақтыға қамалды....»

Сурет 1.2 - АЛЖИР мүражайынан көрініс

Экскурсияның тиімділігі материал аудиторияға қаншалықты 
түсінікті жеткізгеніне, мазмүны қаншалықты ашылғандығына 
байланысты. Материал аудиторияның дайындығына, жалпы білім 
деңгейіне, өмірлік тэжірибесіне назар аударыла отырып, жеткізілуі 
керек. Экскурсиялық материалдың сенімділігі де мыналарды



қамтамасыз етеді: тақырыпты анықтайтын маңызды фактілерді 
таңдау; сенімді салыстыруды қолдау; дәлелдемелерді шебер таңдау; 
беделді дереккөздерге сілтемелер жасау; фотосуреттер, түпнұсқа 
қүжаттардың көшірмелері, карталар, сызбаларын корсету.

2. Ақпараттық функңия. Өз тақырыбына сэйкес экскурсия 
білімнің белгілі бір бөлімі туралы ақпаратты қамтиды: тарих 
гылымының, медицина, биология жетістіктері туралы; 
археологтардың ашылулары туралы; өнертабыстар, экономикалық 
жэне мәдени қүрылыстың жетістіктері т.б. Баспасоз, радио, теледидар 
сияқты маңызды БАҚ-нан экскурсияны жоғары көрінекілік 
ерекшелейді. Экскурсияның көп бөлігі объектілерді көрсету арқылы 
расталады. Экскурсияларда қазіргі заманауи ақпараттың болуы, оның 
тақырыптан ауытқып, әлемнің соңғы жаңалықтары туралы 
хабарлауға тиіс деген сөз емес. Экскурсияның негізі бүрын бекітілген 
мэтін болып табылады.

3. Мәдени демалысты үйымдастыру қызметі. Демалыс - 
күнделікті жүмысынан кейін, адамның иелігінде қалатын жүмыс 
уақытының бөлігі. Бүл бір күн, апта, жыл ішінде бос уақыт өз қалауы 
бойынша белсенді шығармашылық немесе әлеуметтік қызметке, 
жүмыстан үзіліссіз оқу, эуесқойлық сабақтарға дайындалу, достармен 
эңгімелесу т.б. айналысу.

Экскурсия «оқу жэне өзін-өзі тану» терминімен анықталған 
сыныптар тобына жатады. Мэдени демалыс түрі бола отырып, 
экскурсия адамның рухани қажеттіліктерін қанағаттандыруға жэне 
қалыптастыруға мүмкіндік береді.

4. Мэдени ой-орісті кеңейтудің функциясы. Әрбір экскурсия 
адамның көзқарасын кеңейтуге септігін тигізеді. Қатысушылар тарих, 
өнер, сэулет, эдебиет, экономика туралы білім алады. Сондай-ақ 
экскурсия экскурсанттардың алдын-ала алған білімдерін нақтылайды.

Экскурсия мәдени-ағартушылық лсүмыстардың бірнеше 
түрлерінін синтезі болып табылады. Онда тақырыптық кірістірілген 
жэне әдістемелік дэлелденген бөліктер ретінде: өнер жэне деректі 
фильмдер; оқиғаларга қатысушылардың немесе куэгерлердің 
сөйлеген сөздері; кәсіпорындардың басшылары мен 
қызметкерлерімен кездесулер; композиторлардың, суретшілердің, 
музыканттардың өмірі мен шығармашылығына арналған 
музыкалардыны тыңдау т.б. кірістіріледі.

5.Адамның мүдделерін қалыптастыру функциясы. Экскурсияның 
міндеті - аудиторияга білімді беру жэне адамдардың нақты білім



саласына қызығушылығын тудыру. Әдеби экскурсиялардан кейін 
олардың қатысушылары белгілі бір жазушыға қызығушылық 
іанытады. Болашақта осындай экскурсияға қатысушылар бейнелеу 
онері, эдеби шығармашылыққа қатысты эдебиеттер оқып, 
мүражайларға барады, басқа экскурсияларға қатысады. Көпшілігі 
үшін экскурсия өзін-өзі дамытудың бастауы болып табылады.

Әрбір нақты экскурсия бір мезгілде бірнеше функцияларды 
орындай алады. Бұл экскурсанттардың қай тобымен өткізілетініне 
байланысты. Балалар мен жастар үшін - бүл мэдени көкжиегін 
ксңейту функциясы; мамандығын таңдайтын жасөспірімдер үшін - 
қызығушылықтарыды қалыптастыру фуикциясы; шетелдік туристер 
үшін - ақпарат функциясы жэне т.б.

1.5 Экскурсовод жұмысын реттейтін нормативті қркаттар

Экскурсовод жүмысын реттейтін нормативті қүжаттар екі топқа 
бөлінеді:

1. Сыртқы қүжаттар: орындайтын жүмысқа қатысты заңнамалық 
жэне нормативтік актілер.

Қазақстандағы экскурсияны реттейтін сыртқы нормативтік 
қүжаттарға 2001 жылдың 13 маусымдағы «Қазақстандағы туризм 
қызметі туралы» Заң (2014 жылғы 29 желтоқсандағы өзгерістер мен 
толықтырулармен) жатқызуға болады. Ол Қазақстанда бірыңғай 
гуристік нарықты қүрудың мемлекеттік саясатының қағпдаларын, 
жэне де заң Қазақстан Республикасының жэне басқа мемлекеттердің 
азаматтардың қүқығын жүзеге асыру тэртібін, сондай-ақ елдің 
туристік ресурстарын пайдалану тэртібін реттейді. Заңда 
жскурсиялық қызметтерді үсынатын үйымдар мен гид- 

аудармашылар қызметтері туризм индустриясының болігі болып 
табылатынын анықтайды. Заңнынң жаңартылған нұсқасында 
«экскурсиялық қызмет», «эксурсия» жэне «экскурсовод»түсініктері 
үсынылды, кэсіби дайындалған физикалық тұлға, туристерге 
уақытша болған елдеғі (жерде) туристік ресурстармен таныстыру 
бойынша таныстыру экскурсиялық-ақпараттық, ұйымдастырушылық 
қызметтерді көрсету.

Экскурсиялық қызметті МЖСТ РК «Туристік-экскурсиялық 
қызмет, сондай-ақ экскурсиялык қызмет «ҚР Туристік жэне 
■жскурсиялық қызметтері» атқарады. Туристер мен қонақтардың
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қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша талаптар бар» ҚР СТ 1195- 
2004. Осы стандарттың орындалуы туристер мен экскурсанттардың 
өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Ол туристік 
қызметтерді міндетті сертификаттау мақсатын (ҚР СТ 1147-2003 
Қазақстан Республикасының сертификаттаудың мемлекеттік жүйесі, 
туристік жэне экскурсиялық қызметтерді сертификаттау жэне 
туристерге арналған түрғын үймен қамтамасыз ету қызметтері) 
көздейді.

2. Экскурсия Қазақстан Республикасының заңнамалық 
актілерімен реттеледі.

Ішкі қүжаттар: туристік агенттіктің жарғысы, туристік агенттіктің 
директорының бүйрықтары мен өкімдері; Туристік агенттік туралы 
ереже, экскурсоводтың қызмет міндеттерінің, ішкі еңбек тэртібі 
ережелері.

Негізгі қүжат - экскурсовод қызметінің міндеттерінің 
нүсқаулығы. Нүсқаулық функңионалды қүқықтары, міндеттері мен 
жауапкершілігін анықтайды. Экскурсия жүргізушісі маман болып 
табылатындар санатына жатады. Экскурсия жүргізушісі Қазақстан 
Республикасының еңбек кодексінің негізінде туристік агенттіктің 
директорының бүйрығымен белгіленген тэртіпте лауазымға 
тағайындалады жэне жүмыстан босатылады.

Өзін-өзі бақылау сүрақтары:
1. «Экскурсиятану» курсының мақсаты мен міндетті қандай?
2. Экскурсиятанудың маңызды жеті қасиеттерін атаңыз
3. «Экскурсия» түсінігінің анықтамасы қандай? Ол қандай 

сөздерден түрады?
4. Экскурсияның маңызды қағидаларын қарастырыңыздар?
5. Қазақстан Республикасындағы сыртқы жэне ішкі туризмді 

дамытудағы экскурсияның орны қандай?

%
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ТАҚЫРЫП 2. ЭКСКУРСИЯНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ. 
ЭКСКУРСИЯЛАРДЫҢ ЖІКТЕЛІМІ

2Л Экскурсияға кіріспе, оның күрылымы, 
ұйымдастырушылық және ақпараттық бөліктері

Экскурсия органикалық, аяқталған үрдіс ретінде - басқа 
қызметтердің түрлеріне үқсас - білім беру, тәрбиелеу, насихаттау 
жэне сонымен қатар, өзінің жеке айырмашылықтары бар. Ең 
қарапайым түрде барлық экскурсиялардың тақырыбына, түріне және 
мінез-қүлқына қарамастан, бірдей болып табылады жэне ол 
кіріспеден, негізгі бөліктен және қорытындыдан түрады.

Кіріспе бөлімнің үзақтыгы бүкіл экскурсияның үзақтығына, оның 
тақырыбына жэне түріне байланысты 3-тен 15 минутқа дейін 
созылады. Әрине, егер экскурсия 1 академиялық сағатқа (45 минутқа) 
еозылса, онда кіріспеге 15 минут бөлу дүрыс емес.

Кіріспе, эдетте, екі бөліктен түрады:
үйымдастырушы (экскурсиялык топпен танысу жэне 

экскурсанттарды қауіпсіздік ережелері жэне маршрута өзін үстау 
ережелерімен таныстыру);

- ақпараттық (тақырып, маршруттың үзақтығы мен уақыты, кету 
және келу уақыты, санитарлық аялдамалар жэне экскурсияның 
аяқталу орны туралы қысқа хабарлама).

¥йымдастыру бөлігі туристік компаниялар, экскурсовод, 
экскурсияның мақсаты мен міндеттері, оның үзақтыгы, 
маршрутының үзақтығы, экскурсияны өткізу ерекшеліктері 
(санитарлық-түрмыстық аялдамалардың болуы, кэдесыйларды сатып 
алу мүмкіндігі, экскурсиялық объектілердің жанында суретке түсуге 
рүқсат беру) туралы мәліметтерден түрады. ¥йымдастыру бөлімінде 
экскурсиялардың аяқталу уақыты айтылады, маршруттағы қауіпсіздік 
ережесі бойынша инструктаж (көліктегі іс-эрекет, қозгалысы көп 
көшелердегі қозгалыс, таудағ суда, ормандардағы қозғалыс 
ережелері) өткізіледі. Балалар мен жасөспірімдер топтарымен 
осыидай ережелер өте маңызды. Автобус қозғалысы кезінде өзін 
қалай үстауы, қоқыс тастамауы, олардың арнайы ережелерге 
бағынуы, ескертусіз автобустан алыстамау, автобусқа кірерде жэне 
шығарда асықпау, көшені тек бағдаршамның жасыл түсі кезінде ғана 
огу, экскурсовод сөзін бөлмеу жэне ол сөйлеп түрған кезде сөйлемеу.
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Кіріспенің акпараттық бөлімі экскурсияға, оның объектілеріне, 
мазмұнына назар аудартуы керек. Экскурсанттарды экскурсияның 
мақсатымен, мақсаты мен қысқаша мазмұнымен таныстырады, 
бірнеше тақырыпшалар, объектілер, маршрут бөліктері айтылады. 
Кіріспе ұзақтығы 5-7 минуттан аспауы керек (тақырыптық 
экскурсияларда 7-8 минут). Егер маршруттағы бірінші объект 
экскурсия басталған жерден айтарлықтай алыс болса 
(экскурсоводтың экскурсанттарды күтіп алған орны). Кіріспеге 
талаптар: ашықтығы, қысқаша айтылатындығы, тартымдылығы, 
қызығушылықты тудыруы, ақпараттылығы.

2.2 Экскурсияның негізгі бөлігі: такырыпшалары мен 
күраушы сүрактары

Экскурсияның негізгі бөлігі нақты экскурсиялық объектілерде, 
көрсетілім мен эңгімелердің үйлесімен қүрастырылады. Оның 
мазмүны логикалық байланыстырылған бірнеше тақырыпшалардан 
(экскурсияның идеологиялық жэне танымдық материалдары негізінде 
экскурсиялық объектілер арасында байланыс орнату) түрады. 
Экскурсиялық тақырыпшалардың саны эдетте 5-тен 12-ге дейін 
болады. Әрбір тақырыпша бір немесе бірнеше объектілермен 
ашылады және көрсетілім мен эңгіменің эдістемелік дүрыс 
комбинаңиясы көмегімен экскурсия тақырыбын сапалы меңгеруге 
қызмет етеді. Ол үшін шығармашылық топ эртүрлі әдістемелік жэне 
үйымдастырушылық нүсқаулар беретін (экскурсияның 
технологиялық картасы) арнайы кестелерді эзірлейді.

Экскурсияда жеке бөліктерді түтастыққа біріктіру үшін 
логикалық алмасулар маңызды рөл атқарады. Логикалық алмасулар- 
дербес түрде мағынасы жоқ, тақырыпшаларды бір-бірімен 
байланыстыратын экскурсияның бөліктері. Логикалык алмасудың екі 
түрі бар: органикалық, тақырыппен байланысты жэне формальды 
түрі. Жақсы таңдалған логикалық алмасулар экскурсияга қажетті 
үйлесімділікті, материалдарды таныстырудагы реттілікті қамтамасыз 
етеді, келесі тақырыптың қызыгушылықпен қабылдануына кепіл 
болып табылады. Логикалық алмасу үзақтығы, әдетте, экскурсиялық 
топтың объектіден екінші объектіге өтуі (бару) уақытына тең. Кейде 
логикалық алмасу топтың қозғалысты бастағаннан келесі аялдамаға 
өтуге дейін немесе объектіге жақын жерде басталуы мүмкін.
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Логикалық алмасудың мазмұны көру объектісі жэне оның 
ерекшеліктері емес, сонымен қатар, экскурсияның мазмұны, 
гақырыпшалардың басқасына ауысуыц кезінде айтылады.

2.3 Экскурсия қорытындысы және оның мазмұны

Қорытынды кіріспе сияқты экскурсияның негізгі бөлігінен 
ерекшеленеді, олар эдетте экскурсия объектісімен байланысты емес. 
Қорытынды бөлімде экскурсовод экскурсияны қысқаша баяндап, 
гақырып бойынша жалпы қорытынды жасайды жэне 
жскурсанттардың сұрақтарына жауап береді. Қорытынды 
жскурсияда экскурсанттар көрген жэне естіген ақпараттың 
магынасын бекітіп, маңыздылығын арттырады. Ол 5-7 минут уақытты 
алады жэне екі бөліктен тұрады. Біріншісі - экскурсияның негізгі 
мазмұнын, экскурсияның мақсаты туралы тақырыпты 
қорытындылаудың нәтижесі. Екінші - бұл тақырыпты кеңейте жэне 
гереңдете алатын басқа экскурсиялар туралы ақпарат.

Кейде қорытындының рөлін соңғы тақырыпша көрсетеді. 
Мэселен, ойды келесідей аяқтау жеткіліксіз: «Біздің саяхат аяқталды. 
Сау болыңыз». Экскурсанттарды мүмкіндігінше жаңа экскурсияларға 
шақыру керек, яғни туристік фирмамен болашақта тапсырыс беруге 
болатын тақырыптар мен бағыттарды жарнамалауды жүзеге асыру 
керек.

Экскурсияның жеткілікті деңгейде қызықты болғаны өте 
маңызды. Бірақ материалды беру тэсілін қызықтыруға тырысу қажет 
жэне келушілерді қажетсіз ақпаратпен жүктемеген де маңызды. 
Осыған байланысты экскурсия тақырыбы туристердің белгілі бір 
санатына (ересектер немесе балалар, жастар, шетелдіктер жэне т.б.) 
багытталған болуы керек. Мұндай есеп экскурсиялық қызмет 
көрсетулерге дифференцияланған тэсіл деп аталады. Ол келушілердің 
қызығушылықтарымен бірге мақсаттарын да ескеруі керек.

2.4 Экскурсияларды жіктеудің негізгі қағидалары

Жіктелім - жалпы сипаттамаларына байланысты объектілерді, 
құбылыстарды, санаты, разряды бойынша бөлу. Экскурсиялардың 
жіктелуі -олардың топтарға, топшаларға жэне түрлерге бөлінуі жэне
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эрқайсысында эр экскурсияның сипатын анықтайтын негізгі 
ерекшеліктерді іріктеу болып табылады. Экскурсияларды айқын 
анықталған топтарға бөлу іс жүзіндегі іс-шаралар үшін өте маңызды 
болып табылады. Экскурсиялардың жіктелуі экскурсоводтардың 
жүмысын жақсы үйымдастыруды қамтамасыз етеді, 
экскурсоводтардың білімдері мен жеке бейімділігін ескере отырып, 
олардың мамандануын жеңілдетеді. Белгілі бір топтың 
экскурсияларын жүргізу заңдылықтарын қолдану әрбір экскурсияның 
тиімді болуына көмектеседі. Экскурсияның жаңа тақырыптарын 
толығымен жэне мақсаттылықпен эзірлегенде, жеке білім 
салаларының жетістіктері пайдаланылады.

1920 жылдың соңында В.А. Герд жэне басқа да ғалымдар қазіргі 
уақытқа дейін өзгермеген экскурсиялардың жіктелуін әзірлеп, 
бекітті. Осы жіктеуге сэйкес экскурсиялардың барлық түрлері 
келесідей ерекшеліктер бойынша бөлінеді:

- мазмүны бойынша;
- қатысушылардың қүрамы мен саны бойынша;
- өткізілетін жеріне байланысты;
- қозғалыс әдісіне;
- үзақтығы бойынша;
- мінез-қүлық түріне байланысты.
Әр топтың өзінің қүрамдас бөліктері, ерекшеліктері бар. 

Экскурсияның мазмүны бойынша шолу жэне тақырыптық деп 
бөлінеді. Ш олу экскурсиялары көп тақырыпты болып табылады, 
оларды кейде көп жоспарлы деп атайды. Оларда тарихи және 
заманауи материалдар пайдаланады. Экскурсия түрлі нысандарды 
(тарих жэне мәдениет ескерткіштері, ғимараттар мен қүрылыстар, 
табиғи нысандар, атақты оқиғалар орындары, ірі кәсіпорындар жэне 
т.б.) көрсете отырып, қүрылады.

Шолу экскурсияларында оқиғалар ірі түрде үсынылады. Бүл 
қаланың, облыстың, республиканың, түтастай мемлекеттің жалпы 
ойын береді. Осындай экскурсияның хронологиялық көлемі - бүл 
қаланың өмір сүру уақытының алғашқы ескертулерінен бастап бүгінгі 
күнге дейін жэне даму перспективалары деуге болады.

Шолу экскурсияларының өз ерекшеліктері бар. Тақырыптық 
экскурсиялардан ерекшелігі, оларда тақырыптың түжырымдамасы 
белгілі бір қиындықты тудырады. Дайындалган жэне өткізілетін 
жеріне қарамастан, олар өздерінің қүрылымында ең алдымен бір- 
біріне ұқсас. Олардың әрқайсысында бірнеше тақырыпшалар
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қамтылады, белгілі бір қалаға, аймаққа, орынға тэн тарихи дамудағы 
ерекшеліктерге негізделген. Мысалға, әскери тарихи тақырыпшаға 
лскери аймақтарда соғысқан сол қалалардың экскурсиялары кіреді. 
і )деби тақырыпшалар жазушылардың, ақындардың өмірі меи 
шыі армашылығына байланысты қалалардағы шолу экскурсияларына 
епгізілген.

Тақырыптық экскурсия, бір тақырыпты ашуға арналған, егер ол 
іприхи экскурсия болса оның негізіне бір тақырыпты біріктірген бір 
иемесе бірнеше оқиғалар кіреді. Егер бұл архитектуралық 
іақырыптағы экскурсия болса, онда қала көшелерінде және 
плаңдарында орналасқан сэулет жэне архитектура өнерінің ең 
қызықты объектілері қарастырылуы мүмкін.

Экскурсияға қатысушылардың қүрамы мен саны бойынша жеке, 
жергілікті тұрғындарға, туристерге, ересектерге жэне оқушыларға 
деп бөлінеді жэне т.б.

Осы топтардың әрқайсысының экскурсиялық материалдарын 
кдбылдау ерекшеліктері оқиғалардың мазмүнын, эдістемесін, сондай- 
ақ олардың ұзақтығын өзгертуді талап етеді.

Экскурсия өткізу орны бойынша: қалалық, қала маңы,
омеркэсіптік, мұражайлық, кешенді (бірнеше элементтерді 
біріктіреді).

Қозғалыс түрі бойынша - жаяу жүргіншілер мен эртүрлі кәлік 
түрлерін қолданатын экскурсиялар. Жаяу экскурсияның 
пртықшылығы қозғалыстың қажетті қарқынын жасай отырып, 
корсетілім мен әңгімеге қолайлы жағдай жасауы.

Көлік экскурсиялары (көбіне автобустық) екі беліктен тұрады: 
жскурсия объектілерінің талдауы (мысалы, тарих жэне мәдениет 
ескерткіштері) барысында аялдамаларда жэне ескерткіштер мен 
мемориалдық орындардың сипаттамаларына байланысты объектілер 
прасында эңгімелеу.

Кейбір экскурсиялық мекемелер экскурсиялар үшін 
і роллейбустар, трамвайлар, су көліктері, тікұшақтар жэне басқа да 
колік құралдарын пайдаланады.

Экскурсияның ұзақтығы 1 академиялық сағаттан (45 минут) 
бастап бір тэулікке дейін (24 сағат).

Қысқа мерзімді турлар (түрлі 1-ден 3-4 күн аралығында) демалыс 
күпдердің маршрутты деп аталады, ұзақтығы бойынша бірнеше 
■жскурсиялар болуы мүмкін.
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Экскурсияны өткізу формасына байланысты эртүрлі болуы 
мүмкін:

- экскурсия-массовка. Қатысушылар маршрут бойымен бір 
уақытта 10-20 шақты автобуспен шығады, олардың эрқайсында 
экскурсовод болады. Мүндай экскурсияларда жаппай 
театрландырылған қойылымдар, халықтық фестивальдар жэне т.с 
болады;

экскурсия- серуендеу, білім элементтерін демалыстың 
элементтерімен біріктіре отырып, орманда, саябақта, теңізде, өзенде 
жэне т.б. жерлерде өткізеді;

- экскурсия-дэріс (эңгіме көрсетілімнен басым болады);
экскурсия-концерт үзақ экскурсия кезінде автобус 

салондарында музыкалық тақырыпқа арналған музыкалық 
шығармаларды тыңдау;

-экскурсия-спектакль, көркем эдебиет шығармаларының 
негізінде дайындалған әдеби жэне көркем экскурсия откізу формасы 
жэне т.б.

Экскурсиялық топтардың эртүрлі топтары үшін тәрбие 
жүмысының нысаны ретінде қарастырылуы мүмкін. Олар келесідей 
болуы мүмкін:

-экскурсия-кеңес беруші - экскурсанттардың сүрақтарына анық 
жауап береді, біліктілікті арттырудың бір түрі ретінде қызмет етеді;

-экскурсия-демонстрация - топтың табиғат қүбылыстарымен, 
өндіріс үрдістерімен жэне т.б. таныстырудың ең айқын түрі.

- экскурсия -сабақ - бір оқу орнының оқу жоспарына сәйкес білім 
берудің нысаны;

- оқу экскурсиясы (арнайы аудитория үшін) экскурсиялық 
қызметкерлерді оқыту және біліктіліғін арттырудың нысаны;

жарнамалық экскурсия, клиенттерді немесе бизнес- 
серіктестерді тарту мақсатында жүргізіледі.

2.5 Экскурсияларды түрлі тақырыптарға бөлу

Тэжірибе экскурсияларды нақты анықталған топтарга бөлу 
шартты сипатта болады, бірақ экскурсиялық мекемелердің қызметі 
үшін өте маңызды.

Экскурсиялардың дұрыс жіктелуі экскурсоводтың клиенттермен 
жұмысын ұйымдастыруды жақсартуға жағдай жасайды,



мамандандыруды жеңілдетеді, әдістемелік секциялардың қызметіне 
иегіз болады. Белгілі бір топқа экскурсиялық заңдылықтарды қолдану 
ор экскурсияның дайын болуына жэне тиімді болуына көмектеседі. 
' )кскурсияның жаңа тақырыптарын толығымен жэне мақсатты 
очірлеуде, жеке білім салаларының жетістіктері пайдаланылады.

Экскурсиялық қызметте тақырыптық экскурсиялар келесідей 
болінеді:

1. Тарихи экскурсиялар (адамзат қоғамының еткенін зерттеу үшін 
гарихи немесе жасанды (мүражай экспозициясы) ортада орналасқан 
тарихи жэне мәдени материалдық ескерткіштермен көрнекі танысу).

Тарихи экскурсиялар адамгершілік түлғаның қасиеттерін 
қалыптастыруға мен тарихи білімді таратуға ықпал етеді. Тарихи 
білімді меңгеру үрдісінде түлғаның тарихи ойы қалыптасады, өткен 
жэне қазірғі өз фактілерді, оқиғаларды салыстыру мүмкіндігі, тарихи 
қү.былыстарды олардың дамуымен жэне қоғамдық өмірдің басқа 
оқиғалары мен фактілерімен өзарабайланысын коре алады.

Жергілікті сииаттағы тарихи ақпаратты сақтаған жергілікті 
оскерткіштер тарихи оқиғаларды нақтылайды жэне тарихи үрдістің 
жалпы заңдылықтарын көруге көмектеседі.

Тарихи экскурсиялардың мынадай ерекшеліктері бар: экскурсия 
мазмүны откен жэне қазіргі өзара байланысқан сенімді тарихи 
фактілерден түрады; экскурсияда тарихи - өлкетану материалдары 
болады.

Тарнхи экскурсияларды дайындау тәсілі - барлық экскурсияларға 
ортақ дамудың эртүрлі сатыларының дэйектілігін сақтап қалды. 
І арихи экскурсиялар дайындау кезінде ерекше талаптарды ескеру 
қажет. Тарихи экскурсияларды дамытудың негізгі кезеңдерінің бірі - 
тарихи фактілерді іріктеу, оларды түсіндіру, сондай-ақ, онымен 
байланысты көрікті нысандарды іріктеу. Экскурсовод ғылыми- 
чсрттеу жүмыстарын жүргізуі керек, қорытындыны қамтамасыз ету 
үшін біршама ақпарат көзін қарап шығуы керек. Тарихи оқиғаларды 
зсрделеу, экскурсия объектілерін таңдау, экскурсия мэтінін жасау 
ксзінде тарихи оқиғаның өз кезеңімен тарихи байланыстыруы керек; 
гарихи фактілер тарихи фактілердің жалпы тізбесінде жэне онымен 
байланыста айтылуы керек.

Тарихи экскурсияны эдістемелік дайындаудың маңызды талабы 
болып, эрбір нақты жағдайда жалпы тарихи жэне жергілікті 
материалдардың оңтайлы қатынасын анықтау мүмкіндігі алынады. 
I тер  тарихи экскурсия объектілері жергілікті тарих фактілерге
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қатысты ақпаратты қамтыса, онда жалпы тарихи материалды 
экскурсовод эңгімесінде қолданылатын қосымша болады. Егер 
экскурсия объектісі жэне онымен байланысты оқиға өте маңызды 
болса, экскурсоводтың міндеті экскурсанттарға таныс емес тарихи- 
өлкетанушылық фактілерді іздеу болып табылады.

2. Өндірістік экскурсиялар (білім алушыларды техника мен 
технология, өндірісті ұйымдастыру, еңбек мазмұны, кәсіпорындағы 
еңбек жағдайын көрсете отырып, таныстыру).

Өндірістік экскурсияның негізгі мақсаты білім алушылардың 
политехникалық білімін кеңейту болып табылады. Қандайда бір 
кәсіпорында оқу пәндерінің мазмұнымен органикалық байланыста 
өткізілетін экскурсия, білім алушыларға жаратьілыстану 
ғылымдарының қазіргі заманғы технологияның негізі екенін түсінуге, 
адамдардың өндірістік қызметінде теория мен практиканың тығыз 
байланысын көрсетеді.

Өнеркэсіптік кэсіпорындардағы білім алушылар өндірістік 
үрдістердің қүрылғылары мен машиналарын, станоктарын, 
техникалық қүрылғылардың қағидаларымен жан-жақты танысады, 
техникада түрлі материалдарды қолдану, технологиялық үрдістер, 
бақылау-олшеу қүралдарымен, өндірістік үрдістерді кешенді 
механизаңиялау, автоматтандыру мен қарқындату принңиптерімен 
танысады. Білім алушыларды кәсіби бағдарлау қызметкерлердің 
ғылыми-техникалық дайындығына қазіргі заманғы өндірістің жоғары 
талаптар қоятындығын көрсетеді. Осы талаптардың ішінде, өлшем 
жасау жэне олардың нэтижелерін жазып алу, үлгілерді алу жэне 
технологиялық үрдістің өтуі мен оның сапасы туралы дүрыс 
түжырымдар жасау, оңтайлы еңбек жағдайларын қүру үшін шешім 
қабылдау сияқты талаптар бар.

Өндірісте білім алушыларға, жаратылыстану ғылымдарының 
заңдары жаңа жағдайларға қалай әрекет ететінін, технологиялық 
үдерістердің қатаң реттілігіне қаншалықгы сәйкес келетінін 
бақылауға, мүмкіндік бар. Технологиялық үрдістердің бүл 
бақыланатын олардың ғылыми жэне теориялық негізділігі, анықтығы, 
ырғағы, динамикасы, операциялардың дүрыстығын, сондай-ақ білім 
алушылардың инновациялар мен өнертабыстың мүмкіндіктері туралы 
үғынуы, оларды осындай экскурсиялардан кейін модельдеуге, 
қүрастыруға жэне эксперименталды жүмыстарды жүргізуге 
ынталандырады.

28



Өндірістік экскурсияларға объектілерді таңдау оқу материалын 
,к'оспарлаған кезде міндетті шарттарды ескере отырып, жасалуы тиіс: 
ікскурсиялар тек заманауи техника мен технологияны көрсетуге 
/ісоспарланады. Бұл машина жасау кәсіпорындары, радиоэлектронды 
(іпсркэсіп, металлургия, химия өнеркэсібі, көлік, кұрылыс 
ипдустриясы, байланыс жэне т.б. болуы мүмкін. Экскурсияны 
жсргілікті кәсіпорындарда: электр станциясы, автомобиль
(іисркэсібінде, құрылыс алаңы, телефон станциясының немесе 
кмісорталық (физиканы оқыса) жэне цемент, шыны, керамика, жэне 
прақ-шарап зауыттарында (химияны оқыса) жүргізу.

Өндірістік экскурсиялар тұтастай кэсіпорында немесе жеке 
цсх гарда немесе жеке техникалық объектілерінде жүзеге асырылуы 
мүмкін.

Ізілім алушыларда үлкен танымдылық қызығушылық фабрикалар 
мсп зауыттардың, оқу орындары мен ғылыми-зерттеу 
ипституттарының зертханасында жүргізілген экскурсиялар тудырады. 
( )лардың қатарында өнеркэсіптік кэсіпорындардың химиялық 
ісртханалары, металдар, қорытпалар мен синтетикалық 
материалдардың қасиеттерін сынауға арналған зауыттық зертханалар 
Гнір. Мұнда білім алушылар өздеріне таныс заттарды, өлшеу эдістерін 
жппе мектепте өткізілетін зертханалық жұмыстарды кездестіреді, 
сопымен қатар, олар практиканың маңыздылығына көз жеткізеді.

ІІІебер өткізілген өндірістік экскурсиялар білім берудегі 
формализмді жоюға жэне оқитын пәндердің өмірмен, техникамен, 
опдіріспен байланыстыруға көмектеседі.

3. Табигаттану (білім алушыларды диалектикалық-материалистік 
мпқарасты қалыптастыру үшін берік ғылыми негізді құруга 
комектесетін табиғат объектілері мен құбылыстарымен таныстыру).

Табиғаттану экскурсиялары үлкен танымдық жэне тәрбиелік 
мопге ие. Олар білім алушылардың білімін нақтылап, кеңейтеді. 
' )кскурсияда білім алушылар көптеген теориялық білімдерін іс 
жүзінде тексеріп жэне оларды шеберлік пен дағдыга айналдырады.

Табиғаттану экскурсиясында білім беру міндеттерінен басқа 
ікологнялық мәселелер де шешілуде. Білім алушыларға табиғатта 
гортіп бұзушылықты анықтауға бағытталған қандай да бір маңызды 
жүмысты орындауға тапсырма берілуі мүмкін: эксқурсия өтіп жатқан 
ісрриторияның ластануын, өсімдік жамылғысының жай-күйін, адам 
бслсенділігінің іздерін жэне т.б. анықтау. Экскурсия алдындағы 
оцгіме білім алушыларды қызықтыруға көмектеседі, табиғатты сақтау

29



ісіне жеке қатысу қажеттілігін түсінеді. Олар қауымдастықты 
қалыптастыратын өсімдіктер туралы жэне олардағы жануарларды 
айқындауы керек. Балалар мен жастарды тірі табиғаттың сүлулығын 
көру жэне бақылауға үйрету керек. Экскурсиялар білім алушыдардың 
физикалық дамуы үшін үлкен маңызға ие.

4. Өнертану экскурсиялары (планетамыздың мэдени мүрасын 
игеруге үлес қосатын білімдерді толықтыру жэне кеңейту, адамның 
рухани байлығын жинақтауға жэне дүниетанымына эсер етуге ықпал 
етеді).

Өнертану экскурсиялары көркем (кескіндеме, сурет, сэндік- 
қолданбалы өнер туындылары үсынылған мүражай 
экспозицияларына экскурсиялар) экспозициялар, театрланған 
(орындаушылық өнерді сипаттайтын мүражай материалдарын, жеке 
театрлар мен спектакльдердің тарихын, актерлер, мен 
режисерлардыңр шығармашылық өмірбаянын қамтиды), музыкалық 
(музыкалық мэдениетті сипаттайтын жэне оның даму тарихын 
көрсететін мүражай материалдарын, музыкалық театрлардың, 
филармонияның, музыкалық мэдениеттің жеке түлғалары тарихын) 
мүражайлар мен, сондай-ақ өлкетану мүражайларының көркемдік 
бөлімдерін жатқызуға болады.

Өнертану экскурсиялардың жіктеу тобында өнерді дэуір, кезең, 
мектебі, бағыттары, стильдерін ерекшелеуге болады.

5. Әдеби экскурсиялар (білім алушыларды танымал ақындар мен 
жазушылардың өмірі мен түрмысымен танысуға мүмкіндік береді). 
Экскурсия педагогикалық түрғыда өте тиімді, ол әдеттегіден гөрі 
көбірек материалды білуге мүмкіндік береді. Әдеби экскурсия 
жүмыстың терең қабылдануына жэне соның салдарынан оны 
неғұрлым егжей-тегжейлі талдауына ықпал етуі мүмкін. Көптеген 
білім алушылар әңгімені немесе шыгарманы оқып қана қоймай, 
автормен байланысты жерлерді де көріп, жақсы, ойластырылған 
эсселер мен шығармалар жазады.

Әдеби экскурсия - бұл әдеби шығарманы немесе жазушының, 
ақынның өмірбаянының көрнекі мысалы. Әйгілі адамдар 
шығармашылығына арналған эдеби экскурсиялар түсінікті болады. 
Әдетте, экскурсиялар, жазушылар мен ақындар жиі баратын, кейде 
олардың отандарына немесе қайтыс болған жерлерінде өткізіледі. 
Мысалы, Жидебай мекені, М.Әуезовтың «Абай жолы» кітабында 
жазған, онда Абай Құнанбаев туған (Семей қаласынан 180 шақырым). 
Қазіргі уақытта әдеби экскурсиялар өткізілетін үй -мұражайы



приііласқан. Ақынның 125 жылдығы қарсаңында 1970 жылы мұражай 
міііта құрылды. Ғимараттың архитектуралық келбеті бастапқы 
корімісін сақтап қалды. Мұражайдың бес бөлмесінде жэне үш 
іаім.інда Абайдың туыстары мен достары сыйға берілғен материалдар 
үіч.міылған. Олардың ішінде араб, парсы, түрік, орыс тілдеріндегі 
кітаптар, сол жылдардағы фотосуреттер, Абайдың үш шекті 
домбырасы, күнделікті пайдаланатын заттары бар. Үлкен 
пмографиялық қызығушылық тудырады, келушілерді Абай дәуірмен 
іаиыстырады.

Ксйде эдеби экскурсия сүйікті кейіпкерлердің «жолдары» 
Поііыпша саяхат болып табылады - белгілі бір шығармада сипатталған 
орыпдарга бару, «таңдаулы» кейіпкерлердің қай жерде туып-өскенін, 
жачушылар мен ақындар қолданған заттарын көру үшін 
\ ііымдастырылады. Мүндай экскурсиялар қарастырылатын 
шыгармаға немесе жазушының элеміне ғана емес, сонымен қатар, 
шітордың жеке басын қалыптастыруға әсер еткен дэуірде тарихқа 
пюлу жасауға көмектеседі. Ескі заттармен жэне интерьер 
Поліиектерімен танысқаннан кейін, көптеген туристер тарихты 
жақсырақ зерттеуді қалайды.

6. Сэулет жэне кала экскурсиялары (экскурсанттардың рухани 
ллсмін байытып, откен жэне қазіргі архитектуралық ескерткіштерді 
(,'алган шеберлердің еңбектеріне мақтаныш сезімін тудыру, коркемдік 
іалғамын дамыту).

Сәулет жэне қала қүрылысы ескерткіштері сэулет-қала қүрылысы 
іақырыптық экскурсияларының объектілері ғана емес, сонымен қатар 
қпланың корікті жерлері болып табылады. Олар шолу, тарихи, эдеби 
жонс басқа да экскурсиялар маршруттарына кіреді, сондықтан эрбір 
ікскурсовод оларды көрсету әдістемесін ғана емес, оларды өткізуге 

аіітарлықтай дайындықты да меңгеруі қажет.
Экскурсияда сэулет туындылары (ескерткіштер) жэне қала 

күрылысы объектілері (қала, оның орталығы, жеке ауданы, 
маі истраль, алаңы) қарастырылады. Сэулет ескерткіштеріне коне 
калалар (Отырар, Тараз, Шымкент, Түркістан жэне т.б.), сәулет 
ансамбльдері мен кешендері, қалалық жэне ауылдық түрғын үйлер, 
.жімшілік жэне қоғамдық ғимараттар жатады. Көрсетілімге, сондай- 
(і қ, монументалды-бейнелеу өнерінің ескерткіштері: мүсін,
фрескалар, мозаика, сәндік эшекейлер, мүсіндеу, ою, торлар, 
қоршаулар енгізіледі.
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2.6 Тақырыптық экскурсиялар ішіндегі градацияларды 
анықтау, олардың сипаттамасы

Өзінің мазмұны жағынан тарихи экскурсиялар келесі кіші 
топтарға бөлінеді:

-тарихи-өлкетану (мысалы, «сақ мәдениетінің пайда болу 
тарихы»);

- археологиялық (мысалы, ортағасырлық Жанкент қалашығында 
заттай Тарихи қазбалар көрсетілген);

- этнографиялық, түрлі үлттар мен үлыстардың әдет-ғұрыптары 
мен салты туралы баяндайды;

әскери-тарихи, жауынгерлік даңқ орындары бойынша 
өткізілетін жэне патриоттық тэрбиеге бағытталған (мысалы, 
«Отечества славные сыны», «Аңырақай» жэне т. б.);

- тарихн-өмірбаяндық (белгілі адамдардың өмірі мен қызметі 
бойынша);

- тарихи мұражайлық экскурсия.
Өндірістік экскурсиялар кіші топтарға бөлінеді:
- өндірістік-тарихи, кэсіпорындардың (зауыттардың), ғылыми 

жэне оқу мекемелерінің тарихы мен жетістіктерін ашады;
- өндірістік-экономикалық, өнімнің өзіндік құны мен сапасы, 

еңбекті ғылыми үйымдастыру мэселелерін ашады;
- өндірістік-техникалық, технологиялық процестің көрсетілуін, 

кэсіпорынның жеке бөлімшелерінің жұмысын қамтамасыз етеді;
кәсіби-бағдарлау, жасөспірімдерді кэсіби бағдарлау, 

оқушыларға болашақ мамандығын таңдауда көмек көрсету 
мақсатында откізілетін оқушыларға арналған.

Табиғаттану экскурсиялары:
- ботаникалық экскурснялар (экскурсияның осы түрінің 

көмегімен экскурсанттарды тірі организмдер патшалығының 
эртүрлілігімен таныстыруға, табигат құбылыстары мен заттарын 
олардың табиғи ортасындағы зерттеу эдістері мен дағдыларын 
беруге, ғаламшардағы өсімдік элемін қорғаудың маңыздылығы мен 
қажеттілігін көрсетуге болады);

зоологиялық экскурсиялар (өз кезегінде зоологнялық 
экскурсиялар эитомологиялық, орнитологиялық, кинологиялық жэне 
т. б. болып бөлінеді);

- гидрологиялық экскурсиялар (бұл экскурсиялар гидрологиялық 
объектілермен танысуға, экскурсанттардың назарын су қоймаларын
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иистанудан қорғау мэселелеріне аударуға, сондай-ақ өз өлкесіндегі су 
коіімалары жағдайының жалпы көрінісін жасауға мүмкіндік береді);

- геолоғиялық экскурсиялар (экскурсиялар мэліметтері өлкенің 
габиғатымен ғана емес, сонымен қатар экскурсанттарға зерттеу 
ж үмысының дағдыларын, танымдық біліктерін (салыстыру, қорыту, 
гшютезалар үсыну, дәлелдеу, қорытынды жасау) алуға мүмкіндік 
берсді.);

- табиғаттың бірегей ескерткіштері бойынша экскурсиялар.
Өнертанулық экскурсиялар бірнеше топға бөлінеді:
- тарихи-театрлық (мысалы, «С. Сейфуллин атындағы қазақ 

драма театрының тарихынан»);
- гарихи-музыкалық (мысалы, «музыкалық Сарыарқа» жэне т. б.);
-халықтың көркем кэсіпшілігі бойынша (мысалы, «түскиіз»

хплықтық-көркем кэсіпшілігі, «Шебер» көрме-жэрмеңкесі және т. б.);
- мэдениет қайраткерлерінің өмірі мен қызметі бойынша 

(мысалы, «Сәбит Мүқановтың, Ғабит Мүсірепов пен Мүхтар
< )уезовтің өмірі мен қызметіне арналған Экскурсия» жэне т. б.);

- сурет галереялары мен көрме залдарына, мүражайларға, 
сурсгшілер мен мүсіншілердің шеберханалары.

Әдеби экскурсиялар әдетте келесідей топтастырылады:
- эдеби-биографиялық. Жазушының, ақынның, драматургтің жэне

і . б. өмірі мен шығармашылығы туралы естеліктерді сақтайтын 
орындар бойынша өткізіледі (мысалы, «Қарағандыда Пичугин», 
«Ақтөбедегі Т. Ш евченко» жэне т. б.);

- тарихи-әдеби- үлттық эдебиетінің белгілі бір даму кезеңдерін 
шпады (мысалы, «Павлодар әдеби» жэне т. б.);

- әдеби-көркем - поэтикалық-мэтіндік экскурсиялар немесе 
белгілі бір жазушының шығармаларында көрініс тапқан жерлерге 
жскурсиялар (мысалы, Ғ.Мүстафиннің «Мнллионер» 
шыгармасындағы олардың колхоздық өмірі туралы эңгіме жэне т.б.).

Сәулет-қала қүрылысы тақырыптарына экскурсиялардың 
жіктелуі:

- қаланың архитектуралық қүрылыстарының көрсетілуімен
нсскурсиялар;

- белгілі бір тарихи кезеңдегі сэулет ескерткіштерін көрсетумен 
байланысты экскурсиялар;

- бір сэулетшінің шығармашылығы туралы түсінік беретін 
экскурсиялар;

33



- бас жоспарлар бойынша қалалардың жоспарлануымен жэне 
құрылысымен таныстыратын экскурсиялар;

- заманауи сэулет үлгілерін көрсету бойынша экскурсиялар;
- жаңа қүрылыстар бойынша экскурсиялар.
Діни тақырыптарға экскурсияларды шартты түрде келесі 

топтарға бөлуге болады:
- аймақтағы діннің пайда болуының тарихи алғышарттарын 

баяндайтын экскурсиялар;
- жетекші діни сенім дәстүрлерін ашатын конфессиялық 

экскурсиялар;
көрнекті діни ағартушылардың қызметін көрсететін 

монографиялық экскурсиялар.
Қандай да бір түрдегі тақырыптық экскурсиялар бір-біріне 

байланысты болады. Мысалы, тарихи материал сэулет-қала 
қүрылысы тақырыптарына арналған экскурсияларда пайдаланылады; 
табиғаттану экскурсияларының элементтері тақырыптық 
экскурсиялардың эрбір тобында көрініс табады. Барлығы 
экскурсияны өткізудің нақты жағдайларына, белгілі бір қаланың 
немесе өңірдің танымдық жоспарының ресурстарына байланысты 
болады.

2.7 Экскурсиялар тақырыбын дамыту

Экскурсиялар тақырыбын дамыту, оның өлкенің экскурсиялық 
мүмкіндіктеріне, экскурсиялық объектілердің бар-жоғына жэне 
сипатына, экскурсиялық қызметтерді түтынушылардың сүранысына 
тэуелділігін анықтауға болады.

Экскурсиялар тақырыбы экскурсиялық үрдіс тақырыптарының 
жиынтығы болып табылады. Экскурсияның өзіндік белгісі көрсету 
жэне эңгіме тақырыбы болып табылатын белгілі бір тақырыпқа 
сәйкес оны қүру болып табылады. Тақырыптың мазмүны 
экскурсияның негізгі мазмүнының қысқаша, шоғырланған 
мазмүнынан түрады.

Экскурсия тақырыбы «мақсат» жэне «идея» ұғымдарымен өзара 
байланысты. Тақырып белгілі бір үрдіске арналған белгілі бір 
материалды баяндауды қарастырады. Экскурсия идеясы-оның ойы, 
басты ойы. Тақырыбы мен идеясы экскурсиялык жұмыстың идеялық- 
тақырыптық негізін құрайды. Экскурсия тақырыбының маңызды
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корсеткіші - экскурсанттардың тақырыптарын тудыратын 
к і .п і .іі  ушылық, тұтынушының ой-өрісін кеңейту үшін жағдайларды 
мімтамасыз ету.

' )кскурснялар тақырыбын кеңейту-экскурсиялық істі дамытудың 
маңызды заңдылықтары. Кеңес уақытында кэсіподақтардың 
ікскурсиялық мекемелері ғана 24000-нан астам тақырыпқа 
ікскурсиялар өткізген. Қазақстанның кез келген қаласының 
ргсурстары тек қала шегінде тақырыптық экскурсиялардың едэуір 
гііііып жүзеге асыруға мүмкіндік беретінін атап өту қажет. Экскурсия 
шқырыбына қойылатын басты талаптар-өзектілігі, жан-жақтылығы, 
і ү і ыііушылардың сүраныстары мен мүдделеріне сэйкестігі.

Жаңа экскурсиялық тақырыпты эзірлеуде объектілер маңызды 
прыида болып табылады. Объектілер тақырыпты ашуда көру негізін 
к үрай гын танымдық материалды, экскурсоводтың дэлелдемелеріндегі 
Оцс гы дәлелдерді қүрайды.

Жалпы экскурсиялық үрдістің, оның мазмүнына, материалды 
үп.іпу эдістемесінің (көрсету жэне эңгіме) объектілеріне, олардың 
жчій-күйіне, кірме жолдарға, бақылау нүктелеріне тэуелділігін атап 
«* і у қажет. Сол себепті қазіргі уақытта экскурсиялық мекемелер, 
шрих жэне мэдениет ескерткіштерін анықтауда, қалпына келтіру мен 
кпргау жүмыстарын жүргізетін үйымдармен байланысуда маңызды 
рол атқарады.

Олкенің экскурсиялық мүмкіндіктеріне байланысты экскурсиялар 
тпқырыбы эр түрлі бағытта бола алады, көрсету объектілерінің көп 
еііпі.ш өзіне біріктіре алады. Нысандармен экскурсияның логикалық 
(күктелуі, тіпті өзекті тақырып кезінде де табысқа жете бермейді. 
Соіідықтан экскурсиялық объектілер сауатты таңдап алынуы жэне 
іиісті инфрақүрылымы болуы тиіс (кірме жолдар, телекоммуникаңия 
жүйелері жэне т.б.).

Жоғарыда айтылғандай, тақырыпты таңдау әлеуетті сүранысқа, 
нақты тапсырысқа немесе экскурсияның белгілі бір тақырыбын 
миқсатты қүруға байланысты. Сондықтан қазақстандық экскурсиялық 
і|нірмаларға қазіргі заманғы, өзекті, уақыт өте келе қызмет көрсету 
ппрыгында талап етілетін экскурсиялар жасауға үмтылу қажет.
1 >кскурсиялық өнімге сүраныс эруақытта болган, бар жэне болады, 
гоидықтан экскурсняларды дайындау мен өткізудің ескірген 
і' і ппдарттарын түбегейлі қайта қарау қажет.

' )кскурсиялық қызметтердің негізгі түтынушылары балалар мен 
жастар (оқушылар мен студенттер), интеллигенңия, шағын жэне орта
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бизнес өкілдері, орта жэне үлкен жастағы адамдар, сондай-ақ, 
шетелдік туриетер болып табылатындыгын ескере отырып, нарыққа 
талдау жасау, әртүрлі экскурсиялық өнімдерге сүранысты талдау, 
сондай-ақ кешенді маркетингтік зерттеулер жүргізу қажет.

Өзін өзі бақылауға арналған сүрақтар:
1. Экскурсия қандай қүрылымдық бөліктерден түрады?
2. Экскурсиялардың жіктелуі қандай принциптер бойынша 

жүргізіледі?
3. Экскурсиялар қандай тақырыптар бойынша танымал болып 

табылады?



ТАҚЫРЫП 3. ЭКСКУРСИЯДАҒЫ КӨРСЕТІЛІМ

3.1 Экскурсиядағы көрсету - көрнекілік қағидаларын жүзеге 
асыру үдерісі ретінде

Зкскурснялардағы көрсету-объектілерден көру акпаратын 
алудың көпжоспарлы үрдісі, экскурсанттардың іс-қимылы нақты 
мақсатпен белгілі бір ретпен жүргізілетін үрдіс. «Көрсету» 
юрминінің жалпы қабылданған түсіндірмесі жоқ. Сөздіктерде 
«көрсету» арнайы термин ретінде еигізіліп әдістемелік эдебиеттеде 
жоне ғалым-экскурсиятанушылармен кеңінен қолданылады. 
( 'очдіктерде «көрсету» жэне «демонстраңия» терминдері жиі 
қолданылады.

/І,емонстраңия адамдар тобының (экскурсанттардың, 
і іудснттердің, оқушылардың) шолуына арналған объектіні білдіретін 
Пслгілі бір адамның әрекеті ретінде қандай да бір затты немесе 
қүбылысты топтық қабылдауға есептелген көпшілік көрсетілімі 
р п  іііде сипатталады.

Объектіні корсету-бүл экскурсовод пен экскурсанттардың 
мпқсатты мен іс-қимыл жүйесі, білікті маманның басшылығымен 
объектілерді бақылайды. Көрсету объектілерді талдау 
ікскурсанттардың белсенді өзіндік жүмысын болжайды.

Корсету-бүл заттарды түсіндіру, түсінікті ету, экскурсанттардың 
ішдында көріп түрғанның барлығын қол жетімді ету, олардың 
қі.пметін бағыттау. Көріністің ерекшелігі байқалатын объектінің 
кмпдай да бір сапасын (қасиетін, қабілетін) анықтау, ашу қабілеті, 
•і і п т ы  бірінші корген кезінде байқалмағанын, айқын ету мүмкіндігі 
болып табылады.

')кскурсанттардың танымдық қызметінің негізіне көрнекілік 
қигидасы алынған, ол: тарихи жэне мәдени ескерткіштерді көрсету 
(корнекілік); «экскурсовод портфелінің» экспонаттарын пайдалану; 
ондірістік үрдістерді көрсету (дыбыстық көрнекілік) жэне т. б. жүзеге 
псырылады.

Заттар мен үдерістерді көру арқылы адамдарда объективті 
іпыпдықты дүрыс корсететін нақты бейнелер түрінде коріністер 
Ііийда болады. Экскурсант алған үсыныстардың негізінде ұғымдар 
Кіілыптасады.
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Пәндік, шынайы құралдар (табиғи көрнекілік) - бір немесе 
бірнеше сезім органдарының көмегімен сезімдік қабылдауға болатын 
табиғи заттар, барлық нақты объектілер.

Бейнелеу құралдары (кескіндеме, графика, фотосурет) 
«экскурсовод портфеліне» қосымша иллюстрациялық материалдар 
енгізіледі. Макеттер, фотосуреттер, суреттер, ашықхаттар, сызбалар, 
диаграммалар жэне басқа да құралдар шынайы объектілердің 
аналоггары ретінде көрінеді.

Сөздік-бейнелі көрнекілік: мысалдар мен фактілер; әдеби
шығармалардан үзінділер; оқиғалар мен адамдардың өмірін 
бейнелейтін өлеңдер.

Көрнекіліктің техникалық қүралдары (кинофильмдер, слайд-шоу, 
магнитофондық жазбалар).

Объектілік көрнекілік - көру (көрсетілетін объектілер) және 
дыбыстық (орман шуы, бұлақтың дауысы, эншінің дыбыс 
жазбасындағы дауысы, ормандағы құстар мен жануарлардың дауысы, 
биіктіктен құлаған тастың дыбысы, өндірістік ңехтарда шулар) болып 
бөлінеді. Дыбыстық көрнекілікті қабылдағанда, сөйлеуден басқа, есту 
талдағыштары қатысады. Есту көрнекілігі экскурсияларда нашар 
пайдаланылады. Тек жеке экскурсияларда ғана естуғе жэне 
экскурсанттарды сезінуге арналған тэсілдер енгізілген.

Көрнекіліктің сөздік-бейнелі түрі көркем әдебиеттің бейнелері 
мен шығармаларын пайдалануды көздейді. Көрнекіліктің осы түріне 
экскурсоводтың бейнелі эңғімесі жатады, ол тарихи оқиғаның 
көрінісін жэне адамның сыртқы келбетін бейнелейтін, табиғат 
құбылыстары туралы көрініс береді. Көрнекілік түрлерін пайдалану, 
бір түрдің басымдылығы (пэндік, бейнелеу немесе сөздік-бейнелі 
көрнекілік) белгілі бір экскурсия жататын жіктеу тобына байланысты. 
Мысалы, сәулет-қала құрылысы экскурсияларында табиғи көрнекілік, 
Тарихн экскурсняларда - бейнелеу жэне сөздік экскурсияларда - 
бейнелі көрнекілік, эдеби экскурсияларда - сөздік-бейнелі көрнекілік 
басым болады.

Көрнекіліктің тиімділігі объектілерді көрсетуді ұйымдастыруға, 
оларды экскурсанттар дүрыс бақылауға байланысты. Адам 
экскурсняда дұрыс қарауды, көруді, бақылауды және зерттеуді 
үйренеді. Бұл көрсетілім міндеті болып табылады. Экскурсияны 
дайындаушылар тақырыпты әзірлей отырып, көрсету затын, көрсету 
мақсатын жэне экскурсияның тақырыбын толық ашатындығын 
ескеруі тиіс. Көрсетілім адамның ойлау жэне қарау сияқты

38



.ірокеттерінен өседі. Егер ойлау жэне қарау кезінде объектіні ешкім 
корсетпесе, басшы болмаса, онда көру қатарының заттарын 
кмбылдаудың пассивтілігі туындайды.

Ііақылауды көрсетілімге қарағандагы ерекшелігі ескерткіштермен 
^косиарланбаған үстіртін танысу деуге болады. Әрбір адам бөгде 
идамның комегінсіз түрғын үйдің сыртқы түрін немесе көшені, 
1'скерткішті қарап, мүражай экспозициясымен немесе сурет 
і іілсреясында Кескіндеме туындыларымен таныса алады.

Сурет 3.1 - Экскурсиядағы көрсету сызбасы

Қарау мен көрсетілімнің айырмашылығы-бүл қарау кезінде адам 
ескерткіштің сыртқы түрін ғана қабылдайды. Көрсетілім кезінде ол 
сскерткішті ғана емес, экскурсоводтың комегімен объектінің эртүрлі 
жақтарын, бөліктерін, сыртқы ерекшеліктерін ажыратады, оларды 
і алдауға қатысады.

Экскурсиядағы көрсету үш элементтің жиынтығы болып 
іабылады:

- экскурсанттардың көрікті жерлерді өз бетінше қарауы;
- экскурсанттарды «экскурсовод портфелінің» экспонаттарымен 

іапыстыру»;
- экскурсоводтың басшылығымен басқа амалдарды көрсету 

(мысалы, тарихи экскурсияда эр түрлі дэуірде салынған ғимараттар 
корсету объектілері болып табылады. Ғимарат қабырғалары, оның 
і (.'речслері, есіктері, балкондары, басқа да бөліктері мен болшектері 
гаиа емес, сонымен қатар, ғимараттың қабырғаларынан 
оолмелердің, баспалдақтардың, дәліздердің, олардың жиналуының, 
түрмысының, жақын уақытта үйді мекендеген адамдардың өмірі 
іуралы айтылады. Экскурсовод көрсету мен әңгіменің эдістемелік
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тәсілдерінің көмегімен көрсетілген ғнмарат пен ғимараттың ішінде, 
оның жанында болған оқиға арасында байланыс орнатады).

Объектінің сюжеттік жэне сюджеттік емескөрінісі бар. Өнердегі 
сюжеттік туындылар, эдетте, тарихи және тұрмыстық жанрларга 
жатады. Пейзаж, натюрморт жэне портреттің, олар эдетте сюжеті жоқ 
болып табылады.

Бейнелеу өнерінің шығармаларындағы сюжет іс-эрекеттің белгілі 
бір сәті арқылы іске асырылады. Өнердегі сюжеттік туындылар, 
эдетте, тарихи жэне тұрмыстық жанрларга жатады. Экскурсоводтың 
оқиға сатысын көрсету қабілеті көрерменге өткенді, оның санасында 
(айнадағы сияқты) көрініс береді, өзінің маңыздылыгымен таң 
қалдырады жэне эмоциялар тудырады.

Экскурсияда кез-келген сюжеттік көрсетілімде өзінің қатысушы 
тұлғалары бар. Олар үшін іс-әрекеттер тэн. Сюжеттік көрсетілім 
экскурсияны жандандырады, экскурсанттарды белсендіреді: олар 
ескерткіштерді жақсы есте сақтайды, олармен байланысты 
оқиғалардың мәнін меңгереді жэне эңгіменің озі нақты болады.

3.2 Көрсетілім міндеттері, шарттары, түрлері

Экскурсияда корсетілім міндеттері:
1) экскурсанттар алдында орналасқан экскурсиялық объектілерді 

көрсету;
2) жоқ объектілерді көрсету (тек фотосуреттерде немесе суретте 

сақталған));
3) осы жерде болған тарихи оқиғаны көрсету, оның көру суретін 

жасау;
4) осы жерде болған тарихи қайраткердің (жазушы, суретші, 

қолбасшы) эрекеттерін көрсету;
5) объектіні сипатталған оқиға кезеңінде кейіпте көрсету.
Экскурсиялық объектілерді тиімді көрсету белгілі бір

жағдайларды талап етеді. Көрсету шарттары үғымына кіреді:
а) дүрыс таңдалған көрсету нүктелері;
6) көрсету үшін неғүрлым тиімді уақыт;
в) экскурсанттардың назарын тақырыптан алыс объектілерден 

аудару мүмкіндігі;
г) экскурсанттар қозғалысын, объектілерді көрсету кезінде, 

эдістемелік тэсілді қабылдау ретінде пайдалану;
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д) жскурсоводтың шеберлігі мен дағдылары;
і') жскурсанттардың объектілерді бақылауға дайындығы.
Соулет нысандарын көрсетудің ерекше шарттары бар. Мысалы, 

шунст ескерткішін көрсете отырып, оған қасбеттен жақындамау 
і гргіс, себебі ескерткішті экскурсанттардың қабылдауы сэулеттік 
і мсч',, жазық жэне көркемдік болып табылады. Ескерткіштің бүйірінен 
. ни.ің үш өлшемділігі (үзындығы, биіктігі, тереңдігі) көрінетіндей 
і кі и ы п жақындауы керек. Әдістеме экскурсияда көрсетілімді жүзеге 
ін і.іру кезінде бірізділікті қамтамасыз етуді талап етеді.

Кссте 3.1 - Объектіні көрсету 
I м-кс- г і ері дәйектілігіпің үлгі сызбасы

кезінде экскурсоводтың ю-

Қызметі
’ )і<скурсовод пэн (объект) үшін
)і<скурсанттарга не керсететінін анықтайды
')кскурсовод объектінін не екенін түсіндіреді 
(объектіні сипаттайды)
)кскурсовод 

айтады_____
объектінің тағайындалғанын

Сипаттамасы
Анықтамасы

Сипаттамасы

қүру мақсаты

Экскурсовод объектінің жекелеген бөліктерін 
қарастырады._________________ ______________

Экскурсиялық талдау, 
салыстыру____________

')кскурсовод ескерткіштің 
тапсырманың сәулетшісін атайды.

авторын, Анықтама

')кскурсовод объектімен байланысты оқиға, 
онын мәні туралы баяндайды_________________

Тарихи
бағалау

оқиғаны

Іх к ер ту :
жпксалды

Кесте авторлармен қолданылған мәліметтер негізінде

Одан әрі көрсету сатыларын қарастырайық. 
н сісурсияіиылар көрсетуді 6 сатыға бөліп қарастырады.

Ғалым-

Кссте 3.2 - Экскурсиялық көрсетілім сатылары
( пт
І.ІШ І

I'

Іс-әрекет Сипаттамасы

г )кскурсанттардың экскурсоводтың «Сіздің 
алдыңызда» Бәйтерек «монументі» сөзінен 
кейінгі объектіғе жалпы көзқарасы

Объектінін келбетін 
игеру жүреді

Оқиғалар туралы әңгімеден кейін ескерткішті 
•жскурсанттарының міндетті түрде қарауы

Объектінің
ерекшеліктері игеріледі

Экскурсовод талдау жүргізгеннен кейін 
объектіні қайта карау (қадағалау)

Объектінің жекелеген 
бөліктері мен



бөлшектері
нактыланады

4 Экскурсанттардың объектіні өз бетінше 
бакылауы. Жағдай және әрекет орны есте 
қалады

Объект жэне оның 
орналаскан жері есте 
калады

5 Көргендерді жэне экскурсоводтан естігенін 
жалпылау

Такырыпшалар 
бойынша тұжырымдар

6 Экскурсанттардың объектіге корытынды 
көзкарасы

Экскурсант объект 
туралы өз түсінігінін 
дұрыстығына көз 
жеткізеді

Ескерту: Кесте авторлармен колданылған мәліметтер негізінде жасалды

Көрсетуде сатыларды пайдалану алатын әсердің өсуін 
қамтамасыз етеді жэне қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Бірақ 
барлық экскурсияларда аталған сатылар бойынша көтеріле отырып, 
көрсетілім өткізуге болмайды. Мысалы, экскурсанттардан алшақ 
орналасқан объектілерді горизонтта көрсету ерекшеліктері бар.

Бүл үшін қаланың панорамалық көрінісін көру қажет, бүл сәулет 
ансамбльдерін бақылау кезінде де қолданылады. Оны есте сақтау 
үшін экскурсанттар оған бірнеше көзқараспен қарауы керек. Осы 
көзқарастардың барлығы объектінің сыртқы келбеті туралы көріністі 
береді. Экскурсоводтың эдістемелік кеңестері мен экскурсанттың 
ойларының барысы көзқарастардың бағытын анықтайды.

Көрсетілімнің тиімділігі экскурсоводтың білімі мен шеберлігіне 
ғана емес, сонымен қатар, экскурсанттарға көрсету объектілерін 
меңгеруде көмек көрсету түрлеріне де байланысты. Экскурсияға өз 
конструкциясы бойынша күрделі объектілерді (ғимараттар мен 
қүрылыстарды), сондай-ақ осы объектілер орналасқан жердің, 
саябақтардың, бақтардың, шайқастардың жалпы түрін көрсету 
енгізілғен жағдайларда экскурсанттарға осының бэрін макеттерде, 
модельдерде, сызбаларда, жоспарларда алдын ала көрсетуге болады. 
Бүл объектінің қүрылымын, оның пропорциясын, оның бөліктері мен 
бөлшектерінің орналасуы мен өлшемділігін, олардың өзара 
байланысын түсінуге көмектеседі.

Экскурсоводтың міндеті-экскурсанттарға алысты бақылау үшін 
ең жақсы көрінетін орынды табуға көмектесу. Ол экскурсанттарға 
объектілер арасындағы кеңістіктік қатынастарды, олардың бір-біріне 
қатысты орналасуын түсінуге көмектеседі.
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)ісскурсанттар нысанның өлшемі мен көлемін елестетуі маңызды. 
і 11 үіміи бақыланатын жерде қандай да бір басқа объект бөлінеді, оны 
ііч курсанттар өлшеу ауқымы ретінде пайдаланады: ағаш, ғимарат, 
ініңырау, адам.

Ііарлық нысан басты жэне екінші дэрежелі деп бөлінеді. 
Пч курсовод ең бастысын ерекшелейді, екіншіні сондай мэнді емес 
н іі илып тастайды.

' )кскурсиядағы елестету екі жақты үрдіс болып табылады, өзіне 
мчіесілёрді крістіреді:

п) объектілердің сезіммен қабылданатын мэнін анықтауға 
...... . і талған жетекшінің (экскурсоводтың) белсенді іс-әрекеттері;

б) экскурсанттардың белсенді қызметі (бақылау, зерттеу, 
иіи.сктілерді зерттеу).

Лнтобустық экскурсияға төрт көрініс тэн:
1) 50-60 км/сағ жылдамдықпен автобус жүру кезінде экскурсовод 

н.г курсанттардың көретініне түсініктеме береді. Объектілерді 
і орсетудің мүндай түрі жолдық экскурснялық ақпаратқа тэн;

2) кору объектілерінің жанынан автобуспен баяу қозғалысы 
пнрі.ісында терезеден бақылау. Бүл тарих жэне мәдениет 
і і ксргкіштерін қарауға, олар туралы алғашқы әсер алуға мүмкіндік 
псреді. Әдетте мүндай көрсету қосымша объектілермен танысу үшін 
колдапылады;

3) автобус тоқтаған кезде салоннан шықпай объектілерді 
гшкылау. Көрсетілім автобус терезесінен жүргізіледі. Объектімен, 
исіелік орындарымен терең танысу орын алады. Көрсетудің 
нііетемелік тэсілдерін пайдалану мүмкіндігі шектеулі;

4) экскурсанттар автобустан шығатын аялдамалар, онда терең 
коріиіс орын алады. Объектінің экскурсиялық талдауының түрлері, 
корсетудің әдістемелік тэсілдері қолданылады.

’ )кскурсиядан тыс адам мен объектінің өзара әрекеттесу түрлері 
де бар.

Ііірінші нүсқа. Объектіні қарау үстіртін сипатқа ие. Мысалы, адам 
/күмысқа бара жатқанда немесе басқа да істермен шыққан кезде орын 
ііпады. Жолда кездесетін объектілермен неғүрлым терең танысу, тіпті 
оларға қызығушылық болған жағдайда да, қажетті уақыт пен 
дигдының болмауы кедергі келтіреді.

Вкінші нүсқа. Объекті егжей-тегжейлі қаралады. Мүндай бақылау 
міла бойынша адамның жексенбілік серуендеуі кезінде орын алады. 
Адампың ғимараттармен, тарихи ескерткіштермен, көшелер мен

43



алаңдармен, қала өмірімен дербес танысуы орын алады. 
«Экскурсанттар» жэне олармен байланысты оқиғалар туралы білімнің 
болмауы, дағдылардың болмауы, сондай-ақ, объектіні қарауға білікті 
көмек көрсететін адамдардың болмауы, объектілерді неғұрлым терең 
бақылауға кедерғі келтіреді.

Үшінші нұсқа. Объектілерді қарау қала бойынша топтық серуен 
кезінде орын алады, оның қатысушыларының бірі кәсіби экскурсовод 
болмай, қаланың көрікті жерлері туралы аз ғана білімі бар бола тұрса 
да, оның функцияларын өзіне алған кезде жүргізіледі. Экскурсанттар 
мәліметтерді үзіп-үзіп алады жэне олар әрдайым сенімді болып 
табылмайды. «Экскурсовод» әңгімесі өзінің құрылымы мен мазмұны 
бойынша жолдық экскурсиялық ақпаратты еске салады, ол 
анықтамалық сипатқа ие.

Ал енді экскурсияларда бұл өзара іс-қимыл қалай болатынын 
көрейік:

Бірінші нұсқа. Алдын ала таңдап алынған объектілерге бақылау 
жүргізіледі. Әңгімедегі білім экскурсияның тақырыбын игеруге 
бағытталған. Бақылауды экскурсовод-маман басқарады. Әңгіменің 
эдістемелік тэсілдерін қолдану адам мен объектінің өзара 
әрекеттесуін белсендіреді. Бақылау негізінде жоспар жатыр. 
Экскурсияның осы нұсқасының тиімділігін арттыруға сөздік бастау 
(эңгіме) кедергі келтіреді.

Екінші нұсқа. Экскурсоводтың түсініктемесі мен көрнекі 
қабылдауы аталған тақырыпты ашады. Жетекші орынды көрсетудің 
әдістемелік тэсілдеріне, объектілерге экскурсиялық талдау жасайды. 
Экскурсанттар объектілерді бақылау кезінде зерттеу элементтері 
пайдаланылады. Экскурсовод аудиторияға әсер етудің эр түрлі 
формаларын жэне бейнелеу көрнекілігін пайдаланады.

Үшінші нұсқа. Объектілерді көрсету кезінде экскурсиялық 
талдаудың эртүрлі түрлері белсенді қолданылады. Экскурсанттар 
қызметінде объектілерді зерттеу элементі пайда болады. Көрсету 
эдісі шарықтау белгісіне жетеді. Экскурсовод экскурсанттардың 
бейнелі ойлауына шағымданады, оларға өткен оқиғаларды, 
экскурсияға арналған адамдардың эрекеттерін «коруге» көмектеседі.



<.3 Экскурсияда көрсету ерекшеліктері, оның белсенділігі,
логикалық реттілігі, басты мәні, сшжеті, парадоксальдығы

1 )ісскурсияның маңызды элементі ретінде көрсету (оның көрнекі 
т ч т іі ) озіндік ерекшеліктерге ие.

Көрсету белсенділігі. Бұл табиғат ескерткіштерінің немесе 
■ 1'ііімпмң қолымен жасалган туындыларды тек қана бақылау емес, 
, і н іымен қатар, нысандарды мақсатты бақылау (зерттеу, зерттеу). Бұл 
никурсовод пен экскурсанттардың белсенді іс-эрекеттерін талап 
і нтіи үрдіс, экскурсиялық эдістің көмегімен сезіммен қабылданатын 
і іГн.скгілерді талдау.

Корсетудің логикалық тізбегі. Экскурсияда эрбір келесі нысан 
ііік;ырыпты ашу сатысы болып табылады. Бұл жағдай басқа нысандар 
нржында осы нысанның орнын анықтайды. Көрсету қисындылығы, 
пін.сіаілердің өзара байланысы белгілі бір жүйелілікпен қамтамасыз 
егіледі.

Корсетудің негізгі мэні. Көрсетусіз экскурсия бола алмайды.
I нрсету алғашқы болып табылады жэне оның көмегімен эңгіме 
гуроттелген жағдайларда орын алады. Коптеген экскурсиялар үшін 
иысандар экскурсовод үсынған ережелердің бірден-бір дэлелі болып 
піГіылады.

Корсетілімнің анықтаушы рөлі. Экскурсияда көбіне эңгіме 
ПІріниіі көрсетіледі. Бұл: «көрсетілімнен эңгімеге». формуланың 
наііда болуына экеліп соқты. Экскурсияның негізі болып, көзбен 
і .іоылдау жэне басқа сезу органдарының қатысуымен алынган 
.к срлері болып табылады. Олар әңгіменің басын ынталандырады. 
І.ірақ бірқатар жағдайларда көрсету мен эңгіме бір уақытта 
мніданылады, ал кейде эңгіме көрсетілімнің алдында болады.

Корсетілім сюжеті. Экскурсияда объектіні көрсету эдетте 
сюжеттік сипатқа ие. Экскурсиядағы сюжеттің өзі бейнелеу өнерінің 
і уындыларына қарағанда күрделі. Ол үшін іс-эрекеттердің 
(Кііынтығы, тарихи оқиғаның барысын, мәдениет шеберінің, мемлекет 
кайраткерінің өмірі мен қызметін көрсету тэн. Тақырыптық 
ікскурсияларда көрсетілім мен эңгіме элементтерін біріктіретін 

Ііакты сюжеттік сызық көрсетіледі. Әдетте мэдениет ескерткіші, үй- 
жай, гарихи орын олардың мемлекет тарихымен, сол немесе басқа да 
оқигалармен байланысы арқасында көрсету объектісі болып 
іабылады.
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Көрсетілімнің парадоксалдығы экскурсант көрсету барысында 
оның алдында қазіргі уақытта тұрғанап да көп көреді. 
Экскурсоводтың басшылығымен объектіні бақылау, экскурсантқа 
объектіні өз бетінше қарау кезінде алған ақпараттан да, көбірек 
көруіне жағдай жасайды. Бұл парадокс формальды-логикалық 
қарама-қайшылықты білдіреді, ол адам қазіргі уақытта оның көз 
алдында тұрмайтын объектіні немесе оның бөліктерін» көреді». 
Мысалы, ол тек ғимараттың бет қабырғасын ғана емес, осы 
қабырғаның артында, ғимараттың ішінде не бар екенін ақылмен 
елестетеді. Экскурсоводтың бейнелі эңгімесі негізінде, 
экскурсанттың көз алдына жазушының кабинеті пайда болады, 
қонақжай бөлмесі адамдарға толы бейне елестейді. Шайқас және 
соғыс орындарын қарау кезінде экскурсанттар тарихи оқиға туралы 
ақпарат алып, соғысқа қатысушы - жауынгерлерді «көреді».

Экскурсияның нэтижесі экскурсоводтың көрнекілік 
артықшылықтарын пайдалана отырып, нысанды көрсете білуімен 
анықталады. Көрсетілімнің үш деңгейін ерекшлейді:

- алдын ала шолу (кеңістіктегі экскурсанттарды бағдарлау);
- объектіні басқа объектілер жиынтығынан бөлу;
- объектіні егжей-тегжейлі бақылау.
Экскурсияны өткізу эдістемесі объектілерді көрсетудің ең жақсы 

тэсілдерін, олар мен объектілермен байланысты оқиғалар туралы 
эңғімелерді анықтау міндеттерін шешеді. Экскурсияны өткізу 
эдістемесі көрсету мен эңгіме арасында байланыс пен өзара іс- 
қимылды талап етеді. Әр экскурсияға көрсету мен эңгіменің төрт 
арақатынасы тэн, олар тақырып, объектілердің орналасуы, 
экскурсиялық топтың қүрамы сияқты факторларға байланысты.:

эңгіме көрсетілім алдында жүреді (экскурсоводтың 
басшылығымен объектіні бақылау жүргізіледі);

- көрсету мен эңгіме бір мезгілде өтеді (экскурсовод баяндайтын 
объектілерді бақылау жүргізіледі);

- эңгімеден кейін көрсету керек (тарихи оқиғалар сипатталады, 
қаланың сипаттамасы беріледі);

- көрсету мен эңгіме жоқ (нысандарды өз бетінше бақылау жэне 
алған білімді меңгеру жүреді).

Көрсету эдістемесі тәрбие жэне мэдени жүмыстың басқа 
формаларында қолданылатын әңгімеге қарағанда эдістеменің 
неғүрлым күрделі бөлігін көрсету. Экскурсиялық көрсетілім үлкен 
мағыналы жүктемені алып, экскурсияның қүбылыс ретінде болуын
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.імі.пчіаііды. Көрсету тэсілдері бақылауды жеңілдетуге мүмкіндік 
пс|н'ді, оз бетінше тексеру кезінде байқалмайтын ерекшеліктерді 
іііі.іктаііды, ескерткішті ойға бөліп көрсетуге, жетіспейтін бөліктерді 
пиііі.імдауға, бүрынғы оқиғалар мен бүрынғы объектілерді, қоршаған 
і.срисрді үсынуға мүмкіндік береді.

' )кскурсиялық көрсетілімнің үш деңгейі ажыратылады: 
нлдын ала карау (экскурсанттарды кеңістікте бағдарлау); 
объектіні басқа объектілер жиынтығынан бөлу; 
объектілерді егжей-тегжейлі бақылау.

3.4 Экскурсиялық көрсетілімнің әдістемелік тәсілдері және 
оларды экскурсовод жүмысында қолдану

' )кскурсиялық объектілерді көрсету әдістемелік түрде 
міИі.шдалуы тиіс. Сондықтан экскурсия жетекшісі экскурсиялык 

і ч | ісс і ілімнің әдістемелік тэсілдерін жэне оларды жүмыста пайдалану 
.п дыларын меңгеруі қажет. Келесідей тэсілдер жиі қолданылады:

1. Алдын ала қарау тэсілі -экскурсанттар ескерткіш маңайында
....... ппда пайдаланылады. Оны пайдаланудың екі жолы бар. Бірінші
і ііідпііда экскурсанттар объектіні өз бетімен қарайды, ол туралы 
і ин і і іы  эсер алады, содан кейін экскурсоводтың эңгімесін тыңдайды 
і ніс объектіні бірлесіп зерттейді жэне талдайды. Алдын ала қарауға 

і<иі минугтан аспайтын уақыт беріледі. Екінші жағдайда, қысқаша 
і.ірісис созінде экскурсовод топты объектінің қандай қасиеттері мен 
ипқты ерекшеліктерін көруге нақты назар аудару қажеттігіне 
і і:іі і.і гтайды. Содан кейін объектіге дербес бақылау жүргізіледі.

2. Панорамалық көрсетілім тэсілі - экскурсанттарға панорамалық 
іиіпңпан (мүнаралар, панорамалық алаңдар, табиғи биіктіктер) 
»Һі*рі ілікті жерді бақылауға мүмкіндік береді. Осылайша, топтың 
мпіие көптеген нысандар көрінеді. Экскурсовод жалпы көріністен 
іскс корініске өтіп, тақырыпты ашатын объектілерді көрсетуі тиіс.

і . Кору реконструкңиясы тәсілі- ауызша экскурсиялық объектінің 
Ппстппқы келбеті қалпына келтіріледі. Бүны экскурсовод 
імкурсанттардың көру эсеріне сүйене отырып жасайды. Егер 

оііпекттің кейбір бөліктері ішінара сақталса, онда экскурсия 
т үргізушісіне объектінің сақталған бөліктері, бөлшектері, 
фрпіменттері кору реконструкңиясын жүргізуге көмектеседі. Егер
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нысан мүлдем сақталмаса, көру реконструкциясын «экскурсовод 
портфеліндегі» көрнекі күралдар көмектеседі.

4. Көруді салыстыру тәсілі - экскурсанттардың көз алдында 
түрған эр түрлі объектілерді немесе олардың бөліктерін көру арқылы 
салыстыру. Бүл эдіс объектінің ерекшеліктерін анықтайды, оның 
бірегейлігі мен қайталанбастығын көрсетеді. Оны қолдану 
экскурсанттарға объектінің нақты көлемін, мысалы, ескерткіштің 
биіктігін көрсетуге мүмкіндік береді, эңгімедегі сандар санын, 
пайдаланылатын фактілер санын, түсіндіруге жүмсалатын уақытты 
қысқартуға мүмкіндік береді.

5. Оқиғаларды локализациялау тәсілі - қарастырылып отырған 
оқиғаны нақты орынмен байланыстыруға мүмкіндік береді. Бүл тэсіл 
экскурсияға қатысушылардың назарын белгілі шеңбермен шектеуге, 
оқиға болған аумақтарға олардың назарын аударуға мүмкіндік береді. 
Экскурсовод алдында бүл оқиғаның экскурсия өткізілетін жерде 
болғанын көрсету міндеті қойылады. Көптеген жағдайларда 
оқиғаларды локализациялау тэсілі тарихи тақырыптарға арналған 
экскурсияларда қолданылады.

6. Абстрациялау тэсілі-бүл объектінің кез келген бөлігін ойша 
жалпыдан бөліп алу үрдісі, яғни экскурсанттарға тақырыпты ашуға 
қызмет ететін экскурсиялык объектінің белгілерін қарауға мүмкіндік 
береді. Абстрациялық тэсіл объектіиі ойша қатар түрған басқа 
объектілерден ерекшелігін анықтау, сондай-ақ ғимараттың бір бөлігін 
ойша басқа бөліктерінен айырмашылығын бақылау.

7. Интеграция тэсілі - бақыланатын объектінің жекелеген 
бөліктерін біртүтас біріктіруде қүрылған. Ғимаратты, қүрылысты, 
естелік орынды көрсете отырып, экскурсовод интеграцияның 
тэсілдерін пайдаланады, яғни эр түрлі жақтарды, қасиеттердің 
бөлшектерін біртүтас түгастыққа біріктіреді. Бүл тәсіл сэулет 
ансамблін көрсету кезінде пайдаланылуы мүмкін, онда алдымен эрбір 
ғимарат жеке көрсетіледі, содан кейін экскурсовод жеке объектілерді 
бақылау кезінде экскурсанттар алған көрген эсерлерін біріктіреді. 
Көрсетілімнің қорытынды кезеңінде экскурсиялық топ ансамбльді 
ғимараттың бірлігі ретінде бақылайды. Экскурсовод жалпы 
ансамбльді сипаттай отырып, қорытынды жасайды. Интеграциялық 
тэсіл алаң, көше жэне т. б. сияқты экскурсиялық объектілерді көрсету 
кезінде пайдаланылады.

8. Көру аналогиясы (үқсастыгы) тәсілі - қабылдау бақыланған 
объектіні экскурсанттарға белгілі, бірақ олардың көз алдында
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ирпаласпаған объектімен салыстыруға негізделген. Экскурсиялық топ 
пі ім жскурсияның басында немесе қандай да бір басқа жерде байқай 
і і ш і д ы . Бұл тәсіл экскурсанттардың көз алдында тұрған объектілерді 
оііша көзбен көру арқылы салыстыру тэсілінен де күрделі. Осы 
і .кілдің міндеті-жадыда үқсас объект туралы түсінік беру.

9. Мемориалдық тақтаның көрсету тәсілі - егер тарихи ғимаратта, 
к үрылыста, ескерткіште мемориалдық тақта болса, оны бірден 
нпрсетуге болмайды. Алдымен объектіге талдау жасалады, мүнда 
Гюліан оқиғалар туралы эңгіме беріледі, содан кейін осы оқиғалар 
гуралы естелік ретінде мемориалдық тақта орнатылғандығы 
айтылады. Егер ол экскурсанттардың көріну шегінде болса, 
мгмориалдық тақтадағы жазуды оқу үсынылмайды.

10. Қозғалыс барысындағы көрсету тәсілі - экскурсиялық топтың 
кочгалысы экскурсияның алты міндетті белгілерінің бірі болып 
габылады. Бүл белгі, әдетте, алдын ала жасалған маршрут бойынша 
жүру ретінде бір объектіден екіншісіне (автобуста, жаяу) жылжуды 
пілдіреді. Бірақ экскурсияның ерекшелігі қозғалыста тек объектілерді 
корсету жэне олар туралы эңгіме айту емес, яғни объектіден 
оГи.ектіге мақсатты түрде қозғалуда ғана емес, сонымен қатар, 
ікскурсиялық объектілер де «қозғалыста» (жүгіртпе қараудан 

Оолшектерді терең талдауға дейін) байқалады. Объектінің жанында 
жлне оның ішінде жақсы қарау, объектінің мэнін түсіну мақсатында 
мүпдай қозғалыс экскурсияның белгісі ғана емес, оның көмегімен 
жскурсиялық объектілерді бақылау жүргізілетін ерекше эдістемелік 
і леіл болып табылады. Экскурсанттар ескерткіштің айналасында баяу 
ко и алғанда олардың назары жеке бөлшектерге аударылады. Мысалы, 
глулет-қала құрылысы экскурсияларында ғимаратты немесе бекіністі 
каГіырғаларды айналып өту, мұнараға көтерілу ғимараттың өлшемін, 
үи жайлардың орналасуын, олардың пішінін, биіктігін, қабырғаларды 
калау тэсілін, құрылыс материалдары мен эрлеу ерекшеліктерін, 
габиғатпен немесе тарихи ортамен байланысты бағалауға, байқаудан 
а пган әсерді эмоңиялық байытуға мүмкіндік береді. Экскурсоводтың 
қочгалые кезінде эңгімесі барынша аз болады, мұндай жағдайда 
объектіні көрсету мен өзіндік бақылау басым болады.

Одістемелік тэсіл ретінде қозғалыс басқа аспектіге ие. Экскурсия 
жүргізуші тарихи оқиғаларға байланысты орындарды қарау кезінде 
ікскурсанттарға оқиғаның батырлары жүрген жолды өздері өтіп 
іпыгуын ұсынады.

Қозғалыстағы экскурсия екі формада жүреді:
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1. Объектіден объектіге алдын ала жасалған бағыт бойынша 
қозғалу экскурсияның ажырамас элементі жэне белгісі ретінде;

2. Экскурсанттар оқиға батырларының жүру жолын қайталай 
отырып, тарихи оқиғалармен байланысты объектіні, ескерткіш 
орындарын егжей-тегжейлі, терең зерттеу мақсатында әдістемелік 
тэсіл ретінде қозғалыс.

Экскурсиялық бюро жұмысының тәжірибесінде экскурсия 
материалының мазмұнын экскурсанттарға жеткізуге мүмкіндік 
беретін басқа да тәсілдер қолданылады.

- экскурсанттардың оқигаға қатысушылармен кездесуі;
- дыбыс жазбаларын тыңдау;
- экскурсанттардың танымдық қызметін жандандыру тәсілдері;
- рэсім бөлшектері.

3.5 Экскурсиядағы әңгіме мен көрсетілімнің өзара 
шарттылығы, арақатынасы мен ерекшеліктері

Көрсетілім мен эңгіме үйлесімі «экскурсияның мэні» үғымының 
өзеғі болып табылады. Экскурсиялық өсуді корсету мен эңгіме 
тіркестерінің нүсқаларын жүйелі түрде қарау кезінде көруге болады. 
Біздің алдымызда экскурсияда басты оқиға туралы эңгімеден 
экскурсиядағы басты көрсетілімге қарай амплитуда пайда болады. 
Бесінші нүсқада көрсетілім толығымен эңгімеге бағынады. 
Экскурсияны дамыту логикасы оңтайлы шешімге экеледі, онда 
экскурсияны қүрайтын элементтердің үйлесімінде көрсету оған 
тиесілі орын береді. Алғашқы көрсету жэне экскурсовод көрсетуден 
эңгімеге ауысады.

Экскурсиядағы көрсетілімдер мен эңгімелер экскурсияның 
барлық түрлері мен тақырыптары үшін бірдей өлшем болып 
табылмайды. Әңгіме мен көрсетілімнің арақатынасы өзгеруі мүмкін. 
Бір экскурсияда объектілерді көрсету сол тақырып бойынша жэне 
оған жүмсалатын уақыт бойынша жэне өткізу әдістемесі бойынша 
басқа көрсетілімнен ерекшеленеді. Сондай өзгерістер эңгімеде де 
орын алады. Әңгіме көбірек не азырақ болуы мүмкін.

Бүл айырмашылықтардың негізгі себептері: аудиторияның
ерекшеліктеріне; осы тақырыптың объектілермен қамтамасыз 
етілуіне; көрсетілетін объектілердің сипатына; олардың сақталу 
дэрежесіне; экскурсовод бар нақты материалдың көлеміне;
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імчсурсанттардың объектілерді бақылау мен түсінуінің күрделілігіне 
і іііііліінысты экскурсиялардың мазмүнының өзгермелігі.

I 'асырдан астам уақыт ішінде экскурсия көп өзгертілді, әсіресе 
-күргііу әдістемесі саласы байытылды. Бүл ретте оның басты 
пігмонттерінің арақатынасы өзгеріссіз қалды.

' )кскурсияның қалыптасу үрдісін оның құраушы элементтерді - 
міргету (К) жэие әңгімені (Ә) қарастыруга болады. Мүнда көрсетілім 
рниіііің өсуін, оның тақырыпты ашуда, экскурсанттардың материалды 
міоылдауында бірінші жэне басты орынға жылжуын көрсететін бес 
п ңгсйін ерекшелеуге болады. Төменде орналасқан сызба автобус 
ім курсиясын талдауға арналған, сондықтан үсынылған пайымдаулар 
11иіі.іқтау жаяу жүргіншілер экскурсиясында қолданылмайды.

Бірінші деңгей - қарапайым экскурсия, іс жүзінде көрсету жоқ.
I >кскурсоводтың эңгімесі көрнекі фрагменттер түрінде 
суйемелденетін объектілерді қарау жүргізіледі. Бүл деңгейде 
■■ ікскурсовод портфелінен» көрнекі күралдар кеңінен қолданылады. 
( Хч.ск гілермен жэне тарихи орындармен танысудың осындай деңгейі 
жолдық экскурсиялық ақпаратқа тэн. Экскурсиялық эдістеме
II і і і і даланылмайды.

Екінші деңгейде дэрістік сипатқа ие эңгіме басым, көрнекілік 
іішмалы дәрежеде қолданылады. Экскурсовод өз баяндамаларын оқу- 
мірпекі қүралдармен бейнелеп, олар тақырыптың ашылуына ықпал 
ггсді - суреттер, сызбалар, гербарий жэне т. б қолданылады.

Көрсету эңгімеге бағынады жэне үсынылған ережелерді бекітетін 
ігпліостраңиялар ретінде пайдаланылады. Әңгіме езінің мэиі мен 
иудиторияға эсері бойынша корсетілім кеп, экскурсовод эңгіменің 
.ідістемелік тэсілдерін қолданады.

Үшінші деңгей-әңгіме корсетілімге тең болған кезде экскурсия 
іисмснттерінің үйлесімі. Бүл деңгейде заттық көрнекіліктің 

(пбъсктілерді корсету) үлес салмағы айтарлықтай артады.
’ Жскурсиялық үрдіс тереңдетіледі: экскурсовод корсету элементтерін 
колдана бастайды, экскурсанттарға жэне керсетілім мен эңгіменің 
млііі мен әсері теңестіріледі. Экскурсия қатысушыларының рәлі 
иігсреді: енді олар тек тыңдаушылар ғана емес, сонымен қатар, 
корермендер де. Бүл эксқурсиялық материалды қабылдау тиімділігін 
ирттырады жэне экскурсоводтың ролін белсендіреді. Әдістемелік 
нүсқаулардың кемегімен ол топ жетекшілігін жүзеге асырады, 
нсскурсанттардың объектілерді қадағалауын белсендіреді.
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Экскурсияның осы сатысында объектілерді негізгі және қосымша 
болып бөлу жүзеге асырылады, объектілермен тікелей танысу үшін 
топ автобустан шығуы белгіленеді. Баяндаудың түрақты мэтінін 
жасау әрекеті жасалады, ол элі де эртүрлі деп аталады: конспект, 
материалды баяндаудың толық жоспары, тезистер жэне т.б. кіші 
мәтіндер бөлінеді. Көрсетудің жеке эдістемелік тәсілдері қолданыла 
бастайды. Объектілерде ашылатын қараулар арасындагы логикалық 
өткелдер (сөздік көпіршелер) іріктеледі.

Төртінші деңгей. Көрсетілім мен әңгіме тіркесімі экскурсиялық 
сипатқа ие болады. Көрсетілім экскурсияда жетекші орын алады, 
эңгіме - екінші дәрежелі. Көрсету мен баяндаудың эдістемелік 
тәсілдері, сондай-ақ экскурсиялық талдаудың жеке түрлері белсенді 
қолданылады. Логикалық өткелдер қараулар арасындагы сөздік-көру 
көпірлеріне айналады. Экскурсия біртүтас болып табылады. 
Экскурсанттардың қызметі жанданады, олар тарих жэне мәдениет 
ескерткіштерін, көрнекті орындарды терең зерттейді.

Кіріспе сөз жэне қорытынды экскурсияның дербес бөлігіне 
айналады, жетіспейтін буындардың орнын «экскурсовод 
портфелінің» экспонаттары толықтырады. Іс-шара экскурсияга 
айналады.

Кесте 3.3 - Көрсету рөлінің әсу деңгейлері
I II III IV V

Ә (к ) Ә Ж Ә = К Ә < К К (9)
Іс жүзінде көрсету әдісі жок, 

әңгіме эдістемесі дамиды
Көрсету әдістемесінің күшеюі, әңгіме 
әдістемесі мүздатылады (яғни оның өсу 
белсенділігі токтатады)

Экскурсант пассивті 

Бакылау

Экскурсанттың белсенділігі артады, 
материалды меңгеру тәсілдері пайда болады 

Зерттеу
Көрсетілім жок, 
бакылау
элементтері бар, 
баскарылмайтын 
тексеру

Нысандарды көрсету 
барысында автобустың 
калыпты жылдамдығы 40-60 
км/сағ
Автобустың баяу 
жылдамдығында нысандарды 
көрсету

Топ
автобустын
терезелеріне,
аялдамада
нысандарды
көрсету

Топ
аялдамада
автобустан
шығып
нысандарды
көрсету

Экскурсияның тиімділігі артады, экскурсанттар материалды кабылдайды және 
есте сактайды ( пайызбен)

20% 30% 40% 50% 60% жэне 
одан көп
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Ііссінші деңгей. Көрсету мен әңгіменің оңтайлы үйлесіміне қол 
ііи11'кһіледі. Көрініс көлемі үлгайып, басты орынга ие болса, эңгімені 
ншыгымен багындырады. Әңгімеде көзге көрінетін объектілерді 
пнідау маңызды рөл атқарады. Әңгіме экскурсиялық формада: 
ііоммснтарий, анықтама, түсініктеме, объектілерді көрсетуге кіріспе 
і т  иемесе олар көрсетілгеннен кейін қорытынды бөлім түрінде 
«күргізіледі. Экскурсияны өткізудің эдістемесі мен техникасы 
іісмслдікке жетеді, экскурсиялық талдаудың эртүрлі түрлері барынша 
ииіідаланылады. Ең үлкен белсенділікке нысандарды көрсету 
.ідіггсмесі жетеді. Материалды қабылдау үрдісін басқарудағы 
жскурсоводтың рөлі артады.

Іс жүзінде көрсетілім мен эңгіме, өзараэрекет етіп, бір-біріне 
иііііпла бастағанда, бір элемент екіншісін айырбастай алмағанда, олар 
ПІр бүтінге айналады. Бір қүраушы элемент (әңгіме) екіншісінсіз 
(корсетілім) өмір сүре алмайды, олар бір -бірімен байланысқан, 
Оірігіп- экскурсияны қүрайды.

Қысқаша түрде келесідей түжырымдауға болады: экскурсия - 
нГп.сқтілерді көрсету мен олармен байланысты оқиғалар туралы 
пңгіме арасында оңтайлы үйлесімге қол жеткізе алатын алтын орта.

Гожірибе көрсеткендей, эдіскерлер мен экскурсоводтар жеткен 
ОІрқа гар жагдайларда жеңіл жоғалады. Экскурсияны өткізу сапасына 
іигіар аударса, көрсетілім мен эңғіме арасындағы арақатынас бірден 
писреді, олардың арасындағы үйлесім бүзылады, сондай-ақ оның 
і< үраушыларының арасындағы арақатынас өзгереді.

Одістеме үшін көрсетілім мен эңгіменің дұрыс үйлесімі ғана 
смсс, оларды экскурсияда пайдалануда жүйелілік маңызды болып 
і ібылады. Әңгіме бір мезгілде жүріп өту мағынасында емес, бір 
жскурсия шеңберінде озара қарым-қатынас жэне өзара шарттасу 
міігыпасында көрінбей жүре алмайды. Бүл тәжірибеде қалай көрінуі 
мүмкін:

Оңгіме - көрсетілім - эңгіме - көрсетілім - көрсетілім - эңгіме - 
оңгіме - көрсетілім - эңгіме - корсетілім - эңгіме жэне т. б.

Озін өзі бақылауға арналған сүрақтар:
1. Экскурсиялық көрсетілімге анықтама беріңіз?
2. Экскурсиялық көрсетілімнің міндеттері қандай?
3. Экскурсиялық көрсетілімнің негізгі әдістемелік тэсілдерін 

агаңыз?
4. Әңгімеде көрсету деңгейінің өсу рөлі қандай?
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ТАҚЫРЫП 4. ЭКСКУРСИЯДАҒЫ ӘҢГІМЕ

4.1 Әңгімеге қойылатын негізгі талаптар, оның міндеттері 
мен түрлері

Әңгіме-экскурсиялық қызметтегі шартты түрде қабылданған 
экскурсияның ауызша бөлігінің атауы, яғни, экскурсоводтың тоиқа 
беретін хабарламалар мен түсініктемелер болып табылады. Бүл 
ескерткіштер, тарихи оқиғалар жэне нақты тарихи тұлғалардың 
қызметі туралы бейнелі ақпарат.

Әңгіме көрсету сияқты экскурсияның негізгі элементі болып 
табылады. Ол көрсетулерге қатысты қайталанған, бірақ бұған 
қарамастан, елеулі дайындықты талап етеді. Экскурсиядағы эңгіме 
тақырыптық, нақты, логикалық, сенімді, түсінікті, алдын ала 
дайындалған болуы тиіс.

Экскурсиялық эңгіме - бұл ауызша көпшілік алдында сөйлеу 
талаптарын сақтай отырып орындаған жэне монологтық сөйлеу 
үлгісін ұсынатын экскурсоводтың жеке мэтіні.

Экскурсоводтың әңгімесінен басқа, экскурсанттардың 
сұрақтарына жауаптарда, экскурсоводтың репликасында жэне 
экскурсанттардың репликаларына жауаптарда, кіріспе сөзде жэне 
қорытынды бөлімде, «экскурсовод портфелінің» мазмұнын көрсету 
кезі маңызды болып табылады.

Экскурсоводтың эңгімесі екі міндетті орындайды:
- түсініктеме береді, түсіндіреді, көргендерін толықтырады;
- қазіргі уақытта экскурсовод экскурсанттар көре алмайтындарын 

қайта жаңғыртып, қалпына келтіреді.
Әңгімедің екі түрі бар:
- өткен оқиғалар туралы түсінік беретін эңгіме;
- экскурсанттардың ой-өрісінің алдында қандай да бір объектіні 

реконструкңиялау әңгімесі.
Экскурсоводтың ең жиі кездесетін қателігі-экскурсиялық 

материалды көрсетіп қана қоймай, ол туралы әңгімелейді, яғни 
экскурсанттардың өзіндік жұмысына кедергі келеді, экскурсияны 
иллюстраңиялармен дэріске айналдырады.

Экскурсовод топқа объектілерді көрсетіп, терең талдаумен, 
түсіндірмелермен, тарихи анықтамаларын жеткізумен айналысады.
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Объектілердің рөлі экскурсовод үшін өткенді қалпына келтіруге, 
суреттерді анық салуға көмектесу болып табылады. Тарих тереңдігін 
і ібъект, оның ерекшеліктері, ақпараты жэне де оның саны көрсетеді. 
)кскурсиядағы әңгіме уақыты экскурсияның жалпы үзақтығынан 

сдоуір аз болуы керек.
Экскурсияға арналған эңгіме толық көлемде алдын ала 

'іийындалады. Экскурсоводтың эңгімесін импровизаңия ретінде 
іүрыс қарастыру, яғни оның мазмүны мен тілдік ерекшеліктері оны 

орындау кезінде ғана қалыптасатын шығарма. Сонымен қатар бұл 
нсскурсоводтьщ әңгімесінде экспромт болмайтынын білдірмейді. 
Мысалы, әңгіме, фактіні баяндау, шағын өлең немесе эңгімеге қосылу 
гон гың қүрамымен немесе қаланың, елдің өмірінде болган маңызды 
оқиғадан туындайтын көркем шығармадан үзінді туралы болып отыр. 
Мысалы, егер экскурсовод топпен танысу кезінде оның 
п е д а г о г т а р д а н  түратынын білсе, - әңгімеге қала мектептерінің бірінің 
жүмыс істеу үлгісі енгізілуі мүмкін. Баспасөзде мемлекет өміріндегі 
мпңызды оқиға-мемлекеттік органдарға сайлау, Президенттің жаңа 
жолдауы туралы хабарланғаннан кейін экскурсовод шолу немесе 
Гиюқа экскурсияға қысқаша сипаттама береді. Мүндай қысқа 
нсспромттар экскурсия барысында туады.

Әңгімеге қойылатын негізгі талаптар: тақырыптылығы,
нақтылығы, байланыстылығы, қисындылығы, қысқашалығы, 
гылымилығы жэне баяндаудьщ қол жетімділігі, пайымдаудың 
ияқталуы, көрсетумен байланысы.

Оңгіме ерекшелігі - бүл монолог сипаты. Сонымен қатар, жеке 
ікскурсоводтар экскурсияньщ бір бөлігін ашық диалогқа 

шпіалдыруға әрекет жасайды. Экскурсовод пен экскурсанттар 
ирасындағы диалог кезінде материалды қабылдау белсенділігі 
артады.

Экскурсияның ауызша бөлігінің монологтан диалогқа өту 
кеіеңінде экскурсанттардың сүрақтарына жэне экскурсоводтың 
рспликаларымен «жүмысы» маңызды орын алады.

Экскурсанттың репликасы - бүл оның бір нәрсе туралы пікірі, эрі 
.ірдайым дүрыс болмайды. Экскурсанттардың репликасынан кетудің 
қажеті жоқ. Экскурсоводтың репликалармен «жүмыс істеудің» 
Пелгілі бір әдістемесі бар. Репликаға жауап (бір экскурсанттың пікірі 
ретінде) экскурсоводтың эңгімесіне шебер өрілуі тиіс. Қандай да бір 
рспликалардың дүрыс болмауы кеззінде, айтылған пікірдің 
дорменсіздігін әдепті түсіндіру қажет. Кез келген репликаға жауапты
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экскурсиялық тақырыптан алып, эңгіме логикасын бұзбауы керек. 
Кейде репликтер экскурсанттардың экскурсовод ұсынған жеке 
ережелерді мақұлдауын көрсетеді. Бұл жағдайда экскурсовод 
айтылған пікірге сүйене отырып, эңгімені жалғастырады жэне бүл 
оны сенімді етеді. Бүл жағдайда экскурсовод эңгімелесуші ретінде 
сөйлейді.

Экскурсия-кеңес беру жэне экскурсия-көрсету сияқты 
нысандарда экскурсоводтың эңгімесі эңгіме түрінде қүрылады. 
Кейбір әңгімелесулер сүрақ-жауап тәсілі ретінде қүрылған, бүл ретте 
сүрақтар экскурсоводпен де, экскурсанттармен де қойылады. 
Әдістеме экскурсияның мазмүны, оны өткізу формалары жэне 
әңгіменің эдістемелік тәсілдері сияқты үғымдардың байланысына мэн 
береді.

Бүл үғымдар: нені айту, қалай айту жэне қандай мақсатпен 
байланысты. Егер жалпы экскурсоводтың эңгімесі туралы айтатын 
болсақ, онда оның алдына келесі міндеттер қойылады: 
экскурсанттарға объектіні дүрыс көруге, түсінуге жэне бағалауға 
көмектесу; коргендердің негізінде қажетті қорытындыга келу. 
Экскурсовод өзінің эңгімесінде аудиторияға жэне көрерменге 
қабылданбайтын объектінің қасиеттері туралы хабарлайды. Ол 
экскурсанттардың бақылауларын қорытындылап, алынған ақпаратты 
дүрыс қабылдауға көмектеседі. Әңгіменің бір бөлігі объектілерді 
анықтайды, екіншісі-түсіндіреді, үшіншісі-объектілерді сипаттайды 
(олардың сапасын анықтайды), төртіншісі - көру келбеті туралы 
түсінік береді, бесінші - оқиғаның суретін «салады». Осы міндеттерге 
байланысты эңгіменің белгілі бір әдістемелік тэсілдері қолданылады.

Әңгіме міндеттерінің бірі-айтатын затты анықтау, түсіндіру.
Экскурсиялық эңгімедегі заттың кез-келген анықтамасы анык, 

олар мөлшерлес болуы тиіс (анықталатын үғымның көлемі берілетін 
анықтамаға тең болуы тиіс). Ол теріс жэне қарама-қайшы болмауы 
тиіс. Анықтау мақсаты-пайдаланылатын ұғымдардың мазмұнын 
нақтылау (мысалы, сәулет-өнер түрі, дэлірек айтқанда сэулет өнері - 
құрылыс өнері, яғни, «обелиск - ескерткіш, жоғарғы жағынан 
тарылып жатқан баған түріндеғі құрылыс»).

Анықтаманың теңдік түрі бар:
Анықталатын (анықталуы тиіс зат, объект) = анықтаушы (зат 

анықталатын өрнек)
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Лиықтамалар түрлері. Нақты жэне атаулы анықтамалар бар. 
ІІпмы анықтамалар заттың (объектінің) маңызды белгілерін ашады;
і шулы анықтамалар - қандай да бір заттың (объектінің) 

. иіііптамасының орнына термин (заттың аты) енгізіледі, терминнің 
юііі мен оның шығу тегі түсіндіріледі (мысалы мүлікті жария ету, 

»ч і'р иесі неғүрлым жоғары баға үсынған адам болса, аукңион деп 
іііплады, мүсін немесе сәулет күрылысын немесе бір танымал адам 
111'Ііі іесін ескерткіш деп атайды). Экскурсиялық практикада 
ипықтамалардың екі түрі де кеңінен қолданылады.

4.2 Ауызша сөйлеуді (әңгіме) көру бейнелеріне 
трансформацнялау

Экскурсия барысында ауызша ақпараттан көрерменге, көру 
,и грлерінен - ауызша багалаулар мен қорытындыларға деген эңгіме 
м>бейеді.

«Трансформация» термині түрлендіруді, ауыстырылуды дегенді 
мпгынаны білдіреді. Әдіскерлер мен экскурсоводтарға жаңа 
імкурсиялық тақырыпты әзірлеу кезінде экскурсовод 
мпмаидығының талаптарын ескере отырып, ауызша сөйлеудің 
грскшеліктерін, ең алдымен, әңгіменің экскурсанттардың көру 
һгпиелеріне өзгеруі сияқты маңызды ерекшеліктерді ескеруі қажет.

Дқпараттың бір түрін (сөйлеу) екіншісіне (көру бейнелеріне) 
ийиалдыру үшін белгілі бір жағдайлар жасалуы тиіс. Мүндай түрлену 
,іц і  іме мазмүнына, экскурсоводтың тіліне (оның бейнесіне), 
міггсриалды үсыну әдістемесіне байланысты. Трансформацияның кең 
мүмкіндіктері көркем шығармалардан үзінділерді пайдалануды 
ншады. Бүл эдеби монтаждың эдістемелік қабылдауы және дэйексөзді 
қабылдау.

Экскурсоводтың эңгімесінің белгілі бір бөлігінің өзгеруі көрсету 
онрысында жэне оның белсенді «жәрдемімен» жүреді.

Сейлеудің түсініктілігі, оның дәлдігі, мэнерлілігі, Сүлулық 
оірқатар факторларға байланысты: ойды білдіретін сөздерді дүрыс 
тиңдау, сөйлемдерді қүру; үсыныстар арасындағы байланыс; 
гоіілеуде мэнерлі қүралдарды қолдану; сөйлеу техникасын меңгеру 
(тыныс алу, дауыс, дикция); сөйлеу интонациясын сақтау.

Экскурсияда эңгімедің екі түрі қолданылады:
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а) экскурсанттарға оқиғаның қай жерде жэне қалай болғандығы 
туралы анық түсінік беретін әңгіме;

б) қандай да бір объектінің мақсаты (ғимарат, ғимарат, ескерткіш 
орын) экскурсанттарын ойша қарау алдында қалпына келтіру болып 
табылатын қайта қүру эңгімесі.

4.3 Экскурсиядағы әңгіменің ерекшеліктері

Экскурсиядағы эңғіменің ерекшеліктері көрсетілімге тэуелділік, 
көрсетілімғе бағынуға, әңгімеде көру дэлелдемелерін пайдалануға, 
эңгіменің бағыттылығы мен нақтылығына, оның бекітілген сипатына 
тэуелді. Іс жүзінде эңгімедің алты ерекшеліктерін табуға болады:

1. Әңгімедің топтың қозғалыс жылдамдығына тэуелділігі. Әңгіме 
экскурсанттар қозғалысының ырғағына, экскурсиялар бағытына 
бағынады. Мысалы, балалармен экскурсияға дайындалған 
эңгімелерді осы топтардың қозғалу жылдамдығының эртүрлі 
болуына байланысты ересектерге арналған экскурсияларда өзгеріссіз 
қолдануға болмайды. Сондай-ақ, жаяу жүрғіншілер мен автобус 
экскурсияларында бір тақырыпқа арналған экскурсия әңгімесі эртүрлі 
болады.

2. Әңгіменің көрсетуге бағыныштылығы. Экскурсоводтың 
эңгімесі маршрутта орналасқан көрсету объектілерінен 
ерекшеленбейді. Әңгіме мазмүны объектілерді бақылау міндетіне 
бағынады. Әңгіме объектілердің көрсетілуіне сүйенеді де, 
экскурсанттардың көретіндерін толықтырады жэне түсіндіреді. Ал 
экскурсия авторларының ойы бойынша экскурсиялар 
экскурсанттардың ойлауы алдында пайда болуы тиіс. Әңгіме 
мазмүны зерттеу объектісімен анықталады (табиғат, мүражай 
экспозициясы, тарихи ескерткіш, айтулы оқиғалар орны).

3. Әңгімеде көру дэлелдемелерін пайдалану. Әңгімеде ауызша 
дэлелдер жоқ. Олардың рөлін көрермендер қатары атқарады. 
Экскурсовод бүл салада өзін көрсету үшін «сөйлей бастайды» , ал 
объект үшін экскурсанты көріп, ол туралы әңгімелегені жөн. Бүған 
бейнелі эңғіме, ескерткішті шебер көрсету, «экскурсовод 
портфелінен» көрнекі материалдарды көрсету арқылы қол жеткізеді. 
Көрерменге байланысты емес эңгіме, әңгімедегі артық мэліметтер 
дэріс сияқты кемшіліктерге экеледі.
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4. Әңгіменің бағыттылығы, яғни экскурсанттар бақылайтын 
•ін.гіп ілерге байланыстыру. Экскурсоводтың әңгімесінің бағыттылық 

і мініты-экскурсия жүргізушінің нақты нысан - ғимарат, сэулет 
нмспмблі, инженерлік ғимарат, табиғат ескерткіші жэне т. б.

Одістеменің ерекшелігі-экскурсанттарға нүсқау беруді 
ічіныптастыру: не назар аудару; экскурсоводтың эңгімесін неге 
п.ігыттау; гимараттың, қүрылыстың қандай бөлігі (қабат, терезе, 
пиикон, көпірдің аралығы), қандай өсімдіктер көрсетіледі, анықтау. 
М үидай түсінікке экскурсовод эңгімелейтін адам түрған оқиға болған 
инқты нүсқаулардың көмегімен қол жеткізіледі. Егер көрсетілім 
пірисше үй салынған, жанында орналасқан жэне кейде өзара үқсас 
і піпеде болса, экскурсовод түсі (ақ, сарғыш, қызыл) деп аталады, оған 
иіжотті ғимарат боялған, оның сыртқы белгілері - қабаттылығы, 
ічпіструкцияның ерекшеліктері. Экскурсанттар қандай ғимарат 
іурилы сөйлейтіндігін (эңгіме мекен-жайын білу) түсінгеніне көз 
(һсткізгеннен кейін, экскурсовод экскурсия жүргізуді жалғастырады.

5. Экскурсиялық эңғіменің нақтылығы. Нақтылық-бүл 
іиқырыпты түжырымдау ғана емес, сонымен қатар, өздігінен
i *• и і ірілген фактілер, оларды түсіндіру. Нақтылық экскурсияда 
'ічілпы материал емес, нақты тақырыпты ашатын материал 
, і і.шылуын талап етеді.

Экскурсоводтың эңгімесіндегі нақтылықты нақты материалдың 
і ч і и т і г і  ретінде (фактілерді, мысалдарды, күндерді, сандарды,
ii іпмдардың аты-жөндерін) қарау дүрыс емес.

Экскурсиядағы материалды нақтылау-ойды білдіру, нақты түрде 
Гнмігілі бір жағдайды баяндау.

6. Әңгімедің бекітілген сипаты. Тарихи оқиға туралы баяндай 
отырып, экскурсовод оның дэл осы жерде болғанын, оның 
і пгысушылары басқа біреулер емес, экскурсоводтың өз атаған 
іч імдер екенін нақты сенімділікпен айтады. Экскурсовод нақты 
оқиганы сипаттай отырып, оны қазіргі уақытқа (өткеніне немесе 
Оплншағына) жатқызады, оны объективті факт ретінде үсынады жэне 
пгы орекетті жасаушы (жасаған немесе жасайтын) нақты адамды 
корсетеді.

Оңгіменің ішкі мэтіннің болуы сияқты ерекшелігі ескерілуі 
іа рек. Мэтіннің ішкі жэне қосымша (сөйлеуде жасырын) мағынасы, 
іісскурсоводтың эңгімесіне қатысты болуы керек. Мағыналы бөлігі ол 
ікскурсовод өз сезімдеріне сүйене отырып, эңгімесін эмоционалды 
кіінықтандыруында, қимыл-қозғалысында, сөйлеудің мэнерінде жэне
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мимикада көрініс табады. Ш ағын мэтіннің мәні-экскурсоводтың 
эңгіме мәніне қатынасы, белгілі бір фактіні немесе жазылған 
материалдағы қандай да бір бөлшекті бағалау болып табылады.

Жақсы дайындалған және өткізілген экскурсия экскурсантқа 
қазіргі уақытта объектіні немесе топ объектісін бақылаудан гөрі, одан 
көбірек ойлауға жетелейді.

Экскурсиялардың көпшілігінің көру объектілері өздері емес, осы 
объектілерде болған немесе олармен байланысты оқиғаларға 
байланысты қызықты болады. А әрпімен экскурсиялық объектіні, ал 
В әрпімен - олармен байланысты оқиғаларды белгілеп, біз қарапайым 
формуланы аламыз: А + В. Бұл формуланың экскурсиялық 
практикадағы көптеген нұскалары бар, Олардың кейбіріне тоқталуға 
болады.

Кесте 4.1 - Экскурсиялық объектілердің экскурсиялық эңгімедегі
оқиғалармен байланысы

Экскурсиялық объект Экскурсиялық объектімен 
байланысты оқиғалар

Тарих жэне мэдениет 
ескерткіші өнер туындысы 
ретінде

Тарихи оқиға немесе осы 
ескерткіштің құрметіне салынған 
нақты қайраткер

Ғимарат архитектуралық объект 
ретінде

осы ғимаратта немесе оның 
жанында болған тарихи оқиғалар

Түрғын үй қүрылыс ретінде, 
белғілі бір дэуірге тэн

онымен байланысты адамдардың 
өмірі мен қызметінің 
сипаттамасы

Тас жол, арна, көпір инженерлік 
құрылыстар ретінде

осы құрылыстар қолданылған 
оқиғалар

Осы қүрылыстың дамуымен 
байланысты ғылым саласының 
сипаттамасы

Ескерту: Кесте авторлармен қолданылған мэліметтер негізінде 
жаксалды

Көрсетілімғе қатысты эңгіме эртүрлі уақытта: көрсетілгенге 
дейін, көрсетілімге дейін жэне көрсетілімнен кейін естіледі. Сонымен 
қатар, тақырыптық экскурсияда бір тақырыпқа арналған әңгіменің үш 
нүсқасымен жүмыс істеу керек. Бірінші жағдайда эңгіме объектіні 
экскурсанттар алдын ала бақылайды. Әдетте-бұл объект туралы
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і мгқаша анықтама айтылып, оның міндеті экскурсанттардың назарын 
н һ м - к т і н і ң  қандай да бір ерекшеліктеріне бағыттау, оларды қызықты 
моліметтермен қызықтыру. Екінші жағдайда көрсету барысында 
ніііме көрермен қатарын толықтырады, анықтама, сипаттама, 
і у г і 11 і ісгеме, репортаж, сипаттама немесе әдеби монтаж нысанында 
Һ һ л і і д ы .  Үшінші жағдайда көрсетілгеннен кейін әңгіме өте қысқа-бүл 
міргондерге қатысты қысқаша қорытынды, кейде экскурсия 
іикырыбына арналған екі-үш сөз тіркесі болады. Әдетте, 
і ирытындыда қандай да бір әдістемелік тэсілдер пайдаланылмайды.

Іісрілген үш нүсқаның ішінде эңгіме мен көрсетілімнің өзара 
іргксттесуі тек екіншісінде орын алады - сөз объектімен тікелей өзара 
ірпсеттеседі жэне тақырыпты барынша толық ашады. Бірінші 

нусқада сөз алдын ала көрсетіледі, үшінші нүсқада-көрсетеді.

4.4 Экскурсиялық әңгіменің әдістемелік тәсілдері

’ )ісскурсиялық эңгіменің негізгі эдістемелік тэсілдері:
1. Экскурсиялық а н ы қ т а м а н ы  қабылдау бүл көрсету 

һОъектілерінің қысқартылған сипаттамасын білдіреді. Анықтамада 
пһі.окт туралы негізгі деректер ғана хабарланады: атауы, салынған 
иүні, авторлары, өлшемдері жэне басқалар. Бүл эдіс қалалық шолу, 
игірссе, автобус экскурсияларының негізгі бөлігі болып табылады 
і .інс реконструкциялау, оқшаулау, абстраңиялау тэсілдерімен сәтті 

үМлоседі. Қосымша объектілерді қарау кезінде бүл қабылдау 
і іп і . іқ т а м а л ы қ  материалды баяндаған кезде дербес пайдаланылады, ал 
ікгісурсовод топтың объектімен танысуын аяқтайды. Өзінің мазмүны 
мси іс ү р ы л ы м ы  бойынша бүл тэсіл жолдық экскурсиялық ақпаратқа 
уқсайды.

2. Сипаттаманы қабылдау объектімен егжей-тегжейлі танысуды 
кочдейді. Онда объектінің негізгі қасиеттері мен сапасы (оның 
і ыртқы түрінің ерекшеліктері), онымен байланысты оқиғалардың
і ипаттамасы, оның қазірғі жай-күйі тізбектеледі. Сииаттаманың 
уіақтығы 2-3 минуттан аспауы тиіс. Сипаттаманы қабылдау тек 
обьектілерге (сэулет ескерткіштеріне) ғана емес, тарихи оқиғаларға 
д а  қатысты. Объектілерді сипаттаудан айырмашылығы тарихи 
оқиіаларды сипаттау бейнесімен айрықшаланады. Ол 
нссісурсанттарда көру бейнелерін тудырып, оларға оқиғаның қалай 

Полғанын ойластыруға мүмкіндік береді. Осылайша, оқиғаларды
бі



сипаттауды қабылдау көру қайта жаңартудың әдістемелік тәсіліне 
сүйене отырып, бағынышты сипатқа ие болады.

Автобустық экскурсияда сипаттаманы қабылдау 
экскурсанттардың автобустан шығуымен де, шығусыз да көрсетудің 
барлық түрлерінде қолданылады (автобустың маршруттағы 
қозғалысы кезінде жэне терезеден объектілерді бақылау кезінде).

3. Сипаттаманы қабылдау-қасиеттер мен ерекшеліктердің тізбегін 
білдіреді, олардың жиынтығы қарастырылатын объект туралы 
неғүрлым толық түсінік береді, экскурсанттарға оның мэнін жақсы 
түсінуге мүмкіндік береді. Бүл ретте объект сипаттамасы бойынша 
үқсас басқа объектілер арасында өз орнын алады немесе керісінше, 
оның қасиеттерінің сипаттамасы басқа объектілерден 
айырмашылықты көрсетеді. Кейбір оқу құралдарында сипаттаманы 
қабылдау қате сипаттаманы қабылдаумен анықталады. Сипаттаманы 
қабылдау оның ішкі, көзге көрінбейтін қасиеттері мен қасиеттерінің 
сипаттамаларын бере отырып, объектінің сыртқы жағына ғана 
қатысты. Сипаттаманы қабылдау кезінде объектінің танымдық 
қүндылығы, көркемдік қүндылығы, авторлық шешімнің бірегейлігі, 
мэнерлілігі, сақталуы жэне т. б. сияқты сапалы жақтарын бағалау 
беріледі.

4. Түсініктемені қабылдау-эңгімеде тарихи оқига туралы 
анықтамадан басқа оны тудырған мэн-жайлар мен себептер ашылған 
кезінде материалды баяндау нысаны. Бүл тәсіл көбінесе өндірістік- 
экономикалық жэне табиғаттану экскурсияларында қолданылады, ал 
әңгімеде үрдістер мен қүбылыстардың ішкі байланыстары 
түсіндіріледі. Түсініктемені қабылдау бейнелеу өнері туындыларын 
көрсетумен экскурсияға тэн. Экскурсовод суретшінің суреттегі 
бейнесінің мағынасын, монументалды мүсін ескерткішінің мазмүнын 
түеіндіреді. Сәулеттік экскурсияда осы қабылдаудың көмегімен 
ғимарат конструкциясының ерекшеліктері, түтас ансамбльге тэн 
ерекшеліктері анықталады. Түсініктемені қабылдаудың ерекшелігі- 
объект туралы эңгіме дэлелді сипатқа ие.

5. Түсініктеме қабылдауды экскурсовод оқиғаның мағынасын 
немесе қазіргі уақытта экскурсиялық топ байқаған тарих жэне 
мәдениет ескерткішінің авторының ой-пікірін түсіндіретін 
материалды баяндаған кезде қолданады. Бүл қабылдау мүражайлар 
мен көрмелердің экспозицияларын көрсету кезінде экспонаттарға 
түсініктеме ретінде кеңінен қолданылады. Кейде түсініктеме сәулет 
тақырыптарына арналған экскурсияларда ғимараттың сыртқы түрі,
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і 'ііі.іц құрылымы, инженерлік құрылыстардың ерекшеліктері жэне т. 
• і і уралы сыни ескертулер түрінде қолданылады.

(). Репортажды қабылдау. Репортаж журналистиканың жанрының 
иірі болып табылады, ол қандай да бір оқиға туралы жедел 

ппіірлайды. Қазіргі кезде репортер көз алдында орын алатын ақпарат 
іурилы өз мэліметін даярлайды. Осы жанрды пайдаланатын 
і.урналист эрқашан аталып өтетін оқиғаның куэгері немесе 
і нысушысы болып табылады. Экскурсияда-бүл экскурсия 
і ургі іушінің оқиға, күбылыс, процесс туралы қысқаша хабарламасы. 
І.уи рстте эңгіме олардың көру өрісіне түскен нысан туралы (мысалы, 
іи тм обиль қүрастыру жүргізілетін жылжымалы конвейер туралы). 
І.у п тәсіл тек объект дамуында көрсетілгенде ғана тиімді, ол бақылау 
Ппрысында объектінің қалай өзғеретінін жэне жаңа нэрсе туатынын
и.ругс көмектеседі. Мүндай қабылдауды пайдаланудың қиындығы 
иіі імеге өзінің маңызды бөлігіне алдын ала дайындалмауы, ол 
н.гкурсоводтың жеке мэтініне толығымен кірмейді жэне 
іімироііизапия сппатында болады, яғни экскурсовод болып жатқан 
ііцммды бақылау кезінде жасайды.

7. Дәйексөзді (цитата) қабылдау әңгімеге қүжаттардан үзінділер, 
1'ігПи шығармалар жэне т.б. енгізуді көздейді. Дэйексөз - қандай да 

інр мэгіннен алынған сөзбе-сөз тіркесімі немесе біреудің сөздерінің 
і.підігі. Дэйексөз ашық, қысқа, дэл жэне міндетті түрде орын мен 
иіқы і қа келтірілуі тиіс.

’ )кскурсиядагы дэйексөз экскурсанттардың санасында көру 
Пгіінесін тудыруға бағытталған, яғни, көру арқылы қабылданатын 
нқнарат рөлінде есептелінеді. Экскурсия мэтінінде дэйексөз түрінде 
һоркем шығармалардан үзінділер (проза, өлеңдер) қолданылады. 
. ігіресе, назарды бүрынғы уақытқа, түрмыста жэне қызметі қалпына 
ылптіру қажет болған жағдайларда дэйексөз қолданысқа ие. Уақыт 
ііиііынша дэйексоз салу 30-40 секундтан аепауы тиіс жэне экскурсия 
іншрга шамадан тыс жүктелмеуі тиіс.

Кейбір жағдайларда дәйексөздер басқа эдістерде қолданылады, 
мі.ісалы, реконструкциялау, эдеби монтаж, куэгерлерге сілтеме жасау 
/іоне т.б. кейбір экскурсияларда дэйексөзді қабылдау негізінде 
і ііселей сөйлеу қолданылады. Бүл ретте экскурсанттарды тарихи 
іуліалар, тарихи оқиғалардың куэгерлері арасында әңгімеге
і.птысушылар жасау міндеті қойылады. Бүл мемуарлардан жасалған 
інпгын үзінділер арқылы жасалады.
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8. Сұрақ-жауаптарды кабылдау экскурсанттарды танымдық 
урдіске белсенді тартуды көздейді. Экскурсия жетекшісІ әңгіме 
барысында эр түрлі сүрақтар қояды: экскурсанттардың назарын үстап 
түру, экскурсияға қатысушылар арасындағы психологиялық 
қашықтықты қысқарту және т.б. сүрақтар көбінде экскурсанттардың 
өздері де қойылады, бүл кері байланыс туралы куэландырады. Оларға 
бірден, тез, басты тақырыптан ауытқымай немесе экскурсия соңында 
жауап беру керек.

Экскурсиялық эңгіменің жоғарыда аталған әдістемелік тэсілдері 
негізгі жэне жиі қолданылатын болып табылады. Олар оның сыртқы 
жэне ішкі көрінісін сипаттауда, оның қоршаған ортамен байланысың 
түсіндіруде қүрылады, сөздік бейнелерді көрермендерге түрлендіруге 
арналған, сондай-ақ экскурсоводтың топиен араласуына көмектесуі 
тиіс.

Экскурсиялық эңгімеден басқа да әдістемелік тэсілдері бар, олар 
қосымшалар болып табылады жэне практикада сирек қолданылады. 
Оларға жататыны мыналар:

1. Куәгерлерге сілтеме тэсілі. Әңгімеде бүл тэсілді пайдалану 
оқиғаларды бейнелі қайта қүруға мүмкіидік береді. Қызыл Кент 
сарайына экскурсияда (ХІІІ-ХУ ғасырлардағы сәулет ескерткіші) 
экскурсовод тарихи оқиғаларға байланысты ежелгі тікбүрышты 
жапсарлас қүрылыстарға сүйене отырып, сілтеме жасайды. Бүл тәсіл 
экскурсоводқа оқиға (аңыздар) суретін жасауға көмектеседі. 
Экскурсовод оқиға туралы әңгімеде жергілікті түрғындар сияқты 
куәгерлерге сілтеме жасай алады.

2. Экскурсоводтың эңгімесінде қолданылатын тапсырмалар 
тэсілі, экскурсовод экскурсанттарға: «Бүл ескерткіш неге осылай 
аталғанын ойлаңыз? Бүл ғимарат неге үқсайды? Өткен туралы 
жергілікті жердегі қандай белгілер айтады?» жэне т.б. осындай 
тапсырмалар берген кезде, қатысушылар оларды дереу орындап, 
болжауға кіріседі. Тэсіл экскурсанттардың назарын нақты ғимаратқа, 
ғимараттың белгілі бір бөлігіне, қарастырылып отырған мэселелерді 
меңгеру үшін түсінуі маңызды бөлшектерге бағыттайды. Бүл тәсілдің 
мақсаты-экскурсанттарды қызықтыру, оларды ойлауға, өзінің ойлау 
қызметін белсендіруге, қиялға бөлеу болып табылады. Бүл сүрақтарға 
жауап беруге келетін болсақ, экскурсовод оларды одан эрі әңгімеге 
береді.

3. Материал жаңалығы тэсілі, тақырып бойынша эңгіме 
барысында экскурсанттарға таныс емес фактілер мен мысалдар
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чмГшрланады. Бұл амалды экскурсовод топ назарын объектіге аудару, 
Пиқі.іланушыны қабылдауды неғұрлым тиімді ету қажет болған кезде 
мміданады.

4. Сөздік (эдеби) монтаж тэсілі. Оны пайдалана отырып, 
'кгкурсовод өзінің эңгімесін эр түрлі эдеби шығармалардан, мерзімді 

ішгпасозде жарияланған құжаттьтк материалдардан үзінділер 
жпыптығында қүрастырады. Бүл үзінділердің мазмүны экскурсня 
псмссс оның негізгі сүрақтарының бірін ашады. Бүл тәсіл оқиғалар 
іиірінісін жаңадан жасауға мүмкіндік береді. Әдеби монтажды 
и<гк'урсоводтың пайдалануы өнердің бір түрін (сөздік) басқа түрге 

(Осіінелеу) «түрлендіруге» негізделген. Сондықтан эдеби монтаж 
уіпіп экскурсанттарға оқиғаның суретін «көруғе», олардың 
/ппііімикасын сезінуге мүмкіндік беретін көркем шығармалардан 
учімділерді таңдау керек.

5. Бірге қатысу тәсілі. Бүл тэсілдің мақсаты-экскурсанттарға 
ікгкурсияға арналған оқиғаның қатысушысы болуға көмектесу. 
Мысалы, топқа: «жау әскерлерінің пайда болуы кезінде біз осы 
іімиңга барғанымызды елестетіп коріңізші». Содан кейін көру қайта 
куру тәсілі арқылы айқастың өзін қалпына келтіру болып табылады.

6. Пікірталас жағдайы тэсілі. Экскурсовод бүл эдісті пайдалана 
ип.ірып, эңгімесінде пікірталас жағдайын тудыратын жағдайды 
міроетеді. Бүл тэсіл экскурсия бөлігінде материалдың монологиялық 
фпрмасын ашық диалогпен ауыстыруға мүмкіндік береді. Үсынылған 
ероже бойынша екі-үш экскурсант өз көзқарасын білдіреді. Содан 
кгііін экскурсия жетекшісі қорытынды қорытынды жасайды.

7. Қарама-қайшы нүсқаларды кездестіру тэсілі. Экскурсоводтың 
.нп імесінде, мысалы, белгілі бір тарихи оқиғаны бағалауда, нақты 
мілапың пайда болу күнін бекітуде немесе қала (өзен, көл, жер) 
п і ііуының шығу тегі қолданылады.

8. Дербестік тэсілі нақты адамның (жазушы, мемлекет қайраткері, 
оокери басшы) бейнесін ойша жасау үшін қолданылады. Оны 
жскурсия тақырыбы байланысты адамдардың өмірінен шыққан 
'Ьгкслеген эпизодтар туралы жарқын эңгіме арқылы немесе осы 
ііцпмдар қатысқан қандай да бір тарихи оқиғаны сипаттау негізінде 
/Місау үсынылады.

9. ГТроблемалық жағдай тәсілі. Экскурсоводтың эңгімесінде 
ікгкурсия тақырыбына байланысты мәселе қойылады. Экскурсанттар 

илдыида мэселе қою оларды ойлануға жэне экскурсовод қойған 
гурақтарға дүрыс жауап табуға итермелейді. Бірқатар жағдайларда
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экскурсанттарға ұсынылған мэселені шешуге балама табу 
ұсынылады. Экскурсанттардың алдына шебер қойылған мәселе 
тақырыпшаларға қызығушылық тудырады.

10. Шегініс тәсілі. Экскурсия жетекшісі эңгіме барысында: өлең 
оқиды, өз өмірінен мысалдар келтіреді, фильмнің мазмұнын, көркем 
шығарманың мазмұнын эңгімелейді. Бұл әдіс экскурсияның 
мазмұнына тікелей байланысты емес, сондықтан кейбір эдіскерлер 
оны «сергіткіш шегіну тэсілі» деп атайды. Оның міндеті шаршауды 
жою. Алайда, осы әдісті қолданган кезде, тақырып бойынша 
материалды қысқартпау керек. «Ән, анекдоттар, әзілдерді» сөз 
арасында қосудың қажеті жоқ.

Мұражайларда экскурсиялар жұргізу әдістемесінің өзіндік 
ерекшеліктері бар. Мұнда әдістемелік тэсілдер номенклатурасы қала 
бойынша экскурсияларга қарағанда элдеқайда көп. Сонымен қатар, 
мұражайларда өзінің ерекше тэсілдері қолданылады. Мұражай 
тәжірибесінде экскурсиялық эдіс шегінен шығатын тэсіл де орын 
алады. Оны дәріс-иллюстративті деп атауға болады. Бұл ретте 
экскурсоводтың сөзі басым, экспонаттар тек иллюстрация ретінде 
пайдаланылады.

11. Индукция тэсілі. Жеке, бірлі-жарым жағдайлар мен 
фактілерден жалпы картинаға, жалпы қорытындыларға көшу, қажет 
болған жағдайда әңгімеде жэне экскурсовод бір ескерткіштің 
сипаттамасынан тұтас ансамбльдің сипаттамасына немесе инженерлік 
құрылыстар жұйесіне көшкенде қолданылады.

12. Дедукция тэсілі. Экскурсиялық эңгімеде дедукция тэсілі 
ортақ жағдайдан жеке адамға өту кезінде пайымдау тәсілі ретінде 
қолданылады. Кейбір жағдайларда бұл екі тәсіл де бір объектіні 
көрсету кезінде қолдаиылады. Олардың әрқайсысы өзара қосымша 
ретінде қолданылады.

13. Климактериялық тэсіл. Экскурсия материалын баяндауды 
болжайды, алдымен қызықты жэне аз мэнді фактілер мен 
аргументтер хабарланған кезде, содан кейін анағұрлым маңызды 
жэне ең қызықты фактілерін жеткізеді. Мұндай бірізділік, осы 
қабылдауды жақтаушылардың пікірінше, экскурсанттардың әңгімеге 
қызығушылығын арттырады.

14. Антиклимактикалық тэсіл- әңгімедегі материалды баяндау 
қызықты фактілер мен мысалдардан, көрсетілімде-мазмұны мен 
архитектурасы бойынша аса маңызды объектілерден басталады. Іс-
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шііріімың басында экскурсанттардың қызығушылығын одан әрі 
іи .і і і .і қ т ы  материалдармен таныстыруға мүмкіндік береді.

г)кскурсиялық істің әдістемелік кұралдарында басқа да тәсілдер 
иолданылады: сандар мен фактілерді пайдалану; логикалық
іднелдемелер; қызығушылықтардың өзара әрекеттесуі; 

інч роспективалар; мақал-мэтелдерді, көркем эдебиеттерді пайдалану. 
і Ілмрдың барлығы осы үшін қажетті белгілердің жоқтығынан 
ікпсурсияны жүргізудің әдістемелік тәсілдері деп атала алмайды.

Сондай-ақ, материалдың мазмұнын жақсы меңгеруге 
і (імсктесетін ерекше экскурсиялық тэсілдер тобын бөліп алуға 
Оолиды. Мэселен, кейде экскурсияларда зерттеу эдісі қолданылады. 
Мысалы, қүдықтың тереңдігі жанып жатқан қағаздың комегімен 
піи.іқталады, ол құлап, алдымен қабырғаны жарықтандырады.

')кскурсияда «экскурсовод портфеліне» енгізілген көрнекі 
күралдарды көрсету қолданылады. Ең кең таралғаны 
иллюстрациялық тэсіл. Мысалы, экскурсоводтың осы өлкенің 
(|ілорасы мен фаунасы туралы әңгімесі өсімдіктер мен жануарлардың 
суреттерін көрсетеді.

Тиімді жэне түсіндіруші тэсіл. Бүл жағдайда экспонатты көрсету 
пидында эңгіме болады. Әңгіме тек «портфельден» экспонатқа деген 
і үсіиіктеме болып табылады. Мысалы, кеменің кескінін көрсету оның 
нүрылымы туралы эңгімемен сүйемелденеді; ғимаратты көрсету 
ксіінде экскурсоводтың келесі түсініктемелерімен оның ішкі 
лсасақтамасының фотосуреті көрсетілуі мүмкін.

Сурет немесе кескін экскурсанттарды қазіргі уақытта олар қарап 
жіітқан тарихи орын (алаң, көше, ғимарат) қалай өзгергеніне көз 
жстісізу үшін корсетілсе, онда контрастты тэсіл қолданылады. 
'Іниосурет жэне сурет бақыланатын объектімен контраст көрінісін 
і і і П і і д ы . Тәсіл көру арқылы қабылданатын ақпаратты салыстыруға 
күрылған.

4.5 Экскурсоводтың сөзі, оның қарқыны мен снпаты. Тілдің 
бейнелі қүралдарын пайдалану

' )кскурсиялық тақырыпты қабылдау дыбыс жэне бейнелеу 
псгізде құрылған. Дыбыстық негіздің көзі-экскурсовод жэне оның 
сочі болып табылады. Экскурсанттарға қатысты ол позициядан шыға 
илады:
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—

- акпарат беруші, белгілі бір оқиға, құбылыс туралы айтып, оған 
өз көзқарасын көрсетпестен, оның мэнін, басқа оқиғалар мен 
құбылыстармен себеп-салдарлық байланыстарын түсіндірместен 
адамдар тобына білімін хабарлайды;

комментатор, бақылаудағы объектілер, оқиғалар мен 
құбылыстар туралы хабарлайды, түсініктеме береді, оларды тудырған 
себептерді атап отырады;

- әңгімелесуші, объектілерді көрсете отырып, экскурсовод 
сүхбаттасушының рөлін атқарады. Әңгіме қызықты болады, оның 
барысында экскурсанттардың берілген материалға реакңиясы 
ескеріледі, ақпаратты баяндаудың сүрақ-жауап нысаны 
пайдаланылады. Экскурсовод тыңдаушылардың реакңиясына, 
олардың сұрақтары мен репликаларына байланысты эңғімеғе 
қосымша материал енгізе алады;

- ақылшы. Экскурсовод көргендерді түсіндіреді жэне объектіні 
қалай бақылауға кеңес береді, яғни экскурсанттарды қажетті 
түжырымдарға шығарады;

- эмоңионалды көшбасшы, объектілер мен оқиғалармен 
байланысты талдайды, қарастырылып отырған мэселелерге баға 
береді, экскурсанттарга өз сенімін айтады, байқалатын объектілер 
мен қүбылыстарды түсінуге көмектеседі.

Экскурсияны өткізу барысында шешендік өнердің келесі бес түрі 
қолданылады:

1) сөз немесе сөз тіркесі, қандай да бір тақырыпқа қысқа түрде 
ауызша сөз сөйлеу;

2) белгілі бір тақырыпқа баяндама, көпшілік алдында сөз сөйлеу 
одан эрі талқылауға жататын талдамалы материалды қамтиды;

3) реферат - ғылым деректеріне, эдеби, мүрағаттық жэне басқа да 
дереккөздерге шолу жэне талдау жасауға негізделген сүрақ 
мазмүнының қысқаша мазмүны;

4) дэріс - қандай да бір тақырып толық баяндалатын ауызша 
көпшілік алдында сөз сөйлеу;

5) ауызша сөйлеудің шағын нысандары - реплика (келісім, 
қарсылық, ескерту), сөйлеушінің сөзіне жауап беру, сөйлеу барысы 
бойынша анықтама, риторикалық сүрақ, сүраққа тікелей жауап беру.

Кез келген жақсы дайындалған жэне өткізілген экскурсия 
шешендік өнер формаларының синтезі болып табылады.

Тіл жэне сөйлеу. Өзара тығыз байланысты «тіл» жэне «сөйлеу» 
үғымдарын шатастырмау маңызды. Тіл-бүл белгілі бір жағдайларда

68



ішіданысқа ие: фонетикалық, лексикалық, грамматикалық ережелерді 
ПІиу маңызды болып табылады; ойлау жэне сөйлей білу, басқа 
паммдармен өзара түсіністікке қол жеткізу де маңызды орын алуда. 
І і іі ақпаратты сақтау мен берудің, сондай-ақ адами мінез-қүлықты 
Гиісқарудың ерекше элеуметтік қүралы болып табылады.

С-өз-тілдің мүмкіндігін іске асыру, адамдар арасындағы қарым- 
ып ынас нысаны, «нақты сойлеу», уақыт оте келе, дыбыстық (іштей 
■ оіілесуді қоса алғанда) немесе жазбаша түрде қапталған.

Сөйлеуде тілдің мүмкіндіктерін пайдалану экскурсоводқа 
Пгрілген тақырып бойынша белгілі бір білім жиынтығын анық 
1'ирсетуге мүмкіндік береді. Сездің түсініктілігі, оның дэлдігі мен 
м.шерлілігі бірқатар факторларға байланысты - создерді дұрыс 
і иңдау, фразаларды қүру жэне т. б.

Сөз сыртқы және ішкі болып бөлінеді. Сыртқы сейлеудің 
і пммуникативтік мақсаты бар, оның мазмүны басқа адамдардың 
іүсінуіне бағытталған. Экскурсоводтың эңгімесі-сыртқы сөйлеудің 
үпгісі, оның міндеті адамдардың сана-сезіміне жэне нақты іс- 
лрскетіне эсер ету, оларға нақты объектілер туралы белгілі бір 
ақпаратты беру жэне бұл ақпарат экскурсанттардың санасында дұрыс 
корініс табуына қол жеткізу. Білімді беру жэне шындықты көрсету - 
іілдің екі негізгі функңиясы болып табылады. Экскурсиядағы тілдің 
ПІрінші функңиясы-білім беру, аудиториямен қарым-қатынас 
ппрысында сезімнің сөздік корінісі. Кез келген тақырыпқа хабарлама 
і*кі бөлікке бөлінеді:

а) объектілердің атауы, бөліктерден, тарихи оқиғалардан, табиғи 
күбылыстардан, адамдардың жекелеген іс-эрекеттерінен, яғни, 
олардың сөздік белгісі;

б) олардың мэні, басқа объектілерге, құбылыстарға, эрекеттерғе 
кп гысы туралы пікір айту.

Ішкі сөз - бұл өзі туралы, аудиторияға хабарланатын ойларды 
ішді.ін ала тұжырымдау. Адам қандай да бір зат туралы ойлай 
оп.ірып, өзімен ішкі (жасырын) диалоғта сөйлеседі. Ішкі сөйлеудің 
комсгімен ойлау жүзеге асырылады, онда сызбалар, бейнелер, 
костелер сияқты қосалқы құралдар қолданылады. Ішкі сөз адамның 
пүрын алған біліміне сүйенеді. Экскурсовод үшін ішкі эңгіме 
нсскурсияның барлық мазмүнын немесе оның бөлігін оймен айту 
і үрінде болады.

Әрбір экскурсовод ішкі сейлеу мүмкіндігін толық пайдалануы 
керек, белгілі бір танымдық міндеттерді қою жэне шешу үшін іітын
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мэнінде адамның өзімен қарым-қатынаеы бар. Егер сыртқы сөйлеу 
дайын, қисынды, сауатты тұжырымдалған ойларды баяндайтын 
болса, онда ішкі сөйлеу - дайындық кезеңі, оның барысында 
өздерімен эңгімелесуде адамның санасында осы ойлар туады жэне 
нақтыланады.

Экскурсовод экскурсияда сөйлеудің екі түрін пайдаланады - ішкі 
сөйлеудің алдында сыртқы, ал экскурсоводтың хабарламасын алған 
экскурсант тек ішкі сөйлеуді ғана пайдаланады. Бұл алған білімдерін 
жақсы түсінуге жэне есте сақтауға, экскурсоводтың 
қорытындыларымен, оның көзқарастарымен келісуге көмектеседі. 
Кейде экскурсиядағы мұндай жагдайды жасырын диалогтың 
әдістемелік тэсілі деп атайды, ол ашық ауызша пікірталасқа түспей, 
жазылған материал бойынша дұрыс қорытынды жасауға мүмкіндік 
береді.

Тіл стилі - бұл тіл түрі. Мысалы, түрмыстағы адамдардың тілі 
ресми саладағы тілден ерекшеленеді, ғылыми рефераттар тілі жалпы 
білім беретін мектеп педагогтарының тілінен ерекшеленеді. Тілдің 
стильдері: көркем, іскерлік, ауызекі сөйлеу (тұрмыстық), ғылыми, 
публиңистикалық, кэсіби-техникалық деп бөлінеді.

Экскурсовод тілінің стилі-ойдың ауызша өрнегі, сөйлеу 
қүрылымы. Басқа стильдерден оны баяндаудың өзіндік формалары 
мен тәсілдері, қысқаша айтушылық, дэлдік, логикалық, бейнелік, 
мэнерлілік, эмоңпялық, тазалық, тіл байлығы сияқты
ерекшеліктермен ерекшеленеді.

Экскурсовод тілінің жеке стилі оның кэсіби шеберлігінің 
деңгейін, сөйлеу мэдениетін сипаттайды. Экскурсовод тілі стилінің 
ерекшеліктері оның мақсатына байланысты:

а) белгілі бір тарихи оқиғаның сыртқы бейнесін қайта жасауға;
б) байқалатын объектіге, сипатталатын оқиғаға, табиғи 

құбылысқа толық сипаттама беруге;
в) экскурсанттарды алыс уақыттың тарихи жағдайын сезінуге 

мэжбүр етуге.
Экскурсоводтың сөздерінде стандартты фразалар мен сөздерді 

қолдануға болмайды, олардың мағынасы бұрыннан бар: «осылай 
айту», «демек», «қысқа айтқанда». Оның мәнері, мысалы, экскурсия 
барысында бірнеше көтеріңкі болуы керек.

Әңгіме сипаты міндеттерге байланысты өзгереді. Әңгіме баяндау 
немесе қайта қүру сипатында болуы мүмкін. Әңгіме-бұл қандай да 
бір оқиға туралы эңгіме, оның барысын сипаттау. Әңгімені
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п.щдаушыларға оқиғаның қай жерде жэне калай болғандығы туралы 
іусінік береді. Материалды баяндаудың баяндау етилі көптеғен 
ікпсурсияларға тән.

1’еконструкция (қайта қуру) эңгіме тыңдаушылардың ойынша 
индына сол немесе басқа затты бастапқы түрде (мысалы, біздің 
міқытқа дейін жетпеген ғимарат) қалпына келтіру міндетін қояды. 
Қмбылдау үрдісін басқара отырып, экскурсовод экскурсанттарға 
ігідерінің еанасында салынған суретті көруғе жэне жаңғыртуға кеңес 
псреді.

Сөйлеу мэдениеті. Сөздіктің байлығымен, грамматикалық 
күрылымдарды кеңінен пайдаланумен, көркем мэнерлікпен, 
югн калық қүрылыммен, іс-қимыл мен мимиканың мақсаттылығымен 

і ипатталатын сөйлеу Мэдени деп саналады. «Сөйлеу мэдениеті» 
і үсіпігі ауызша жэне жазбаша сөйлеуге жатады. Сол жэне басқа сөз 
міпмү_нды, түсінікті, мәнерлі болуы тиіс. Экскурсоводтың жазбаша 
соіілеу мэдениеті бақылау жэне жеке мәтіндер, эдістемелік 
.пірлемелер, реферат, дәріс, рецензия, библиографиялық бейне 
сияқты қүжаттарда өз көрінісін табады.

Экскурсияның бақылау мэтіні әдеби тілмен, жеке - сөйлесу тіліне 
жиқын тілмен баяндалады. Ауызша сөйлеу мэдениеті үш қүрамдас 
Ооліктен түрады: тіл мэдениеті, еөйлеу психологиялық мэдениеті, 
гоіілеу коммуникативтік мэдениеті.

Іілдің тілдік мэдениеті: сөздік мәдениеті, грамматикалық
формалар мэдениеті жэне сөйлеу синтаксисі, сөйлеу мэдениеті 
(дыбыстар, сөздер, интонациялар), сөйлеу стилистикалық мэдениеті, 
ым жэне мимика мэдениеті.

Сөйлеудің психологиялық мэдениеті мынадай үғымдарды 
қимтиды: мазмүндық, түсініктілік, грамматикалық жэне
г гилистикалық мэнерлілік, сөйлеудің эсері (талап, үсыныс, тапсырма, 
кецес, өтініш, тыйым салу, ескерту). Экскурсияны жүргізудің 
лдістемелік тәсілдерінің эрекеті исихологиялық сөйлеу мэдениетіне 
иогізделген.

Аудиториямен байланыс орнату мен байланыс орнатуды 
кочдейтін еөйлеудің коммуникативтік мәдениеті экскурсовод - 
пқиарат көзі, экскурсоводтың эңгімесі - шынайы хабарламалар жүйесі 
гияқты үғымдарды қамтиды. Сөйлеудің коммуникативтік қасиеттері 
мыналарды қарастырады: тілдің дүрыстығын (әдеби тіл, екпін жэне 
і рамматика нормаларын сақтау); «сөйлеу мазмүнының сол сөзде 
корсетілген шындық қүбылыстары мен заттардың шеңберіне сэйкес
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келетін сөз дэлдігі»; нақты шын мэнінде зат пен құбылыстардың 
сөйлеу байланыстарына сәйкес келетін сөйлеу қисындылығы»; әдеби 
тілге жат элементтер жоқ және адамгершілік нормаларынан 
қабылданбайтын тіл элементтері жоқ сөйлеу тазалығы; сөйлеу 
мәнерлілігі (оның экскурсанттардың қызығушылығын тудыратын 
және берілген материалға назар аударатын ерекшеліктері); сөйлеу 
байлығы (оның тілдің эр түрлі қүралдарымен қанықтығы); сөйлеу 
орындылығы (оның тақырыпқа, мазмүнына, экскурсияның мақсаты 
мен міндеттеріне, сондай-ақ экскурсиялық топтың қүрамына 
сәйкестігі).

Экскурсоводтың сөйлеу ырғағы мен қарқыны эңгіме мазмүнымен 
белгіленеді. Олар экскурсия барысында өзгереді-жылдамдайды 
немесе баяулайды. Сөйлеу қарқыны жылдам, орташа, баяу, тегіс жэне 
үзік болады. Сөйлеу қарқыны тыныш, өлшемді, сөйлеу мазмүны 
тиімді қабылданатындай болуы керек.

Нақты тақырыптарды дайындау, эңгіме әзірлеу кезінде 
экскурсоводқа өз бетінше сағатпен сабақ жүргізу керек. Жылдам 
сөйлеу қарқыны-минутына 75 сөз, орташа - 60 сөз, баяу - 45 сөз. Ол 
экскурсиялық материалды меңгеруге кедергі келтіреді, 
тыңдаушыларды тез шаршатады. Үзілістен айырылған сөйлеудің 
жылдам қарқынын экскурсанттар қабылдамайды. Сонымен қатар, 
экскурсия барысында бірдей қарқынға жол берілмейді, өйткені ол 
оны оте аз жэне іш пыстыратындай етеді.

Экскурсоводтың сөзінде Негізгі ережелер қалған материалға 
қарағанда баяу баяндалады. Негізгі ережелерді дамытатын материал 
тез қарқынмен баяндалады.

Сөйлеу кемшіліктеріне арнайы терминдерді, шетел сөздерін, 
сөздік мөртабандарды, кеңсе айналымдарын, ұзын фразаларды 
шамадан тыс қолдану жатады, өйткені бұл тыңдаушылардың 
тітіркенуін тудырады, олардың назарын аударады.

Экскурсовод үшін жақсы дикция - буындардың, сөздердің жэне 
тұтас фразалардың анық айтылуы маңызды. Дикция кемістігі болып- 
сөйлемдерді дүрыс айтпау, шаршаңқы сөйлеу жэне анық сөйлемеу 
жатады.
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4.6 Сөйлеу мәнерлілігін күшейту тәсілдері. Экскурсоводтың 
сөйлеу мәдениеті

Кез келген экскурсоводқа қойылатын ең маңызды кэсіби талап - 
Оул )ісогары сөйлеу мэдениеті. Сөзді меңгермей, экскурсияны сэтті 
пікізуге сенім артуға болмайды. Экскурсовод оның экскурсанттар 
ііпдындағы сөзі - бүл ауызша сөйлеу, бірінші кезекте жазбаша 
і оіілемнің қүрылымы мен көлемімен ерекшеленетін.

Дуызша сөйлеу-бүл жай айтылған жазбаша сөз емес. Егер 
на курсовод осы жолмен жүрсе, оған табысқа жету мүмкін емес. 
Ліігылған жазбаша сөйлеуді қабылдау кезінде тыңдаушылар 
•.иікірлардың 50% - дан аспайтын мөлшерде ойнай алады, ал ауызша 
і оіілеу нормалары бойынша құрылған сөз сөйлеу эдетте 90% - ға 
набылданады.

Дуызша сөйлеу сөйлемдерінің қүрылысы салыстырмалы 
1’ркіндікпвн ерекшеленеді. Егер жазбаша сөйлеу жүйелі, 
(іаііланысқан, қисынды мінсіз мазмүндамаға тэн болса, онда ауызша 
іойлеу айтарлықтай дэрежеде «ахуалмен»: онда көптеген
/кагдайлармен, тыңдаушылардың реакцияларымен толықтырылады. 
Кейде сөз тэртібі бүзылады, бүл эрине, ауызша сөйлеуде жэне 
осының арқасында тірі жэне табиғи пікірге қол жеткізіледі.

Жеке мэтінді дайындау үшін жиналған эдеби, ғылыми, газет, 
мүрағат, статистикалық материалдар міндетті түрде ауызша сөйлеу 
грсжелеріне сэйкес, сондай-ақ экскурсоводтың жеке ерекшеліктерін 
сскере отырып, өңделуі тиіс. Экскурсовод тілінің жеке стилі оның 
клсібн шеберлігінің деңгейін, сөйлеу мэдениетін сипаттайды.

Экскурсовод тілі стилінің ерекшеліктері оның мақсатына 
(нійланысты:

- қандай да бір тарихи оқиғаның сы ртқы ' бейнесін қалпына 
кслтіру;

- бақыланатын объектіге, сипатталған оқиғаға, табиғи күбылысқа 
юлық сипаттама беру;

- экскурсанттарды уақыттың тарихи жағдайын сезінуге мэжбүр
сту.

Экскурсия жетекшісі сөзінің дүрыстығы, тазалығы мен 
моиерлілігі олардың қазіргі эдеби тіл нормаларын меңгеруіне 
О айланы сты .



Тілдік норма - бұл әдеби тілді дамытудың қазіргі кезеңінде 
қолданылатын сөздерді, грамматикалық формаларды қолдану жэне 
айтылу ережелері.

Тілдік норманың негізгі белгісі - оның турактылыгы мен 
міндеттілігі.

Бірақ эдеби тілдің нормалары қатып қалган нэрсе емес. Олар, 
жалпы тіл сияқты, үздіксіз, өте баяу болса да, тіл дамуының ішкі 
заңдары мен тілдік емес факторлардың ықпалымен өзгереді.

Әдеби тілде мынандай нормалар бар:
- лексикалық;
- грамматикалық;
- сөйлеу (орфоэпиялық).
Лексикалық нормаларды сақтау дүрыс жэне ол дэл сөз қолдануды

көздейді. Сөз тек қана аудиторияга эсер етеді, ол оның мэні мен басқа 
сөзбен үштасу мүмкіндіктерінде толық қолданылады. Белгілі 
болгандай, бір үгымды белгілеу үшін бірнеше сөз болып, сонымен 
қатар, бір сөз эр түрлі мағынаға ие болуы мүмкін. Кейбір сөздер 
әдеби тіл аясында кеңінен қолданылады, басқалары одан тыс жэне 
белгілі бір сөздер шеңберімен шектеледі.

Экскурсовод экскурсияға дайындалу барысында, нақты ойды 
білдіретін сөздерді таңдап, олардың негізгі мағынасын жақсы біліп, 
қосымша мағыналық реңктерді ескеріп, қандай да бір сөзді қайда 
жэне қашан қолдануға болатынын анық көрсетуі тиіс. Егер 
экскурсовод осы үсынымды қабылдамаса, онда оның сөзін 
ластайтын, оны түсініксіз ететін, кейде экскурсия мазмүнын 
қабылдаудан алаңдататын дәлсіздіктер пайда болады.

Өзін өзі бақылауға арналған сүрақтар:
1. Экскурсиялық көрсетілімнің негізгі әдістемелік тэсілдерін 

атаңыз?
2. Экскурсияны дайындау кезінде тілдің мәнерлі қүралдары қалай 

қолданылады?
3. Экскурсиялық эңгімеге қандай талаптар қойылады?
4. Экскурсиялық эңгіме қандай міндеттерді орындайды?
5. Экскурсовод объектілерді қалай көрсетеді?
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I ЛҚЫРЫП 5. ЭКСКУРСИЯНЫ ДАЙЫНДАУ ӘДІСТЕМЕСІ

5.1 Экскурсияны дайындаудың негізгі кезеңдері, олардың 
жүйелілігі және өзара байланысы

Жаңа экскурсияны эзірлеу-мамандар тобының қатысуын талап 
. нтін күрделі үрдіс. Болашақ экскурсияның мазмұны, оның 
һ і і і ы м д ы қ  құндылығы әдіскерлер мен экскурсоводтардың білім 
ісңгейіне, олардың құзыреттілігіне тікелей байланысты.

Экскурсия - бұл екі маңызды үрдістің нәтижесі: оны дайындау 
жүніе өткізу әдістемесі.

Экскурсияны дайындауды екі жоспарда қарастыруға болады:
- экскурсияның жаңа тақырыбын эзірлеу;
- экскурсоводты жаңа тақырыпқа дайындау.
Жаңа экскурсияны дайындау, тақырыпты эзірлеу кезінде туристік 

і.омпаниялардын элеуетті клиенттерінің сүраныстары зерделенеді 
і лі іе қаланың, өңірдің, елдің экскурсиялық мүмкіндіктері 

ппықталады. Кез келген экскурсияны дайындау негізіне оқыту мен 
і .ірбиелеудің өзара байланысы, пэн логикасын есепке алу, 
ішяндаудың жүйелілігі мен жүйелілігі, анықтығы мен қол жетімділігі, 
мірнекілік, эмоциялық, экскурсанттардың жас ерекшеліктерін есепке 
і іи у  жэне т. б. сияқты педагогикалық ғылымның басты қағидалары 
мсп галаптары қойылуы тиіс.

Жаңа экскурсияны дайындау эдіскерлерді, экскурсоводтарды, 
іігцссшілерді қамтитын шығармашылық топқа тапсырылады. 
ІІІыгармашылық топ орта есеппен 3-6 білікті мамандардан тұрады. 
I ң тәжірибелі жэне білімді басшы болады. Ш ығармашылық топтың 
.ірбір мүшесі езінің материалын дайындауы керек, оны эрі қарай 
жстекшімен біріктіріп, редакциялайды. Экскурсияны сапалы 
дайындау үшін таңдау кезінде экскурсоводтардың мүдделері мен 
к.ісіби дайындығын ескеру қажет.

Экскурсиялық істе экскурсияны дайындаудың келесі кезеңдерін 
һоліп көрсетуге болады:

1. Экскурсияның мақсаты мен міндеттерін анықтау.
2. Экскурсия тақырыбын таңдау.
3. Әдебиеттерді іріктеу.
4. Мұражайлардың экспозициялары мен қорларымен танысу.
5. Экскурсиялық нысандарды іріктеу жэне зерттеу.
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6. Экскурсия бағытын кұру.
7. Экскурсия мэтінін дайындау.
8. «Экскурсовод портфелін» жинақтау.
9. Әдістемелік эзірлемелерді құрастыру.
10. Байқау экскурсиясын өткізу жэне оны бекіту.

5.2 Экскурсияға алдын ала, тікелей және қорытынды 
жұмыстарды ұйымдастыру

Экскурсияны жаңадан дайындау эр түрлі жүмыс түрлерін 
қамтитын үш кезеңнен түрады:

- алдын ала жүмыс;
- тікелей жұмыс;
- қорытынды жұмыс.
Мекеме басшысы бұйрық шығарады, онда тақырыбын, мерзімін, 

жауапты қызметкерді жэне шығармашылық тоитың құрамын 
көрсетеді. Сондай-ақ, жұмысты кезеңдер бойынша нақтылауға 
болады, мысалы, маршрутты дайындау күнін, бақылау мәтінін жэне т.
б. орнатуға болады.

Ж аңа экскурсия жасау бойынша жүмысты тек фирма 
қызметкерлеріне тапсыру міндетті емес, еңбек келісімдері неғізінде 
білім саласы бойынша мамандарды, мұражайлардың қызметкерлерін, 
мектеп жэне жоғары оқу орындарының оқытушыларын тартуға 
болады.

Жоспар жэне бұйрық түрінде рәсімделғен нақты міндет бола 
отырып, топ міндеттерді бөлу жэне накты тапсырмалар алу үшін 
жиналады, содан кейін ақпарат жинау, тақырып бойынша білім 
жинақтау, экскурсия жасалатын көрсету объектілерін іріктеу 
басталады.

Мамандар уақытты алдын ала жұмыс-ақпаратты жинақтау жэне 
тікелей жұмыс - маршрутты жасау, әдістемелік эзірлеу жэне 
мэтіндерді шамамен теңдей жазу арасында бөлуді ұсынады. Бұдан 
басқа, қорытынды жүмысты атап өтуғе болады - мамандардың 
экскурсия материалдарымен танысқаннан кейін жэне оны тікелей 
маршрутта қабылдағаннан кейін алған пікірлемелер неғізінде жаңа 
экскурсияға түзетулер енгізу.
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5.3 Экскурсияның мақсатын, тақырыбын және 
тақырыптарын анықтау

I Іегізінен мазмуны бойынша бірдей келетін экскурсиялар жоқ, 
ишір, ең алдымен, тақырыбы бойынша ерекшеленеді. Грек тілінен 
иударғанда «тақырып» сөзі негізге алынған нэрсе дегенді білдіреді. 
I ақырып-бір нәрсе мазмұнына қатысты түсінік. Бұл ұғым мынадай 
пусқалардан тұрады: осы туындының шеңберіне қалай келуі мүмкін; 
ииіор қандай нәрсеге ұмтылады (оқырмандардың, тыңдаушылардың, 
иірсрмендердің назарын аудару); автор өз шығармасында нені жэне 
кммдай позиңиядан ұғынуды қалайды.

' )кскурсиялық нысандарды іріктеу үшін қандай критерий болуын 
нілуі кажет. Экскурсоводтың эңгімесінің мазмүнын анықтап, эсіресе, 
һсң ақпараттары бар жэне бірнеше түрлі экскурсияларға қосылуы 
мүмкін көпжоспарлы объектілерді көрсету критерийдің маңызды 
іиілігі болып табылады.

Экскурсияның тақырыбы қала архитектурасы, осы жерде өмір 
гүрген эдебиетшілер мен өнертанушылардың шығармашылығы, 
глулет ескерткіштері, дала, орман жэне таулы жерлер, экономикалық 
шму жэне т.б. арқылы көрсетілген қаланың атақты көшесінің тарихы 

Ошіуы мүмкін. Әсіресе, жиі кездесетін тақырып экскурсия атауымен 
.іпіі.ілады, сондықтан да атау экскурсанттар үшін нақты, мэнерлі, есте 
ыншрлық болуы маңызды. Мысалы, «Қарағанды - Қазақстанның 
мімір астанасы», «Бурабай-Қазақстанның маржаны» жэне т. б.

Экскурсияның атауын анықтау кезінде: тақырыпты
мггіздендіретін түрлі штамптарды қолданудан; сөздердің қысқаруын, 
ііиО ревиатураларды  қолданудан; жағымсыз қауымдастықтарды 
і удыруы мүмкін шетелдік, қарызға алынған сөздерді қолданудан 
аулақ болу керек. Экскурсияның атауына қойылатын жалпы талаптар: 
іаралық, дэлдік, бейнелік, есте сақтау жэне ойнату жеңілдігі, ақы л- 

и і і ,  теріс ассоңиаңиялардың болмауы.,
Ор экскурсия тақырыпқа қарамастан өз мақсатына ие болуы 

ксрск. Мақсаты - бұл ұмтылу, неге қол жеткізу. Дұрыс
і ужырымдалған мақсат экскурсия жасау кезінде де, одан эрі өткізу 
м-зіпде де маңызды мэнге ие. Экскурсияда эр түрлі себептермен 
мірссту объектілерінің бірін жіберіп алуға болады, ал онымен бірге 
кліідай да бір мақсатқа қол жеткізуге тырыспай, экскурсияны өткізуге 
Оолмайды. Мақсаттар экскурсия барысында көрсетілген жэне не 
іуралы баяндалатын барлық нәрселерге бағынады:
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- объектінің экзотикалығы, оның қайталанбастығы;
- мәнерлілік, объектінің өзінің сыртқы мәнерлілігі немесе оның 

қоршаған ортамен ерекше өзара іс-қимылы нені білдіреді;
- объектінің тұрган жағдайда сақталуы, қазіргі жағдайы, оны 

экскурсия маршрутына қосу мүмкіндігі мен мақсаттылығы;
- мазмүндык мағынасы;
- орналасқан жері, оған кіреберістің ыңғайлылығы, кірме жолдың 

жай-күйі, көлік тұрағы және объектіні қарау кезінде топты 
орналастыру үшін орындардың болуы.

5.4 Экскурсия тақырыбы бойынша материалдарды оқу және
жинақтау

Экскурсия тақырыбы бойынша материалдарды оқу жэне 
жинақтау: әдеби, мұрағаттық, статистикалық, мұражай көздері, 
оқиғалар куэгерлері, компьютерлік энциклопедиялар, 
мультимедиялық базалар, мамандардың кеңестері арқылы жүреді.

Ақпарат көздерін іріктеу жэне олармен жұмыс істеу көп уақытты 
талап етеді жэне өте маңызды үрдіс болып табылады. Жаңа 
экскурсияны әзірлеу кезінде материалдарды зерттеу тақырыпқа 
сәйкес эдебиеттер тізімін құрудан басталады. М әліметтердің басты 
көлемі түрлі баспа көздерінен алынады: кітаптар, журналдар және 
газеттер. Бұл жұмысты жүйелендіру үшін авторлар, атауы, шыққан 
жылы, сондай-ақ қажетті материалдары бар бөлімдер немесе беттер 
көрсетілген тізім жасалады. Егер тізім үлкен болса, оны негізгі жэне 
қосымша әдебиеттерге бөлуге болады. Тізімді жасау бойынша жұмыс 
кезінде кітапханалардың каталогтары, кітапханашыларға көмек 
көрсету, баспа өнімдерін жүйелейтін түрлі басылымдар қолданылады. 
Мысалы, көптеғен журналдар жыл соңында тақырыптар бойынша 
бөлінген өз мазмүнын басып шығарады. Көптеген кітапханаларда 
өлкетану бойынша арнайы бөлімдер бар. Авторлардың жұмысына 
«Қазақстан», «Қазақ совет энциклопедиясы», «Дүниежүзі тарихы», 
«Астана» және т.б. эмбебап энциклопедиялар да үлкен көмек 
көрсетеді. Көптеген пайдалы материалдар ғылыми мақалаларда, 
рефераттарда, диссертацияларда қамтылған.

Материалды таңдауда көптеген миллион жылдар бойы 
табиғаттану экскурсиясында болуы мүмкін, мысалы, тау мен 
теңіздердің пайда болу тарихы туралы шолу жасаганда бірнеше
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іі птқа дейін нақты шектеу болуы маңызды, мысалы, шайқас немесе 
нотеріліс тарихына арналған экскурсиялар.

Одеби дереккөздерден басқа оқиғаға қатысушылар мен 
іл .іі'срлерден, ҒЗИ мен университеттер мамандары мен ғылыми
і. і.і імсгкерлерінен алынған мэліметтер де пайдаланылады. Көптеген 
мшсриалдар мұрағат құжаттарында, фильм қорларында, 
м \ рпжайларда, статистика комитеттерінде бар. Бұл үшін мекеменің 
меісси-жайлары мен жүмыс кестелерінің, телефондарының тізбесін, 
іии іііылар мен қызметкерлер туралы қысқаша мэліметтерді қүрайды.

Коздерді зерттеу жеке көрсету объектілеріне қатысты қажетті 
і.м сриалдардьг көшірумен, консиектілеумен жэне экскурсияны 

іиіраумен, ңитаталарды, тезистерді көшірумен, эңгімелесулерді 
Фіііумен, мысалы, қала экономикасының эр түрлі жақтарының 
піііамикасын көрсететін статистикалық материалдары бар кестелерді

і. үрастырумен сүйемелденеді.

5.5 Экскурсиялық объектілерді іріктеу, олардың жіктелуі. 
ікскурсиялық объектілерді зерттеу, экскурсиялық объектілердің 

карточкаларын жасау

Экскурсияларды дайындаудың маңызды кезеңі экскурсиялык 
пысандарды таңдау болып табылады. Экскурсиялық объектілер 
гпбиғи, тарихи, археологиялық, сэулет, өнер жэне қүжаттық, естелік 
орындарға бөлінеді. Оларды зерделеу, сақтау, пайдалану Қазақстан 
1'еспубликасының «Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы», 

Қоршаган ортаны қоргау туралы», «тарихи-мэдени мүраны қорғау 
/К.іие пайдалану туралы», «ҚР-дағы сэулет жэне қала қүрылысы 
гуралы» бірқатар заңдарымен реттеледі.

Осы заңдарда объектілер түрлерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы, 
(шсқару, қаржыландыру, жауапкершілік жэне халықаралық 
ыптымақтастық мэселелері беріледі. Мысалы, «Ерекше қорғалатын 
іабиғи  аумақтар туралы» заңда олардың түрлері келтіріледі: 
мемлекеттік қорықтар, табиғи парктер, қорық аймақтары, табиғи 
қиумалдар, зоологиялық парктер, ботаникалық бақтар, 
депдрологиялық парктер; кейбір ормандар, су қоймалары, жер 
қойнауы учаскелері. Бүл аумақтар мен акваториялар ғылыми, мәдени- 
«гарту, оқу, туристік-рекреациялық, шектеулі шаруашылық 
мақсаттарда пайдаланылуы мүмкін. 30-32-баптарда бүл жерде «тірі
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емес табиғат объектілерін, өсімдіктер мен жануарларды, тарихи - 
мәдени м.ұра объектілерін көрсетуді» жүргізуге болады деп айтылған 
... оқу экскурсиялары мен сабақтары ..туристерді табиғи жэне мэдени 
көрікті жерлермен таныстыру».

Тарихи-мэдени мұра туралы заң бойынша жылжымайтын жэне 
жылжымалы объектілердің жіктелуі келтіріледі. Біріншісі: жеке 
объектілер мен сэулет, монументалды өнер туындылары, 
археологиялық сииаттағы элементтер, ғылым мен техника 
туындылары, тарихи немесе мемориалдық маңызы бар ғимараттар, 
құрылыстар, сондай - ақ кешендік объектілер-қала құрылысы 
өнерінің туындылары, бақ-саябақ өнерінің туындылары, тарихи 
қорымдар, аумақтар мен орындар жатады. Екінші (жылжымалы) 
объектілерге: жеке объектілер - археологиялық олжалар, ежелгі 
заттар, антропологиялық жэне этимологиялық материалдар, тарихи 
жэдігерлер, көркем шығармалар жэне сирек құжаттар, сондай - ақ 
кешенді-тарихи қалыптасқан қорлар, жеке объектілердің 
коллекциялары жатады.

Экскурсиялар материалдық емес тарихи куэліктердің тақырыбын 
аша алады. Заң бойынша бұл: адамзат қоғамдастығының дәстүрлері- 
тарихи, мэдени, діни, тұрмыстық жэне шаруашылық; саны аз 
халықтардың жергілікті тілдері мен тілі; топонимдер.

Экскурсиялық объектілер сапалы мақсаты бойынша жіктелуі 
мүмкін:

а) біздің халқымыздың өміріндегі тарихи оқиғаларға, қоғам мен 
мемлекеттің дамуына байланысты естелік орындар (мысалы, 
КАРЛАГ, АЛЖИР);

б) көрнекті түлғалардың өмірі мен кызметіне байланысты 
ғимараттар мен кұрылыстар, мемориалдық ескерткіштер, сэулет жэне 
қала құрылысы туындылары, тұрғын жэне қоғамдық ғимараттар, 
өнеркәсіп кәсіпорындарының ғимараттары, инженерлік құрылыстар 
(бекіністер, көпірлер, мұнаралар), кесенелер, мәдени мақсаттағы 
ғимараттар жэне басқа да құрылыстар;

в) табиғи объектілер - ормандар, тоғайлар, саябақтар, өзендер, 
көлдер, тоғандар, қорықтар мен қаумалдар, сондай-ақ жекелеген 
ағаштар, реликтік өсімдіктер жэне т. б.;

г) мемлекеттік жэне халық мұражайларының сурет 
галереяларының, тұрақты жэне уақытша көрмелердің 
экспозициялары;
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д) археология ескерткіштері - қалашықтар, ежелгі тұрақтар, 
қоиыстар, жерлеу орындары бар қорғандар, жер үйінділері, жолдар, 
шу қазбалары, қаңқалар, гибадатханалар, каналдар жэне т. б.;

е) өнер ескерткіштері - бейнелеу, сэндік-қолданбалы өнер 
туындылары, мүсін, бақ-саябақ өнері.

Мазмүны бойынша экскурсиялық объектілер жіктеледі:
а) біржоспарлы-кескіндеме, өзендер, өсімдіктер, жануарлар, 

үйлер;
б) көпжоспарлы - бүл сэулет ансамблі, орман, көше, алаң, қала 

алаңы.
Функционалдық мақсаты бойынша экскурсиялық объектілер 

жіктеледі:
а) негізгі-бүл объектілер;
б) қосымша - әңгімедегі логикалық өту барысында негізгі 

обьектілер арасындагы оту кезінде көрсетіледі.
Сақтау дэрежесі бойынша экскурсиялық объектілер мыналарға 

жіктеледі:
а) толық сақталған;
б) осы күнге елеулі озгерістермен жеткен;
в) ішінара сақталған, жоғалған.
Кейде объектілерді танымдық қүндылығы мен мәнерлілігі 

оойынша жіктеу үсынылады. Бірақ бүл жіктеу, ең алдымен, 
ақгалмаған, өйткені танымдық қүндылық жэне объектіні көрсету 
кс іігідегі мәнерлілік экскурсоводтың біліктілігіне байланысты.

Экскурсиялық қызметкерлердің алдында жаңадан экскурсия қүру 
ксчігіде көптеген нысандардан ең қызықты жэне сыртқы түрі 
бойынша жэне өзімен бірге болатын ақпарат бойынша іріктеу міндеті 
іүр. Нысандарды дүрыс таңдау экскурсиялық материалды қабылдау 
жэие тақырыпты терең ашу үшін негіз болады. Бүл істі сол бір 
иысандарды экскурсйядан экскурсияға шақырмауы үшін 
үііымдастыру қажет. Мүмкіндігінше эрбір тақырыптың «өз» 
обьектілері болуы тиіс. Объектілердің эртүрлілігі экскурсанттардың 
.н-срлерін дүрыс кезектестіруді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді, эр 
гүрлі тақырыптарды зерделеу кезінде жаңашыл элементті сақтауға 
мүмкіндік береді.

Еғер белгілі бір объектіні болжамды маршруттан алып тастау 
мүмкін болмаса (мысалы, Астанадағы «Астана-Бәйтерек» монументі, 
Алматыдағы «Медеу» биік таулы мүз айдыны жэне т.б.), олар 
оірқатар экскурсияларда (шолу, тарихи, эдеби, өнертанушылық)
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көрсетіледі, онда м.ұндай объект ерекше ашылуы тиіс. Оны көрсету 
кезінде басқа тақырыптарға экскурсияларда көрініс таппаған сипатты 
белгілер анықталуы тиіс. Мұндай объектілерді көрсету жэне
эңгімелеу кезінде тақырыпқа байланысты эр жолы өзге материал 
пайдаланылуы тиіс. Сондықтан оларды қайта қарау кезінде
экскурсанттардың қызығушылығы, әдетте, төмендемейді.

Экскурсияларды дайындау тэжірибесінде экскурсиялық
объектілерді бағалаудың белгілі бір әдістемесі эзірленді. Бұл
эдістемені қолдану жаңа экскурсияны жасаушылар мазмұны жағынан 
ұқсас бірнеше объектілермен маршрутта кездескен жағдайда, осы 
тақырып үшін ең қызықты болып табылатын оларды таңдай алады.

Экскурсияға қосылатын нысандарды бағалау үшін келесі 
критерийлерді пайдалану үсынылады:

а) танымдық қүндылық - белгілі ғылым мен мәдениет қайраткері 
белгілі бір дәуірмен, өмірімен жэне шығармашылығымен объектінің 
нақты тарихи оқиғамен байланысы, ескерткіштің көркемдік 
қүндылығы, оларды экскурсияға қатысушыларды эстетикалық 
тэрбиелеуде пайдалану мүмкіндігі.

б) объектінің танымалдығы, оның халық арасында танымалдығы 
(мысалы, Бейбітшілік және Келісім сарайы «Пирамида», Тәуелсіздік 
алаңы, Астана қаласындағы Олимпиадалық стадион жэне т.б.).

в) объектінің ерекше (экзотикалық) болуы. Олардың ерекшелік 
түрі, қайталанбастық тарих жэне мэдениет ескерткіштерін, 
ғимараттар, қүрылыстар (мысалы, Қожа Ахмет Яссауи Кесенесі, 
Түркістан қаласы). Объектінің ерекше болуы, сондай-ақ, осы 
ғимаратта, осы ескерткіш орнатылған жерде болған тарихи оқиғамен, 
аңызбен немесе тарихи оқиғамен (мысалы, Қарағанды қаласынан 260 
шақырым жерде Қызыл-Кент сарайы) байланысты болуы мүмкін, 
табиғи ерекше экзотикалық болуы мүмкін.

г) объектінің мэнерлілігі, яғни объектінің сыртқы мәнерлілігі, 
оның фонмен, қоршаған ортамен - ғимараттармен, қүрылыстармен, 
табиғатпен өзара эрекеттесуі. Басымдылық жерғе ең жақсы сай 
келетін, басқа объектілермен, ландшафтпен үйлескен нысанға 
беріледі (мысалы, Қабанбай батыр кесенесі, ҚР Түңғыш 
Президентінің мүражайы).

д) объектінің сақталуы. Қазіргі уақытта объектінің жай-күйін, 
оның экскурсанттарды көрсетуге дайындығын бағалау жүргізіледі.

е) объектінің орналасқан жері. Объектілерді іріктеу кезінде 
ескерткішке дейінгі қашықтық, оған кіреберістің ыңғайлылығы,
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антокөлік үшін жолдың жарамдылығы, объектіге экекуреанттарды 
жеткізу мүмкіндігі, осы объектіні қоршаған табиғи жағдай, бақылау 
мақсатында топты орналастыру үшін жарамды орынның болуы 
ескерілуі тиіс.

ж) объектіні көрсетуді уақытша шектеу (тэулік уақыты бойынша, 
күмдер, айлар жэне маусым бойынша) - бүл нашар көріну немесе 
маусымдық көріну салдарынан объектіге бару жэне тексеру мүмкін 
болмаған кезде орын алады.

Экскурсияға баратын объектілерді көп мөлшерде бермеу керек, 
Өйткені ол оның үзақтығын арттырады жэне экскурсанттардың 
імаршауын тудырады, ал бүл ретте назар мен қызығушылықты 
элсіретеді. Қалалық экскурсияның оңтайлы үзақтығы 2-4 
академиялық сағатты қүрайды, бүл ретте экскурсанттар 15-20 
нсскурсиялық нысандарды қабылдайды.

Есте сақтау қажет, экскурсия көп баратын объектілерге артық 
гммеуі керек, өйткені бүл оның үзақтығын арттырады жэне 
жскурсанттардың шаршағандығына экеледі, ал бүл ретте назар мен 
қызығушылықты әлсіретеді. Қалалық экскурсияның оңтайлы 
үзақтығы 2-4 академиялық сағатты қүрайды, бүл ретте экскурсанттар 
15-20 экскурсиялық нысандарды қызығушылықиен қабылдайды.

Экскурсияға бір топ жэне бірнеше топ объектілері (ескерткіш 
орындар, тарихи ескерткіштер, түрғын үйлер, табиғи объектілер) 
ісіруі мүмкін. Объектілерді қабылдау экскурсияның тақырыбына, 
оиың мазмүнына, экскурсиялық топтың қүрамына байланысты. 
Ііарлық шолу экскурсиясы мүсін ескерткіштері мен монументтерді 
корсетумен қүрылса дүрыс болмайды. Көру қатарының біркелкілігін 
қүруға жол бермеу керек. Егер маршрутқа ескерткіштермен жэне 
монументтермен қатар жекелеген ғимараттар мен көшелерді, табиғат 
объектілерін көрсету енгізілмейтін болса, экскурсанттардың көру 
эсері толық емес болады.

Экскурсияны дайындау барысында объектілерді сол жерде, 
габиғи жағдайда көрсетуге назар аудару қажет. Қажетті бастапқы 
деректер көздері - кітаптар, альбомдар, фотосуреттер бойынша 
объектілерді зерделеуді береді. Экскурсиялық объектімен тікелей 
омың орналасқан жерінде кездесу, оның эр түрлі жақтарын зерттеу 
■жскурсоводқа болашақта, топиен жүмыс істегенде, ескерткіште еркін 
оағдар алып, оны білікті түрде көрсетуге мүмкіндік береді.

Объектілерді іріктеу олардың эрқайсысына карточка (объектінің 
иаспорты) жасаумен аяқталады. Карточкалардың (паспорттардың)
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деректері нақты әзірленетін тақырып үшін де, болашақ экскурсиялар 
үшін де пайдаланылады.

Объектілердің паспортына мынадай деректер енгізіледі:
- объектінің атауы (бастапқы жэне қазіргі заманғы), сондай-ақ 

объект халыққа белгілі атауы;
- объект байланысты тарихи оқиға, оқиға күні;
- объектінің орналасқан жері, оның пошталық мекенжайы, оның 

аумағында орналасқан объект (қала, кент, өнеркәсіптік кәсіпорын, 
мұражай);

- объектінің сипаттамасы (оған кіреберіс, оның авторы, 
құрылыстың күні, қандай материалдардан дайындалған, 
мемориалдық жазбаның мэтіні);

- ескерткіш туралы мэліметтер көздері (эдебиет, мүрағаттық 
деректер, ауызша аңыздар));

- ескерткіштің сақталуы;
- объектіні күзету кімге жүктелген;
- қандай экскурсияларда объект пайдаланылады;
- карточканың жасалған күні жэне оны кұрастырушының жеке 

деректері.
Сэулет, табиғн, археолоғиялық объектілердің карточкаларына 

басқа мэліметтер енгізілуі мүмкін. Мысалы, сәулет ескерткішінің 
карточкасына (ғимарат) мүсіннің, өрнектердің, қабырға жазбасының 
болуы, ескерткіштің декоративтік (сыртынан, ішінен) 
жинақталуында, ғеологиялық ескерткіштерде осы объект 
қалыптасқан дэуірді, жануарлар мен өсімдіктерден алынатын 
объектілердің - жіктелуін, түрін, экологиялық өзара эрекеттесуін атап 
өту керек.

5.6 Экскурсия бағытын қүру. Маршрутты айналып өту.
Қозғалыс трассасын анықтау, экскурсиялық көрсету 

орындарын таңдау. Маршруттың хронометражы

Экскурсияның маршрутын қүрастыру тақырыпты ашуға 
мүмкіндік беретін экскурсиялық топтың ең ыңғайлы жолын білдіреді.

Бағыттар хронологиялық, тақырыптық, кешенді (тақырыптық- 
хронологиялық) жэне географиялық қағнда бойынша қүрылады. Қала 
бойынша шашыраңқы орналасқан объектілерді хронологиялық 
қағида бойынша үстану өте қиын немесе тіпті мүмкін емес. Көбінесе
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тақырыптық экскурсиялардың көпшілігінде алдын ала әзірленген 
тақырыптық қагида пайдаланылады. Тақырыптық-хронологиялық 
қагида жиі, эсіресе қалалық шолу экскурсияларын дайындау кезінде 
қолданылады. Оларда объектілерді көрсету мен эңгіме жүргізудің 
хронологиялық реттілігі тек жеке кіші тақырыптардың ішінде гана 
сақталуы мүмкін.

Маршрутты әзірлеу-жаңа экскурсия қүрудың технологиясының 
пегізгі элементтерінің бірі болып табылатыи жэне шығармашылық 
топ мүшесінің жоғары біліктілігін талап ететін күрделі көп сатылы 
рәсім.

Маршрутты эзірлеуге мынадай талаптар қойылады:
- бір көшеден немесе бір экскурсиялық объектінің жанынаи қайта 

отуден аулақ болу керек.;
- маршрут өте үзақ өтулерге немесе көрсету объектілері 

арасындағы өтпелерге жол бермейтін жинақы болуы тиіс (олардың 
уақыты 10-15 минуттан аспауы тиіс);

- экскурсиялық объектіні қарау үшін қол жетімді болуы тиіс;
- маршрутта жайлы аялдамалар, соның ішінде санитарлық 

аялдамалар, көлік қоятын орындар болуы керек.
Экскурсияны өткізу сәтінде негізгі маршрутпен қатар жолдағы 

күтпеген жағдайлар: колік тығындары, апаттар, жөндеу жүмыстары 
жагдайында топтың бірнеше қосалқы қозғалысы нүсқаларының 
Полуы орынды.

Автобус маршрутын әзірлеуде «Жолда жүру ережелерін», 
«I Іассажирларды тасымалдау ережелерін» жэне т.б. басшылыққа алу 
керек. Рэсім паспортты жэне маршрут сызбасын, километражды 
ссептеу мен көлік қүралын пайдалану уақытын келісумен жэне 
бекітумен аяқталады.

Экскурсияның болжамды маршрутының экскурсиялық элеуеті 
базасында экскурсия мэтіні қолданатын көздерді зерттеу бойынша 
үлкен жүмыс жүргізе отырып, маршрутты нақтылау қажет. Ол үшін 
оны қайта айналып өту қажет. Жүмыстың осы кезеңінде қозғалыс 
трассасы, объектілердің орналасқан жері, оларды автобустан шолу 
шарттары, экскурсанттардың автобустан шығатын белгіленген 
орындарына кіреберістер нақтыланады, объектілерді жақсы қарау 
үшін топты орналастыру нүсқалары таңдалады, экскурсияны өткізуге 
кедергі келтіруі мүмкін қүбылыстар белгіленеді (объектіге жақын 
қүрылыс, жолды жөндеу басталатын жэне т.б.).
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Экскурсияның бағытын нақтылау бойынша жұмыс барысында 
объектілерді көрсетуге бөлінген уақытты хронометрлеуді, бір 
объектіден солға көшуді (көшуді), сондай-ақ топтың автобустан 
шығу уақытын жүргізу қажет, жалпы экскурсияның үзақтығын 
нақтылауға жэне нәтижелеріне байланысты маршрутқа қажетті 
түзетулер енгізуге мүмкіндік береді. Барлық өзгерістер экскурсияның 
шолу сызбасында көрсетіледі. Маршрут жасалғаннан кейін оны 
айналып өту жүргізіледі.

Жүмыстың осы кезеңінде қозғалыс трассасы орналасқан жері 
нақтыланады

5.7 Экскурсовод портфелін жинақтау: экскурсия тақырыбы 
бойынша қосымша иллюстращиялық, аудио және 

бейнематериалдарды дайындау

«Экскурсовод портфелі» - экскурсияға арналған көрнекі 
қүралдардың жиынтығы. Бүл көрсету нысандары бізге өзгертілген 
түрде жеткен немесе мүлдем сақталмаған жағдайларда ерекше 
маңызды. Сонда фотосуреттер, суреттер, сызбалар объектінің 
бастапқы түрін қалпына келтіруге көмектеседі.

«Экскурсовод портфеліне» экскурсияның тақырыбына қатысы 
бар адамдардың фотосуреттері, репродукңиялар: суреттер,
географиялық карталар, картосхемалар, мысалы, әскери оқиғалар, 
өнеркэсіптік кэсіпорындар өнімдерінің үлгілері, гербар парақтары, 
геологиялық үлгілер, аудио жазбалар жэне басқа да иллюстрациялық 
материалдар кіреді.

Көрнекі қүралдарды іріктеу критерийлері ретінде мыналар 
қабылданады:

- оларды пайдаланудың қажеттілігі мен орындылығы;
- танымдық қүндылық, яғни үсынылып отырған қүрал 

экскурсияны қаншалықты байыта алады, көрсету мен эңгімелерді 
көрнекі жэне түсінікті етіп жасай алады;

- ерекшелік;
- мэнерлілік;
- сақталуын.
Фотосуреттер, картосызбалар, репродукциялар картон негізі жэне 

көлемі 18x24 см-ден кем болмауы тиіс, бейненің анықтығы мен 
айқындығымен ерекшеленуі тиіс. Автобуста көрсетуге арналған
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корнекі құралдарды автобустың алыс қатарынан қарастыру үшін 
.'4x30 см-ге дейін үлғайту қажет. Қазіргі уақытта автобустар бейне 
жүйемен жабдықталған, бұл экскурсия барысында 2-3 минут бойы 
шағын бейне сюжеттерді пайдалануға мүмкіндік береді.

Көрнекі қүралдарды іріктеуден кейін оларды көрсету тәсілдері 
ойластырылады, эдістемелік үсынымдар беріледі жэне көрсету 
і ортібімен олардың тізімі жасалады. Оқу құралының сыртына немесе 
жеке карточкаға аннотаңия қосылады, онда оның сипаттамасы мен 
бағасы беріледі, мысалы, портретте бейнеленген қайраткердің 
омірбаяндық деректері. Көрнекі құралдарды таңдауда мүражайлар 
мен мұрағаттар үлкен көмек көрсетеді, қүралдардың бір бөлігін 
гаңдап алынған эдебиеттен алады. «Экскурсовод портфелін» соңғы 
іріктеу Ж аңа экскурсияны қабылдау-тапсырудан кейін жасалады, 
бірақ қосу мен өзгерістер келешекте де мүмкін болады.

5.8 Экскурсияның технологиялық картасын жасау.
Экскурсияның негізгі әдістемелік қүжаты - технологиялық 

картаның қүрылымы мен рәсімделуі

Экекурсияның технологиялық картасы қорытынды қүжат болып 
табылады, ол экскурсия жасау бойынша шығармашылық үрдістің 
еоңында, оның соңғы кезеңі - Байқау экскурсиясын өткізу кезінде 
қабылдау комиссиясын тапсыру алдында жасалады. Онда 
ікскурсияның тақырыбы, мақсаты, міндеттері, маршруттың оңтайлы 
пүсқасы, оның үзақтығы, көреету объектілері, аялдама орындары, 
кіші тақырыптар, ұйымдастыру жэне әдістемелік нұсқаулар, 
жскурсовод өзінің әңгімесінде пайдалануы тиіс көрсету мен 
оңгімелердің эдістемелік тэсілдері көрсетіледі. Технологиялық карта 
пақты объектілерде экскурсанттарға экскурсияның мазмүнын жеткізу 
нотижелі екендігін көрсетеді. Технологиялық картаның мақсаты: 
жекурсоводқа экскурсияны өткізу кезінде оң нәтижеге жетудің 
дүрыс жолын көрсету.

Экекурсияның технологиялық картасы экскурсиялық қызметті 
жүргізуге үміткер туристік-экскурсиялық үйымды сертификаттау 
кезінде талап етілетін негізгі құжат болып табылады (кесте.1).

Технологиялық карта экскурсия сияқты үш бөліктен тұрады; кіру, 
иегізгі бөлім жэне қорытынды. Кіру жэне қорытынды экскурсиялық 
объектілермен байланысты емес жэне экскурсияның негізгі бөлігіне
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дейін және одан кейін картада орналасады. Онда экскурсовод топқа 
экскурсияның өзі туралы міндетті түрде хабарлауы тиіс, оған 
қатысушылардың назарын көрсету объектілеріне жэне экскурсиялық 
эңгіме мазмүнына аудару үшін қысқаша нүсқаулар беріледі. 
Технологиялық картадағы мэтін оның бағандары ескерілмей 
жазылады. Кіру кезінде оның нүсқалары көрсетілуі мүмкін, оларды 
иайдалану экскурсиялық топтың қүрамына байлаиысты.

Кесте 5.1 - Экскурсияның технологиялық картасы
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Экскурсияның технологиялық картасы 
Экскурсия тақырыбы:

¥зақтығы  (сағ.):____________________________________________
¥зындығы (км ):_____________________________________
Автор-әзірлеуші, автор, авторлар үжымы, кэсіпорыи:_________
Экскурсияның мазмүны:______________________________________
Экскурсия маршруты, оның ішінде маршруттың нүсқалары 

(жазғы, қысқы)_____________________________________________________

«Маршрут бойынша орын ауыстыру учаскелері (кезеңдері)» 
деғен 1-бағанда жүру немесе экскурсиялық топ өтуі тиіс көшелер, 
даңғылдар, бульварлар, тас жолдар көрсетіледі. Бірінші болып 
экскурсовод экскурсияға кірісетін орын көрсетіледі. Содан кейін 
технологиялық картаға сэйкес экскурсияның бірінші кіші тобын ашу 
көзделген көрсету нысанына дейінгі жол кесіндісін атайды. Бүдан эрі 
алдыңғы объектіден келесіге дейінгі жол кесінділері жазылады.

«Аялдама орындары» 2-бағанында автобустың аялдауы жэне 
одан шықпай объектіні қарау немесе автобустың аялдауы жэне



і о і і т ы ң  шығуы, сондай-ақ, топтың жаяу жүргіншілер экскурсиясында 
иилдауы көзделген маршрут нүктелері көрсетіледі. Аялдамалар нақты 
,Һ.чіе дэл көрсетілуі керек, мысалы: «Тэуелсіздік стелласына қарама- 
карсы каскадтық алаң». Бүл бағанда автобустан шығудың қысқы
ж.иіе жазғы нүсқаларын көрсеткен жөн. Қыста қатты аязда шығу 
і ііііы азаяды, машинадан шықпай-ақ экскурсиялық объектіиі қарау 
оолжанады. Сондай-ақ, технологиялық картада жаңбыр немесе басқа 
ца қолайсыз метеорологиялық жағдайлар кезінде тоқтау жөнінде 
усыныстар беру керек.

«Корсету объектісі» деген 3-бағанда нақты экскурсиялық 
об'ьектілер көрсетіледі, олар экскурсанттарға аялдамада, автобустың 
юқтауынсыз немесе жаяу жүргіншілер тобының жүруінде 
корсетіледі. Негізгі жэне қосымша объектілер көрсетілуі мүмкін.
I Іысанның толық атауын сипаттайды, мүсіншілер мен сәулетшілердің 
аты-жөнін көрсетеді.

«Ұзақтығы» деген 4-бағанда объектіні көрсету жэне онымен 
байланысты экскурсиялық эңгіме үшін қажетті уақыт көрсетіледі. 
<>сы уақыт аралығында экскурсанттардың объектіні дербес қарауына 
прналған жэне келесі объектіге қозғалуға көзделген уақытты да 
сскеру қажет. Төртінші баганда көрсетілген уақыт бөлігінің сомасы 
мсскурсияның жалпы үзақтығын күрайды. «Ақпараттың негізгі 
мазмұны» деген 5-бағанда маршрутқа сәйкес қысқаша аннотациясы 
оар тақырыпшаның атаулары тізбеленеді. Подтема-экскурсия 
гақырыбының қүрамдас бөлігі жазылады. Ол бір немесе бірнеше 
объектілерде ашылуы мүмкін, бүл оларда қамтылған ақпаратқа, 
сопдай-ақ экскурсия тағайындалған экскурсанттар санатына 
Пайланысты. Тақырыпшалар экскурсия материалының ішкі 
иогикасына сәйкес тақырыпты жүйелі түрде ашады. «¥йымдастыру 
женіндегі нұсқау» деген 6-бағанда объектілердің қозғалу жэне 
ікскурсиялық топтың орналасу тәртібіне, оның қауіпсіздігін 
қамгамасыз етуге, ескерткіш орындары мен тарих және мәдениет 
ссксрткіштерінің жүріс-түрыс ережелеріне, табиғатты қорғау 
галаптарына, санитарлық-гигиеналық талаптарды орындауға 
оайланысты барлық мәселелер жазылады. ¥сы ныстар мүлдем нақты 
осрілуі керек. Мысалы, «Автобус музыка театрының кассаларына 
қарсы тоқтау»,»Топты көпірдің оң жағында жағалауда 
ориаластыру»,» Зауыт цехына кірер алдында объектілерді қарау 
глртібін түсіндіру, қауіпсіздік ережелері туралы еске салу» жэне т. б.



№  7 «Әдістемелік нұскаулар» бағанына экскурсоводқа көрсету 
мен эңгімеге байланысты аса маңызды нұсқаулар орналастырылады. 
Онда объектінің нақты егжей-тегжейі атап көрсетіледі, оларға 
экскурсовод көрсету кезінде назар аударуы керек, оларды талдаудың 
жүйелілігі, көрсету мен эңгіменің эдістемелік тэсілдері үсынылады 
жэне оларды қалай қолдану керек, «экскурсовод портфелінен» 
материалдарды пайдалану бойынша кеңестер беріледі, логикалық өту 
нүсқалары, дәйексөзге келтіру үшін материалдар жазылады.

Әдістемелік эзірлемені қүрастырғаннан кейін мамандардан оның 
сапасы туралы қорытынды алып, оны туристік-экскурсиялық мекеме 
басшысының бүйрығымен бекіту керек.

5.9 Экскурсия мәтінін қүрастыру. Экскурсияның бақылау 
және жеке мәтіндеріне қойылатын талаптар

Экскурсия бағыты бекітілгеннен кейін шығармашылық топ 
экскурсия мэтінін жасау жүмысын бастайды. Экскурсиялық 
практикада оны бақылау мэтіні деп атауға болады. Ол барлық 
экскурсияны толық ашу үшін қажетті материал болып табылады. 
Онда экскурсия арналған фактілер мен оқиғаларға белгілі бір 
көзқарас қалыптасады. Бақылау мэтінінде пайдаланылатын 
материалдардың көздеріне нүсқауларды сақтау өте маңызды. Мэтінге 
қойылатын талаптар: қысқаша, Түжырымдаманың нақтылығы, нақты 
материалдың қажетті саны, тақырып бойынша ақпараттың болуы, 
тақырыпты толық ашу, эдеби тіл.

Үш сағаттық автобус экскурсиясы үшін бақылау мәтінінің көлемі 
шамамен 40-50 бет машинкамен басылған, жаяу жүргіншілер 
экскурсиясы үшін 25-30 бет қүрайды. Бақылау мэтіні пайдалану үшін 
ыңғайлы болуы тиіс, ал дэйексөздер, сандар мен мысалдар 
дереккөздерге сілтемелермен сүйемелденуі тиіс.

Ш ыгармашылық топ дайындаған жэне туристік компания 
басшылығы бекіткен экскурсияның бақылау мэтіні жеке 
экскурсоводтардың жеке мэтіндерін эзірлеу үшін негіз болып 
табылады.

Экскурсияның жеке мэтінін әрбір экскурсовод осы тақырыпқа 
жеке экскурсия өткізуге дайындайды. Ол бақылау мэтініне сәйкес 
келуі тиіс, ал ондағы материал маршруттағы объектілер көрсетілген 
ретпен баяндалуы тиіс. Жеке мэтін экскурсиялық эңгіме үшін дайын
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члтериал болып табылады. Оны бірінші тұлғадан жазу керек, 
ішіідалануға ыңғайлы болу үшін мәтінді картаға көшіру үсынылады, 
пііда объект туралы деректер, эңғіменің негізғі ойы, дэйексөздері, 
Гарихи күндері толық немесе қысқаша түрде жазылады. Жеке 
м.тгіннің болуы оның барлығын жатқа білу жэне экскурсанттарға 
і'0 'ібе-сөз жеткізу керек дегенді білдірмейді. Экскурсовод ақпаратты 
іпебер меңгеруі жэне дайындалған материалды еркін баяндауы тиіс.

Жеке мәтіннің құрылымы үш бөлімнен тұрады: кіріспе, негізгі 
оолім, қорытынды.

Кіріспе ұйымдық жэне ақпараттық бөлімдерге бөлінеді. 
Уііымдастыру кезінде экскурсовод озінің тегін, атын, әкесінің атын 
мібарлайды, экскурсияны откізетін ұйымды атайды, топты автобус 

үргізушісімен таныстырады, тақырыпты атайды, маршрутты, 
нссісурсияның үзақтыгын, оның аяқталу орнын хабарлайды, автобуста 

озіи-өзі ұстау ережелері туралы нүсқаулық өткізеді. Ақпараттық 
оолімде экскурсовод экскурсияның мазмұнын қысқаша баяндайды, 
исскурсанттар көретін маңызды объектілерді атайды,олармен 
і ііпыстырады. Кіріспе жарқын, қысқа болуы керек, 5 минуттан артық 
оолмауы керек. Бұл кезеңде экскурсанттармен байланыс орнатылады.

Экскурсияның негізгі бөлігі көрсетілім мен эңгіме ұштастыра
0 гырып құрылады жэне өзара логикалық өткелдермен байланысқан 
,ір гүрлі нысандардағы жеке ашылатындардан тұрады. Олар алдыңғы 
гпқырыпшаның мазмұнынан шыгып, келесі мазмұнға көшуге 
мімеістесу керек. Логикалық ауысулар қорытудың, салыстырудың, 
голықтырудың жэне т. б. сипатында болуы мүмкін.

Соңында экскурсия жетекшісі қорытынды жасайды, экскурсия 
іпқырыбы бойынша қорытынды жасайды, экскурсанттардың 
сүрақтарына жауап береді.

5.10 Экскурсияны қабылдау және бекіту

Жаңа экскурсия жасау үрдісінің қорытынды бөлігі жүмыстың 
опрлық нәтижелерін түпкілікті бақылау, пысықтау жэне бекіту 
мақсаты бар.

Мәтіндерге, эдістемелік эзірлемелерге жэне корнекі құралдарға
1 Ііісірлеме экскурсия саласының мамандарының (әдіскерлердің) жэне 
(немесе) осы экскурсияны құрушы болып табылмайтын тар 
мамандардың (тарихшылардың, сәулетшілердің, өнертанушылардың)
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пікірін білдіреді. Ол жазбаша нысанда ұхынылган материалдардың 
дұрыстығын, көрнекілігін, толықтығын, құрылымын бағалауды 
қамтиды. Пікірлеме беруші-маман өз мамандығына сәйкес бақылау 
мэтіні материалдарының бір бөлігі туралы пікір береді. Әдістемелік 
эзірлемеге пікірде осы тақырыпты ашатын объектілерді іріктеудің 
дұрыстыгы, сондай-ақ оның кіші мэтіндерге бөлінуі жэне маршрут 
дұрыс жасалғаны бағаланады. Әсіресе, эдістемелік жэне 
ұйымдастырушылық нұсқауларға қатысты экскурсияның 
технологиялық картасының соңгы бағандарын бағалау маңызды. Осы 
бағандар бойынша жеке пікілеме тағайындалуы мүмкін. Пікірлерді 
шығармашылық топ пен әдіскерлер талқылайды. Ескертулер 
ескеріледі, қателер түзетіледі. Байқау экскурсиясына қабылдау 
комиссиясы шақырылады. Комиссия алдын ала материалдармен: 
эдістемелік нұсқаулармен жэне бақылау мэтіндерімен, 
Пайдаланылған әдебиеттер тізімімен жэне т. б. танысады.

Одан эрі маршрутта экскурсияны қабылдау-тапсыру жүргізіледі. 
Талқылау мадақтау мен даңққа айналмай, іскерлік, сыни сипатқа ие 
болуға тиіс. Осы мақсатқа жету үшін комиссия мүшелері 
экскурсияиы тыңдау карточкаларын толтырады, онда талқылауға 
жататын бірқатар пункттер бар:

- экскурсовод туралы деректер;
- тыңдау күні;
- экскурсияның атауы мен тақырыбы;
- экскурсия түрі (қалалық, қала сыртындағы, жаяу);
- қатысушылардың қүрамы мен саны (ересектер, балалар, 

туристер);
- мазмұнын бағалау, ашу толықтығы;
- әдістемені бағалау;
- эңгіме мен көрсету сапасы,
- сөйлеу мэдениеті,
- өткізу техникасы,
- қорытынды, экскурсоводқа, маршрут бойынша мекемеге, 

объектілерді таңдау, кіші жэне әдістеме бойынша кеңестер;
- бақылаушының, экскурсоводтың жэне эдіскердің қолы, 

басшылықтың қорытындысы.
Карточкада мынадай кемшіліктер көрсетіледі: тақырыптардың 

толық ашылмауы, кейбір негізгі сұрақтардың қүлдырауы, әдістемелік 
эзірленуде белгіленген уақыт аралығының дұрыс ұсталмауы, сол 
көше учаскелері бойынша қайта өтулер, мәтінді баяндауда
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і іііі іалаулар, көліктің тоқтау орындарын жэне объектідегі топты 
іурыс таңдау, автобус қозғалысының лурыс болмауы, автобустың 

иаіііар санитарлық жағдайы, микрофон мен көрнекі құралдарды 
іүрыс пайдаланбау. Карточкадағы кемшіліктерден басқа, эдістемелік 

сокциялардың көмегімен оң тэжірибе ретінде баеқа экскурсоводтар 
ирасында таратуға болатын оң жақтарын атап өту ұсынылады. 
І .абылдау комиссиясының ескертулеріне сәйкес жаңа экскурсияның 
материалдарында өзгерістер жасалады, содан кейін оларды 
(нісшылық бекітеді.

Соңғы кезең-эр тақырыптың материалдарын жаңарту және 
юлықтыру. Бұл міндеттерді нақты тақырыпқа жауапты, мерзімді 
одебиетті, муражайлардың экспозициясын қадағалайтын эрбір 
нсеісурсоводқа бекіту керек. Қызықты жэне маңызды материалдар 
ышақталғанда, жаңа нысанның пайда болуы немесе ескі объектіні 
пү іу (қалпына келтіру), көшелерді жөндеу немесе кіреберістер немесе 
іісолдар пайда болғанда, ол мэтінді өзгерту, бағытты өзгертумен 
иыеанды ауыстыру жөнінде усыныстар енгізеді. Сондай-ақ, 
і» ігерістер тыңдау карточкасындағы усынымдарды есепке алу кезінде 
енгізілуі мүмкін.

Фирманың басшылығы шешім қабылдайды жэне маршрутта, 
адістемелік нүсқауларда, бақылау мэтінінде, содан кейін жеке 
м.иіндерде жүргізілген өзгерістердің нэтижелерін бақылайды. 
( )сылайша, жаңа экскурсия жасау бойынша барлық жұмыс кестелік 
і үрде үсынылуы мүмкін (кесте 2):

Кесте 5.2 - Жаңа экскурсия қүру бойынша үсыныстар
Алдын ала жұмыс

Бизнес-жоспар

Бүйрық
Акпарат

Нысандар

Ортаны зерттеу, сұранысты зерттеу, каржылык 
мэселелер
Мақсаты мен міндеттері, такырыбы, мерзімі 
Зерттеу, жазу, көшірме
Алдын ала іріктеу, тікелей зерделеу, түпкілікті 
іріктеу

Тікелей жұмысы
Маршрут

1 Іақты тақырыптар

Көрнекі кұралдар 
Әзірлеу әдісі

Маршрутты жасау, айналып әту, маршрут 
сызбасы

Кіші такырыптар (шолу - тақырыптар), 
логикалық ауысулар

Фото, макеттер, үлгілер, портреттер
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Тақырып беті, кеңестер, кеете
Қорытынды жу мыс

Пікірлемелер Пікірлімелерді таңдау, бақылау мәтініне 
Пікірлер, эдістемелік әзірлемелер, ескертулерді

Маршрутта кабылдау- есепке алу.
тапсыру Мерзімдерді жэне қатысушыларды анықтау

Талқылау Өзгерістер
Бекіту ЬОркаттар топтамасын ресімдеу

Ескерту: Кесте авторлармен қолданылған мәліметтер негізінде 
жасалды

Барлық экскурсиялар оқыту меи тәрбиелеудің дэстүрлі 
педагогикалық эдістерінің үштасуына негізделген ерекше кешенді 
эдісті қолдануга негізделген. Айырмашылық-олар көп көрнекілік 
дэрежесімен пайдаланылады. Бүл ретте оқыту мен тәрбиелеу 
әдістерінің логикалық бірлігі гана емес, олардың қозғаушы күші 
болып табылатын заңдардың әрекеті де шешуші мэнге ие.

Экскурсиялық эдіс экскурсовод пеи экскурсанттардың
практикалық іс-эрекетінің белсенді тэсілі бола отырып, олардың 
объектілермен қарым-қатынасы үшін жэне экскурсанттардың 
үйымдасқан жэне тиімді қызметі үшін жағдай жасайды. 
Экскурсиялық жүмыс тәжірибесі экскурсиялық эдістің ерекшеліктері 
мен талаптарын ескере отырып, қойылған мақсатқа ғана жететінін 
дэлелдейді.

Ж аңа экскурсияны дайындау проңесі келесі кезеңдерден түрады:
1. Экскурсия тақырыбын таңдау.
2. Экскурсияның мақсаты мен міндеттерін қою.
3. Тақырып бойынша экскурсиялық материалдар көздерін 

анықтау жэне зерттеу.
4. Экскурсиялық нысандарды зерттеу жэне іріктеу.
5. Экскурсия бағытын әзірлеу.
6. Экскурсияның бақылау мэтінін дайындау.
7. «Экскурсовод портфелін» жинақтау.
8. Ж аңа экскурсияның эдістемелік эзірлемесін жасау.
Әдістемелік эзірлемелер-бүл осы экскурсияны қалай өткізуді,

объектілерді көрсетуді жэне олар туралы эңгімелерді қалай 
үйымдастыруды, экскурсияны тиімді өткізу үшін қандай эдіс пен 
техниканы қолдану керектігін анықтайтын қүжат. Ол экскурсияны 
дайындау бойынша экскурсоводтың барлық орындалған жүмысын 
қорытындылайды.
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і )дістемелік жасақтама экскурсияның әрбір тақырыбына 
ііііісіілады. Титулдық парақта экскурсияны эзірлеген мекеменің атауы, 
шқырыбы, экскурсияның түрі (қозғалыс тәсілі бойынша), оның 
\ шқтығы, маршруттың үзақтығы, экскурсанттардың қүрамы, 
йдістемелік эзірлемелерді қүрастырушылардың тегі, қүжаттың 
і >і-кі гілген күні көрсетіледі. Келесі парақта экскурсияның мақсаты 
мпі міндеттері көрсетіледі, экскурсия кезінде объектілер мен 
ишідамалар көрсетілген маршрут сызбасы орналастырылады.

Өдістемелік эзірленім Кіріспе, Негізгі белім жэне қорытындыдан 
іурады. Кіріспе жэне қорытынды экскурсовод әрекетінің бірізділігін 
Гнмігілейтін қысқаша жоспар түрінде рэсімделеді жэне бағандар 
Сніііі.інша таратылмайды.

Кіру кезінде экскурсовод топпен танысып, автобус 
.ііүргізушісімен танысып; кешеде, автобуста, автобусқа кірген жэне 
нмгобустан шыққан кезде езін-езі үстау ережелерін еске салады; 
сүрақтар қойып, сол үшін берілген уақытта алған эсерімен беліскенін 
I ( 'КЕРТЕДІ; экскурсия тақырыбын атайды; экскурсия маршрутына 
кысқаша сипаттама береді, оның үзақтығын белгілейді.

Әдістемелік эзірлемелердің негізгі белігі жеті бағаннан түратын 
мчтс түрінде ресімделеді:

а) «экскурсия маршруты»: кешелер, бульварлар, экскурсиялық 
ікіі жүретін алаңдар деп аталады. Бірінші болып экскурсияның 
(ністалу нүктесі деп аталады, экскурсанттарды жинау орнынан 
нсскурсияның аяқталу орнына дейін маршрут бойынша орын 
иуыстыру учаскелері аталады;

б) «аялдамалар»: жаяу жүргіншілер немесе автобус экскурсиясы 
ич-чінде аялдамалар кезделген маршрут нүктелері керсетіледі. Осы 
Гіцганды толтыру кезінде «Ертіс езенінің жағалауы» деген сез 
ііркестерінен аулақ болу қажет. «Ертіс езенінің жағалауы «Турист» 
қопақ үйіне қарама-қарсы « деп жазу керек.

в)» керсету объектілері»: экскурсия маршрутына бара отырып, 
нялдамалар кезінде (панорамалар, монументтер, ескерткіш орындар, 
шмараттар жэне т.б.) топтағы жолды керсететін негізгі жэне 
қосымша объектілер санамаланады. Мүнда тек ғимараттар, 
1’сісерткіштер ғана емес, орман, тау тізбектері, теңіз, кеше, алаң 
сияқты ауқымды объектілер де атала алады. Мысалдар: «Абай 
Қүнанбаевқа ескерткіш», «Республика алаңы», «Іле Алатауының тау 
і ічбегі».
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г) «экскурсияның ұзактығы»: маршруттың эрбір учаскесінде 
болудың болжамды уақыты көрсетіледі, ол объектіні көрсетуге, ол 
туралы әңгімеге жэне экскурсанттардың келесі аялдамаға қозғалуына 
жұмсалатын уақыт сомасын білдіреді. Бұл уақыт экскурсоводқа 
эңгіме көлемін, сөйлеу қарқынын, топ қозғалысының жылдамдығын 
анықтау үшін жеке мэтін қүрастыруда бағдар береді. Экскурсия 
кезінде қарқынды түзету үшін оның басынан бастап 3-4 сәтін атап 
өтуге болады.

д) «кіші тақырыптың атауы жэне негізгі сүрақтардың тізбесі»: 
маршруттың осы учаскесінде, қазіргі уақытта жэне үшінші бағанда 
белгіленген объектілерде ашылатын кіші нүкте деп аталады. Бүл 
жерде тақырыпшаларды ашу кезінде айтылған негізгі мәселелер 
тұжырымдалады. Бүл баған қысқаша жазбадан жэне кіші мэтінді 
ашатын бес негізгі сүрақтан артық болмауы тиіс. «Алматы - 
Қазақстанның бірінші астанасы» қалалық экскурсиясында келесі 
тақырыптар болуы мүмкін: «Алматы - көркем орталық», «Алматы - 
мәдени орталық», «Алматы - қала-бақ», «В сердце моем ты, любимый 
Алматы» жэне т. б. Тарихи тақырыптағы сүрақтар: «Райымбек 
даңғылы - ¥ л ы  Жібек жолының бір тармағы», «Верный қаласының 
негізі», «Қазақстандықтардың 1945 жылғы Жеңіске қосқан үлесі», 
«Тәуелсіз Қазақстан тарихы» жэне т. б.

е) «¥йымдастыру нұсқаулары»: экскурсняны жүргізу техникасы 
бойынша ұсыныстар атап корсетіледі, олар: топ маршрут бойынша 
қозғалуы, топ объектілерді орналастыру, топ қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету, санитарлық-гигиеналық талаптарды орындау, 
мемориалдық орындарда, қорықтарда, үлттық парктерде жүріс-тұрыс.

ж) «Әдістемелік нұсқаулар»: аталған бағанға «Әдістемелік 
тәсілдерді анықтау» кезеңін орындау кезінде дайындалған 
ұсынымдар енгізіледі, «Экскурсовод портфелінен» көрнекі 
құралдарды пайдалану бойынша кеңестер беріледі, логикалық өту 
техникасы қараетырылады.

Соңында экскурсовод экскурсия қорытындысын шығарады; 
экскурсия тақырыбы бойынша қорытынды жасайды; экскурсанттарға 
тақырып бойынша өздерін қызықтыратын сүрақтарды қоюды 
ұсынады; тақырып бойынша курстан кейінгі жұмыстың жолдарын 
көрсетеді.

9. Экскурсияның технологиялық картасын жасау.
10. Экскурсияны қабылдау (тапсыру) жэне бекіту.
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Өзін-өзі тексеруге арналған сүрақтар:
І.Экскурсиялық істе алдын ала және тікелей жұмысты қалай 

ү іі ы мдастыруға болады?
2.Экскурсовод экскурсияны дайындау үшін ақпаратты қайдан алу

ксрек?
З.Экскурсияның технологнялық картасына қандай талаптар 

қойылады?
4.Экскурсияны бекіту үрдісін сипаттаңыз?
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ТАҚЫРЫП 6. ЭКСКУРСИЯНЫ ӨТКІЗУ ӘДІСТЕМЕСІ

6.1 Экскурсияны өткізу әдістемесінің мақсаты мен міндеттері

Экскурсияны өткізу эдістемесі объектілерді көрсетудің ең жақсы 
тэсілдерін, олар мен объектілермен байланысты оқиғалар туралы 
әңгімелерді анықтау міндеттерін шешеді. Экскурсияны өткізу 
эдістемесі көрсету мен эңгіме арасында байланыс пен өзара іс- 
қимылды талап етеді. Әр экскурсияга көрсету мен эңгіменің төрт 
арақатынасы тэн, олар тақырып, объектілердің орналасуы, 
экскурсиялық топтың құрамы еияқты факторларға байланысты:

- эңгіме көрсетілім алдында жүргізіледі (экскурсоводтың 
басшылығымен объектіні бақылау жүргізіледі);

- көрсету мен эңгіме бір мезгілде өтеді (экскурсовод баяндайтын 
объектілерді бақылау жүргізіледі);

эңгімеден кейін көрсетілім жүреді(тарихи оқиғалар 
сипатталады, қаланың сипаттамасы беріледі);

- көрсету мен әңгіме болмайды (нысандарды өз бетінше бақылау 
жэне алған білімді меңгеру жүреді).

Көрсету әдістемесі тэрбие және мәдени жұмыстың басқа 
формаларында қолданылатын эңгімеге қарағанда эдістеменің 
негұрлым күрделі бөлігін көрсетеді. Экскурсиялық көрсетілім үлкен 
мағыналы жүктемені алып, экскурсияның құбылыс ретінде болуын 
анықтайды. Көрсету тәсілдері бақылауды жеңілдетуге мүмкіндік 
береді, өз бетінше тексеру кезінде байқалмайтын ерекшеліктерді 
анықтайды, ескерткішті ойға бөліп көрсетуге, жетіепейтін бөліктерді 
пайымдауға, бұрынғы оқиғалар мен бұрынғы объектілерді, қоршаған 
жерлерді үеынуға мүмкіндік береді.

Экскурсиялық көрсетілімнің үш деңгейі бар:
- алдын ала қарау (экскурсанттарды кеңістікте бағдарлау);
- объектіні басқа объектілер жиынтығына бөлу;
- объектілерді егжей-тегжейлі бақылау.
Экскурсия - бүл екі маңызды үрдістің нәтижесі: оны дайындау 

және өткізу. Олар өзара байланысты. Тіпті ойластырылған дайындық 
кезінде, егер оны сауатсыз өткізсе, экскуреияның жоғары сапасын 
қамтамасыз ету мүмкін емес.

Экскурсияны өткізу эдістемесі экскурсанттарға экскурсияның 
мазмүнын оңай меңгеруге көмектеседі жэне екі бөлікке бөлінеді:
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һорсету әдістемесі жэне эңгіме эдістемесі. Экскурсиялық эдістеме 
пгалғаи бөліктердің жиынтығы ретінде экскурсиялар турлеріне 
(қилалық, қала сыртындағы, өндірістік, мұражайлық) жэне эр 
і ақырыпка қатысты өзіндік ерекшеліктері бар. Бұл ерекшеліктер 
нссісурсияның алдына қойылған міндеттермен, сондай-ақ мақсатты 

орнатумен (мысалы, ересектердің мэдени ой-өрісін кеңейту немесе 
/клсоспірімдердің кэсіби бағдарлануы) анықталады. Ерекшеліктер 
нсскурсия түрімен, оның тақырыбымен, топ қүрамымен анықталады. 
Қарапайым көпшілік аудиторияға жэне кэсіби оқу жүйесінің 
іыцдаушыларына арналған экскурсияларды өткізу эдістемесінде 
иііырмашылықтар бар, экскурсияның жаяу жүргіншілері, автобус 
жэне т. б. ерекшеліктері бар. Көрсету жэне эңгіме экскурсияның 
псі ізгі элементтері, экскурсовод қызметінің түрлері болып табылады. 
Ал көрсету эдістемесі мен эңгіме әдістемесі-экскурсиялық 
V )дістеменің екі негізгі бөлімі. Көрсету эдістемесі-көлемі мен 
күрделілігі бойынша экскурсиялық Әдістеменің бөлігі. Әңгіме 
лдістемесі-Әдістеменің бірінші бөлігіне қатысты багынышты сипатқа 
и с аз бөлігі. Көрсету эдістемесі күрделі, себебі ол өзіндік ерекшелігі 
бар жэне эңгіме әдістемесіне қарағанда тэрбие жэне мәдени- 
(іүқаралық жүмыстың басқа бір де бір түрі қолданылмайды. 
Сондықтан басқа әдістемелерден әдістемелік тэсілдерді алу мүмкін 
і-мес. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, келесі қорытындылар 
жасауға болады:

- кең мағынада экскурсияларды өткізу әдістемесі өз мақсаттары 
(іойынша эр түрлі экскурсиялар тақырыптарын зерттеу барысында 
тапсырмалар мен талаптар, көрсету тэсілдері мен эңгіме жүйесі 
болып табылады.;

- нақты экскурсияны өткізу эдістемесі объектілерді көрсету 
бойынша экскурсоводтың іс-қимыл бағдарламасы, оларды 
жскурсанттардың бақылауын үйымдастыру, көрсету мен эңгіменің 
бслгілі бір әдістемелік тэсілдерін пайдалану болып табылады.;

- экскурсиялар жүргізу эдістемесі бір жағынан, ғылыми пәнге 
жақын, ал екінші жағынан-ол осы пәннің талаптарын практикада 
жүзеге асыруды білдіреді.
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6.2 Экскурсиялық әдістемедегі дидактикалық қағидалар

Дидактика (грекше. оқыту) - білім беру мен оқытудың теориясын, 
жеке тұлганың адамгершілік негіздерін, білімдерді меңгеру 
заңдылықтарын баяндайтын педагогика бөлімі. Экекуреиялық 
жұмыстың негізінде ғылымилық, көрнекілік, өмірмен байланыс, қол 
жетімділік қагидалары жатыр.

Ғылымилық тақырып мазмұнының қазіргі ғылым деректеріне 
сәйкестігін болжайды. Ол үшін ғылыми білімнің сипаттамасын, 
олардың ғылымсыздан айырмашылығын көрсету керек. Олардың 
біріншісі-теорияның көмегімен жэне объективті шындық 
фактілерінің негізінде эксперименталды түрде тексерілген күрудың 
объективті ақиқаты. Бүл сипатты бұзудың мысалы-көне жэне қазіргі 
заман арақатынасының бұзылуы, аңыздар мен анекдоттармен, 
ескірген немесе діни мэліметтермен эуестенуі.

Екінші сипаттама-жалпылау. Ғылымның көптеген түрлі 
фактілерінің артында жалпы,елеулі байланыстар мен қарым- 
қатынасты көреді,ол түсініктік аппаратты құрастырады және жіктеуді 
жүргізеді жэне заңдылықтарды шығарады.¥ғымдар бір мағыналы 
болуы тиіс, оларсыз объект болып табылмайтын жэне басқа да 
үғымдарды пайдалануды талап ететін зерттеу объектісінің Елеулі 
белгілерін қамтуы тиіс.

Үшінші сипаттама - объективті табиғат пен қоғамның 
диалектикалық дамуы. Дамудың жалпы заңдарын, нақты 
объектілерді, құбылыстарды білу және тарихи өткенді түсінуге жэне 
болашақты болжауға мүмкіндік береді.Экскурсия барысында 
қарастырылатын эрбір ірі оқиғаны оның себептері мен қазіргі жэне 
болашаққа әсерін түсіндіре отырып, тарихи тұрғыда, дамуында 
түсіндіру қажет.

Көрнекілік сезімге жэне ойлауға үлкен әсер етеді, экскурснялық 
педагогиканың ерекшелігі болып табылады. Көрнекілік күралды тек 
қана ойлауга ғана емес, сонымен қатар, жиі есту, басқа сезімдермен 
қабылдауға болады, бұл экекурсантқа тек эңгіме естігенде объект 
туралы толық түсінік жасауга көмектеседі. Жүмыстағы көрнекілік үш 
түрге бөлінеді:

- табиғи-нақты, мэдени немесе табиғи объектілер;
- бейнелеу-сызбалар, карталар, суреттер, фотосуреттер, макеттер, 

бейнефильмдер жэне т. б.
- сөздік-бейнелі-жарқын сөздік сипаттама.
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Көрнекіліктің алғашқы екі түрі сезім мүшелеріне эеер етеді, 
оларда шынайы шындықты қатты тез сезінеді, ал сөздік-бейнелі 
ісөрнекілік адамның өткен тэжірибесін оятады жэне бүрын алынған 
түсініктерді тудырады, соның негізінде жаңа бейнелер мен үғымдар 
қалыптасады.

Көрнекілікті қолдану кезінде ол экскурсияның мақсаты мен 
міндетіне қызмет етіп, оның тақырыбына сәйкес келу кажет. Көрнекі 
материалды сезімдік қабылдауды сезінушілердің жэне оны меңгеруі 
бөйынша ойлау үрдісін үйымдастырумен, мысалы, сүрақ қоюмен 
және түсініктемелермен шебер үйлестіру қажет. Мүның бэрі алдын 
пла ойластырылған болуы керек. Әдетте, алдымен нысанды көру 
жэне сипаттау, оның бүрынғы келбетін қайта жасау, содан кейін 
объектімен жэне көрнекі материалды көрсетумен байланысты 
оқиғаны баяндауға көшу үсынылады.

Егер экскурсовод объектінің көрсетілімін, ол туралы эңгімені, 
корнекі қүралдың көрсетілімін дүрыс қүрастырса, онда адамдар 
ісоріпісінде объект пен оқиғаларды терең қабылдауға ықпал ететін 
созімдік-бейнелі сипаттамасы бар көру бейнесі біріктіріледі.

Теорияның емірмен байланысы дидактиканың келесі маңызды 
кдгидасы болып табылады жэне бірнеше жолмен жүзеге асырылады: 

теориялық ережелерді өмірде мысалдармен иллюстрациялау, 
ягни дедуктивтік таным эдісін пайдалану;

- мысалдар мен фактілердің иллюстрациясы (дәлелдерді көрсету) 
қарым-қатынас үшін негіз болады, яғни танымның индуктивті эдісі 
қөлданылады. Мысалы, мүражайларда, хайуанаттар парктерінде, 
Потаникалық бақтарда табиғаттану экскурсияларын өткізу кезінде. 
Үлкен нақты материалда көптеген миллиөн жылдар бөйы созылған 
осімдіктердің, жануарлар мен адамның даму кезеңдері көрсетіледі 
жэне қазіргі заманғы органикалық әлем-бірегей жасау актісі емес, 
үрдістің нәтижесі деп қорытынды (тезис) жасалады. Бүл 
тыңдаушылардың ғылыми, сыни, диалектикалық ойлауы мен 
дүииетанымын қалыптастыруға ықпал етеді.

Өмірлік фактілерді талдау барысында нақты өқиғаларды елдің 
омірі аясында, ал жергілікті тарихи қүбылыстарды жалпы тарихи 
үрдістің көрінісі ретінде қарастыру қажет. Салыстыруды 
(үқсастықты) қолдану теорияның өмірмен байланысын анықтаудағы 
талдаудың тиімді тәсілі бөлып табылады, біз теөрияның 
гүжырымдары мен бөлжамдарын нақты нысандар мен
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құбылыстармен байланыстыруға болады. Бар айырмашылықты 
эртүрлі түсіндіруге болады:

- әдетте, теорияның озі болжауы тиіс ережелерден ерекшеліктер 
болуы мүмкін,

- бүл факт экскурсовод оны түсіндіруге тырысатын санатқа 
жатпайды.

- теория қайта оңдеу мен түсінуді талап етеді.
Соңғы бекітудің жарқын мысалы ретінде көп жыл бүрынғы 

марксизм - ленинизм теорияеы салынған, өз іргетасында қателері бар 
және қоғамдағы барлық өзгерістерді ескермейтін, керісінше емес, 
өмірді теорияга айналдыруға тырысатын.

Қол жетімділік қағидасы материалдың жеткілікті емес мазмүнын 
болдырмаудан түрады. Ол экскурсанттар хабарланған білімді 
шамадан тыс назар аудармай меңгере алатындай етіп баяндау керек. 
Бүл қағида бүзылған жағдайда тиімділіктің төмендеуі, зейіннің 
жоғалуы, тақырыпқа енжар қатынас орын алады. Тыңдаушылардың 
дайындық деңгейін, олардың физикалық-психологиялық жай-күйін 
жэне материалдың қажетті көлемін білу қажет.

Әр текті топ жағдайында онда біртектес көпшілікке бағыт беру 
керек, бірақ кейде оның аз бөлігіне көңіл бөлу керек. Экскурсия 
барысында қол жетімділікті қамтамасыз ететін маңызды фактор 
ғылыми үғымдарды қалыптастыру болып табылады, олар объектілер 
мен қүбылыстардың белгілі бір санатын жалпылама жэне елеулі 
түрде көрсетеді. Кейбір терминдерді, шетелдік сөздерді қысқаша 
түсіндіру маңызды, мағынаны дүрыс бір түсінуге қажет. Мысалы, 
сэулет тақырыбына негізінен пилон, цоколь, апсида, ордер, фронтон 
жэне тағы басқа мамандарға таныс лексика (сөздік) қолданылады. 
Мазмүнның қол жетімділігінің басқа шарты - түсініктерді 
қалыптастыру, әсіресе тарихн, ойткені коп жағдайда өткен оқиғалар 
қарастырылады. Тарихи көріністерді қалыптастыру жолдары өте 
алуан түрлі:

- зерттелетін фактіні оның бүрынғы құбылысымен салыстыру;
- ғылымн үғымдарды меңгеруге көмектесетін жергілікті 

материалды пайдалану.
Негізгі дидактикалық қагидалардың қысқаша сипаттамасы. 

Олардың барлығы озара байланысты жэне бір-бірімен тығыз 
қатынаста. Ол таным теориясынан, психологиядан жүйеленеді, 
ойткені дидактика - білімді адамнан адамга беруді болжайтын нысан. 
Осы түрғыдан, экскурсиятану-таным туралы ғылымның жеке сатысы.
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Педагогика жүргізілген экскурсияның ең жоғары танымдық- 
юрбиелік нэтижесіне жету мақсатында психологияның талаптарын
сскереді

6.3 Экскурсиялық көрсетілімнің негізгі әдістемелік тәсілдері

Экскурсиялық объектілерді көрсету эдістемелік түрде 
дайындалуы тиіс. Сондықтан экскурсия жетекшісі экскурсиялық 
керсетілімнің эдістемелік тэсілдерін жэне оларды жүмыста пайдалану 
дағдыларын меңгеруі қажет, көп қолданылатын мынадай тәсілдер 
бар:

1. Алдын ала қарауды қабылдау экскурсанттар ескерткіште 
болғанда пайдаланылады. Оны пайдаланудың екі нүсқасы бар. 
I >ірінші жағдайда экскурсанттар объектіні өз бетімен қарайды, ол 
туралы жалпы әсер етеді, содан кейін экскурсоводтың әңгімесін 
тыңдайды жэне объектіні бірлесіп зерттейді жэне талдайды. Алдын 
шіа қарауга екі минуттан аспайтын уақыт беріледі. Екінші жағдайда, 
қысқаша кіріспе сөзінде экскурсовод топты бағыттайды, объектінің 
қандай қасиеттері мен нақты ерекшеліктерін көруге нақты назар 
аудару қажет. Содан кейін объектіні дербес бақылау керек.

2. Панорамалық көрсетілімді қабылдау экскурсанттарға 
панорамалық алаңнан (мүнаралар, панорамалық алаңдар, табиғи 
биіктіктер) жердің түрін бақылауға мүмкіндік береді. Осылайша, топ 
коптеген нысандарды көреді. Экскурсовод жалпы көріністен жеке 
корініске өтіп, тақырыпты ашатын объектілерді көрсетуі тпіс.

3. Көзге көрінетін реконструкңияны қабылдау экскурсиялық 
объектінің ауызша жолмен түсіндірілген бастапқы келбетін қалпына 
келтіреді. Бүны экскурсовод экскурсанттардың көру эсеріне сүйене 
огырып жасайды. Егер объект ішінара сақталса, онда экскурсия 
жүргізушіғе оның мақсатты бөліктері, болшектері, фрагменттері 
ісорермендерге реконструкңияны жүргізуге көмектеседі. Егер нысан 
мүлдем сақталмаса, «экскурсовод портфелінен» көрнекі қүралдар 
жасауға көмектеседі.

4. Көру арқылы салыстыруды қабылдау экскурсанттардың көз 
алдында тұрған эр түрлі объектілерді немесе олардың бөліктерін көру 
арқылы салыстыруға негізделген. Бұл эдіс объектінің ерекшеліктерін 
анықтайды, оның бірегейлігі мен қайталанбастығын көрсетеді. Оны 
қолдану экскурсанттарға объектінің нақты көлемін, мысалы,
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ескерткіштің биіктігін көреетуге мүмкіндік береді, әңгімедегі сандар 
санын, пайдаланылатын фактілер санын, түсіндіруге жүмсалатын 
уақытты қысқартуга мүмкіндік береді.

5. Оқигаларды локализациялауды қабылдау қарастырылып 
отырған оқиғаны нақты орынмен байланыстыруға мүмкіндік береді. 
Бүл тәсіл экскурсияға қатысушылардың назарын белгілі шеңбермен 
шектеуге, оқиға болған аумақтарға олардың көзқарастарын келтіруге 
мүмкіндік береді. Экскурсовод алдында бүл оқиғаның экскурсия 
өткізілетін жерде болғанын көрсету міндеті қойылады. Көптеген 
жағдайларда оқиғаларды оқшаулау тарихи тақырыптарға 
экскурсияларда қолданылады.

6. Абстрагирлеуді қабылдау-бүл ойдағы үрдіс, ол бақылау 
мақсатында жалпыдан кез келген бөлікті бөліп алу, ден бөлінген, 
яғни экскурсанттарға тақырыпты ашуға қызмет ететін экскурсиялық 
объектінің белгілерін қарауға мүмкіндік береді. Абстрагирлеуді 
қабылдау- бүл, қатар түрған объектілердің бір-бірінен ойша 
айырмашылыгын анықтау, сондай-ақ ғимараттың ойда бөлінген бір 
бөлігінің басқа бөліктерінен айырмашылығын көрсету.

7. Интеграцияны қабылдау бақыланатын объектінің жекелеген 
бөліктерін біртүтас біріктіруге қүрылған. Ғимаратты, күрылысты, 
естелік орынды көрсете отырып, экскурсовод интеграцияның 
тәсілдерін пайдаланады, яғни әр түрлі жақтарды, қасиеттердің 
бөлшектерін біртүтас түтастыққа біріктіреді. Бүл қабылдау сәулет 
ансамблін көрсету кезінде пайдаланылуы мүмкін, онда алдымен эрбір 
гимарат жеке корсетіледі, содан кейін экскурсовод жеке объектілерді 
бақылау кезінде экскурсанттар алған эсерлерін біріктіреді. 
Көрсетілімнің қорытынды кезеңінде экскурсиялық топ ансамбльді 
ғимараттың бірлігі ретінде бақылайды. Экскурсовод жалпы 
ансамбльді сипаттай отырып, қорытынды жасайды. Интеграцияны 
қабылдау алаң, көше жэне т. б. сияқты экскурсиялық объектілерді 
корсету кезінде пайдаланылады.

8. Көру үқсастығын қабылдау - бақыланған объекті 
экскурсанттарға белгілі, бірақ олардың көз алдында орналаспаған 
объектімен салыстыруға негізделген. Экскурсиялық топ оны 
экскурсияның басында немесе қандай да бір басқа жерде байқай 
алады. Бүл тәсіл экскурсанттардың көз алдында түрған объектілер 
салыстырылатын кору салыстыруын қабылдағаннан горі күрделі. 
Осы қабылдаудың міндеті-жадыда үқсас нысан туралы түсінік беру.
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9. Мемориалдық тақтаның көрсетілуін қабылдау. Егер тарихи 
шмаратта, құрылыста, ескерткіште мемориалдық тақта болса, оны 
Оірден көрсетуге болмайды. Алдымен объектіге талдау жасалады, 
мүида болған оқиғалар туралы эңгіме айтылады, содан кейін осы 
оқиғалар туралы естелік ретінде мемориалдық тақта 
орпатылғандығын түсіндіреді. Егер ол экскурсанттардың коріну 
шсгінде болса, мемориалдық тақтадағы жазуды оқу үсынылмайды.

10. Қозғалыс барысындағы көрсетілімді қабылдау. Экскурсиялық 
гоптың қозғалысы экскурсияның алты міндетті белгілерінің бірі 
Гіолып табылады. Бүл белгі, әдетте, алдын ала жасалған маршрут 
О ойынш а жүру ретінде бір объектіден екіншісіне (автобуста, жаяу) 
жылжуды білдіреді. Бірақ экскурсияның ерекшелігі қозғалыста тек 
объектілерді көрсету жэне олар туралы әңгімелеу, яғни объектіден 
объектіге мақсатты түрде қозғалу ғана емес, сонымен қатар, 
іісскурсиялык нысандар да «қозғалыста» (жүгіртпе қараудан 

Оолшектерді терең талдауға дейін) байқалады. Объектінің жанында 
жэне оның ішінде жақсы қарауүшін, объектінің мэнін түсіну 
м ақсаты ндағы  мүндай қозғалыс экскурсияның белгісі ғана емес, оның 
комегімен экскурсиялық объектілерді бақылау жүргізілетін ерекше 
.ідістемелік тэсіл болып табылады. Экскурсанттар ескерткіштің 
айналасында баяу қозғалғанда олардың назары жеке бөлшектерге 
аударылады. Мысалы, сәулет-қала қүрылысы экскурсияларында 
гимаратты немесе бекіністі қабырғаларды айналып өту, мүнараға 
котерілу ғимараттың өлшемін, үй-жайлардың орналасуын, олардың 
иііиінін, биіктігін, қабырғаларды қалау тәсілін, қүрылыс 
материалдары мен эрлеу ерекшеліктерін, табиғатпен немесе тарихи 
ортамен байланысты бағалауға, байқаудан алған әсерді эмоциялық 
байытуға мүмкіндік береді. Экскурсоводтың қозғалыс кезінде 
оцгімесі барынша аз, ал объектіні көрсету мен өзіндік бақылау басым 
болады.

Әдістемелік тэсіл ретінде қозғалыс басқа аспектіге ие.
' )кскурсовод тарихи оқиғаларға байланысты орындарды қарау кезінде 
исскурсанттарға өткен оқиғаның батырлары жүретін жолды өздері 
жасауды үсынады.

Экскурсия екі формада жүреді:
1. Ажырамас элемент жэне экскурсияның белгісі ретінде 

объектіден объектіге алдын ала жасалған бағыт бойынша қозғалу;
2. Экскурсанттар оқиға батырларының жүру жолын қайталайтын 

гарихи оқиғалармен байланысты объектіні, ескерткіш орнын егжей-
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тегжейлі, терең зерттеу мақеатында эдіетемелік қабылдау ретінде 
қозғалыс.

Экскурсиялық бюро жұмысыиың тэжірибесінде экскурсия 
материалының мазмүнын экскурсанттарға жеткізуге мүмкіндік 
беретін басқа да тәсілдер қолданылады.

- экскурсанттардың оқиғаға қатысушылармен кездесуі;
- дыбыс жазбаларын тыңдау;
- экскурсанттардың танымдық қызметін жандандыру тәсілдері;
- рэсімнің (ритуал) элементтері.
Экскурсиялық корсетілімнің жоғарыда қарастырылған 

әдістемелік тэсілдері объектілерді қадағалауды ұйымдастырадьі, оны 
қоршаған ортадан бөліп көрсетуге, басқа объектілермен салыстыруга, 
оған тэн ерекшеліктерін белгілеуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ, 
көрсетілімнің аталған тэсілдері дербес түрде қолданылмайды (алдын 
ала тексеруді қоспағанда) жэне экскурсияда эңгімемен тыгыз 
байланысты. Экскурсиялық объектілерді көрсету құралдары сөздік 
сипаттама (эңгіме) жэне қимыл болып табылады. Іс-қимыл 
қажеттілігі экскурсоводқа тек айтып жэне түсініктеме беріп қана 
қоймай, алдын ала іріктелген объектілерді көрсетуге тура келеді. 
Экскурсоводтың іс-қимылдары сөйлеумен сүйемелденеді, белгілі бір 
ақпаратты береді, экскурсанттарды объектіге багдарлайды. 
Экскурсиядағы іс-қимылдардың басты ерекшелігі-ауызша сөйлеумен 
(әңгімемен), объектіні көрсетумен ғана байлаиысты емес, ол көбіне 
объектіиі көрсетумеи байланысты. Экскурсия жүргізуші жиі қолмен 
жасалатын эртүрлі қимылдарға барады. Оның іс-қимылында 
экскурсанттардың назарын объектілерге багыттау ғана емес, сонымен 
қатар оларға деген оз козқарасын көрсету да байқалады. Қол 
қозғалысымен экскурсант өзі көретінін елестету керек. Сондықтан 
экскурсия жүргізуші өз уақытында, нақты жэне әдемі орындауы 
керек. Қимыл, бір жағынан, экскурсанттарды олардың назарын 
объектіге бағыттауды ұйымдастырса, екінші жағынан - оларга 
эмоциялық эсер ету құралы ретінде әрекет етеді. Осыған байланысты 
экскурсия жүргізуші топтың жас қүрамын және экскурсанттардың 
психологиялық ерекшеліктерін, сабақ түрлерін, оқу түрлерін және 
т.б. ескере отырып, іс-қимылдарды орындау үлгісін ойластыру қажет.

Экскурсияда қолдың тік және еркін қозғалысы, саусақпен аудару, 
көрсеткіш саусақтарының шеңбер бойынша, нысан жағына қарай 
қозғалысы, бір қолдың қозғалысы, қолдың айқасуы сияқты іс-қимыл 
эрекеті корсетіледі. Экскурсияға бару-жай ғана механикалық
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кочғалыс емес. Ол мағыналы жэне эмоциялық жүктемеге ие, 
нсскурсия жүргізушінің жеке басы туралы ойды қалыптастырады.

Экскурсияны жүргізуді жаңадан бастаған экскурсоводтар 
оздерінің жүмыстарында іс-қимылдарды толығымен қарастырмайды, 
мгии бастапқы кезеңде олар үялып, сенімсіздікпен көрсетеді. 
' )скурсия жүргізуші экскурсанттарға бетпе-бет түрған кезде, мысалы, 
иығынан қолмен жасалған үқыпсыз қимыл арқылы жағымсыз эсер 
калдырады. Нақты, мәнерлі қимыл экскурсанттар үшін түсінікті жэне 
сол объектіні көрерменге қабылдауға ғана емес, аудиториямен 
(иійланыс орнатуға да ықпал етеді. Кейбір жанжалды жағдайларда 
исскурсия жүргізушісіне барлық қимыл-қозғалыс ережелеріне саналы 
түрде эмоционалдық қимылдарды бағындыру оңай емес, бірақ 
жскурсия жүргізушісінің үстамдылығы, өзін-өзі үстауы, сөйлеу 
мэнері, өзінің іс-қимылдарын өлшеуге, бақылауға мүмкіндік береді.

Іс -қимылды түрлендіріп оны автоматты түрге дейін техникалық 
дүрыс ойластырып, дағдылану керек. Қазір экскурсиялық қызметте 
іс-қимыл- паразиттері тіршілік етуде: козілдірікті, шаш үлғісін үнемі 
гүзете беру, перчатканы жиі кию мен шешу, саусақтарымен орынсыз 
гоқылдату жэне т.б. Экскурсовод іс-қимыл- паразиттерінен қүтылуы 
керек, үстамды емес, ескертуші жэне қорқытуды сипаттайтын іс- 
кимылдарды қолдануга болмайды, себебі іс-қимылдарды орынды 
қолдану экскурсоводтың топпен жүмысы, оларды қызықтыра алу 
дсңгейін көрсетеді.
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ТАҚЫРЫП 7. ЭКСКУРСИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДЕГІ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫ ТӘСІЛ

7.2 Дифференциалды кызмет көрсетудің мәні

Жергілікті халыққа жэне шетелдік туристерге экскурсиялық 
қызмет көрсетуді ұйымдастыруда ерекше орын алады. Ол халықтың 
әртүрлі топтарының сүраныстарын, мүдделерін, дайындық деңгейін 
және басқа да ерекшеліктерін ескере отырып, экскурсияларды 
дайындау мен өткізуді талап етеді. Экскурсиялық жүмыстың 
тиімділігі экскурсияны үйымдастыруға, мазмүны мен әдістемесіне 
жэне өткізуге дүрыс сараланған көзқарасқа байланысты. 
«Дифференциация» термині бір нэрсені эр түрлі бөліктерге бөлуді 
білдіреді.

Халыққа дифференцалды қызмет көрсетуді үйымдастырудың 
міндеттері туралы айқын түсінік алу үшін келесі сүрақтарга жауап 
беру қажет:

- экскурсиялық мекемелер кіммен жүмыс істейді?
- қазіргі уақытта экскурсия мекемелерінің қызметін кім 

пайдаланады?
- экскурсиялық мекемелер өз іс-шараларымен кімді қамтуды 

ойлайды?
Осы сүрақтарға жауап бере отырып, экскурсия саласының 

қызметкерлері жергілікті халыққа және демалушылар мен олардың 
тобына дифференңаиалды қызмет көрсетуге кіріседі.

7.2 Экскурсанттар тобының түрлері

Қазіргі уақытта экскурсанттар тобының бірнеше түрі бар.
Топтың бірінші түрі. Экскурсиялық мекеме өткізетін барлық 

экскурсияларға қатысушылар, олардың экскурсияға мэдени бос 
уақытты үйымдастыру нысаны ретінде қарауына байланысты, белгілі 
бір топтарға бөлінеді. Бүл жағдайда топтар экскурсанттардың 
экскурсияға қатысты қызығушылық деңгейіне байланысты 
ерекшеленеді. Экскурсиялық мекеме экскурсанттардың кэсіби 
қызыгушылықтарын, біліміи, мэдени даму деңгейі мен жасын
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іткермейді. Топтың бұл түрі экскурсанттардың үш негізгі санатын 
кпмтиды:

Ьірінші санатқа - ғылым, өндіріс, қүрылыс, тарих, өнер, сэулет 
іуралы бэрін білгісі келетін білімқүмар экскурсанттар кіреді. Бүл 
жалпы экскурсанттардың тобы. Қазіргі уақытта экскурсиялық 
(ііүмыстың едэуір бөлігі дәл осындай экскурсанттарға қызмет 
корсетеді. Мәдени -көпшілік жүмыстар тэжірибесінде аталған 
ікскурсанттар клубтық жэне басқа да іс-шараларға келуіне орай, 
ншртты түрде «Бэрін білгім келеді» типі ретінде белгіленеді. Бүл 
ншқа жүмысшылар, қызметкерлер, студенттер, оқушылар жэне т. б. 
жатқызуға болады. Бүл топ сабақ түрі, мэдени деңғейі, жасы, т.б. 
ослгілермен ерекшеленеді. Бірақ барлық экскурсанттар бір - біріне 
үқсас-білім алуға үмтылады, сондықтан оларды экскурсияның кез 
келген тақырыбы қызықтырады.

Екінші санатқа шартты түрде «менің көзқарасымды анықтаңыз» 
гнп і ретінде белгіленген экскурсия қатысушыларын жатқызуға 
болады. Оған білімнің белгілі бір саласына (тарихқа немесе өнерге) 
гүрақты қызығушылық танытатын кең спектрлі білімі бар 
жскурсанттар кіреді. Олар өз алдына өздерін қызықтыратын мэселе 
исмесе тақырып бойынша білімді толықтыру немесе оз көзқарасын 
мақгылау міндетін қояды. Бүл топ алдағы экскурсияның тақырыбын 
гаңдауға өте мүқият қарайды. Сондықтан мүндай экскурсанттармен 
жүмыс экскурсиялық тақырыпты үнемі кеңейтуді талап етеді.

Экскурсанттардың үшінші санатына нақты мақсаты жоқ, өзінің 
бос уақытын қызықты іс-шаралармен толтыруға үмтылатын 
қатысушылар жатады. Алайда, экскурсия барысында осындай 
•жскурсанттардан түратын топта жікке бөліну орын алады.
' )кскурсоводтың әңгімесіне қызығушылық танытқан 
қатысушылардың бөлігі белсенді болады. Топтың басқа бөлігі қатты 
қызығушылық танытпайды, кейде экскурсияның мазмүнына 
псмқүрайлы қарайды. Үшінші санатқа жататын экскурсанттар бірінші 
жэне екінші санаттағы топтарды толықтырады.

Маршруттағы экскурсовод жүмысының күрделілігі оның 
гобында эрдайым барлық аталған үш санаттағы экскурсанттардың 
болуы.

Топтасудың бірінші түрін жетілдірілген деп санауға келмейді, 
ссбебі, тақырыптың одан эрі кеңеюі, экскурсоводтардың біліктілігін 
мргтыру, экскурсияларды жүргізу әдістемесімен жэне дайындығына 
О а й л а н ы с т ы  бірқатар мәселелерді шешуге мүмкіндік бермейді.
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Дифференциалданған тәсілді жүзеге асыра отырыи, барлық 
экскурсиялық жүмыс мәиі бойынша жаппай (көпшілікке арналған) 
болып табылатындығын ескеру қажет. Экскурсовод 25-45 адам 
(өндірістік экскурсиялар 10-15 адам) қатысушылар тобына әсер етеді.

Экскурсиялық топ, бүл әлеуметтік, саяси жэне идеялық бірлікте 
бір-бірімен үқсас емес, бірдей емес адамдар жиынтығы, оны 
материалды баяндау кезінде ескеру қажет: экскурсия барлығына 
түсінікті жэне қызықты болуы керек.

Экскурсиялық қызметкерлердің аудиторияның біртектілігін 
қамтамасыз етуге үмтылуы экскурсанттарды топтастырудың 
неғүрлым жетілдірілген түрлерін іздеуге мэжбүр етті.

Топтың екінші түрі. Мүнда экскурсанттарды кіші топтарға бөлу 
күрделі белгілері бойынша жүреді:

- бірінші белгі - экскурсанттар жасы бойынша бөлінеді. Жас 
ерекшеліктерін ескере отырып, біртектес экскурсиялық топтар 
қүрылады. Әр жастағы топтар үшін экскурсиялар қозғалыс тәсілі, 
үзақтығы, мазмүны, материалды оқыту әдістемесі бойынша бір- 
бірінен ерекшеленеді;

- екінші белгі - экскурсанттардың қызмет түрі бойынша. 
Экскурсиялар откізуді үйымдастырудағы дифференңиалданган тэсіл, 
эр түрлі мамандықтағы қызметкерлерден жеке топтарды қүруға 
негізделеді. Осындай топтар үшін экскурсиялар өткізу кезінде 
олардың әрқайсысының кэсіби мүдделерін ескереді;

- үшінші белгі - экскурсиялық топтар қоғамдық қызметтің сипаты 
бойынша қалыптасады. Қазіргі уақытта көптеген экскурсиялық 
мекемелер қоғамдық үйымдардың, бірлестіктердің кызметкерлеріне 
экскурсиялар өткізеді;

- төртінші белгі - топтарға бөлу экскурсанттардың оқу іс- 
әрекетінің нысанына, олардың ой-өрісінің кеңеюіне байланысты 
болады (семинарлар откізу);

- бесінші белгі - мэдени бос уақытын өздері әуестенетін 
қызметіне арнайтын экскурсанттар. Бүл топқа музыка, театр, кино, 
туризм, фото жэне бейнетүсірілімдер әуесқойлары кіреді.

Экскурсанттарды аталған белгілер бойынша топтастыру жаңа 
экскурсияларды дайындау үрдісіне, оларды өткізу әдістемесіне елеулі 
эсер етеді. Мысалы, бір тақырып шегінде эр түрлі топтар үшін 
экскурсия нүсқаларының мазмүнына елеулі өзгерістер енгізілуі 
мүмкін.
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Экскурсанттарды екінші түрде топтастыру экскурсоводтардың 
Оайыпты дайындығын талап етеді. Экскурсиялық мекемелер осы 
оліытта көп шаралар жасауда. Олар өз жүмыстарын топтардың жас 
срекшеліктерін ескере отырып, қүрады.

Жіктеудің үшінші түрі неғүрлым күрделі сипатта. Бүл түрге 
қатысушылардың даму деңгейі, олардың саяси, жалпы білімі, кэсіби 
жоне басқа да дайындығынан байланысты ерекшеленетін түрлі 
юитарда жүргізілетін экскурсияларды жатқызуға болады. 
1 )кскурсиялық материалды баяндаудың негізі ретінде 
к,атысушылардың даму деңгейі мен олардың дайындық деңгейін 
соепке алынады. Бүл мазмүны бойынша кеңейтілген экскурсияларды 
жүргізуге мүмкіндік береді. Экскурсияларды топтастырудың бір- 
бірінен негізгі айрмашылығы - олардың мазмүны, көзбе-көз көрінетін 
жоне ауызша айтатын материалдар.

Аудиторияның дайындық деңгейіне байланысты бір 
жскурсияның 5-6 нүсқасы жасалуы мүмкін.

Экскурсиялық мекемелердің жүмыс тэжірибесінде 
■жскурсанттарды бөлудің басқа да түрлері пайдаланылады:

- әдеттегі экскурсияларға қатысушылар. Экскурсанттардың бір 
бөлігі үшін экскурсия мекеменің, оқу орнының идеялық-тэрбиелік 
жоне мәдени-бүқаралық жүмысының бір түрі. Қазіргі уақытта 
ікскурсиялық мекемелер мен мүражайлар қызмет көрсететін 
ікскурсанттардың осы бөлігінің арасында туристік базаларда, 
кемпингтерде, туристік қонақ үйлерде, көлік маршруттарында 
демалатын қала жэне ауыл түрғындарынан түрлі топтар 
қүрастырылуда. Мүндай топтарды жасақтау қатысушылардың өз 
қалауы бойынша жүргізіледі жэне ерікті сипатта болады;

-оқу-тэрбие үрдісінің ажырамас бәлігі болып табылатын 
экскурсияларға қатысушылар. Бүл экскурсиялар оқу жоспарында 
қарастырылған тақырыптарды ашады.

7.3 Қарапайым және оқу мақсаттағы экскурсияларға қатысушы 
түрлі топтар меи туристік базаларда, шипажайларда, демалыс 

үйлерінде демалушылар үшін экскурсияларды откізудің 
ерекшеліктері

Туристік базалар мен маршруттардағы экскурсиялар. Туристік 
ікскурсиялық сапар - бүл бір немесе бірнеше экскурсиялық
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объектілерге (географиялық, тарихи, мәдени, шаруашылық жэне т.б.) 
оқу-танымдық және тәрбиелік мақсаттармен тоитық бару. Туристік 
базада немесе маршрутта болатын багдарламаның міндетті бөлігі әр 
түрлі - қалалық, қала сыртындағы, мүражайлық, өндірістік 
экскурсиялар болып табылады. Жоспарлы экскурсияның қүны 
туристік жолдама бағасына кіреді. Сонымен қатар демалушыларды 
таңдау бойынша қосымша экскурсиялар үйымдастырылады.

Туристерге ариалған экскурсияларға тэн ерекшелік-экскурсиялар 
туристердің сүраныстары мен мүдделерін ескере отырып жүргізіледі. 
Бүл экскурсияның мазмүнына жэне эдістемелік эзірлемелерге елеулі 
өзгерістер енгізуді, осы тақырыпқа экскурсияның арнайы «туристік» 
нүсқасын дайындауды талап етеді. Осы ерекше тэсілді көптегеи 
қалаларга туристік поездар мен теплоходтармен келетін туристер 
тобы талап етеді.

Демалыс үйлері мен шипажайларда демалушыларға арналған 
экскурсиялар. Ш иапжайлар меи демалыс үйлерінде демалушылармен 
жүмыс істеу кезінде олардың осы мекемеде болуының басты міндеті 
емдеу, денсаулықты нығайту болып табылатынын ескеру қажет. 
Сондықтан экскурсия үйымдары қызметкерлерінің шипажайлық- 
курорттық мекемелердің медиңиналық персоналымен тығыз 
ынтымақтастығын қамтамасыз ету маңызды. Шипажай бейініне 
сәйкес демалушылар үшін арнайы экскурсиялар үйымдастырылады, 
бір тақырыпқа бірнеше нүсқалар әзірленеді.

7.4 Балалар, туристер, нақты білім беру саласының 
мамандарына арналған экскурсиялар

Балалар үшін экскурсия. Балалар аудиториясына арналған 
экскурсияларды міндеттері, тақырыбы, жүргізу әдісіне байланысты 
екі топқа бөлуге болады:

- мектеп. Мектеп экскурсиялары өз кезегінде үш түрге ие: оқу 
уақытында өткізілетін сабақтағы; сабаққа дейін жэне одан кейін 
өткізілетін сыныпта өткізілетін сабақтан тыс экскурсиялар мен 
сыныптан тыс (факультативтік) экскурсиялар. Оқу жэне сабақтан тыс 
экскурсиялар оқу сипатында болады, олардың мазмүны мектептің 
белгілі бір сыныбының оқу бағдарламасымен байланысты. Бүл 
экскурсияларды жалпы білім беретін мектептердің педагогтары өз 
пэні бойынша жүмыс жоспарына сәйкес жүргізеді. Мектеп
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ікскурсиясының мақсаты-нақты пэн бойынша оқу бағдарламасын
пқу;

- мектептен тыс. Мектептен тыс экскурсиялар балалар мен 
жасөспірімдердің мэдени ой-өрісін кеңейтуге, жасөспірімдерді 
і.ірбиелеуге, оларды патриотизм рухында, жоғары мораль, еңбекке 
дсген сүйіспеншілік пен қүрметтеуге, жан-жақты үйлесімді 
юрбиелеуге бағытталған.

Жастарға арналған экскурсиялар. Жастар аудиториясы үшін 
ііриайы экскурсияларды үйымдастыру кезінде жастар 
жскурсияларының өзіндік ерекшеліктерін: тақырыбы, мазмүны жэне 
откізудің неғүрлым белсенді түрі бар екенін ескеру қажет. Экскурсия 
гақырыбы бойынша жастарға шолу экскурсиялары жүргізілуі мүмкін. 
Ііасқа топқа жеке тарихи оқиғаларға арналған экскурсиялар кіреді.

Жастарға арналған экскурсиялар қатысушылар қүрамына 
байланысты: жоғары оқу орындарының студенттері, кәсіптік-
ісхникалық училищелер мен колледждердің білім алушылары, жас 
жұмысшылар мен қызметкерлер деп бөлінеді.

Өзін- өзі бақылауға арналған сүрақтар:
1. Дифференциалды тэсілдің мэні неде?
2. Экскурсанттар тобының қандай түрлері бар?
3. Алыс жерлерден келген топтар үшін экскурсияларды 

үйымдастырудың ерекше ерекшеліктері қандай?
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ТАҚЫРЫП 8. ЭКСКУРСИЯНЫ ЖҮРГІЗУ ТЕХНИКАСЫ

8.1 Турдың әдістемесі, оның мақсаттары, міндеттері. Турдың 
техникасына қойылатын талаптар

Кез-келген экскурсияның тиімділігі объектінің орнын таңдау, 
маршруттың дамуы, маршрутты эзірлеу, экскурсоводтың білімі ғана 
емес, сондай-ақ экскурсия жүргізу техникасы туралы жақсы білуімен 
де анықталады. Бүган экскурсиялардагы нақты тэртіпті қамтамасыз 
ету, бойынша нақты тапсырма беру, материалды қабылдау үшін 
қолайлы жағдайлар жасау тэуелді болады. Экскурсиялардың 
тиімділігі оның жүзеге асырылу технологиясына байланысты.

Экскурсия кіріспеден басталады, ол маршруттың басталуына 
дейін топпен экскурсоводтың жиналған жерінде жүргізіледі. 
Автобустан шыққаннан кейін экскурсовод топтың орналасқан жерін 
дереу анықтауы керек. Экскурсовод эдетте бірнеше нүсқалармен 
топтың орналасуын қамтамасыз етеді. Экскурсовод бір уақытта 
бірнеше топқа ие болуы мүмкін, сондықтан сіздің топты біршама 
қашықтықта орналастыру керек. Сонымен қатар, топтың орналасқан 
жері күннің уақытына, ауа райы жағдайына жэне тапсырмаға 
байланысты өзгеруі мүмкін.

Туристік топ нысан мен нүсқаулықты көріп түруы керек, өз 
кезегінде, экскурсовод топ пен объектіні көруі керек. Топтың 
ыңғайлы орналасуы - жарты сақина. Экскурсанттар жарты сақинаның 
жартылай шетінде түруы керек. Егер мекемедегі туристер осылайша 
түрмаса, онда экскурсовод олардың қалай түру керектігі туралы 
ынталандыратын қимылмен көрсетеді. Экскурсияны жүргізу 
практикасында, экскурсовод көбінесе жартылай шеңбердің ортасында 
түрады. Бүл жагдайда оның әңгімесі барлық туристерге жақсы 
естігендіктен, дауысты шамадан тыс жоғарылату қажет емес, алайда 
мүндай жағдайда экскурсовод объектіге арқасымен түрады, ол 
көрсетиілімді қиындатадды, экскурсоводтың қимылдары эруақытта 
нақты жэне бір мақсатқа бағытталмайды.

Экскурсияны жүргізу, эр объектіні көрсету, эр тақырыпты 
әдістемелік қамтамасыз ету үшін нақты уақыт беріледі. Әңгімелерге 
қызыққан кейбір экскурсоводтар, эсіресе жаңадан бастағандар, 
алғашқы екі немесе үш нысан бойынша уақытты оздырып алып, 
келесі нысандардың тақырыптарын қамтуға жеткілікті уақыт
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Гюлмайды. Бұған жол бермеу үшін, экскурсовод экскурсияны 
уақытты бақылай отырып, бірнеше рет өткізуі керек. Бүл әңгімеден 
Парлық артықтарды алыптастауға жэне уақытты саралауға 
комектеседі. Кейде экскурсовод бақылауынан тыс себептер бойынша 
( гоптың үзақ уақыт бойы жиналуы, автобустың кешігіп келуі), 
жскурсия белгіленген уақыттан кеш басталады. Автобус экскурсия 

ияқталғаннан кейін кешіктірілмеуі керек, өйткені ол жаңа 
ікскурсиялық топқа берілуі тиіс. Бүл жағдайда жэне басқа 

жағдайдада экскурсияның уақытын азайту керек, бірақ ол кезде кіші 
і ақырыптардың саны мен негізгі объектілерді көрсетудің саны 
аіқталады, барлық негізгі нысандар көрсетілуі керек, тек қосымша 
гапыстырылулар мен әңгімелер айтылмайды.

Экскурсиялар кезіндегі эңгіме объектіні көрсетуден басталады, 
ягпи, мақсатты сипатта болады. Экскурсант нысан немесе оның 
(|ірагментті эңгіменің қай бөлігімен байланысты екендігін білуі керек.
' )кскурсовод эңгімені барлық қатысушылардың объектіні көріп, назар 
аударганнан кейін бастауы мүмкін. Нысанды көрсетуден басқа, 
жскурсовод корнекі күралдарды көрсету техникасында қолдана білуі 
керек. Корсетілген материал қажет болған кезде көрнекі қүралдар 
корсетіледі. Әңгімелеу кезінде корнекі қүралдарды толық танысу 
үшін таратудың қажеті жоқ. керек.

Экскурсовод көбіне экскурсияны экскурсанттарға қарап түрып 
огкізеді (автобус айналмалы креслосымен жабдықталған болса, 
жскурсовод отырып, бірақ туристерге бетін беріп отырып, өз 
материалын үсынады). Экскурсовод ұзақ уақыт автобуспен бір 
объектіден екіншісіне барган кезде отыруы мүмкін, ол қала 
сыртындағы объектілерге жету кезінде орын алуы мүмкін.

Әңгімелеу кезінде ңитаталарды дұрыс қолдану маңызды болып 
іселеді. Олар шағын карточкаларға (шамамен 11 х 15 см) жазылып 
алынады. Карточкалардың реттік номері болады, экскурсияға дейін 
қажетті тізбеге реттеліп, қойылады. Экскурсовод осы карточкаларды 
.щгімелеу кезінде қолдануы мүмкін, себебі барлық цитаталарды есте 
сақтау қиын, ал әдеби көздерден, эсіресе тарихи құжаттардан алынған 
үчінділерді нақты дэлелдеу маңызды болып табылады.

Аялдамаларда экскурсовод автобустан бірінші шығады, топты 
ісорсету объектісіне алып келеді. Объектіні қарап болғаннан кейін 
антобусқа соңынн кіреді. Егер туристер кэдесыйлар алам немесе 
объектіні қайта көргісі келсе, экскурсовод автобустың кету уақыты 
туралы ескертеді.



8.2 Экскурсовод топпен танысу, ұйымдастыру нүсқаулары

Автобусқа кіргеннен кейін экскурсовод топпен танысады. Ол 
қатысушылармен амандасады, өзінің аты -жөнін, экскусрсиялық 
мекемені, автобус жүргізушісімен таныстырады, яғни экскурсияға 
кіріспені бастайды.

Экскурсовод ең басынан бастап топты қарым-қатынастың 
белгіленген ережелерге бағындыру керек. Ол бірден сөйлей 
бастамайды. Он-жиырма секундқа созылатын үзіліс болады. Топпен 
алғашқы танысу, топпен экскурсовод арасындағы одан ары 
байланысқа әсер етеді. Туристер біртіндеп тыныштанып, дыбыс 
шығармайды, өз орындарын тез тауып, өз назарларын экскурсоводка 
аударады. Экскурсанттар экускурсоводтан қызықты мэлімет алуға 
тырысса, ал экскурсовод оларды қалай қызығушылығын ояту, 
назарын өзіне аударуды ойлайды.

Экскурсиялық жүмысты дұрыс үйымдастыру алдын -ала 
дайындықты қажет етеді. Экскурсияның сюжеті экскурсантқа алдын- 
ала белгілі болуы керек, ол экскурсия тақырыбын білуі керек. 
Жарнамалық қызмет жэне экскурсиялық жолдаманы сатып алу 
экскурсиядан бір-екі күн ерте болғаны маңызды, осы уақыт 
аралығында экскурсантта психологиялық дайындық жүргізіледі.

Әр тақырыптың өзінің кіріспесі бар. Топтың қүрамы эртүрлі 
болса (мысалы, жергілікті тұрғындар мен туристер, ересектер мен 
балалар), бір экскурсияға эртүрлі кіріспе айтылады, екеу ара 
байланыс орнатуға мүмкіндік береді.

8.3 Негізгі болімге кіріспе және қорытынды жасау кезінде 
экскурсоводтың орны

Автобустағы экскурсовод экскурсияға қатысты объектілерді жэне 
барлық экскурсанттарды көре алатындай орынға орналасуы керек. 
орналасуы керек. Әдетте, бүл жүргізушінің жанына арнайы бөлінген 
алдыңғы орын болып табылады. Автобустың қозғалысы кезінд е 
экскурсоводқа тұрып тұру қауіпсіздік түрғысынан рүқсат етілмейді.

Жаяу экскурсия кезінде экскурсовод объектіге жартылай қарап 
түратындай орналасуы керек. Көзбен көру арқылы кабылданатын 
объектілер экскурсоводтың көз алдында болуы керек, себебі ол 
эңгімені өзі алған көзбен көру эсері негізінде талдайды. Ол әсіресе,

ііб



қала сыртындағы экскурсиялар кезінде маңызды, экскурсовод 
аитобустың қозғалысы кезінде алдынан көзіне көрінген объектіні 
сипаттау, қатысушылардың ойыннда ақпараттың қалуына үлкен әсер 
стеді.

8.4 Микрофонмен жүмыс істеу

Автобуспен жүру кезінде эңгіме микрофон арқылы атқарылуы 
керек. Егер жабдық жүмыс істемесе немесе микрофон болмаса, 
жсурсоводқа көлік жүргізу кезінде эңгімені айту тиімсіз болады. 
Автобусты шуы естуді шектейді, сондықтан экскурсовод сөзін тек 
алдына жақын отырған экскурсанттар ғана естиді, Бүл жағдайда 
жскурсовод қозғалыстың басталуына дейін маршруттың ең жақын 
объектісіне қатысты материалдарды береді, ал қозғалыс кезінде 
объектілердің немесе аймақтың атаулары ғана көрсетіледі. Егер 
маңызды объектілер немесе елді мекендер бар болса, онда автобус 
тоқтатылып, түсініктемелер беріледі, ол жүргізушімен алдын-ала 
келісіледі.

8.5 Автобустан туристердің шығуы

Экскурсияға қатысушыларды автобустан шығуға алдын-ала 
дайындау керек., себебі ескертілмесе топтың маңызды бөлігі 
антобуста отырып, ескерткіштерді бақылауға шықпайды, яғни олар 
объектімен жеке танысу мүмкіндігін жоғалтады.

Топпен автобустан шығу жэне автобуспен аялдау сандарын, 
олардың маңыздылығын, экзотикалығын, нысанның ерекшелігін 
ісіріспе кезінде айту керек.

Экскурсиялық топтың автобустан шығуы кезінде экскурсовод 
бірінші шығып, қозғалыс бағытын объектіге бағыттайды.
' )кскурсияларда, мысалы, санитарлық жағдайда немесе кэдесыйларды 
сатып алу кезінде, басқа да аялдамалар үйымдастырылған жагдайда, 
жскурсовод автобустың қозғалыс уақытын (сағат пен минутты) 
иақты айтады. Экскурсияға қатысушыларынан экскурсия регламентін 
сақтауды талап ету керек, бүл маршрут бойынша автобус кестесіне 
эсер етеді. Егер қандай да бір себептермен елге саяхаттау уақыты 
қысқартылса немесе үлғайтылса, экскурсовод барлық туристерге
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хабарлайды. Автобустан шығудың қауіпсіздік ережелері 
«Экскурсиялық маршруттар, объектілердегі техннка жэне 
қауіпсіздігінің ережелері» параграфында снпатталған.

8.6 Топтың обьектідегі орнын анықтау

Экскурсияны эзірлеу кезінде, эдетте, экскурсиялық объектіні 
бақылауға бағытталған топтың объектідегі орналасуының бірнеше 
нұсқасы анықталады. Бұл эдіснамалық эзірлемеде егер объектідегі 
орынға басқа топтар орналасса немесе күн сэулелері 
қатысушылардың көздеріне түсіп, объектіні қарауды қиындататын 
жагдайда жүзеге асырылады. ¥сынылған орынды пайдалануға 
мүмкіндік бермейтін басқа себептер бар. Ыстық ауа-райында 
топтарды көлеңкеге орналастыру үшін мүмкіндіктері қолданылады. 
Жаңбыр болған жағдайда, туристерді шатырдың астына, ағаштың 
астында орналастыру мүмкіндігі қарастырылады. Кейбір 
жағдайларда, әдістеме объектіні бақылау үшін бірнеше орынды 
таңдауды талап етеді: алыстан, егер объект қоршаған орта немесе 
басқа объектілермен бірге көрсетілсе; жақыннан, гимараттың, 
қүрылыстың, жергілікті жердің, табигат объектісінің жекелеген 
бөліктерін талдаған кезде. Бүл ерекшеліктер «Әдіснамалық 
эзірлемені үйымдастырылған нүсқаулықтар» бағанында көрсетілген. 
Әрбір экскурсовод осы нүсқаулықты топпен маршуртқа шығар 
алдында мүқият қарайды жэне топты объектілерде орналастыруға 
қатысты сүрақтарды нақтылайды. Сондай-ақ объектілерді бақылаған 
кезде жэне автокөлік жолымен жүргенде қатысушылардың 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету кажет.

Бірнеше топ бір мезгілде бір объектіде орналасса, олардың 
арасындағы бір қашықтық бір экскурсоводтың сөзі екіншісіне бөгет 
жасамауы керек. Олар әсіресе мүражайлар экспозициясын корсетуде 
қиындық тудырады.

8.7 Экскурсанттардың қозғалысы, қозгалыс қарқыны

Экскурсанттардың автобустан нысанға дейін, нысаннан
автобусқа дейін, объектілер арасында қозғалысы топпен жүзеғе 
асырылады. Экскурсовод орны топтың ортасында жүреді, бірнеше
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адам алдында, бірнеше адам жақын жерде, қалғандары артта 
қозғалады. Топтың созылуына жол бермеу керек: қозғалыстың басы 
мен соңғысы арасындағы қашықтық 5-7 метрден аспауы керек. 
')кскурсовод топтың қозғалысының тұтастыіын сақтауға тырысуы 
керек. Топ созылып қозғалса, әркім экскурсоводтың әңгімесін, оның 
і үсіндірмелерін естімейді. Тәжірибелі экскурсововдтар маршруттағы 
қозғалысты шебер басқарады.

Топтың қозғалыс қарқыны топтың құрамына (балаларға, 
жастарға, орта жастағы адамдарға, қарт адамдарға), мысалы, тауға 
көтерілуге, нашар жолдарға, ңехтарда жұмыс істейтін қауіпті 
аймақтарға жэне т.б. байланысты.

Жаяу экскурсияларда экскурсанттардың қозғалыс қарқыны баяу, 
ойткені көрсетілім объектілері бір-бірімен жақын орналасқан.

Автобуспен қозғалатын экскурсияға қатысушыларға қажетті 
қозғалыс қарқынын белгілеу қиын. Онда автобустан шыққан кезде, 
жскурсовод дереу қозғала алмайды, әсіресе объект қашықтықта 
орналасқан болса тіпті қиын. Ол экскурсанттардың көпшілігіне 
аитобустан шығуға мүмкіндік береді, сосын шапшаң емес, бірақ өте 
баяу да емес қарқынмен, топты объектіге бағыттайды. Объектіге 
жақындағанда, ол озінің әңгімесін бүкіл топ жиналғаннан кейін ғана 
бастайды.

Экскурсовод экскурсанттардың қозғалысын жэне маршрут 
кезіндегі өзіндік жүмысын басқарады. Экскурсанттар объектінің 
пйналасын бақылап, ішіне кіріп, архитектураның өзіндік 
ерекшеліктерін көре алады. Олар биіктігін анықтау үшін төбеге, 
қоңырау мүнарасына көтереді, объектінің баспалдақтарының ерекше 
«қадам» екеніне көз жеткізу үшін үстіне шығады, тереңдігін анықтау 
үшін төменгі түседі т.б. Экскурсанттардың бүндай қозғалыстары 
оларды қосымша ақпараттармен жэне жаңа эсерлермен байытады 
жскурсияға арналған объектілердің бірегей ерекшеліктерін, 
оқиғалардың ерекшеліктерін білуге мүмкіндік береді.

Экскурсанттардың автобусқа оралуы. Топтың қозғалысын 
жскурсовод басшылыққа алады. Автобусқа келгенде, ол кіреберістің 
оң жағына түрып, салонға кірген экскурсанттарды санайды, оны 
байқатпау керек. Экскурсияның барлық қатысушылары жиналғанына 
коз жеткізгеннен кейін ол автобусқа ең соңғы болып кіреді жэне 
қозғалыс туралы жүргізушіге белгі берді.

Автобуста орын алған туристерді қайта санаудан аулақ болу 
іссрек. Бүл қажетсіз ашулануға әкеледі, кейде күлкілі жағдай



туғызады, осылайша экскурсияны бұзады. Әдетте экскурсовод 
экскурсанттарға: «Барлығы өз орнында ма?», - деп сұрайды, 
автобустан шыққанға дейін отырған көршілерінің барлығын 
нақтылайды.

8.8 Экскурсияда уақытты сақтау. Сүрақтарға жауап беру

Әдістемелік эзірлемелерде эрбір ішкі тақырыпты минуттарға 
ашуға нақты уақыт бөлінеді, мұнда барлығы: объектілердің корінісі, 
экскурсоводтың эңгімесі, маршрут бойынша қозғалыс жэне 
байқалатын нысандардың айналасындағы топтың қозғалысы т.б. 
ескеріледі. Экскурсоводқа бөлінген уақытқа өз материалын сыйдыру 
бірден мүмкін болмайды, ол үшін үлкен тэжірибе керек, соның 
ішінде қолына сағат үстап жүріп өткен экскурсия қажет: үйде, белгілі 
бір объектіде. Логикалық ауысу кезінде, белгілі бір тақырыпшаны 
жэне негізгі сүрақтарды түсіндіргенде уақытты сақтау қажет. 
Экскурсоводқа экскурсияның жеке бөліктеріне уақыт жүмсаудың 
хронометражы көмектеседі. Осындай хронометраждың негізінде 
тыңдаушылардың ескертулерін ескере отырып, экскурсовод өз 
эңгімесіне тиісті түзетулер енгізеді. Экскурсиядан барлық 
қажетсіздер алынады, бұл уақытты қайта бөліге мүмкіндік береді. 
Көбінде экскурсоводтың бақылауынан тыс себептер бойынша 
экскурсиялар уақыт бойынша қысқарады. Бүл топтың созылып 
жиналуы, туристерге уақытында берілмеген таңғы ас, автобустың 
кешігіп келуі жэне т.б. байланысты. Нәтижесінде экскурсия кеш 
басталады. Экскурсовод - тақырыпты ашуға бөлінген уақытты 
қысқартуға мэжбүр болады. Бүл экскурсияның мазмүнындағы 
маңыздыларды сақтап, тек қосымшаларды алып тастау арқылы 
жасалуы керек. Ол үшін экскурсия материалын алып тастауға 
болатындай бөлігін дайындау керек.

Маршрут кезінде тыңдаушылар экскурсоводқа сүрақ қояды. 
Сүрақтар типі бойынша экскурсия тақырыбына қатысты да жэне оған 
ешқандай қатысы жоқ объектілерге қатысты болуы мүмкін. Бір-екі 
адамға қызығушылық танытқан сүрақтарға бірден жауап бермеу 
керек, себебі ол басқа қатысушылардың тақырыпты қабылдау ойын 
бөледі. Кіріспеде экскурсовод топпен сүрақтарды талқылауға 
экскурсия аяқталғаннан кейін уақыт бөлінетінін айту керек. 
Экскурсияның тақырыбымен байланысы жоқ сүрақтарға жауап беру 
экскурсоводтың жауапкершілігіне кірмейді. Ол экскурсанттарды
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қі.ізықтыратын сұрақтарға жауапты қандай экскурсиялар мен әдеби 
ко чдерден таба алатындығындығына кеңес береді.

Экскурсиялық тэжірибеде сұрақтардың белгілі бір жігі туындады, 
олар төрт топқа бөлінеді:

1) экскурсанттар жауап беретін экскурсоводтың сұрактары;
2) әңгімелеу кезінде экскурсовод жауап беретін сұрактар;
3) экскурсанттардың назарын күшейтуге бағытталған 

риторикалық сүрақтар;
4) тақырып бойынша экскурсияға қатысушыларға қойылған 

сурақтар.
Сүрақтардың алғашқы үш тобы экскурсия жүргізу әдісімен 

Гіпйланысты жэне тортінші сүрақ экскурсия жүргізу техникасына 
Гшйланысты. Олардың мазмүны эртүрлі: кейде олар нысандармен, 
ксйде атақты түлғалардың өмірімен байланысты жэне көбінесе 
жскурсия тақырыбына қатысы жоқ оқиғалармен байланысты. 
Мүндай сұрақтармен жұмыс жасаудың басты ережесі - эңғімені 
тоқтатып, оларға дереу жауап бермеу, сондай-ақ эрбір тақырыптан 
ксйін сұрақтарға жауап бермеу, себебі, топтағы барлық адамдарға бұл 
қызықсыз. Сондықтан, экскурсовод сүрақтарға экскурсияның 
Парысында жауап бермей, ол аяқталғаннан кейін ғана жаіап қайтаруы 
керек. Жауаптардың мазмұны талқыланбауы керек, ягни, экскурсияға 
қатысушылар осы мәселеде көтерілген тақырыпты жалғастыруға 
талпынбауы керек.

8.9 Экскурсиядағы үзіліс

Экскурсовод үздіксіз сөйлей бермеуі керек. Әңгіменің жеке 
Ооліктерінің арасы, жолдағы эңгіме мен экскурсиялық анықтама, 
логикалық ауысым мен объект, оқиға туралы эңгіменің арасында 
кішігірім үзілістер болуы керек. Үзіліс міндеттерді атқарады:

бірінші - мағыналық, үзілістер уақыты адамдарға 
ікскурсоводтан естигенді жэне көзбен көргенді ой елегінен өткізуге 
мүмкіндік береді. Нақты материалды есте сақтау үшін, өз шешімдерін 
іпыгарып жэне көрген нэрсесін есте сақтау керек. Экскурсанттар эр 
объектке еркін уақыт беріліп, олар өз еркімен объектіні тануға 
мүмкіндіктері болуы керек, келесі объект не туралы екендігін білуі 
керек;
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- екінші - экскурсанттарға қысқа үзілістер беру, бүл әсіресс 
экскурсия сияқты белсенді мэдени-ағартушылық жүмыс түріік' 
бейімделмегендер үшін өте маңызды.

Қала сыртындағы экскурсиялардағы үзілістер экскурсоводқа 
үсынылған ретте демалыспен бірге өтеді: эрбір сағат жүмысынап 
кейін 15 минут (экскурсовод үшін экскурсия уақыты 45 минут). Бүл 
демалыс экскурсоводпен соңында жиналып, қолданылуы мүмкін, 
Экскурсияларда кэдесыйларды, баспа өнімдерін сатып алу, шөлді 
басу, сондай-ақ үзақ экскурсиялар кезінде санитарлық аялдамалар 
сияқты бос уақыт болуы мүмкін.

8.10 Экскурсиялық маршруттардағы, нысандардағы 
қауіпсіздік техникасы мен ережелері

Экскурсияларда келесі қауіпсіздік ережелерін сақтау керек:
- жалпы қабылданған іс-эрекет пен жеке гигиенаны сақтауға;
- тэртіпті сақтау, экскурсоводтың барлық нүсқауларын қатац 

сақтау;
- экскурсияның белгіленғен жэне жарияланған ережесін, сондай- 

ақ нақты объектісін бақылау үшін бөлінген уақытты сақтауға;
- топты экскурсововдтың рұқсатымен ғана қалдыру;
- тамақ өнімдерін экскурсоводпен келіскеннен кейін ғана сатып 

алуға жэне тұтынуға;
- көктемгі - жаз мезгілінде кененің жоқтығына визуалды түрде 

бақылау жүргізіп, көз жеткізу (әсіресе, табиғаттану экскурсиялары 
кезінде);

- нүсқаулықты мұқият тыңдау;
Экскурсиялық орындардағы қауіпсіздік:

көретін платформаларға барган кезде белгіленген 
тосқауылдардың шегінен асып кетпеу;

- өндірістік ғимараттарға барған кезде, топтан алыстамау. 
Жылжымалы жэне айналмалы механизмдерге жақындамау. Көзді 
шаңнан аулақ ұстау. Кәсіпорындар аумағынан ештеңе шығармау;

маршруттан (жолдардан) кетуге, электр сымдарына, 
қоршалмаған жұралардың, құлама жарлардың шеттеріне жэне т.б. 
жақындауға болмайды.

Автобустық экскурсия кезінде:
- автобустағы жабдықтарды абайлап үстау;
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- қол жүгін арнайы орынға орналастыру (орындық астына, 
імнарғы полкаларға жэне т.б.). Сөмкелерді немесе басқа заттарды 
ндимдар өтетін жолдарға қоюға болмайды. Қауіпсіздік мақсатында 
пцамдар өтетін жол бос болуы керек;

- А втоб ус қо зғал ы сы н ы ң  б астал у ы н а  дей ін  эк ск у р сан т  қ ау іп с ізд ік  
Гимідіктерін та ғу ға  м ін д етт і ж эн е  автоб ус то л ы қ  то қ та ға н ға  дей ін  
иемесе экск у р сво в о д  р ү қ са т  еткен  у ақ ы тқ а  д ей ін  олард ы  аш пау  керек;

- автобус қозғалысы кезінде, орнынан түрып, кабинаның 
пілонымен жүруге тыйым салынады;

- жүргізушінің рүқсатынсыз терезелерді ашуға тыйым салынады;
- жүргізушілерді автобустың қозғалысы кёзінде алаңдатуға 

і ыйым салынады (барлық сүрақтар экскурсоводқа қойылады);
- автобустың ашық түрған терезелерінен дененің кез-келген 

Полігін шығаруға, сондай-ақ қоқысты тастауға тыйым салынады;
- кез-келғен сусын ішуғе жэне тамақ жеуге тыйым салынады. 

Қозғалыс кезінде бас айналу немесе жүрек айнуы белгілері байқалған 
ко іде, экскурсоводқа дереу хабарлау керек;

- автобус аялдамасында автобус тоқтағанша жэне экскурсоводтан 
ириайы нүсқау алынбайынша орнынан түруға болмайды. Сіз 
лптобустан экскурсоводтан кейін ғана шығуға болады;

- автобустан шығарда, орындықтың артқы жағын бастапқы 
күйіне қайта қайтару керек;

- автобустан шыққан кезде, бір адамнан асықпай шығу керек. 
Аптобустан алдыңғы есік арқылы шығу керек. Автобустан
.... іққаннан кейін, көрсетілген жерге жиналып, экскурсововдтың
иүсқауларын орындау;

- автобусқа қайтып келгенде, оны тастап кетер алдында отырған 
орындарға отыру керек;

- таза автобусқа кірген экскурсанттар оны таза күйінде қалдыруы 
корек. Осыған байланысты автобуста қалдықтарды қалдыруға, 
шсмішке шағуға, қоқысқа тастауға, бос бөтелкелер, кэмпиттер 
іірауыштарын, жеміс-жидектердің қалдықтарын қалдыруға жэне т.б.
і і,ійым салынады;

- автобуста темекі шегуғе жэне ішімдік ішуге тыйым салынады;
төтенше тежеу кезінде аяқтарыңызбен тіреліп жэне 

қолдарыңызбен алдыңгы орындыққа тірелу керек;
- апат болған жағдайда, жүргізуші мен экскурсоводтың 

иүсқауларына сүйену керек;
Жаяу экскурсия кезінде:
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- көшеде жүру кезінде басқа жаяу жүргіншілерге кедергі 
келтірместен шагын топпен жүру керек;

- жолдан өту кезінде қозғалысқа бекітілген жерлермеп 
экскурсоводтың басшылығымен жол ережесін сақтай отырып, ету 
керек.

Экскурсанттарга арналған жалпы сақтық шаралары:
- сөмкелер мен әмияндарды иықта емес, қолында үстау керек;
- паспортты ақшадан бөлек үстау керек;
- бағалы заттарды, қол сөмкелерді, фото-бейне жабдықтарын көч 

алдына қоюға болмайды;
- экскурсия объектілеріне барған кезде жеке заттарды қараусыч 

қалдыруға болмайды;
- күннен қорғану үшін бас киімдер мен күн көзілдіріктеріп 

пайдалану керек. Егер өзіңізді нашар сезінсеңіз, экскурсоводқа дереу 
хабарлау керек. Басқа да экскурсияға қатысушылардың денсаулығі,і 
мен іс-эрекетіне назар аударып, экскурсоводқа аурудың алғашқы 
белгілеріне қатысты немесе экскурсияға қатысушының жетіспеуін 
дереу хабардар ету керек;

- топтан қалып қою жағдайында, экскурсоводпен байланыс жасау 
керек, егер байланыса алмасаңыз, мемлекеттік органдарға: 
мүражайларға, полиңия бөлімшелеріне, жақында орналасқап 
мекемелерге хабарласу керек.

Өзін- өзі бақылауға арналған сүрақтар:
1. Турдың техникасына қойылатын талаптар қандай?
2. Экскурсовод экскурсанттардың автобусқа кіріп шығуын қалай 

жүзеге асыру керек?
3. Экскурсанттардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қандай 

ережелерді сақтау керек? Экскурсия кезінде экскурсанттарға нс 
істеуге болмайды?
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І АҚЫРЫП 9. ЭКСКУРСОВОДТЫҢ КӘСІБИ ШЕБЕРЛІГІ

9.1 Экскурсоводтың күкықтары мен қызметтік міндеттері

Экскурсовод -коршаған шындықты тану үдерісін экскурсияны 
/к үргізу әдіснамасының талаптарына сәйкес басшылықпен жүргізетін 
Гііліісті маман. Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сэйкес 
мпмандардың эртүрлі санаттарына белгілі бір талаптар қойылады.
Ж скурсиялы қ қ ы зм етте  эк ск у р си я  ж ү р гізу д ің  сы р тқ ы  ж эн е  іш кі 

куж аттары  бар. Э кск у р со в о д ты ң  н егізгі қ үж аты  - эк ск урсовод ты ң  
оілім і, дағды лары , қ ү қ ы қ ты қ  ф о р м ал ьд ы л ы қ тар ы  м ен  лау азы м д ы қ  
күчы реттері си п атталаты н  қ ы зм етт ік  н ү сқ ау л ы қ  б олы п  табы лады .

Қызмет нүсқаулығына сәйкес экскурсоводтың келесідей 
к үқытары бар:

1. ¥йы м  басшысының жобалардыңн шешімдерін талқылауға 
қптысады.

2. Қүрылымдық бөлімшелерден қызметкерлерге қажетті ақпарат 
цсн құжаттарды сүратуға жэне алуға.

3. Өз қүзыреттілігі шегінде қүжаттарға қол қою және растау.
4. Қызметкерлер үшін міндетті болып табылатын нүсқаулар беру.
5. Нүсқаулықтың орындалу сапасын жэне уақтылы орындалуын 

тсксеру.
6. Өздері орындаған міндеттерге қатысты сүрақтарды талқылауга 

қатысу.
7. Тікелей басшысыдан өз міндеттерін жэне қүқыктарын жүзеге 

псыруға көмек көрсетуін талап етуге.
Экскурсовод келесідей міндеттерді орындайды:
1. Тарихи материалдар мен қүжаттарды жинайды жэне зерттейді, 

мүрағат материалдарын, статистикалық деректерді, экскурсия 
объектілері туралы ақпараттарды қамтитын өзге де қүжаттарды жэне 
материалдарды зерттейді.

2. Экскурсиялық эңгімелердің, ашық сөздердің техникасын, 
сүрақтарға жауаптарды эзірлейді.

3. Экскурсанттардың келу орны мен уақыты туралы ақпарат 
алады, олардың келісілген жердегі кездесуін үйымдастырады, 
ппықтайды (топтың санын белгілейді, олардың топқа тиесілігін 
растайды), хаттамалық іс-шараларды жүргізеді.
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4. Экскурсияға жүргізу үшін экскурсиялық топтың оңтайлы 
орналасуын таңдайды.

5. Мәдениет пен тарих бойынша экскурсиялық дәрістер оқиды, 
ауданның салт-дәстүрлері туралы әңгімелейді, көрермендерді көрікті 
жерлермен таныстырады; микрофондарды, ашық оқулар кезіндс 
күшейткіштерді пайдаланады.

6. Мүражай немесе мэдени орталықтарға экскурсия жүргізеді, 
экскурсиялар мен экспозицияларды бақылап жэне көрсете отырыгі, 
экскурсиялық түсініктемелер мен әңгімелермен сүйемелдейді

7. Көрікті орындар, экскурсияларды көру кезіндегі қауіпсіздік 
ережелерін сақтау бойынша нүсқаулықпен таныстырады.

8. Экскурсиялықтардың экскурсия тақырыбы бойынша жалпы 
жэне кәсіби сүрақтарына жауап береді.

9. Экскурсиялықтармен әңгіме жүргізеді жэне қажет болған 
жағдайда аудармашы міндеттерін орындайды.

10. Экскурсиялық жолдамалар жэне басқа экскурсиялық 
қүжаттарды толтырады.

11. Экскурсанттар ауырған кезде, жарақаттар алғада, басқа да 
медициналық оқиғалар болған кезде алғашқы көмек көрсетеді, тиісті 
«жедел жэрдем» қызметкерлерін, қүтқарушыларды шақыруды 
үйымдастырады.

12. Төтенше жағдай туындаған кезінде топтың іс-эрекетіп 
үйлестіреді, алғашқы қажетті көмек көрсетеді, дүрбелеңді жою 
бойынша шараларды жасайды, тиісті органдарға тотеншс 
жағдайлардың туындауы туралы хабарлайды.

13. Топтың экскурсия орнынан кетуін үйымдастырады (қажет 
қүжаттардың болуын, топ қүрамын тексереді).

Экскурсоводтың жауапкершілігі:
1. Қызметтік нүсқаулықта көзделген қызметтік міндеттеріп 

орындамағаны немесе дұрыс орындамағаны үшін.
2. Өз қызметін жүзеге асыру барысында жасалған құқық 

бұзушылықтар үшін.
3. Материалдық залал келтіргені үшін.
Экскурсововд нұсқаулықтағы эрбір тармақ бойынша Қазақстап 

Республикасының еңбек, қылмыстық және азаматтық кодексіне 
сәйкес жауап береді.
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9.2 Экскурсоводқа қойылатын талаптар

Экскурсовод ретінде негізгі жоғары білімі бар, толық жоғары 
Шиімі бар, белгіленген тэртіпте рұқсат алған арнайы дайындық 
і ңіііынша куэлігі немесе дипломы бар тұлғалар жұмыс істей алады.

Экскурсоводтың жұмысы бірқатар ерекшеліктермен сипатталады. 
I срең теориялық білімдермен қатар, белгілі бір практикалық 
ингдыларды қажет етеді жэне жеке тұлга ретінде экскурсоводқа 
і і і і қ т ы  талаптар қояды. Ол келесі сипаттамаларға ие болуы керек:

- зияткерлік;
- жеке тұлғалық;
- жауапкершілік;
- жеке қасиеттері;
- белсенді омірлік ұстанымы.
Экскурсоводтың мамандығын меңгеру барысында келесі қабілет 

і үрлерін меңгеру маңызды:
- сындарлылық;
- ұйымдастырушылық;
- коммуникативтік.
Экскурсоводтың шеберлігі ретінде келесілерді қабылдауға 

Гюлады:
- эрудиңия, интеллект, мэдени деңгейі;
- эдіснаманы, экскурсиялық қызметті білу;
- экскурсияны дайындау жэне жүргізу туралы білу;
- экскурсия өткізу бойынша шешендік өнер мен практикалық 

дпгдыларының болуы.

9.3 Кәсіби мамандық бойынша экскурсововдтың білімі мен
дағдылары

Экскурсовод кэсібін таңдағандар үшін бірқатар талаптар 
қойылады. Олардың ішінде: мәдени-ағартушылық жүмысқа
қігі ысудьгң бейімділігі; тәрбиелеу үрдісінде экскурсйяның мағынасын 
жоіге экскурсоводтың өзінің рөлін түсінуі; өз міндетін сезіну; жақсы 
/іауыс ырғағьгның болуы, бір немесе бірнеше экскурсия тақырыбы 
Гюйынша белгілі бір білімдерінің болуы; кемшіліктерге, мәдениеттің 
(Кстіспеушілігіне, адамдардың ақыл-ойы мен мінез-құлығындағы 
откеннің қалдықтарымен келіспеу; оз білімін үнемі толтыру жэне
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жетілдіру; жаңаны сезіну; жұмысгағы бастамашылық жэт- 
шығармашылық ізденіс; экскурсанттардың қызығушылықтары мен 
сұрауларын жан-жақты зерттеу; эртүрлі халық топтарына қызмсі 
көрсетудің днфференциалды көзқарасы; жақсы өсіру, еңбек пси 
мінез-қүлықтың жоғары мәдениеті, сыпайылық; экскурсияны жүргі іү 
эдістемесін меңгеру; өзінің мамандығына деген сүйіспеншілік.

Әрбір экскурсовод өз мамандығы бойынша ғана емес, сондай-ак 
педагогика мен психология негіздерін білуі керек. Сонымен қатар, 
экскурсовод өз жұмысын талдай алуы керек, экскурсияны жүргі іу 
бойынша объективті баға бере алуы керек, өзіне алаптарқоя білуі 
керек.

Экскурсовод мамандығы белгілі бір практикалық дағдыларді.і 
игеруді талап етеді. Бүл дағдылар оның білімін кең аудитория үшіп 
таңдауға, түсіндіруге жэне тиімді түрде жеткізуге мүмкіндік береді.

Экскурсовод мамандығын таңдаған эрбір қызметкердің белгілі 
бір қабілетті болуы керек:

- Қажетті материалды таңдап алу және зерттеу;
- Аранулы тақырыпқа экскурсияның жеке мэтінін дайындау;
- Әдістемелік эзірлемені дайындау;
- Практикада әдістемелік тэсілдерді қолдана білу;
- «Экскурсовод портфеліндегі» корнекі материалдарді.і 

пайдалануға;
- Өз саласы бойынша білімін тыңдау жэне оларға көмек көрсету;
-Өлкенің экскурсиялық мүмкіндіктерін насихаттауға қатысады.
Экскурсоводтың практикалық білімі мен дағдылары оныц

эдістемелік жүмысқа қатысу үшін негіз болып табылады, әдістемелік 
секция, эдістемелік кабинеттің жетекшісі бола алады, даярлау 
курстары мен экскурсоводтардың, туристік топтардың, 
турагенттіктердің жетекшілерінің біліктілігін арттыру курстарында 
сабақ жүргізе алады; бастаушы экскурсоводтарға көмек көрсегс 
алады. Практикалық білімі мен дағдыларға ие болу - бүл экскурсовод 
шеберлігінің негізі.

Экскурсоводтың кэсіби шеберлігін екі топқа бөлуге болады: 
білімі жэне дағдылары.

Білімі: Жалпы білім (эрудиция) жэне мамандық бойынша білім 
(мамандық бойынша білім), экскурсия теориясы, экскурсиялар 
жүргізу әдістерін, психология жэне педагогика, шешендік өнер, 
логика жэне этика негіздерін білу.
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Дағдылары: экскурсия (мәтінде) өткізгенге дейін өз ойын, ө 
ОІлімін қалыптастырып, эңгімесі мен сөйлеу мэдениетімен 
іідамдардың ой -өрісін кеңейту, экскурсияны жүргізуде эдістемелік 
юсілдерді қолдану, адамдарға білімді жеткізіп жэне оны басқару, 
п ііпің сенімділігін жеткізу жэне үжымда өзін үстай білу.

9.4 Экскурсововдтың шеберлігін арттыру жолдары

Экскурсоводтан барлық білім салаларына дайын болуды жэне 
ксч-келген сүраққа жауап беруді талап етпейді. Екі немесе үш 
ікскурсия бойынша терең білімі бар жэне олардың негізінде түрлі 
нсскурсанттардың санаттары үшін экскурсиялардың түрлерін 

дпйындайтын, өз тақырыбы бойынша дэріс оқитын, кіші 
тііқырыпшаға кіретін сүрақтардың біреуіне реферат жаза алатын 
іүлгаларды экскурсовод-эрудиттар деп атайды. Мүндай 
иссісурсоводтар мамандық бойынша эдебиеттер туралы жақсы біледі.

Экскурсоводтың біліктілігі экскурсиялық теорияның негізгі 
срсжелерін иеленуге жэне үнемі қолдануға байланысты. 
' )кскурсоводтың негізгі функңиясы топқа тек білім беру гана емес, 
соиымен қатар, экскурсанттардың оларды тиімді меңгеруіне қол 
жсткізуі. Сондықтан, экскурсовод шеберлігінің маңызды қүраушысы 
ісорсету мен эңгімелеудің эдістемелік тэсілдерін жан-жақты білу гана 
смсс, сондай-ақ олардың технологияларын түсіну (яғни, үрдісті 
ііасқара алу, үрдіс кезінде экскурсанттар білімді меңгереді).

Экскурсоводтың шеберлігінің деңгейі бірқатар факторларға 
Гшйланысты. Олар екі топқа бөлуге болады: бірінші топ -
нсскурсоводқа тэуелді емес факторлар (эдістемелік қүжаттамалардың 

дсңгейі, көрсету объектілерін таңдау, маршрутты қүру, «экскурсовод 
портфелінің» мазмүны); факторлар; екінші топ - экскурсоводқа 
байланысты факторлар (оның жалпы білімі, тақырып бойынша білуі, 
сойлеу эдістерін меңгеруі, топпен байланыс орната алуы, 
ирактикалық жэне кәсіби дағдылары).

Экскурсовод шеберлігінің маңызды ерекшелігі - бүкіл экскурсия 
іссзінде экскурсанттарды басқаруга, экскурсанттармен байланыс 
ориатуға қабілеттілігі, ол экскурсанттармен туындайтын мэселелерді 
імешіп, өз интуициясына сенуі керек.

Тэжірибелі экскурсовод өзінің интуициясына сүйене отырып, 
нссісурсанттарға алдын ала сүрау жүргізбей ақ, олардың
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қызығушылықтарын анықтайды жэне осы негізде әңгіменің кіріспе 
бөлігін қысқартып немесе ұзарта алады, бір кішігірім тақырыптан 
екіншісіне логикалық түрде оте алады. Экскурсоводтың инстуициясы 
осы аудиторияга қандай әдістемелік техниканың пайдалану тиімді 
екендігін анықтайды.

Экскурсоводтың жүмысы шыгармашылық сипатта болады. 
Экскурсовод қызметіндегі шыгармашылық оның күнделікті 
жүмысында әдістемелік эдістерін қолдануда, мақалдарды таңдауда, 
бір кішігірім тақырыптан екіншісіне логикалық түрде откенде, 
экскурсияны жүргізудің техникасын жетілдіруде көрініс табады. 
Алайда экскурсия жүргізу кезіндегі экскурсоводтың 
шыгармашылыгы бақылау мәтіні мен әдістемелік әзірлемелерден 
ауытқымауы керек.

Әдістемелік секцияның қызметкерлері мен жетекшілері 
экскурсоводтың экскурсиялық істі жетілдіруге бағытталған оң 
бастамасын байқап жэне қолдаулары керек. Шыгармашылықпен 
айналысатын экскурсоводтар тарапынан дайындалган кейбір 
экскурсиялар, кэсіби шеберліктің шынайы сабақтары болып 
табылады.

9.5 Экскурсовод жетекші және тәрбиеші ретінде. 
Экскурсоводтың этикеті

Экскурсовод саласының қызметкерлері үшін классикалық және 
іскерлік стильге кеңес беріледі, кейде спорттық стильдің бір 
нүсқалары үсынылады, көйлек пен шаш үлгісі, косметика қарапайым 
болуы керек, жағымды стиль контактпен қарым-қатынас орнатуға 
комектеседі. Ол мейірімді, мейірбан болуы керек. Экскурсоводтың 
сөйлеген сөзінде тэкіппарлық, сенімсіздік болмауы керек. 
Экскурсовод жүмысында ойластырылмаған жағдайлар мен 
қиындықтар кездесуі мүмкін, конфликтті жағдайларды шешу кезінде 
лауазымдық нүсқаулықтармен жэне жалпы қабылданған 
нормалармен реттелетін қарым-қатынас ережелері қолданылады.

Осылайша, білікті экскурсовод үшін экскурсияны дайындау жэне 
өткізу үшін тек білім мен дағды ғана қажет емес, сонымен қатар, 
дүрыс және әдемі сөйлеуі, психолог жэне бақылаушы болуы, білікті 
үйымдастырушы жэне жетекші болуы, өзінің сыртқы бейнесіне 
қарауы керек. Алайда, экскурсияның ең бастысы - бүл оның жоғары
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мдеясы және мазмұпының нанымдылығы, экскурсияны ерекше өткізу 
жэне мэдени диапозонының кеңдігі деуге болады.

Өзін-өзі бақылау сүрақтары:
1. Экскурсоводқа қандай талаптар қойылады?
2. Экскурсовод қандай міндеттерді атқарады?
3. Экскурсовод оз қызметін қандай қркат негізінде жүргізеді?
4. Экскурсовод өз біліктілігін қалай көтере алады?
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ТАҚЫРЫП 10. ЭКСКУРСИЯЛАРДЫ ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ 
ӨТКІЗУ КЕЗІНДЕ ӘР ТҮРЛІПӘНДЕРДІҢ БІЛІМДЕРІН

ҚОЛДАНУ

10.1 Экскурсияның психологиялық аспектілері.
Экскурсиялық қызметте психология элементтерін найдалану

Экскурсиятану экскурсия жүргізудегі максималды танымдық- 
тәрбиелік нэтижеге жету үшін психологияның талаптары ескеріледі. 
А.А. Малышев экскурсовод ескеруі тиіс негізгі элеуметтік- 
психологиялық факторларға келесілерді жатқызады:

- іс-әрекетке түрткі болатын жэне тақырыптың мазмүнына әсер 
ететін элеуметтік қажеттіліктер мен қызығушылықтар;

- топты сипаттайтын әлеуметтік сезімдер, эмоциялар, көңіл-күй;
- білім мен өмірлік тәжірибемен анықталатын танымдық

мүмкіндіктер;
- осы топқа тән сенімдер мен бағалар.
Экскурсовод алдына қойылатын негізгі психологиялық міндет - 

топтың назарын үйымдастыру арқылы тақырыпқа қызығушылықты 
қалыптастыру жэне қолдау болып табылады. Бүл жаңа экскурсияның 
қүрылуымен, эрі қарай коммуникативтік - аудиториямен байланыс 
орнатумен байланысты. Кіріспе, алғашқы фразалар ерекше маңызды 
рөл атқарады. Сәтті, қызықты бастау экскурсанттардың
объектілермен, тарихи оқиғалармен танысуға ықыласын туғызады, 
топта жақсы жэне іскерлік көңіл-күй қалыптастырады. Ол үшін 
тыңдаушылардың сезімдеріне апелляциядан түратын түйсікті 
қабылдау, тақырыптағы басты сөздер туралы сөз тіркестерін 
қабылдау қолданылады. Бүл қызығушылық тудыратын бірқатар 
сүрақтар болуы мүмкін.

Кіру нысанын таңдай отырып, тақырыптың сипатын, 
тыңдаушылардың қүрамын жэне ол өткізетін нақты шарттарды
ескеру қажет. Осылайша, егер топтың жалпы білім деңгейі өте 
жоғары болмаса немесе олардың кәсіби қызығушылықтары
тақырыптан алые болса, онда кіріспені эмоционалды ету орынды.

Қызығушылықты одан эрі арттыру үшін карастырылатын 
қүбылыстар мен фактілердің мэніне енуді, жарқын сандар мен 
салыстыруларды пайдалануды, оң жэне теріс пікірлерді

132 %



уштастыруды, проблемалық мәселелерді көтеруді, тарихи дамудағы 
оқигаларды қарауды талап етеді.

Қорытынды бөлімді өткізу кіріспе бөлімнен гөрі маңызды, 
ойткені сәтсіз бастаудан алған әсерді тақырыпты одан эрі баяндау 
(Іарысында оң жалпы эсер ете отырып түзетуге болады. Дүрыс 
жүргізілген қорытындылау арқылы экскурсанттар алған әсерлері мен 
білімдерін есте сақтау керек. Психикалық жағдай - бүл түлғаның 
белсенділігінде көрінетін психикалық қызметтің белгілі бір деңгейі. 
')қскурсовод жэне экскурсанттар орналасқан нақты жағдайлар 
эртүрлі психикалық жағдайлардың пайда болуына неғіз болып 
табылады: өмір мен еңбек жағдайы; үжымдағы микроклимат; 
дснсаулық жағдайы (физиологиялық фактор); атмосфералық 
ироңестер (ауа райы, қысым жэне т. б.).

Түлғаның психикалық жай-күйінің бірнеше түрі бар: 
қабылдаудың негізі болатын жалпы психикалық жай-күй, 
эмоңионалдық жай-күй (коңіл-күй), интеллектуалдық 
шығармашылық жай-күй, ерік-күй (іс-қимылға дайындық).

Әдіскерлер мен экскурсоводтарға экскурсияны дайындау жэне 
откізу барысында оның қатысушыларының қабілеттері, сипаты, 
гемпераменті, сондай - ақ табиғи қасиеттері-есте сақтау, бақылау, 
қиял жэне зеректілік сияқты қасиеттерін ескеру қажет. Экскурсияны 
откізу кезінде экскурсовод белсенділіктің деңгейі (жоғары немесе 
төмен) эрбір экскурсанттың психикалық жағдайына байланысты 
екенін ескере отырып, нақты топқа бағдарланады.

10.2 Аудиторняның назарын үйымдастыру ерекшеліктері.
Назар аударарлық дағдарыстар, оларды экскурсиялар жүргізу 

кезіндегі есепке алу

Экскурсанттардың назарын аудару ең маңызды психолоғиялық 
міндет болып табылады. Абай Күнанбаев ақылды адамдардың ақыл- 
кеңестерін ықыласпен жэне ашық жүрекпен тыңдауды, айтылғанның 
мағынасын анықтауға дайындықпен жэне ықыласпен тыңдауды 
үсынды. Психология назардың үш түрін ажыратады:

- еріксіз, қайратты күш салусыз, рефлекторлы, анықтаушы 
фактор эсер етуші күш ретінде объектінің жарқындығы мен ауқымы, 
қатты дауыс, артық қимыл жэне т.б. алынады. Бастапқы сәтте бүл оң
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рөл атқарады, бірақ көп ұзамай сезім мүшелері шаршайды және егер 
бүдан эрі қарай топ жаңа ештеңе естімесе, онда назар азаяды;

- ерікті назар ерікті шоғырланумен шақырылады. Адам саналы 
мақсат қояды: мүқият бол, тыңдап, ойла!;

- ерікті назардан кейінгі, егер қызығушылық соншалықты үлкен 
болса, назарды аударуды қолдау үшін ерікті күш-жігерді талап 
етпейді.

Экскурсияға екі көңіл бөлінеді - ерікті және еріксіз. Ерікті 
назардың түрақтылығы объектінің өзінің жаңалығымен, ерекше 
болуымен, алынған ауызша ақпараттың күтпегендігімен, қарама- 
қайшылықпен, мысалы, жанында орналасқан басқа ғимараттармен 
сэулет ескерткішімен қамтамасыз етіледі. Оның назар аударуы, 
экскурсияға бағытталуы және түрақтылығы көбінесе адамдардың 
адалдығы, еңбекқорлығы, шыдамдылық, өз білімдерін толықтыру 
ниеті сияқты қасиеттеріне байланысты.

Экскурсияда назар көлемінің шектерін ескеру маңызды емес. 
«Назар көлемі-адамның қысқа мерзімде қабылдауы жэне ойында 
сақтауы мүмкін объектілер саны».

Объектілерді көрсету кезінде зейіннің бөлінуі сияқты сананың 
ерекшелігіне сүйену кажет - экскурсанттың оның кору өрісінде 
орналасқан бірнеше объектілерді бір мезгілде бақылау кезіндегі 
қабілеті, осы объектілер арасында өз назарын бөліп, экскурсиялық 
материалды жақсы меңгеру мақсатында оны дүрыс мөлшерлеу қажет.

Сананың тағы бір ерекшелігі бар-зейінді ауыстыру-оны бір 
бақылаудағы объектіден екіншісіне ауыстыру қабілеті. Экскурсияда- 
бүл экскурсанттардың назарын көрсетуден эңгімеге аудару арқылы, 
қызмет түрлерін ауыстыру (мысалы, объектілерді бақылау жэне 
зерттеу).

Экскурсовод назардың тез басқа жаққа аударатындығын ескеруі 
тиіс. Бүл жанданған қала көшелерінде экскурсияларды жүргізгенде 
қатысушылардың назарын үнемі көрсету объектісі болып 
табылмайтын басқа бөгде көрсету заттары (көлік, өрт немесе 
санитарлық машинаның күтпеген пайда болуы) алаңдатады. 
Алаңдатушылық эдетте, оларға назар аз болған кезінде пайда болады. 
Осындай факторлардың ықпалымен көршілердің әңгімелері, сыртқы 
шулар т.б. сияқты экскурсияға шашыраңқылық артады. Кейбір 
экскурсанттар объектіден объектіге («үшқан» («порхающее» 
внимание) назар аудару) назар аударады.
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Экскурсияның жетістігі назар аударудың шоғырына байланысты. 
Ьір топ экскурсанттарының назарын аудару эр түрлі: тақырыпқа, 
иізісандарға жэне экскуреоводтың эңгімесіне қызығу, қоршаған ортаға 
пазар аудармайды, аал басқаларды бүл алаңдатады, олардың көңіл 
бөлуіне, назарын аударуға кедергі келтіреді. Экскурсоводқа 
'жскурсанттардың экскурсияға жүмыс күні аяқталғаннан кейін келсе, 
олардың шаршауын ескеру қажет. Мүндай экскурсанттарда назары 
шашырап, назарын аудару қарқындылыгына жету қиынға согады.

Экскурсиялық эдістеме экскурсияға, оның тақырыбы мен 
мазмүнына қызығушылық экскурсия басталар алдында немесе 
жскурсоводтың кіріспе сөзінде алдын ала қалыптасуын талап етеді.

Экскурсанттардың назары бірқатар жағдайларга байланысты: 
тақырыпқа қызығушылығы, көрсету шеберліғіне, эңғіме нысанына, 
аудиторияның дайындығына жэне т.б. мазмүндылығы, қисындылығы, 
материалды берудің қызықты формасы бақылау затына жэне 
мазмүндалатын материалдарға назар аударуды сақтауға мүмкіндік 
береді.

Тэжірибе көрсеткендей, экскурсанттардың назарының 
түрақтылығы бірқатар себептерге байланысты төмендейді: эңгіме 
сапасының төмендігі - бірқалыптылығы, тілдің кедейлігі, ақпараттың 
бірізді болуы, көрсетіліммен қажетті байланыстың болмауы. 
Сонымен қатар, хабарланған ақпараттың көптігі де назар аударудың 
элсіреуіне әкеледі.

Экскурсоводтың қызметі назар аудару мэселесімен тығыз 
байланысты. Экскурсияны өткізуге дайындалганда (коммуникативтік 
(|)азаға дейін), объектілерді зерделегенде, жеке мәтінді 
қүрастырғанда, әдістемелік тэсілдер мен сөйлеу мэнерімен жүмыс 
істеғенде жэне маршрутта экскурсиялық топпен жүмыс істегенде 
коммуникативтік фаза маңызды рөл атқарады. Коммуникативтік фаза 
аудиториямен байланыс орнату, экскурсиялық материалға 
қызығушылық туғызу жэне оны экскурсия барысында қолдау, 
экскурсанттардың назарын аудару жэне психикалық қызметін 
бағыттау сияқты міндеттерді шешуді сипаттайды.

Экскурсияда психикалық проңестердің үш түрі үйлеседі: 
танымдық - сезіну, елестету, ойлау, қиялдау; эмоңионалдық - 
уайымдау; ерікті - зейінді сақтау, есте сақтау үшін күш-жігер.

Экскурсоводтың мақсаты-өткізілген экскурсияның тақырыбы мен 
негізгі мәселелеріне тыңдаушылардың қызығушылығын ояту. Бүл
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айтылғанды қабылдау психологиялық нұсқаманың көмегімен жүзеге 
асады.

Тақырыпқа қызығушылықты қалыптастыруда маңызды орынды- 
экскурсия мазмүнымен экскурсанттарды таныстыратын кіріспе 
алады. Экскурсанттардың назарының түрақтылығы кобінесе 
экскурсия қай объектіден басталатынына жэне маршруттың немен 
аяқталатынына байланысты.

«Бастапқы пункт экскурсиялық маршрутқа өтініш беруі керек 
және экскурсияның біртіндеп экскурсиялық сюжетті толық анықтауға 
болатындай етіп одан эрі дамуы, ал соңғы пункт онда бүкіл 
маршруттың экскурсиялық материалдарын қорытуға жэне бүкіл 
экскурсияның қорытындысын шығаруға болатындай етіп белгіленуі 
тиіс».

Экскурсантқа бірінші нысан ең жарқын әсер қалдыруы маңызды 
болып табылады, көру материалының тосындылығы, жаңашылдығы 
қызығушылық пен қажетті эмоцияларды тудырады. Оған 
экскурсоводтың эңгімесі, әсіресе эңгіменің басталуы қатты эсер етеді. 
Нэтижесінде экскурсиялык топта белгілі бір психологиялық коңіл 
жасалады, ол экскурсоводқа деген қарым-қатынасты жэне ол 
хабарлайтын ақпаратты анықтайды. Сондықтан да экскурсияның 
көрсетілімі жэне эңгімесін экскурсияның соңына дейін 
қатысушылардың көтеріңкі көңіл-күйін, топта ерекше 
микроклиматты сақтап қалатындай етіп үйымдастыру қажет.

Экскурсовод психологияның талаптарын ескере отырып, 
экскурсанттардың назарын аударады. Осы мақсатта ол көрсету мен 
эңгімелеудің бірқатар эдістемелік тэсілдерін қолданады. Мысалы, 
экскурсоводтың сөзіндегі үзілістер экскурсанттардың мүқият 
болуына мэжбүр етеді (топта әңгімелер тоқтатылып, назар 
экскурсоводқа аударылады). Экскурсоводтың эңгімесіне назар аудару 
әлсіреген жағдайда, ол тыңдаушылардың назарын объектіге 
ауыстырады, «көрермендер қатарын» қосады. Экскурсанттардың 
назары ескерткіштен ауытқан кезде экскурсовод қызықты мысалдар 
келтіреді, ерекше оқиғалар айтып береді. Бүл экскурсоводтың үлкен 
тәжірибесін қажет етеді жэне басқа экскурсоводтардан ерекшелігін 
көрсетеді.

Психология заңдарын білу экскурсоводқа экскурсия барысында 
топтың назарын аударуға, экскурсанттардың материалды қабылдау 
ерекшеліктерін ескеруге, іс-шараға қатысушылардың сана-сезіміне 
тиімді эсер етуге мүмкіндік береді.
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Психология экскурсанттардың жас ерекшеліктерін ескеруді талап 
етеді. Ең төмен назар аудару деңгейі 18 жастан 21 жасқа дейін, 
орташа назар - 22-25 жас аралығы, экскурсанттарга 26 жас жэне одан 
жоғары болғанда назар аудару жоғары деңгейде болады.

Экскурсанттардың назары сондай-ақ, экскурсоводтың топқа, 
орбір экскурсантқа деген қарым-қатынасымен, оның өз назары 
пясында тақырыпты жэне материалды баяндау затын, оның 
композициясын сақтай білуімен, баяндау логикасын сақтаумен, 
жскурсанттардың реакциясын ескерумен байланысты. Экскурсовод 
мдамның белсенділігі, сергектігі, жұмыс қабілеттілігі, 
қанағаттанушылық, шаршау, басымдылық жэне т.б. сияқты 
психологиялық жай-күйлерінде темперамент түрлері (сангвиник, 
(|)легматик, холерик, меланхолик) туралы түсінікке ие болуы керек. 
Жоғарыда аталғандардың барлығы экскурсоводқа экскурсанттармен 
жүмысты дұрыс үйымдастыруға мүмкіндік береді.

Психолоғтар ересектерде 18-14-11-9-5 минуттан кейін бір-бірінен 
ісейін бірін қадағалайтын назарларының басқа жаққа аударылуының 
(назар дағдарыстары) бар екенін анықтады, балалар мен жастарда бүл 
дағдарыстар 20-30% - ға жиірек. Бұл дағдарыстарды еңсеру үшін бір 
объектіде 20 минуттан артық уақыт үстамау жэне алдын ала тиісті 
белсенді әдістерді таңдау қажет, атап айтқанда:

- тақырыпқа катысы бар ерекше фактіні, эпизодты, сандарды, 
аңыздарды пайдалану;

- көрнекі құралдарды пайдалану;
- магнитофондық жазбаларды тыңдау;
- эзіл, мақал-мәтелдер, афоризмдер енгізу;
-сұрақ-жауап әдісін, эңгімелесуді, риторикалық сұрақтарды 

пайдалану; эрдайым жауапты күту: адамдар эрқашан ішкі үндеуге, 
сұрақ түйсігіне жауап береді;

адамдарға бірінші қызығушылықты қанағаттандыруға 
мүмкіндік беретін алдын-ала қарау жэне шолу, сұрақтар туындатып 
жэне жаңалықтарды білуге ниет етеді;

- ерекше өтініш жэне жақсы кеңес; «Тоқтаймыз... Қараймыз... 
Ойланамыз...» жэне басқалар.

Экскурсиялық қызметкерлердің психология негіздерін білуі 
оларға экскурсиялық үрдісті дұрыс құруға, тақырып бойынша 
ііқпаратты шебер жеткізуге, нақты аудиторияның сұраныстары мен 
мүдделерін ескеруге, экскурсанттардың эңгімеге жэне көрсетуге
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деген көзқарасын байқауға, олардың реакциясын (назар аудару, 
қызығушылық, макұлдау, сэтсіздік) жедел бағалауға көмектеседі.

Психологияны зерттеу, экскурсияны дайындау жэне өткііу 
кезінде оның элементтерін білу экскурсоводқа білім беру тұлғасыи 
меңгерудің психологиялық механизмдерінің эрекет ету 
технологиясын толық түсінуге көмектеседі. Алынған білімді сенімгс 
айналдыру экскурсиялық үрдістің негізі. Психология талаптарын 
орындау экскурсанттар тобының тақырыбы мен қүрамыныц 
ерекшеліктерін ескере отырып, таңдап алынған экскурсияларды 
жүргізудің эдістемелік тэсілдерін кәсіби пайдалануға сүйенеді. 
Экскурсияның тиімділігі экскурсоводтың психологияны қаншалықты 
меңгергеніне, психикалық үрдістердің мэнін дүрыс түсінуіне, оныц 
экскурсанттардың қызметін басқаруда осы білімдерді (назар аудару, 
ойлау, қабылдау, түсіну, есте сақтау жэне т.б.) пайдалана білуінс 
байланысты. Экскурсияның тиімділігін бағалау кезінде тек жалпы 
экскурсанттар ағымында ғана емес, сонымен катар, бір экскурсиялық 
топ шекарасында адамдар өздері үсынған материалды эр түрлі түрдс 
қабылдайтынын ескеру қажет.

10.3 Экскурсия педагогикалық және таным үрдісі ретінде

Оқыту мен тэрбиелеудің педагогикалык принциптері 
экскурсияның іргетасы болып табылады. Экскурсияларды өткізу 
барысында педагогиканың негізгі элементтерінің болуы оны 
педагогикалық үрдіс ретінде анықтауға мүмкіндік береді. 
Экскурсоводтың кэсіби шеберлігі педагогикалық шеберліктің бір түрі 
деп танылуы мүмкін, ал экскурсовод өзі педагог ретінде анықталады, 
оның міндеті - адамдарды оқыту жэне тәрбиелеу, тұлғаны, оның 
білімі мен нанымдарын қалыптастыру. Экскурсоводтың 
педагогикалық шеберлігінің маңызды бөлігі-педагогикалық техника.

Таным - ойдағы шындықты бейнелеу жэне жаңғырту үрдісі. 
Сонымен қатар бүл субъектінің (экскурсанттың) жэне объектінің 
(ескерткіштің) озара іс-қимылы, оның барысында субъект білім 
алады. Экскурсиядағы таным үрдісі мынадай сызба бойынша жүреді: 
көрнекілік - қабылдау (сезім, ұсыну) - экскурсанттардың 
ұсынымдарды алуы негізінде түсініктерді қалыптастыру.

Экскурсия таным үрдісі ретінде адамдардың заттық-сезімтал, 
практикалық іс-эрекеті болып табылады. Таным объектілері - сыртқы
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,нісм заттары - тарих жэне мэдениет, табиғат ескерткіштері, тарихи 
ирындар жэне т. б.

Таным үрдісі адамның сезім мүшелерінің объектімен 
ішііланысуынан басталады. Бақыланатын объектілерді қабылдау көру 
жоне есту сезімдері негізінде жүзеге асырылады. Олардың көмегімен 
коріністер қалыптасады. Таным үрдісі экскурсанттардың абстрактілі 
иііында жалгасады. Осы негізде олар түжырымдарга келеді, шешім 
іпыгарады. Экскурсия таным үрдісі ретінде екі бөлімнен түрады: 
1'с'іімдік таным (сезім, қабылдау, үсыну) жэне логикалық таным 
(оіілау). Аталган бөлімдер экскурсияның негізі болып табылады.

Сезім - бүл сезім бейнесі, адам миының заттар мен 
күбылыстардың жеке қасиеттерін бейнелеудің психикалық үрдісі. 
( 'сзімдер адамның санасында заттар мен қүбылыстардың өлшемдері, 
пішіні, дыбысы, температурасы, иісі, жылдамдыгы, қаттылығы, 
иуырлығы жэне т.б. сияқты қасиеттері мен сапасын көрсетуге 
мүмкіндік береді.

Қабылдау объектінің сезім мүшелеріне эсер ету нәтижесі болып 
гибылады жэне ол сезімге қарағанда қиын жэне бірнеше сезім 
иегізінде қүралған. Олардың эрқайсысы заттың, қүбылыстың, 
оқиғалардың жеке қасиетін бейнелейді. Сезім жиынтығы-қабылдау 
дсп аталады.

Экскурсияны қабылдау - объектінің жэне ауызша ақпараттың 
жскурсанттың сезімдері органдарына әсер ету нэтижесі. Қабылдау- 
коретін, еститін, сезінетін, дэмділік жэне иіс сезетін болып бөлінеді. 
Орбір түрді қабылдаудың негіздері болып, сезімнің тиісті түрлері 
(көру, есту, сезіну) алынады. Адамның танымындағы қоршаған 
ортаны ең жақсы тануы көру арқылы қабылдауы болып табылады.

Экскурсиялар үшін түсінетін материалды терең қабылдауға 
ықпал ететін назар аударудың жэне уайымның бірлігі міндетті болып 
табылады. Экскурсовод міндеттерінің бірі экскурсанттарға 
объектілерді қабылдауға, ескерткіштердің белгілі бір бөлшектері мен 
ерекшеліктерін бақылауға нүсқаулар беру болып табылады. 
і Іұсқауларлар экскурсоводтың эңгімесіндегі оқиғаларды, фактілерді 
есте сақтауға бағытталуы мүмкін, экскурсанттардың ойлауын 
ынталандыратын нұсқаулар да маңызды болып табылады.

Тиімділікті арттыру үрдісіндегі нүсқаулардың мэнін асыра 
бағалау қиын, нұсқаулар тұлғаның белсенділігінің психологиялық 
негізі болып табылады. Олар әңгіме мазмұнына немесе оның 
үйымдастырушылық нұсқауларына кіріп, экскурсанттың
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экскурсиялық объектіге қатысты қызметінің тұрақты мақсатты 
сипатын (бақылау, зерттеу) қамтамасыз етеді.

Экскурсиялық үрдіске байланыеты «нүсқаулар» ұғымып 
қарастыра отырып, біз эрбір нүсқаудың қысқа мерзімділігіи ескеремі і 
(нақты бір экскурсияның шекарасында). Жекелеген жағдайлардп 
экскурсоводты нұсқаулары экскурсанттардың мінез-құлқынди 
(табиғатқа, мэдениет ескерткіштеріие жэне т.б. қатысты) көріпіі' 
табады.

Экскурсиялық объектілерді бақылай отырып, экскурсанттар теи 
жекелеген сыртқы жақтарын ғана емес, оның мөлшері, түсі, пішіпі, 
орналасу орны сияқты қасиеттерін да ажыратады, экскурсоводтың 
түсіндірмесіне сүйене отырып, көрсету эдістемесі неғізінде ол;ір 
санада көрсетілген қасиеттердің жиынтығын қабылдайды. Бұл жалпы 
нысанды дұрыс қабылдауға мүмкіндік береді.

Экскурсияны дайындау жэне өткізу кезінде мыналарды ескеру 
қажет: адамның өткен тэжірибесі; экскурсанттың психикалық 
ерекшеліктеріне байланысты қабылдаудың белсенді сипаты, оның 
көңіл-күйі; қабылдаудың іріктелуі (объектіні басқалардан бөлу, 
сондай-ақ объектіде қажетті бөлшектерді бөлу); қабылдаудың 
ұғынуы; қабылдаудың экскурсанттың өмірлік тэжірибесіне, оныц 
практикалық дағдыларын білуіне тәуелділігі; қабылдаудың 
тұтастығы; құрылымдылығы (объектінің эр түрлі бөлшектері мен 
қасиеттерін қабылдаудағы көрініс).

Экскурсиялық материалды қабылдау психикалық үрдістердің үш 
түрінің үйлееуіне негізделген: танымдық (сезім, елестету, ойлау, 
қиял); эмоңиялық (уайымдау); ерік (зейінді сақтау үшін күш салу, 
жад жұмысын жандандыру). Бүл үрдістер өзара байланысты. 
Олардың тиімділігі жеке адамның сыртқы әсерімен, оның 
психикалық жай-күйімен анықталады.

Ғалым-экскурсоводтар байқалатын объектілерге деген 
қызығушылық сияқты қабылдауды қарқындату факторына көп көңіл 
бөлді. «Қабылдау қарқындылығы қабылдау объектісіне 
қызығушылық дэрежесімен анықталады. Психологтарға 
қызығушылықтың болмауы фактісінің болуы мен белсенділік, 
адамның ол үшін мүлдем жаңа, белгісіз құбылыстарға деген 
қызығушылығының барлығы белгілі. Қызығушылық өзіне белгілі бір 
нәрсе қызығуды тудырады».

Экскурсиялық әдістеме материалды қабылдауды белсендірудің 
түрлі тәсілдерін қолданады. Экскурсияға қатысушылар қадағалайтын



пні.сктіні (қалалық алаңдағы ескерткішті, мұражайдағы картиналарды 
һ.ніе т. б.) тану үрдісі қабылдаудың бастауы болып табылады. 
Жскурсанттар объектінің белгілі фотосуреттері, репродукциялары, 

і ішаттамалары арқылы тани бастайды. Нысанды тани отырып, 
жокурсант озінің зердесін көмекке шақырады. Ол бүл ескерткішті 
кпіідан көргенін есіне түсіреді. Оның санасында репродукциядағы, 
фотосуреттегі, суреттегі (бейнелі корнекілік) бейнесі бойынша 
жачылған объектінің бейнесі түпнүсқаның объективті бейнеленуімен 
( габиғи көрнекілік) алмастырылады. Оны білудің неғізі-салыстыру, 
жадыда сақталған ақпаратпен қолма-қол қабылданған ақпаратты 
еалыстыру жасалады.

Қабылдауды белсендіруде әңгіменің эр түрлі түрлері үлкен рөл 
атқарады. Олардың бірі - материалды проблемалық баяндау: 
нсскурсовод шешімді талап ететін сүрақ қояды жэне экскурсанттарды 
қажетті жауап іздеуге тартады. Қабылдаудың тағы бір тэсілі-эңғімеде 
монологтан диалогқа өту. Экскурсанттар алдында сүрақтар 
қойылады. Экскурсанттар өз білімдерін пайдалана отырып, 
жскурсоводтың хабарламаларымен салыстыра отырып, осы 
оүрақтарға жауап іздейді. Материалды қабылдауда экскурсиялық 
і опта психологиялық климат маңызды орын алады. Психологиялық 
климат деп үжымның басым жэне салыстырмалы түрақты көңіл- 
күйін түсінеді. Мүндай климаттың белгілері оптимизм, өміршеңдік, 
■жскурсанттардың қызығушылығы болып табылады.

10.4 Экскурсиядағы қабылдау сезімі

Таным үрдісінде жад маңызды рөл атқарады, ол қабылдаудың 
маңызды арнасы. Жады-ақпаратты есте сақтау қабілеті бар жүйке 
жүйесінің қасиеттерінің бірі. Экскурсанттың көргені мен естігендері, 
ол не туралы ойлағаны, көру жэне есту ақпараттарын алуы, оның 
жадында қалады. Жадтың негізгі үрдістері есте сақтау, сақтау, еске 
түсіру, тану.

Жадтың түрлері: еркін жэне еріксіз, тікелей жэне жанама, қысқа 
мерзімді және үзақ мерзімді.

Есте сақтаудың ерекше түрлері: қозғалыс (моторлы), эмоциялық, 
бейнелі жэне ауызша-логикалық.

Бейнелі жадының типі-кору, есту, сезіну, иіс сезу жэне дәмділік. 
Экскурсияга материалды қабылдау неғізінен көру (көрсету), есту
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(әңгіме) жадымен байланысты жэне материалды ойда есте сақтііу 
негізінде құрылған. Тақырыпты аша отырып, экскурсанттар жадыньт 
жеке ерекшеліктерін ескеруі керек. Экскурсиялық материалды есіс 
сақтауда көру - есту жады бар адамдар үлкен тиімділікке қол 
жеткізеді. Материалды баяндай отырып, экскурсовод ең алдымсп 
ұзақ мерзімді бейнелі жады мен онда сақталатын ақпараттм 
пайдалана отырып, экскурсанттардың көру жадына сүйенеді. Ол 
экскурсанттардың эртүрлі топтарын сипаттайтып
айырмашылықтарды ескереді.

Ақыл-ойы дамыған адамдар (ойлау қабілеті) ақпаратты жақсі.і 
меңгереді. Ақыл-ойы дамымаған адамдардың, жады әлсіз, олар 
материалды «толық, жан-жақты» түсіндіруді қажет етеді - егжеіі- 
тегжейлі түсіндірулер, қайталау, экскурсантқа кең түсінік береді.

Экскурсовод үшін экскурсант қабылдаған ақпараттар бірігіп жәнс 
жүйеленуі маңызды. Содан кейін ол жадта сақталады жэне жады ескс 
түсірілуі мүмкін. Бүл үдерістердің табысы материалдың қаншалықтм 
мағынасына, оның маңыздылығы дәрежесіне, экскурсовод беретіп 
нүсқауларға байланысты.

10.5 Экскурсиядағы көрініс, оның ролі. Жеке және жалпы, 
нақты және дерексіз түсініктер

Сезім мен қабылдаумен салыстырғанда корініс көп қорытуды 
қамтиды. Экскурсанттар коріністі қазіргі сэттегі көз алдындағыны 
бақылауымен ғана айқындалмайды. Көрініс қойылымдар 
экскурсанттардың олардың санасында бүрын түсірілген бейнелерін 
қазір салыстырып, зат туралы шынайы ақпарат алуға мүмкіндік 
береді. Алайда, көрініс объектінің ішкі байланыстарын ашып 
көрсетпейді. Көрініс - бұл « ...адамның сезім мүшелеріне эсер ететін 
заттардың бейнесі, осы заттар мен құбылыстар болмаған кезде адам 
мидағы сақталған іздер бойынша қалпына келтірілген, сондай - ақ 
өнімді қиял күштерімен құрылған сурет... Көрініс екі формада 
жүргізіледі - еске түсіру жэне қиял. Егер қабылдау тек осы үғымға 
ғана қатысты болса, онда корініс бір мезгілде қазіргі уақыт моментіне 
де жэне өткенге де қатысты болады».

Көріністер ойлаумен байланысты, олар сезімтал және логикалық 
таным арасындағы аралық байланыстырушы буын болып табылады. 
Коріністердің рәлі маңызды, себебі экскурсияның негізі экскурсия



іифі.ісында экскурсанттар талқылайтын, ой қорытатын, 
пііс ірагиялайтын, бір ойдан екінші жаңасы пайда болатын үрдіс 
Полып табылады.

Ойлау үрдісінде экскурсант салыстырады, талдайды жэне 
і інітездейді. Ойлау экскурсиялық объектілердің жэне адамдардың 
і шіасындағы өмірлік қүбылыстардың тікелей көрінісі болып 
шПылмайды. Ойлау - күрделі үрдіс, «бүл объектілер арасындағы 
і лрым-қатынасты анықтауға бағытталған ақыл-ой эрекеті». Бүл адам 
ііиіымының жоғары сатысы. Ойлау адамға танымның сезімтал 
і ,і і ысында қабылданбайтын объектілер, олардың қасиеттері мен 
ісіпынастары туралы білім алуға мүмкіндік береді. Сезімтал таным 
.щамга қоршаған ортаның сыртқы көрінісін береді. Ойлау табиғат 
жоне қоғамдық өмір заңдарын тануға мүмкіндік береді. Ойлау- 
жалпыланған бейнелеу үрдісі, заттар мен шындық қүбылыстары 
прасындағы елеулі байланыстар мен қатынастарды орнату.

Ойлаудың нәтижесі-түсініктерді қалыптастыру. ¥ғы м  экскурсия 
маршрутына кіретін немесе экскурсанттар бүрын байқаған басқа 
объектілерден байқалатын объектіні ерекшелейтін жалпы маңызды 
бслгілер туралы пайымдаулар жиынтығы болып табылады.
' )кскурсияда түсінік-бүл объектіні немесе қүбылысты тану нәтижесі, 
бұл қоршаған ортаны ойлауды көрінісінің түрі.

Экскурсоводтың эңғімесіндегі түсінік нақты зат немесе 
қүбылысқа, оның басқа заттармен немесе қүбылыстармен 
байланысына қатысты бірдеңе бекітетін ой формасын алады. 
Ллынған түсініктер одан эрі ойлау жэне ақыл-ой сияқты формаларда 
дамиды.

Экскурсиялық тэжірибеде ғылыми таным әдісі болып табылатын 
үқсастықты (аналогияны) кеңінен қолданады. ¥қсастықты колдана
0 і ырып, экскурсовод үқсас белгілерді, екі немесе бірнеше объектінің 
Ослгілерін салыстырады жэне осының негізінде басқа объектілердің 
бір-бірімен ұқсастығы туралы қорытынды жасайды. Аналогия
1 абиғи-ғылыми экскурсияларда табиғат құбылыстарын жақсы 
түсінуге мүмкіндік береді.

Объектілерді көрсету кезінде ұқсастық әдісін пайдаланбас бұрын, 
олардың ұқсас элементтерін алдын ала анықтау керек. Аналогия эдісі 
лртүрлі ассоциацияларды (қауымдастықтарды) пайдалануды 
ісоздейді. К. Д. Ушинский қауымдастықтарды ұқсастықтары, уақыт 
тэртібі, орын бірлігі бойынша бөледі. Керісінше, қауымдастықтардың 
мэнін атап корсете отырып, ұлы педагог былай деп жазды: «... қандай
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да бір көріністің ерекшеліктерін, оның басқа көрініспен қарамп 
қарсылығы сияқты түсінбеді - ақ дақ қара фонда, қара - ақ фои/ы 
ашық ойылады». Көптеген қүбылыстар мен заттармен кездесулср.п 
адамның санасында белгілі бір қауымдастықтар пайда болады: ыеп.и 
туралы түсінік суық туралы түсінік туғызады; Жарық туралы түсіпп 
қараңғылық туралы түсінік.

Экскурсиялық әдістеме педагогикадан алынған оқыту эдістерііп 
сүйенеді: сөздік, көрнекілік және практикалық. Экскурсоводтыи 
эңгімесінде сөз эдістері қолданылады: материалды ауызша баяндяү, 
эңгімелесу, түсіндіру, қандай да бір дереккөздің мазмүнын қайіи 
баяндау, түсінікпен оку. Көрсетілімнің едэуір бөлігінде көрпсы 
эдістер қолданылады: зерттелетін объектілерді заттай немесе бейнөдс 
көрсету; практикалық әдістер «экскурсанттардың материалды 
меңгеруден өз бетінше жүмыс істеуі, объектілерді жэне т. б. қарау. 
Бүрын айтылғандай, экскурсияның тиімділік дәрежесі гек 
экскурсоводқа ғана емес, сонымен қатар, экскурсанттарға да, 
олардың білімді меңгеру үрдісіие қатысу белсенділігіне дс 
байланысты. Сондықтан экскурсиялық эдістеме белсенді эдістергс 
(ең алдымен бақылау әдісіне) сүйенеді. Бақылау зерттеудің баетапқы 
сатысы болып табылады, ол қажетті нақты материалды жинақтауга 
мүмкіндік береді, заттар мен қүбылыстарды саналы түрде қабылдауга 
ықпал етеді.

10.6 Экскурсияның идеялогиялық тәрбие жәие танымдық
қызметтері

Педагогикалық үрдіс ретінде экскурсия түлғаның дамуына жап- 
жақты ықпал ету, қоғамның саналы жэне белсенді мүшелеріи 
дайындау мақсатын көздейді. Ж аңа білім алу үрдісі қазіргі уақытта 
жоспарлы жэне реттеліп жүргізіледі. Оқыту эртүрлі жүйелер меп 
мекемелерде жүргізіледі, оның бірі туристік-экскурсиялық фирма 
болуы мүмкін. Экскурсия көбінесе жекеленген болады, мысалы, 
мұражайлардағы туристер үшін, немесе өзінің басты ерекшелігі - 
көрнекілігінің арқасында тэрбие үдерісіне звено ретінде қосылады. 
Педагогика (грек тілінен - тәрбие) адам тэрбиесінің мэнін, мақсатын, 
міндеттері мен заңдылықтарыи, оның қоғамдағы рөлін және білім 
беру мен оқыту үрдісінің өзін ашатын ғылым болып табылады. Оның 
бір саласы мәдени-ағарту жұмыстарымен айналысады.
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’ )кскурсияда білімді хабарлайтын экскурсовод жэне оларды 
мгңгоретін экскурсанттар екі жақты өзара әрекет етеді. Осы екі 
іираптың өзара эрекеттесуі жэне педагогикалық үрдісті білдіреді. 
•кскурсовод белсенді рөл атқарады. Оның сыртқы белсенділігі қатты 

і оіілеуде, мимикада жэне қимылда көрінеді. Ішкі белсенділігі - 
иидыңғы (материалды, эдістемені зерттеу, жеке мэтіндерді 
күрастыру), сондай-ақ қазір болып жатқан іс-шаралардың (әңгімедің 
іігымдағы жоспарын құру, ойлану, қалай айтуға болады, топтың 
міпез-құлқын талдау жэне оған барабар реакңия) ой қызметінде 
корінеді. Экскурсанттарда көбіне ішкі белсенділік болады. Олар 
.щгіме тыңдай отырып, объектілерді, тезистер мен дәлелдерді қарап, 
іалдай отырып, жаңа білімді өздерімен салыстырады. Кейде ішкі 
оіілау қызметі Сыртқы-репликада, мэселелерде, мимикада корінеді. 
' )кскурсия барысында тыңдаушылардың бұл белсенділігі жоғары 
болуы үшін жүргізуші тақырыпқа қызығушылық танытып, басқаша 
нйтқанда, тыңдаушылардың назарын ұйымдастыруға қол жеткізуі 
тиіс.

Экскурсовод жұмысының ерекшеліғі-жағдайлар оны эртүрлі 
гоптармен жұмыс істеуғе дайын болуға мэжбүр етеді, сонымен қатар, 
мэтінді, сондай-ақ педағогикалық, әдістемелік тэсілдерді де 
гүрлендіру қажет. Осы тұрғыдан тұрақты контингенті бар мектеп 
пемесе университет оқытушысының жұмысы оңайырақ.

Қызығушылық-адамның өмірлік маңыздылығы мен эмоңиялық 
тартымдылығы салдарынан қандай да бір объектіғе белсенді 
танымдық бағыты. Қызығушылық-тек адамдар үшін ғана емес, 
жануарлар үшін де, сонымен қатар, эволюңиямен дамыған, элемді 
гануға, тэжірибе алуға және, сайып келгенде, түрдің сақталуы мен 
оркендеуіне қызмет ететін маңызы бар қасиет. Егер ата- 
бабаларымыздың жаңалығына қызығушылық болмаса, онда 
экскурсия ғана емес, сонымен қатар, адам мәдениеті мен жалпы қоғам 
да болмас еді. Белгілі шындықты қайталауға болмайды, 
тыңдаушылардың таным көкжиегін тек қана жаңа мәліметтерді ғана 
емес, тіпті таныс мэселеде жарқын, жаңа жақтарын тауып, олардың 
эмоңиялары мен бейнелі сөздерін бояй отырып, ашу қажет.

Педагогика таным заңдары негізінде оқыту міндеттерін шешудің 
жүйелілігін көрсететін төрт неғізгі қүраушыны ұсынады:

1. Құрылымдық құраушы. Ол нақты мақсат негізінде экскурсия 
жасау үшін қызмет етеді. Бұл ретте оның басты мазмұнын 
анықтайды, яғни таным заңдарын, атап айтқанда, логиканы есепке
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ала отырып, тақырыптар немесе кіші мәтіндер, яғни тақырыптар 
дэйекті жэне дэлелді болуы тиіс. Сондай-ақ іс-эрекет жоспары 
құрылады: эдістемелік тэсілдерді, соның ішінде тапсырмаларды 
қабылдау, әңгімені қабылдау, қимыл жэне т.б. ретінде қабылдау мем 
ойлауды жандандыру үшін де таңдайды. Оларды алдын али 
ойластыру жэне олар қолайлы болатын уақытты анықтау керек.

2. Үйымдастыру кұраушысы. Ол ақпаратты жинау жэне жинақтау 
үрдісінде тікелей үйымдастыруды, сондай-ақ экскурсоводтың өзін дс, 
оның тыңдаушыларын да эр түрлі қызметті қамтиды. Бүл қүраушы 
біріншіні іс жүзінде іске асырушы болып табылады. Экскурсоводта 
ұйымдастырушылық дағдылары болуы тиіс, ол, әрине, тәжірибемеп 
келеді (өмірлік, педагогикалық, басқарушылық). Бірақ кәсіби 
тэжірибені жинақтау жылдам болу үшін, алдыңғы жүмысты мұқият, 
сыни тұрғыдан талдау, қателерді анықтау, оң жақтарды бекіту, 
арнайы әдебиеттер мен тәжірибелі эріптестерден үйрену қажет.

3. Танымдық құраушы. Бұл компоненттің ең маңызды фазасы 
адал, мүмкін болатын эр түрлі жағдайларды қамтитын, бірінші 
экскурсияны дайындау болып табылады. Сонда барлық келесі 
экскурсиялардың сапасы жоғары болады және танымдық күраушы 
соншалықты маңызды болмайды.

4. Коммуникативтік кұраушы. Алдыңғы үш қүраушының жоғары 
сапасы кезінде екі тараптың мейірімдігін білдіретін топпен қарым- 
қатынас орнату оңай. Бірінші кездесуді сэті, епті ұйымдастыру жэне 
өткізу маңызды. Тақырыпқа қызығушылығы, дағдыға көтерілу 
қабілеті, эмоңионалдық, ұқыпты сыртқы түрі, шешендік өнер, яғни 
педагогтың кәсіби шеберлігін қүрайтын барлық нэрсе 
тыңдаушыларда оң реакңия туғызады. Бұл жағдайды үнемі қолдап 
жэне дамыту керека,. Экскурсоводтың іс-эрекеті тыңдаушылардың 
қүрамына байланысты. Экскурсияға жиі «уақытты өлтіру» немесе іс- 
шараның міндетті қатысушылары, әсіресе жас ерекшеліктерінің 
салдарынан аса сыни жэне өзіне сенімді жасөспірім ретінде келу үшін 
кездейсоқ түседі. Мұндай жағдай жетекші ерекше ерекшеліктен жэне 
ішкі шоғырланудан талап етеді. Жаңа материалды проблемалық 
баяндау жэне сенімді, қатты басқару қажет. Экскурсанттар 
дайындаған эдеби экскурсияға - әдебиет мұғалімдері немесе эдебиет 
институтының студенттері жиі келеді. Олардың саналы таңдап 
алынған тақырыпқа түрақты қызығушылығы бар, сондықтан да бұл 
жерде жалпы белгілі тыңдаушыларға сүрақтар баяндау кезінде алдын 
ала ойластырылған тәсілдер қажет емес. Мұндай жағдайларға жеке
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мотінмен салыстырғанда бақылау мэтінінің ақпараттық артық болуы, 
сондай-ақ экскурсоводтардың дербес жэне секцияның құрамында 
(ісүмысы есептелген.

Экскурсия жүргізушіні педагог ретінде оқыту бірнеше бағыт 
оойынша жүргізіледі:

- теориялық. Жалпы білім беру, арнайы жэне педагогикалық 
іюидерді оқытуды қамтиды. Жалпы білім беру пэндерін оқу мектепте 
бисталып, ЖОО-да жалғасады, бірақ бүл қол жеткен деңгейге 
қшіағаттануға болатынын білдірмейді. Адам жадының бүрынғы 
білімін уақыт өте келе үмытуға қасиеті бар, сондықтан оларды кейде 
жацарту керек. Балалары бар экскурсоводтар ғылым негіздерін 
балалармен кейде бірнеше рет қайталайтындай артықшылықтарға ие.
І.асқалармен арнайы айналысу керек, өйткені экскурсанттар ғылым 
иегіздеріне немесе маңызды тарихи фактіге қатысты экскурсоводтың 
иузынан қандай да бір «ляпты» ести отырып, одан эрі өзі жазған 
тақырыпқа ирониямен қарайды. Бүл эсіресе балалар мен 
жасөспірімдерге қатысты, онда бэрін білуі тиіс мүғалімдер көреді. 
Сонымен қатар, мәдениет пен өнер, ғылым мен техника саласындағы 
соңғы жетістіктерден хабардар болу өте маңызды. Осындай білім іс- 
шараға тереңдік пен ендік береді, жарқын, күтпеғен бейнелер мен 
салыстыруларға үлкен мүмкіндік береді.

Арнайы пәндерді білу тақырыптық экскурсняларды өткізуге 
мүмкіндік береді. Олардың такырыптар бойынша жіктелуі бүл үшін 
қажетті білім шеңберін көрсетеді. Халық саны едәуір жэне туристер 
ағыны бар үлкен қалаларда экскурсоводтар эдетте тар тақырып 
бойынша, өз біліміне, күмарлығына жэне бүрынғы жүмыс 
тәжірибесіне сэйкес маманданады. Олай болмаған жағдайда білімнің 
түрлі салалары заңдары мен үғымдарын терең зерделеу бойынша 
үлкен жэне тұрақты жұмыс талап етіледі. Педагогика жэне 
психология білімі осы тақырыптың материалын жэне өзінің де 
тыңдаушыларының қызметін дұрыс ұйымдастыруға, олардың үнемі 
назар аударуына жэне нәтижесінде қойылған мақсаттарға қол 
жеткізуғе көмектеседі. Осы ғылымдар негізінде экскурсия өткізудің 
нақты тәсілдері мен тэсілдерін, оны жақсарту тәсілдерін, сондай-ақ өз 
жэне эріптестерінің жүмысын талдау тәсілдерін анықтайтын эдістеме 
эзірленеді.

- практикалық. Экскурсияны откізуге қатысты практикалық 
мәселелерді қарастыру кіреді. Практиканы экскурсоводтың оқыту 
нысаны ретінде алдын ала құрамдас жэне негізгі болып бөлінеді.

147



Олардың біріншісі-оқу жэне атаудан анық, өз бетінше жүмыс істеу 
алдында. Ол тәжірибелі тэлімгерлердің, эдіскерлердің жетекшілігімеп 
өтеді. Бастауыш меңгеруде материал экскурсиялар мен тэсілдері 
қолданады. Содан кейін талдау үйьгмдастырылады, оның барысында 
мазмүны, откізу әдістемесі, топпен байланыс жасалады, бүл 
практикантқа өз жүмысының барлық жақтарын жақсартуга 
көмектеседі. Негізгі тэжірибе - бүл өз мамандығы бойынша әдеттегі 
түрақты жүмыс, ой елегінен тэжірибе жинақтау. Бүл ретте барлык, 
бағалы және қызықты қарулануга алынады жэне артық жэне сәтсіч 
жойылады. Негізгі практикада ең бастысы-адамдармен, топтардыц 
эртүрлі қүрамдарымен жүмыс істеу дагдыларын меңгеру, жаңа білім 
алу. ¥йымдастырылған оқыту оқу сабақтарындағы көптегем 
мэселелерді қарауға, жаңадан бастағандардың қателіктерім 
болдырмауға, жанжалды жағдайларды шешу бойынша тәжірибені 
талдауға мүмкіндік береді: көліктің кешігуі немесе сынуы,
салғырттығы, объектіні алып тастау (жөндеу, жолды жабу).

Экскурсияны дайындау жэне өткізу кезінде оның идеясы меп 
тақырыбын тыңдаушылардың санасына жеткізу үшін логика 
заңдарының талаптарын сақтау қажет. Экскурсияларға қатысу іс- 
шараларға қатысушылардың логикалық ойлауын қалыптастыруға 
ықпал етуі тиіс. Экскурсияны дайындау жэне өткізу бойынша 
экскурсоводтың жүмысы логика заңдары мен талаптарын ескере 
отырып жүргізіледі, экскурсоводтың озін логикалық ойлауға 
мәжбүрлейді.

Экскурсиялық проңесті үйымдастырушылардың қателігі 
объектілерді пайдалану арқылы экскурсоводтардың кеңістіктік ой- 
пікірлерімен кору дэлелдерін ауыстыру болып табылады.

Логика заңдары мен талаптарын білу, экскурсияны дайындау 
жэне өткізу барысында оларды шебер қолдану экскурсиялық 
процестің тиімділігінің негізі болып табылады. Экскурсиядағы 
логикалық үйлесім жэне хронологиялылық-экскурсиялық 
материалды қабылдаудың маңызды шарттары.

Тепе-теңдік заңы қарастырылып отырған объектіге 
қолданылатын үғымдардың қатаң сэйкестігін талап етеді, бүл 
пікірлердің анық еместігін болдырмауға мүмкіндік береді.

Қарама-қайшылық заңы екі пікірді айтады, олардың біреуі объект 
туралы бір нәрсе айтады, ал екіншісі бірдей теріске шығарылмайды, 
бір мезгілде шынайы бола алмайды. Бүл заңның бүзылуы
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нсскурсанттардың түсінбеуіне, олардың іс-шараға деген 
қызығушылығын жоғалтуға экеп соғады.

Жеткілікті негіздің Заңы бекітудің дэлелдігін растауды талап 
етеді. Бұл назарды шоғырландырудың, топтың ойлауын 
белсендірудің маңызды құралы болып табылады, өйткені ойлау 
(иірысын сын тұрғысынан қабылдауды, оның логикалық мэнін 
і үсінуді көздейді. Осы заңдарды пайдалана отырып, біз материалды 
Паяндауда дэйектілікке, ой сабақтастығына, пайымдаулардың өзара 
(іайланысына жэне қарама-қайшылықтың жоқтығына қол жеткіземіз.
І.үл ретте экскурсияның сапасын жақсартатын дұрыс компознциясы 
қүрылады. Бірақ іс-шараны ғылыми баяндамаға айналдырудың да 
қажеті жоқ. Уақыт жетіспеген жағдайда экскурсовод эрдайым 
логикалық ойдың барлық барысын көрсете алмайды (жэне эрдайым 
қажет емес). Материалды тек қана принциппен жэне жалпы 
сипаттармен баяндау ғылыми дәлелдеменің барысын қайталайды, 
о і і ы ң  кейбір бөліктерін сипаттайды.

Дэлел үш элементтен тұрады: тезис, яғни объект көрсеткіші мен 
ол туралы эңгіме кезінде ақиқаттығы дэлелденетін ережелер; 
аптитезис, яғни тезисті растауда келтірілген пайымдаулар мен 
(|>актілер; талқылау арқылы алғашқы екі элемент арасындағы 
логикалық байланысты көрсететін демонстраңиялар.

Аргументтерге бірнеше талаптар қойылады:
Біріншісі-дәлелдер шынайы, дэлелденген жэне күмәнсіз болуы 

ісерек. Егер әңгімеде күмэнді дэлел болса, онда ол тезис дэлелінің 
барлық барысына қауіп төндіреді. Жиі дэлел ретінде дәйексөз 
қолданылады, жэне тыңдаушылардың көзінде дереккөздің беделі 
жоғары болған сайын, оның әрекеті соғұрлым күшті. Сондықтан 
индексті ғылыми дереккөздерге, көрген адамдардың, мәдениет 
қайраткерлерінің пікірлеріне сүйенген жөн.

Екіншісі-дэлелдер бір-біріне қайшы келмеуі тиіс. Бүл талап 
тақырыпқа нақты шындықты бағалауда қарама-қайшылықтар 
болмайтынын білдірмейді, мысалы, қандай да бір мәселе туралы екі 
галымның қарама-қарсы көзқарастары келтіріледі. Ғылыми білім 
догма емес, соңғы инстанцияның абсолютті шын екендіғін есте 
сақтау керек. Ғылым философия заңдарына сэйкес дамиды, мысалы, 
терістеу немесе теорияны практикаға тексеру.

Үшінші-арғументтер тезисті дәлелдеу үшін жеткілікті болуы тніс, 
бірақ сонымен бірғе олардың артық болуына жол беруге болмайды,

149



өйткені ол топтың белсенділігін томендетеді, олардың шаршауып 
тудырады және дұрыс ақыл-ойдың жасалуына кедергі жасайды.

Төртіншіден, осы топты түсінуге болатын дәлелдерді таңдау 
маңызды. Сондықтан оның әлеуметтік - психологиялық 
ерекшеліктерін ескеру қажет: жасы, білім деңгейі, мамандыгы жэне 
т. б.

Логикада дәлелдерді көрсетудің үш әдісі қарастырылады. Керек 
қолдана бүкіл арсенал тэсілдерін негіздеу жэне сол немесе озге дс 
ережелер.

Бірінші әдіс-дедукция. Бүл эдісті қолдана отырып, экскурсовод 
қүбылысты белгілі ереже негізінде қарастырады жэне талданатыи 
күбылысқа қатысты қорытынды жасайды. Белгілі ереже ретінде 
ғылым мен қоғамның заңдары, айқын шындық болуы мүмкіп. 
Мысалы, «Денсаулық - халықтың байлығы» экскурсиясында 
денсаулық қүндылығы, оны қорғау бойынша жалпы мемлекеттік 
міндет туралы жалпы ережеге сүйене отырып, Алматы қаласы 
жағдайында осы міндетті шешуді ашатын нақты материалды талдауға 
көшу керек. Табиғи рекреациялық ортаны, шипажайлар ғимаратым 
көрсете отырып, Іле Алатауының табиғи жағдайларының пайдалы 
әсері туралы, сауықтыру орындарын қазіргі заманғы жабдықтармен 
жабдықтау туралы айтып, экскурсовод қоғамның өз азаматтарыныц 
денсаулығына қамқорлық жасайтынын дэлелдейді.

Дедукция дидактиканың маңызды қағидаттарының бірін жүзеге 
асырады-теориядан практикаға, жалпыдан жеке адамға дейін, белгілі 
жалпы үғымдарға негізделе отырып, экскурсанттарға нақты өмірлік 
фактілер туралы білім алуға көмектеседі. Дедуктивтік эдісті қолдану 
кезінде бастапқы жалпы жағдайды нақты анықтау жэне объектінің 
немесе қүбылыстың негізгі белгілерін анық сипаттау қажет. Дедукция 
топтың дерексіз білімін іс жүзінде жүзеге асыруға мүмкіндік береді, 
сондықтан бүл әдіс топтың білім деңгейі жоғары болған сайын жиі 
қолданылады. Екінші әдіс-тану қозғалысын білдіретін индукция. 
Экскурсовод қандай да бір факт туралы айтып, адамдарды оған 
ойлануға мәжбүрлейді. Егер осыдан кейін бірінші байланысты тағы 
екі - үш дерек келтірілсе, онда топтың ойлары ойластырылған 
бағытта жүретініне сенімді болуға болады. Әсіресе өз жасына 
байланысты тэжірибесі, теориялық білімі жоқ балалармен жүмыс 
істеу кезінде жақсы индуктивті эдіс. Бүл ретте экскурсовод алдын ала 
таңдалған сүрақтарды қоя отырып, эңгіме әдісін пайдаланады, 
балалардың ойлауын белсендіреді жэне оларды дәлелденген тезистің
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і үжырымына келтіреді. Индукция эдісінің тәрбиелік мэні дедуктивке 
қарағанда жоғары, өйткені индукция экекуреанттарды ғылыми ойлау 
іэсілдеріне үйретеді. Сондықтан тыңдаушыларды дұрыс шығаруға 
іжелетін фактілерді жэне белсендіретін мэселелерді іріктеуді ерекше 
пазар талап етеді. Бүл таңдау сіздің тезисіңіздің шынайылығын 
ийқын, бір мэнді, заңды түрде көрсетуі маңызды. Аргументтер мен 
мысалдар саны тиісті ақыл-ойды жасау үшін жеткілікті болуы керек. 
<)л үшін 1-2 дэлел жетіспейді, 3-4 өткізу керек. Олардың нақты саны 
пақтылыққа, жарықтыққа, дэлелдемеге, баяндауға қажетті уақытқа 
(кійланысты. Фактілер үзбелі емес, еркін, бірақ мақсаттармен сэйкес, 
эр түрлі шындыққа байланысты болуы тиіс. Демонстрацияның 
индуктивті эдісінің соңында экскурсанттар дәлелденген адамның 
мағынасын білдірғеннен кейін, тезисті анық жэне дэл 
түжырымдағаннан кейін ұмытуға болмайды.

Логикалық дэлелдемелердің үшінші эдісі-бүл қандай да бір 
объектіні қараудан алынған білім аз зерттелген, елеулі қасиеттері мен 
қасиеттері бойынша үқсас объектіге көшірілетін ақыл-ой оқиғасын 
білдіретін үқеастық. Бүл ретте, егер екі объект кейбір қатынастарда 
үқсас болса, онда олар басқа қатынастарда да үқсас болуы мүмкін. 
Орипе, ғылымда ұқсастықты осы гппотезаны дәлелдеу жэне тэжірибе 
гексеру керек. Әдісті анықтаудан оны қолданудың бірнеше 
ережелерін шығаруға болады. Индукңия жэне дедукция эдісімен 
салыстыра отырып, дэлелдемелер үшін көптеген фактілерді талап 
етеді, егер объект туралы баяндалеа, қорытынды әлі алынбаған 
оқиғалар туралы жеткілікті материал жиналмаған жағдайда аналоғия 
эдісі қолданылады. Мысалы, аналогия әдісі жаңа құрылғы туралы 
эрекет пен эңғімеде жалғыз қолайлы болуы мүмкін. Жаңа 
құрылғының сипаттамасын беретін «өнертабыс формуласы» деп 
аталатын, қолданыстағы үқсас қүрылғыға сілтеме болуы тиіс жэне 
бұдан басқа, үсынылып отырған өнертабыстың бүрынғы 
аиалогтардан айырмашылығы.

Аналогия эдісіне жүгінгенде объектілердің кез келғен 
ұқсастығын емес, атап айтқанда елеулі екенін ескеру қажет, бұл ретте 
мұндай белғілер мүмкіндігінше көп болуы тиіс. Айырмашылықты да 
ескеру қажет. Егер айырмашылық екінші дәрежелі болса, онда олар 
қорытындыға әсер етиейді, егер маңызды және маңызды болса, онда 
аналогия әдісі біздің бастапқы тезисімізге кері әсерін дэлелдейді.

Экскурсияларда түрлі дидактикалық принциптер қолданылады. 
Дндактика (грекше. оқыту) - білім беру мен оқытудың теориясын,
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жеке тұлғаның адамгершілік негіздерін, білімдерді меңгеру 
заңдылықтарын баяндайтын педагогика бөлімі. Экскурсиялық 
жумыстың негізінде ғылымилық, көрнекілік, өмірмен байланыс, қол 
жетімділік принңиптері жатыр.

Ғылымилық тақырып мазмұнының қазіргі ғылым деректеріне 
сэйкестігін болжайды. Ол үшін ғылыми білімнің сипаттамасыи, 
олардың ғылымсыздан айырмашылығын көрсету керек.

Олардың біріншісі - шындықтың объективті фактілерінің 
негізінде эксперименталды түрде тексерілген теорияның көмегімен 
мазмүнды қүрудың объективті ақиқаты. Бүл сипатты бүзудың 
мысалы-көне жэне қазіргі заман арақатынасының бұзылуы,аңыздар 
мен анекдоттармен, ескірген немесе діни мэліметтермен әуестенуі.

Екінші сипаттама-жалпылау. Көптеген түрлі фактілердің артында 
ғылым түсініктік аппаратты қүрастыратын жэне жіктеуді жүргізетін 
жэне заңдылықтарды шығаратын жалпы елеулі байланыстар мен 
қатынастарды көреді. Үғымдар оларсыз объект осындай болын 
табылмайтын және басқа үғымдарды пайдалануды талап ететін 
зерттеу объектісінің елеулі белгілерін қамтуы тиіс.

Үшінші сипаттама - объективті шындықты-табиғат пен қоғамның 
диалектикалық дамуы. Дамудың жалпы заңдарын, нақты 
объектілерді, қүбылыстарды білу тарихи өткенді түсінуге жэне 
болашақты болжауға мүмкіндік береді. Экскурсия барысында 
қарастырылатын эрбір ірі оқиғаны оның себептері мен қазіргі жэне 
болашаққа эсерін түсіндіре отырып, тарихи түрғыда, дамуында ашу 
қажет.

Көрнекілік сезімге жэне ойлауға үлкен эсер етеді, экскурсиялық 
педагогиканың ерекшелігі болып табылады. Көрнекі қүралды тек 
қана ойлауға ғана емес, сонымен қатар жиі есту, басқа сезімдермен 
қабылдауға болады, бүл экскурсантқа тек эңгіме естігенде объект 
туралы толық түсінік жасауға көмектеседі. Жүмыстағы көрнекілік үш 
түрге бөлінеді:

- табиғи-нақты, мәдени немесе табиғи объектілер;
- бейнелеу-схемалар, карталар, суреттер, фотосуреттер, макеттер, 

бейнефильмдер;
- сөздік-бейнелі-жарқын сөздік сипаттама.
Көрнекіліктің алғашқы екі түрі көру органдарына әсер етеді, 

оларда шынайы болмыстың тірі сезімдерін тудырады, ал сөздік- 
бейнелі көрнекілік адамның өткен тэжірибесін оятады жэне бүрын 
алынған түсініктерді тудырады, соның неғізінде жаңа бейнелер мен
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үі ымдар қалыптасады. Көрнекілікті қолдану кезінде ол экскурсияның 
мақсаты мен міндетіне қызмет етіп, оның тақырыбына сәйкес келу 
қажет. Көрнекі материалды сезімдік қабылдауды тыңдаушылардың 
оііьі меңгеруі бойынша ойлау үрдісін үйымдастырумен, мысалы, 
сүрақ қоюмен және түсініктемелермен шебер үйлестіру қажет. 
Мүның бэрі алдын ала ойластырылған болуы керек. Әдетте, алдымен 
ііысанды көру және сипаттау, оның бүрынғы келбетін қайта жасау, 
содан кейін объектімен жэне көрнекі материалды көрсетумен 
байланысты оқиғаны баяндауға кошу үсынылады.

Егер экскурсовод объектінің көрсетілімін, ол туралы әңгімені, 
корнекі қүралдың көрсетілімін дүрыс қүрастырса, онда адамдар 
ісорінісінде объект пен оқиғаларды терең қабылдауға ықпал ететін 
ссзімдік - бейнелі бейнесі жэне сипаттамасы бар көру бейнесі 
біріктіріледі.

Теорияның өмірмен байланысы дидактиканың маңызды принңипі 
бар жэне бірнеше жолмен жүзеге асырылады:

- теориялық. Өзіне жалпы білім беретін, арнайы жэне 
педагогикалық пэндерді кірістіреді. ережелерді өмірде мысалдармен 
суреттеу, Жалпы білім беретін пэндерді оқу мектептен басталып, 
■>КОО жалғасады, бірақ ол жеткен деңгейге қанағаттанып қалу деген 
созді білдірмейді. Адамның еске сақтауы уақыт өте келе үмытылады, 
сондықтан оны жаңарту керек. Баласы бар экскурсоводтар ғылымның 
пегізігін өмірде бірнеше рет қайталауы мүмкін.

Салыстыру әдісін қолдану нақты объектілер мен күбылыстардың 
қорытындылар мен теориялардың байланысын анықтауда салыстыру 
эдісін қолдану талдаудың тиімді әдісі больіп табылады. Бар 
айырмашылықты түрліше түсіндіруге болады:

- теорияның өзі болжаған ережелерден ауытқу;
- берілғен факт экскурсовод түсіндіруғе тырысатын заңдарға 

жатпайды;
- теорияны қайта қарастыруды жэне пайымдауды талап етеді.
Қолжетімділік қағидасы адам қабылдамайтын материалдың

жіберілуіне жол бермейді. Экскурсанттарға айтқанда олар 
материалды жеңіл қабылдауы керек. Осы қағиданы бүзған кезде, 
тиімділіктің төмендеуі байқалады, назар жоғалуы, тақырыпқа 
қызығушылық болмайды. Тыңдаушылардың дайындық деңгейін, 
оладың физикалық-психологиялық жағдайын жэне қажетті материал 
көлемін білу керек. Мысалы, архиректуралық тақырыпта негізгі 
мамандарға таныс лексика - пилон, цоколь, ордер, фронтон т.б.
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қолданылады, оларды көрнекіліктерді қолдана отырып, түсіндіру 
керек. Мазмүнның қолжетімділігінің басқа шарты- көріністі 
қалыптастыру, әсіресе, тарнхи, өткен оқиғалар қарастырыладм 
Трихи көріністердің жолдарын қалыптастыру көптүрлі:

- зерттелетін фактіні оның бүрынғы қүбылысымен салыстыру;
- ғылыми үғымдарды меңгеруге көмектесетін жергілікті 

материалды пайдалану.

Өзін -өзі бақылауға арналған сүрақтар:
1. Сізге экскурсиялық үрдістің қандай психологиялық 

сипаттамалары белгілі?
2. Экскурсанттардың «назар дағдарысы» деген не жэне оларды 

қалай жеңуге болады?
3. Экскурсиялық қызмет қандай педағогикалық постулаттарда 

қүрылған?
4. Сізге логиканың қандай заңдары белгілі? Олардың 

ерекшеліктерін атаңыз.
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ТАҚЫРЫП 11. ЭКСКУРСИЯЛЫҚ ІСТЕГІ ӘДІСТЕМЕЛІК 
ЖҰМЫСТЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ

11.1 Экскурсиялық мекеменің әдістемелік жумысының 
құрылымы

Экскурсиялық қызметтерді әзірлеу барысында фирманың 
қызметінде экскурсиялық мекемеде эдістемелік жумысты 
үііымдастыру маңызды рөл атқарады.

Әдістемелік жұмыс нақты міндеттерді орындауға бағытталған 
(■жскурсияларды әзірлеуге, оларды терең ұстауды қамтамасыз етуге, 
оларды жүргізудің әдістемесі мен техникасын жетілдіруге, 
жскурсиялық кадрларды даярлауға жэне т.б.) т ұ р а к т ы  өткізілетін іс- 
шаралар кешенін білдіреді. Бүл қызмет эдістемелік бөлім аясында 
жүзеге асырылады.

Экскурсиялық мекеменің эдістемелік бөлімінің күрылымы:
- аға менеджер (аға эдіскер);
- экскурсоводтардың эдістемелік секңиялары;
- эдістемелік кабинет;
- эдістемелік кеңес.
Аталған бөлімшелердің эрқайсысы белгілі бір функңиялар мен 

міндеттерді орындайды.
Экскурсиялық-эдістемелік бөлімнің қызметінде үнемі іс-шаралар 

кешені өткізіледі. Әдістемелік бөлімнің жүмыс түрлері эртүрлі: 
семинарлар, дэрістер, конференңиялар, оку жэне көрсету 
жскурсиялары, экскурсоводтардың эдістемелік секңияларының 
сабақтары, эдістемелік кеңестің тапсырмалары, тэжірибе алмасу және 
т.б.

Әдістемелік бөлімнің қызметі шеңберінде келесідей мэселелер 
қарастырылуы мүмкін: экскурсанттардың эр түрлі топтарына
■жскурсиялық қызмет көрсету эдістемесін жетілдіру; мүражай 
қызметкерлерімен бірлесіп мүражай экспозиңиялары бойынша 
жскурсиялар өткізу эдістемесін эзірлеу, білім алушылардың кәсіби 
бағдары бойынша экскурсиялар дайындау; экскурсиялар ңиклдарын 
қүру жэне т.б.

Әдістемелік бөлім: шығармашылық топтарды құру, жаңа
экскурсияларды тапсыру мерзімдері, оку экскурсиялары, 
жскурсиялық маршруттарды аралау, «экскурсовод портфелі» үшін



фотоматериалдар дайындау, балалар мен жасөспірімдерге арналгнм 
экскурсиялардың нұсқаларын таңдау, «экскурсовод портфеліп- 
көрнекі материалдарымен толықтыру, қолданыстағы тақырыптарі н 
жаңа материалдар мен объектілерді қосу, экскурсиялар 
маршруттарын өзгерту жэне т. б. жоспарлайды.

Байқау жэне оқу экскурсияларын өткізу, экскурсияларды 
өткізудің эдістемелік тэсілдерін зерделеу жэне игеру жүЯгг 
асырылады. Сондай-ақ маршрутта экскурсоводтарды тыңдау, 
экскурсиялардың жеке мэтіндерін тексеру жэне рецензиялау, сондап 
ақ экскурсоводтарға бақылау мен көмектің эртүрлі ныеандарын 
пайдалану көзделеді.

Әдістемелік бөлімнің аға менеджері экскурсиялар тақырыбыи 
кеңейту бойынша жүмыс жүргізеді, қажетті әдістемелік қүжаттарды 
дайындауды қамтамасыз етеді, экскурсоводтарды дайындау меп 
біліктілігін арттыруды үйымдастырады, экскурсиялардың сапасі.ш 
бақылауды жүзеге асырады.

Әдістемелік бөлімнің жүмысында экскурсия қызметін атқаратып 
экскурсоводтар маңызды рөл атқарады, олардың сапасы тек 
эдістемелік қүжаттаманың сапасына ғана емес (бақылау жэне жеке 
мэтіннің эдістемелік эзірлемелері, «экскурсовод портфелі»), сонымен 
қатар экскурсоводтың кэсіби жэне жеке қасиеттеріне де байланысты.

Экскурсоводтың жүмысы:
- экскурсияны өткізу;
- экскурсияларға оз бетінше дайындық және өз біліктілігін 

арттыру;
-экскурсоводтардың эдістемелік секциясының жүмысына, 

сондай-ақ жаңа экскурсиялық тақырыптарды эзірлеуге жэне жүмыс 
істеп түрғандарын өңдеуге қатысу, экскурсиялық-эдістемелік бөлім 
шеңберінде біліктілікті арттыру негізінде үйымдастырылған.

11.2 Әдістемелік секциядағы экскурсоводтың жүмысы

Экскурсоводтардың эдістемелік жүмыс жүйесіндегі негізгі 
үйымдастыру буыны тақырыптық қагидат бойынша (тарихи, 
өнертанушылық, эдеби, сэулет-қала қүрылысы жэне т.б.) қүрылатын 
әдістемелік секция болып табылады. Егер экскурсоводтар саны көп 
болмаса, бір секция (өлкетану) қүрылады, оған барлық 
экскурсоводтар қосылады. Сондай - ақ халықтың белгілі бір тобы-



іціиалармен, жастармен, шетелдік туристермен жэне т.б. экскурсиялар 
нткічу үшін секциялар құруы мүмкін. Секция жетекшісі болып ең 
і ж ірибелі экскурсоводтардың бірі тағайындалады.

Әдістемелік секция экскурсоводтардың түрақты жүмыс істейтін 
бірлестігі болып табылады. Өз сипаты бойынша бұл өндірістік бөлім 
Полып табылады, оныц құрамына олардың алдында тұрған 
ппдеттердің ортақтығы мен орындалатын жүмыстың біртектілігі 

иіріктірілген қызметкерлер тобы кіреді. Секция жұмысы жылдық 
іоспарға сэйкес құрылады (сирек жағдайларда ұзақ мерзімге) жэне 
кі.ізметтің негізгі бағыттарын қамтиды: секция жүмысының негізгі 
(і.н ыттары, экскурсиялардың жаңа тақырыптарын жэне олардың 
пүсқаларын эзірлеу, жүмыс істеп тұрган экскурсиялардың мазмұнын 
ікстілдіру, әдістемелік жұмыстарды жүргізу, жаңа экскурсияларды 
дмйындау, «Экскурсовод портфелін» жэне т. б. жаңарту және 
іолықтыру.

Секция сабақтары оқу сипатында болады. Баяндамалар мен 
рсфераттарды үжымдық талқылау, дэрістер өткізу, туристік- 
•жскурсиялық, өлкетану, ғылыми-көишілік әдебиеттерді 
ішблиографиялық шолулар, оқу экскурсиялары, олардың мазмұны 
мен өткізу әдістемесін талдау, экскурсиялар, эдістемелік эзірлемелер 
мэтіндерін талқылау, Нысандар карточкаларын жэне т. б. неғұрлым 
жиі пайдаланылады.

Экскурсовод үшін секцияда сабақтар біліктілікті арттырудың, 
ісэсіби шеберлікті игерудің негізгі қүралы болып табылады. Бірнеше 
секциялар болған жағдайда тоқсанына бір рет Біріккен секцияаралық 
сабақ өткізіледі. Мұндай сабақтарда экскурсиялық жұмыстың 
қорытындысы қарастырылады, мамандармен, мысалы 
олкетанушылармен, онертанушылармен, мүражайлардың ғылыми 
қызметкерлерімен кездесулер үйымдастырылады. Бұл іс-шаралар 
■жскурсияның танымдық құндылығын арттыруға ықпал етеді.

Секция жұмысында «экскурсиядағы көрнекілік», «салыстырудың 
эдістемелік қабылдауын пайдалану», «кіші тақырыптардың бірінен 
екіншісіне логикалық өту», «Кіші тақырыптар шолу экскурсиясының 
кұрамдас бөлігі ретінде», «экскурсиядағы қозғалыс эдістемелік тәсіл 
ретінде» жэне т. б. тақырыптарга арналған семинарлар маңызды орын 
алады. Бұл жеке экскурсоводтардың өздері жинаған тәжірибе туралы 
хабарлары, сондай-ақ бірнеше экскурсоводтардың тэжірибесін 
жинақтаулар болуы мүмкін. Жүмыстың тиімді түрі экскурсияларды 
гыңдау қорытындыларын, экскурсоводтардың басқа қалаларға баруы
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туралы хабарламаларын, онда экскурсняларды өткізу әдістемесімпі 
танысу үшін талқылау, мемлекеттік мүрағаттар мен мүражайлнр 
қорларында жүмыс жасау болып табылады.

Секция нсүмысында практикалық сабақтарға үлкен орын беріледі 
Олар экскурсоводтардың кэсіби шеберлігін жетілдіруге ықпал етеді, 
Сонымен, практикалық сабақтарда жеке ескерткіштерде эдістемелік 
көрсету тэсілдері жетілдіріліп, экскурсоводтың эңгімесінің мазмүш.і 
нақтыланады. Мұражайлар экспозицияларының материалдарын, 
сурет галереяларын, халық шаруашылығы жетістіктерінің көрмелерін 
пайдалана отырып, тәжірибелік сабақтар экскурсоводтарі и 
мүражайлық экскурсияларды өткізу эдістемесін меңгеруго 
көмектеседі. Секциядағы сабақтар-экскурсоводтың іскерлік 
біліктілігін арттырудың негізгі кұралы. Басқа формалар-біліктіліісіі 
арттыру бойынша түрақты жүмыс істейтін семинарлар, дәрістор 
циклі, өлкетану оқулары-эдістемелік секциялар жүмысыныц 
құрамдас бөлігі болып табылады, олар секциялардың жұмыс 
жоспарында көрініс табады және секция шеңберінде өткізіледі.

Экскурсиялық фирмада эдістемелік жұмыс мэселелері бойынша 
қоғамдық кеңес органы болып табылатын әдістемелік кеңес құру 
ұсынылады. Кеңестің негізгі міндеттері-эдістемелік жүмыстың 
үйымдастырылуы мен мазмүнын жақсартуға ықпал ету. Кеңес 
теориялық, эдістемелік жэне ғылыми-практикалық 
конференцияларды, семинарларды, кеңестерді жэне басқа да іс- 
шараларды дайындауға жэне өткізуғе қатысады, эдістемелік жүмыс 
мэселелері бойынша ұсыныстар енгізеді. Әдістемелік кеңеско 
жергілікті өлкетанушылар, мүражай кызметкерлері, қаланың бас 
сэулетшісі жэне басқа да мамандар кіре алады. Кеңес торағасы болым 
оның мүшелерінің бірі, хатшысы болып - экскурсовод немесе эдіскер 
сайланады. Хатшы кеңестің қүжаттамасын - жұмыс жоспарын, 
отырыс хаттамаларын, оның мүшелерінің тізімін жүрғізеді. Кеңес 
үсыныстары туристік немесе экскурсиялық фирманың директорм 
бекіткеннен кейін міндетті сипатқа ие болады.

Әдістемелік жұмысты ұйымдастыру үшін барлық туристік- 
экскурсиялық кэсіпорындарда эдістемелік кабинет қүрылады. 
Әдістемелік кабинеттің жұмысы экскурсиялардың танымдық 
қүндылығын арттыруға, экскурсиялар мазмұнын үнемі жетілдіруге, 
экскурсоводтардың кэсіби шеберлігіне ықпал етеді.

Әдістемелік кабинеттің негізгі міндеттері: анықтамалық - кеңес 
беру жұмысын ұйымдастыру жэне өткізу, экскурсоводтарға,
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одіскерлерге жэне бюроның басқа да қызметкерлеріне 
нсскурсияларды, жолдық экскурсиялық ақпаратты дайындау жэне 

(іі кізуде көмек көрсету болып табылады.
Әдістемелік кабинет экскурсиялық-эдістемелік материалдарды 

іріктеумен айналысады; кітапхананы қоғамдық-саяси, өлкетану, 
ікскурсиялық-эдістемелік, педагогикалық, анықтамалық жэне басқа 
да эдебиеттермен жинақтайды; экскурсоводтарды дайындау жэне 
олардың біліктілігін арттыру үшін әдебиеттің үсынымдық тізімін 
жасайды; экскурсиялар мен саяхаттар тақырыбы бойынша газет және 
журнал мақалаларының картотекасын жүргізеді, қалалық шолу 
жскурсиясы жэне тақырыптық экскурсиялар үшін газет жэне журнал 
материалдары бар тақырыптық папкаларды жинақтайды; эдістемелік 
магериалдардың көрмесін, тақырыптық кітап көрмелерін 
үгіымдастырады; эдебиеттің алфавиттік жэне тақырыптық 
каталогтарын жасайды.

Әдістемелік кабинетте көрнекі қүралдар бар: географиялық 
карталар, туристік жэне экскурсиялық маршруттардың карта- 
схемалары, фотоальбомдар, жердің дамуы туралы салыстырмалы 
ксстелер, бейнефильмдер, буклеттер, даңгылдар, барлық тақырыптар 
бойынша «экскурсовод портфельдері».

Әдістемелік кабинет эр түрлі экскурсиялар тақырыптары 
бойынша анықтамалық-ақпараттық материалдарды жинақтайды. 
Кабинетке бара отырып, экскурсоводтар тарих жэне мэдениет 
сскерткіштеріне, табиги объектілерге, экскурсиялық мекемеге қызмет 
қорсететін аумақта орналасқан ескерткіш орындарга карточкаларды 
пайдалана алады. Әрбір эдістемелік кабинетте экскурсиялық жүмыс 
бойынша эдістемелік үсыныстары бар арнайы эдебиеттер бар. 
Ллайда, эдістемелік кабинеттің жүмысы материалдарды жинауға, 
жүйелеуге жэне сақтауға түспеуі тиіс. Мұнда эр түрлі іс-шаралар 
үйымдастырылады: дәрістер, ғылым және мәдениет қайраткерлерімен 
кездесулер, конференңиялар, экскурсоводтар, экскурсияларды 
үйымдастырушылар, курс жэне т. б. тыңдаушылар үшін топтық және 
жеке консультаңиялар өткізіледі.

Әдістемелік кабинетте экскурсоводтардың өзіндік жүмысы үшін 
қажетті жағдайлар жасалады. Келушілерге көмекке кітаптар, журнал 
жэне газет мақалаларының каталогтары, экскурсиялар мэтіндерінің 
гізімі, жол ақпаратына арналған материалдар, әдістемелік 
эзірлемелер, рефераттар, анықтамалар, карталар жэне т.б. 
жскурсиялар тақырыптары мен олар пайдаланылуы мүмкін демалыс
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күнінің жергілікті маршруттары көрсетіледі. Кабинетте топтық ж.ии 
жеке консультацнялар алдын ала белгіленген күндер мен сағаттар.щ 
жүргізіледі.

Әдістемелік кабинеттерде техникалық қүралдарды қолдат 
тэжірибесі пайдаланады. Экскурсоводтар, мысалы, өз калауы 
бойынша объектілерде оқу сабақтарының бейнежазбаларын, олардм 
талдаумен (талқылаумен), экскурсияларды дайындау жэне өткііу 
эдістемесі, оларды жүргізу техникасы, экскурсиялык объектіло|і 
ретінде пайдаланылатын тарих жэне мәдениет ескерткіштері туралм 
лекцияларды эр түрлі экскурсияларда көрсете алады.

Әдістемелік кабинеттердің көпшілігінде штаттық қызметкерлгр 
жоқ, олардың қызметін әдіскер немесе экскурсоводтардың біреуі 
өзінің негізгі жүмысынан қол үзбей жүзеге асырады. Сондықтан дц 
кабинет жанында экскурсоводтар мен туристік топтар 
басшыларының қатарынан кең белсенді болу маңызды. Белсенділер 
теориялық материалдарды өңдейді, фотосуреттерге Аннотация 
жасайды, эдістемелік қүжаттарды басып шығарады, библиографияш.і 
жасайды, кесте бойынша кезекшілік етеді, оны маршруттардп 
экскурсоводтардың жүмыспен қамтылуын есепке ала отырып, 
эдістемелік секциялардың басшылары бекітеді. Кейбір кабинеттердс- 
арнайы консультанттар бекітілген, олар аптасына кемінде бір рет 
жэне басқа әдістемелік жүмысқа, эдетте, тартылмайды.

Әдістемелік кабинеттің жүмысын есепке алу бір жылпі 
есептелген журнал-күнделікте жүргізіледі. Кабинеттегі кезекшілік 
тапсырылған Экскурсовод журналға өткізілген іс-шаралардың 
қысқаша мазмүнын енгізеді, келушілерді жазады, олардыц 
сүрақтарын тіркейді.

11.3 Экскурсоводтың жеке жоспары

Бюроға түрақты жүмыс үшін қабылдаған барлық экскурсанттар, 
жеке экскурсияларды өткізуғе шақырылғандар, сондай-ақ уақытша 
жүмысқа қабылданған қызметкерлер жеке жүмыс жоспарын 
қүрастыруға міндетті. Ж еке жоспар туристік-экскурсиялық 
кэсіпорының алдында түрған міндеттерғе сэйкес жасалады. Жоспар 
жасаған кезде, экскурсовод туристік-экскурсиялық кәсіпорынның 
негізғі бағыттарына назар аударады, мысалы, балаларға, жастарға,
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кчіпеткерлерге жэне шетелдіктерге арналған экскурсиялық 
кі.гшеттерді ескереді.

Жеке жоспарларды дайындау алдында әрбір экскурсовод 
одістемелік бөлімнің жетекшісімен эңгімелесу жүргізеді. Сонымен 
қіігар, экскурсоводтың қандай іс-шараларға қатысқысы келетіні, 
ішісырыстарды дайындау жэне орындау деңгейі анықталады. Бұл 
■іеіресе жұмысын жаңа бастаған экскурсоводтарға маңызды.

Секңия бастығы экскурсовдтарға нұсқаулык береді, оның ішінде 
жеке жоспарға қандай іс-шаралар енгізілуі мүмкін, қандай мерзімде 
орындалуы мүмкін, кімнің көмегіне сенуге болатыны туралы жэне 
қандай материалдарды пайдалану бойынша кеңестер үсынады.

Жеке жоспар келесі бөлімдерді қамтиды:
•  «Жалпы жэне арнайы дайындық». Мэдени көкжиектердің 

кецеюін қамтамасыз етеді. Мысалы, жоспарға нақты күнді көрсететін 
жазба жасайды - мүражайға немесе көрмеге барып, архитектура 
иемесе табиғи тарих туралы дэрістерді тыңдау жэне т.б. 
экскурсоводтың мамандануына қарай, көздер туралы жазбалар 
жасалады, дэріс мәтінін, ғылыми баяндаманы немесе рефератты 
дайындау, экскурсияны толықтыру үшін жаңа іс жүзіндеғі 
материалдар оңделеді.

• «Әдістемелік дайындық». Экскурсоводқа экскурсияны жүргізу 
эдістемесін жэне эдістемелік эдістерді меңгеруге мүмкіндік береді. 
Мүнда экскурсоводтың кәсіби дағдыларын жетілдіру бойынша іс- 
шаралар тізімі беріледі: ғылыми баяндамаларға, семинарларға, 
эдістемелік кездесулерге, тэжірибелі экскурсоводтардың 
экскурсияларына қатысу. Бүл бөлімде мынадай ерекше тапсырмалар 
бар: жаңа экскурсия нұсқасының эдістемелік эзірлемелерін жасау, 
басқа экскурсоводтардың экскурсияларында оқыту эдістемесін 
қолдану тәжірибесін зерделеу, «экскурсовод иортфелі» үшін көрнекі 
материалдарды таңдау, эдебиеттер тізімін жасау, кітаптық- 
иллюстраңиялық көрмелерді, тақырыптық папкалар мен альбомдарды 
рәсімдеуге қатысу, курс тыңдаушылары мен бастаушы 
экскурсоводтарға кеңес беру.

•  «Жаңа тақырыпты қүру жэне қолданыстағы тақырыптарды 
жетілдіру». Секция басшысының тапсырмасына сэйкес, нақты 
материалдарды таңдап, экскурсиялық маршруттарды оқып, бақылау 
мэтінінің бір бөлігін құрастырады (кішігірім тақырып, кішігірім 
тақырыптағы негізгі мәселе), маршруттың айналуына (өтуге) 
қатысады, объектінің карточкасын (паспортын) жасайды, оқу
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материалдарын алуға мұрағатқа, мұражайға, кітапханаға барадм 
Жоспарда экскурсиялық мекемеде жеке тақырыптардың дамуы ж#іі' 
тақырыптың аяқталуына қатысу сияқты экскурсоводтың міндеттош 
көрсетіледі. Сонымен қатар, бұл бөлімде жаңа экскурсияға қатысу, 
нақты кішіғірім тақырыпты қайта қарау немесе қала сыртындаі м 
экскурсияның мэтініне материалдарды толықтыру, зерттеу кіреді 
Туристік-экскурсиялық кэсіпорында жұмысқа орналасу үшіп, 
экскурсоводтың кем деғенде бір немесе екі дайын тақырыбы болуі.і 
керек. Бес жыл бойы жүмыс істейтін экскурсовод эдетте 4-5 тақырып 
бойынша экскурсия жүрғізеді. Оның жүмысының неғізіне - турист, 
тарихшы, жазушы, өнертанушы бола білу. Болашақта тәуелсіз жүмыі' 
барысында экскурсовод өзінің «жеке» тақырыптарын кеңейтеді, 
неғізінен, бар білімді қолдана отырып, экскурсоводтардың түрлі 
санаттары үшін (балалар, студенттер, саяси білім беру жүйесініц 
студенттері) бірдей тақырыптарға эртүрлі нүсқадағы экскурсия 
жасайды. Кейбір бағыттағы экскурсоводтардың эртүрлі білім 
салаларынан 15-20 тақырыбы болуы мүмкін, егер олар 
мамандандырудан алыс болса, оларды көтермелеу керек, себебі бүл 
экскурсияның сапасыз болуына экелуі мүмкін.

• «Жаңа экскурсоводтарды дайындауға қатысу, олардың іскерлік 
дағдыларын жақсарту». Ж аңа басшыларды даярлау, олардың 
біліктілігін арттыру бойынша семинарлар мен практикалық 
сабақтарды өткізу, консультациялар өткізу жэне материалдарды 
іріктеу және жеке мэтінді қүрастыру бойынша болашақ 
экскурсовдтарға көмек көрсету курстарында дәрістер оқылады. Бүл 
бөлімде экскурсоводтарды жаңа туристік тақырыптарды дамытуға, 
экскурсовод мамандығын меңгеруге туристік үйым қызметкерлеріне 
көмек көрсету жоспарланады.

• «Экскурсияларды жүргізу сапасын бақылауға қатысу».
Экскурсия кезінде туристік жэне экскурсиялық кэсіпорын жүзеге 
асыратын бақылауға қатысу жоспарланады. Жыл бойы көрсетілетін 
іс-шаралардың тақырыптары үсынылады. Экскурсовдтар осы 
секцияға басқа да іс-шаралар қосады: дәрістер, семинарлар,
курстардағы практикалық сабақтар, олар қатысуға жоспарланған 
басқа бөлімдердердегі курстар.

• «Эскурсияның жарнамалық жүмыстарына қатысу». 
Жарнамалық басылымдар мәтіндерін эзірлеуді қамтамасыз етеді: 
буклеттер, плакаттар, парақшалар, сондай-ақ кәсіпорындарда,
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мекемелерде жэне оқу орындарында кврсетілімдер көрсету, радио, 
і следидарда, газеттер мен журналдарда мақалалар жариялау.

• «Әлеуметтік жұмыстарға қатысу». Экскурсовод қоғамдық 
үііымның, әдістемелік бөлімнің мүшесі ретінде орындайтын 
тапсырыстарды тізімдейді. Жүргізілетін жүмыстың мазмүны 
(мысалы, әдістемелік кабинетке материалдар дайындау жэне т.б.) 
іішылады.

Жосиардың нақты ерекшелігі экскурсоводпен мүқият қаралған, 
пақты түжырымдамамен көрсетіледі.

Өзіндік бақылауға арналған сұрактар:
1. Әдістемелік бөлім дегеніміз не?
2. Әдістемелік кабинет дегеніміз не?
3. Әдістемелік кеңес дегеніміз не?
4. Экскурсоводтардың эдістемелік секңиясы, шығармашылық 

топтарға қандай міндеттер жүктеледі?
5. Экскурсоводтың жеке жоспарында қандай бөлімдер 

қарастырылған?
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ТАҚЫРЫП 12. СӘУЛЕТ-ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ 
ТАҚЫРЫПТАРЫНА ЭКСКУРСИЯЛАР ЖҮРГІЗУ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

12.1 Сәулет объектілерінің негізгі уғымдары мен 
терминологиясы және оларды экскурсияда пайдалану

Сәулет (басқа грек. - құрылысшы, ағаш ұстасы) - ғимараттар мсп 
құрылыстарды жобалау жэне салу өнері. Сэулет қоғамның заманауи 
техникалық мүмкіндіктері мен эстетикалық көзқарастарына сэйкес 
адамдардың өмірі мен қызметі үшін қажетті материалдық 
үйымдастырылған ортаны жасайды. Сондай-ақ, сәулет деп - 
ғимараттар мен қүрылыстардың келбетін, жинақталған ғимараттар 
мен құрылыстардың өздерін де атайды.

XX ғасырдың ортасында сәулет мамандығы екі тармаққа бөлінді:
- көлемді жобалау;
- қала қүрылысы.
Қала қүрылысы қала ортасын жобалау мен дамытудың 

міндеттерін шешетін сэулет бөлімі болып табылады. Оның ішінде 
қаланың жоспарлы шешімін дамыту, жаңа нысандар қүрылысы, 
санитарлық-экономикалық жэне экологиялық мәселелер кешенді 
түрде қамтылған. Қазіргі қала қүрылысының негізін қалаушылардың 
бірі-Ле Корбюзье, оған XX ғасырдың басындағы қала қүрылысы 
жобаларының көп бөліғі тиесілі.

Сэулет-қала қүрылысы қызметі - өндірістік күштерді 
орналастыру, қалаларды, кенттерді, ауылдық жэне басқа да елді 
мекендер мен аумақтарды дамыту, өндірістік, әлеуметтік, инженерлік 
жэне көлік инфрақүрылымдарын кеңістікте үйымдастыру, 
ғимараттарды, қүрылыстар мен олардың кешендерін, абаттандыру 
жэне көгалдандыру объектілерін жобалау, салу, реконструкңиялау, 
жаңғырту, қалпына келтіру, күрделі жөндеу жолымен адамның өмір 
сүруіне қолайлы ортаны мақсатты түрде қалыптастыру деуге болады.

Сәулет - қала құрылысы экскурсияларын өткізу үшін 
экскурсоводтың арнайы терминдерді білуі қажет. Архитектурада 
қолданылатын негізгі терминдерді қарастырайық.

Портик-бұл ғимараттың бір немесе үш жағына ашық жэне 
жабуды қолдайтын көтергіш элементтермен (колонналармен, 
пилястралармен, аркалармен) құрылған алға шығатын бөлігі.
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I Іорттың негізгі бөліктері ретінде антаблемент сүйенетін бағаналар 
жэне фронтонның бүктелген конструкциясын алуға болады.

Колонналар- порттың монументалдық беретін мэнерлі бөлігі. 
Колоннаның маңызды бөліктері - оқпан (ствол) жэне капитель. 
Ііағанның үшінші негізгі бөлігі, базаның төменгі бөлігінде 
орналасқан. Қажет болған жағдайда бағананы түғырға орнатады.

Оқпан немесе фуст-бағананың неғізгі вертикалды элементі. 
Ордерлік сэулетте оқпанның түбінен бағананың биіктігінің үшінші 
болігінде шағын кеңейтуі (энтазис) бар, ал жоғарғы қарай тарылады. 
Ьүл көру бүрмаларын түзету үшін жасалған. Оқпан көбіне 
каннелюрлермен жабылады.

Каннелюрлер - тік ойықтар, бағананың оқпанындағы науалар, 
нилястралар. Каннелюрлер колоннаға мүсінділікті береді, 
конструкцияның тік сипатын көрсетеді. Каннелюрлер тосканнан 
басқа барлық ордерлерде қолданылады. Каннелюрлердің эртүрлі 
ордерлерінде пішін мен санымен ерекшеленеді. Дорикалық ордерде 
олар эдетте 20 жэне олар бір-біріне тығыз орналасқан. Басқа 
ордерлерде каннелюрлер арасында теғіс жолақтар қалдырылады.

Капитель - бағананың жоғарғы бөлігі, тірек оқпанының жэне 
ғимараттың жоғарыда орналасқан бөліктерінің (антаблемент, 
қабырға, бесінші арка жэне т.б.) арасында орналасқан. Капитель - 
ордердің ең танымал жэне пысықталған бөліктерінің бірі. Антикалық 
сәулетте классикалық ордерлік капиторлардың неғізғі түрлері 
қалыптасты: дорикалық, иондық, коринфтік, композиттік. Алайда, 
«капитель» термині классикалық колоннаға ғана емес, егер бүл бөлік 
қандай да бір бөлінсе, кез келген колоннаның жоғарғы бөлігіне да 
қолданылады. Бүл колоннаны қарапайым бағанадан ажыратады.

Эхин - дорикалық колоннаның төменгі бөлігі, пішіні тегістелген 
конусты немесе табақшаны еске салады. Рим - дорикалық ордерде 
эхин овалармен безендірілуі мүмкін. Кейде эхиннің төменгі бөлігі 
шағын білікшелермен көмкерілген. Дорикалық ордерде эхин абакаға 
сүйенеді.

Абака немесе абак - барлық ордерлерге тэн капители 
колоннасының жоғарғы плитасы. Дорикалық жэне иондық 
ордерлерінде абак төртбүрышты плиталар түрінде болады, ал коринф 
және композитті ордерлерде жақтарымен иілген шаршы пішінді 
болады. Бүл жағдайда олар ортасында эр түрлі жапсырма немесе 
кесетін эшекейлермен әшекейленеді. Абактар эдетте оларға жататын 
антаблементтің сызығынан шығып түрады.
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Антаблемент - сәулет ордерінің элементі: көлденең,
жннақталмаған бөлік, колонналарға, пнлястраларға, бағандарға 
сүйенеді. Архитрава, фрнза жэне белгіден түрады. Бүл бөліктер ерте 
антикалық ғибадатханалардың ағаш қүрылымдарынан пайда болады. 
Архитрав бағаналарға салынатын бойлық ағаш арқалықтардан, фриз - 
үстіне салынған жэне плиткалармен жабылған көлденец 
арқалықтардың шетінен, ал қатты шығыңқы карниз - конструкңияны 
жаңбырдан қорғайтын шатырдың шеті болып саналады.

Архитрав - антаблементтің астыңғы үш көлденең бөлігі, 
колонналардың капиторларына тікелей сүйенеді. Дорикалық жэне 
тоскандық архитрав ордерлерінде, әдетте, ол тегіс; ионикалық, 
коринстік, композитті бірнеше кемерлер (уступ) - фасңийдан түрады. 
Ағаш сэулет тәсілдерімен байланысты дорикалық ордердің 
антикалық храмдарында ені бойынша архитрав фризаға тең. 
Болашақта бүл элемент тарыла бастады, қүрылыс кейде онсыз да 
салынды. Архитравы жоқ Антаблемент, жеңілдетілген деп аталады.

Фриз - архитрав пен карниз арасында орналасқап 
антамблементтің орталық бөлігі. Кейде қайталанатын бөлшектермеп 
немесе рельефтін түтас таспасымен толтырылатын кең көлденең 
жолақтың түрі бар. Дорикалық ордерде триглифтік-метопалық фриз 
қолданылады, онда метоптар триглифтермен кезектеседі. Триглифтер 
ерте антикалық храмдардың көлденең ағаш арқалықтарының 
бүйірлерін, ал метоптар - плиталармен жабылған арқалықтардың 
(балки) арасындағы аралықтарды бейнелейді деп есептеледі.

Триглиф - дорикалық Фриздің қайталанатын сэндік элементі - үш 
тік бөлікке бөлінген тік бүрышты плитка. Төменгі бөлігінде 
кішкентай тамшылар - гуттармен әшекейленген.

Гутта - тікбүрышты пирамидалар, конустар немесе цилиндрлер 
түріндегі үсақ тамшы тәріздес эшекейлер. Кейбір зерттеушілердің 
пікірінше, ағаш шеге-күйгендерден (ғвозди-нагель) пайда болады, 
олар ағаш антикалық храмдардың жеке элементтерін бекітеді. 
Гуттаның дорикалық ордерінде триглифтердің астында (бір 
триглифке алтыдан), сондай-ақ мутулдың төменгі бетінде 
орналасады.

М етопа немесе метоп-триглифтер арасындағы терең аралықтар. 
Триглифтер эрдайым метоптардың шаршы немесе шаршы формаға 
жақын болатындай етіп орналасады. Метоптарды көбіне әртүрлі 
сәндік бөлшектермен толтырады, кейде теғіс қалдырады.
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Ордерлік архитектурадағы Карниз - антаблементтің жоғарғы 
бөлігі, алдыға шығатын кернекті тақта. Сәндік мэннен басқа, 
антаблемент пен бағаналарды жаңбырдан қорғайды. Карниздің 
гөменғі жағында әдетте қайталанатын элементтер бар, олар сәндік 
сипатта болады, ал кейде кронштейндердің рөлін атқарады. 
Дорнкалық ордерде мұндай элементтер мутулдар болып табылады.

Мутул - дорикалық ордердің карнизінің астында орналасқан 
тікбұрышты тақталар, олар ағаш шатырдың ұштарындағы 
стропиладан жасалады. Сондықтан ордерде мутулдарды сыртқа сәл 
ісолбейді. Антнкалық мутулдар гутталарды бірнеше қатар 
безендірген. Мутулдар әрдайым триглифтердің үстінде орналасады 
жэне сондай ені болады.

Фронтон - портиктің, ғимараттың қасбетінің жэне т. б. аяқталуы, 
кең тең жақты үшбүрыш түрінде болады. Портик үшін бұл дәстүрлі, 
бірақ жалғыз аяқтаушы элемент емес, кейде оның орнына 
тікбұрышты аттик қолданылады. Фронтонның төменгі жағында 
антаблементтің карнизі, жоғарғы жағында - екі еңіс шатырдың 
карнизі шектеледі. Фронтонның ішкі өрісі тимпан деп аталады.

Тимпан-карнизбен шектелген фронтонның ішкі тереңдетілген 
үшбұрышты өрісі. Фронтонның тимпанын тегіс қалдырады немесе 
символдық сипаттағы түрлі бедерлі эшекейлермен толтырады.

12.2 Сәулет-қала қүрылысы экскурсияларының жіктелуі

Мазмүны бойынша сәулет-қала қүрылысы экскурсиялары:
- белгілі бір тарихи кезеңдегі сэулет ескерткіштерін көрсетумен 

байланысты экскурсиялар;
- көрнекті сэулетшілердің шығармашылығы туралы түсінік 

беретін экскурсиялар;
- бас жоспарлар бойынша қалалардың жоспарлануымен жэне 

құрылысымен таныстыратын экскурсиялар;
- заманауи сәулет үлгілерін көрсету бойынша экскурсиялар;
- жаңа қүрылыстар бойынша экскурсиялар, олардың мақсаты- 

гимараттардың жэне түтас аудандардың қазіргі заманғы 
архитектурасын жэне құрылыс барысын көрсету (бұл экскурсиялар 
ондірістік нысандарға да жатқызылуы мүмкін).

Экскурсияларда сәулет туындылары (ескерткіштер) жэне қала 
кұрылысы объектілері қарастырылады. Сэулет ескерткіштеріне
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ежелгі қалалар, сәулеттік ансамбльдер мен кешендер, қалалық жэис 
ауылдық тұрғын үйлер, көпес Ганьшиннің үйі сияқты экімшілік жәік' 
қоғамдық ғимараттар жатады. Көрсетілімге сондай-ак, 
монументалды-бейнелеу өнерінің ескерткіштері: мүсін, фрескалар, 
мозанка, сэндік эшекейлер, мүсіндеу, ою, торлар, қоршаулир 
енгізіледі. 96 қала қүрылысы объектілеріне қала, оның орталықтарм, 
жеке аудандары, магистраль, алаңдары жэне т. б. жатады, 
Ескерткіштің қала қүрылысы қүндылыгы, ең көрнекі түрде мэдеии 
қүрылыс ескерткіштерінің мысалында көрсетілуі мүмкін: қали 
қүрылысының немесе ауылдық қоныстардың сэулет доминанты 
ретінде қүрылған храмдар негізінен өзінің мақсатын сақтайды жәпе 
эрдайым ескерткіштер ретінде қарастырылады. Жеке (мемориалдык;, 
сэулеттік немесе эстетикалық) қадір-қасиеттерімен ерекшеленбейі іп 
түрғын үй қүрылысы объектілері, сондай-ақ олар қүрылыс ансамбліи 
қүрайды, мэдени мүра ескерткіштері ретінде де қаралуы мүмкін.

12.3 Архитектураның тарихи дәуірлермеи, қоғамиың 
әлеуметтік-экономикалық даму деңгейімен байланысын ашу.

Дәуірдің архитектуралық стильдері

Сэулет-қала қүрылысы тақырыптарына экскурсиялар жүргізу 
кезінде эр түрлі дәуірлердің сэулеттік стильдерін кезеңдеу жэне 
зерттеу үшін тарихи көзқарас қажет. Сэулет стилі деп белгілі бір 
уақыт пен орын архитектурасының функңионалдық, конструктивтік 
жэне көркемдік жақтарының (ғимараттардың мақсаты, қүрылыс 
материалдары мен конструкңиялары, сэулет композиңиясының 
тэсілдері) ерекшеліктерінде көрініс беретін негізгі белгілер мен 
белгілердің жиынтығы түсініледі.

Сэулет стилі сипаттама күралы ретінде сэулет тарихының 
ғылыми эдістерінің бір бөліғі болып табылады, өйткені сәулет 
ойының дамуының жаһандық бағытын көруге мүмкіндік береді. 
Жаһандық маңызы бар архитектуралық стильдерді бөлу керек:

1) Алғашқы қауымдық сәулет - ежелгі Ш ығыстың ерте класстағы 
мемлекеттері архитектурасының негізі. Азия, Африка жэне басқа да 
Ежелгі Шығыс елдерінде пайда болған, географиялық шеңбері өте 
кең ежелгі классикалық, қоғамдар архитектурасының жарқын 
мысалы - Фараондар - орасан зор монументалды қүрылыстар 
қүрылған ежелгі Египет архитектурасы. Сэулет өнері ретінде қола
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юуірінде, б.з. д. екінші мыңжылдықтың ортасында Еуропада (қазіргі 
I Ісігания, Франция, Солтүстік Еуропа, Ирландия, Шотландия, Греция, 
Іісльгия аумағында), Қытай, Корея, Үндістан, Ж ерорта теңізі 
жағалауының бойында, Тунис, Егииет жэне басқа да көптеген 
імідерде пайда болды. Осы кезеңде үлкен тас қабықтары - менгирадан, 
цольменнен, кромлехадан, циклопиялық бекіністерден жэне 
мсгалитикалық архитектура деп аталатын қалашықтардан монумент 
іас қүрылыстары салынды. Бүл қүрылыстардың мақсаты негізінен 
діни жасақтармен жэне ескерткіш оқиғалармен байланысты болды.

2) Антикалық стиль. Бүл стиль Ежелгі Греция мен Римде б.з. VIII 
гасырдан - б. з. V ғасыр кезеңінде пайда болды. Бүл стильде Ежелгі 
1'пм мен ежелгі Грециядағы барлық храмдар салынды. Антикалық 
стиль, бірінші кезекте, монументалды қүрылыстар, ғибадатханалар 
салуға бағытталған. Әдетте олар жақын орналасқан жэне Үлы кіру 
қақпалары бар дуалмен қоршалған, бірте-бірте, Шығыстың 
аитикалық сэулетіне эсер етті. Онда эр түрлі әшекейлер пайда болды, 
олардың арқасында колонна алып жүру жэне сәндік функция болды.

3) Романдық стиль. Ерте ортағасырлық Қазақстанда шартты 
гүрде екі кезеңге бөлінеді (стиль):

- романдық, ХІ-ХІІ ғасырлар;
- готикалық-ХІІІ-ХҮ ғасырлар.
Готикалық кезең романдық стильдің дамуы мен эволюциясы 

үрдісінде басталды. Екі стильдің негізгі ерекшелігі романдық 
стильдегі ғимараттардың массивтілігі жэне дайын кезеңде жеңіл жэне 
жасалған қүрылыстар болды. Үлы Карл заманындағы жарты 
шеңберлі жиынтық аркалар тэн, осыған байланысты ХІ-ХІІ ғғ. орта 
гасырларда романтика дэуірі деп аталады. Осы кезеңнің көрінісі 
Ежелгі Римнің аркасы болды. Романдық кезеңде үлттық мектептер 
пайда болды, бірақ олардың стилі Бірыңғай болып табылды. Сол 
кездегі шіркеу күрылыстары үшін латын крест формасы тэн, 
ғимараттарда жаппай төменгі колонналар болды. Ағаштардың 
жабындары тас күмбездеріне айналады, сондай-ақ мүнарадан жиірек 
болады. Гимараттың кіре берісі қабырғаға ойылғаи порталмен 
безендірілді. Романдық дэуірдегі Архитектура византиялық жэне 
жергілікті формалардың қоспасы болды. Бүл Батыс Еуропа 
архитектурасын дамытудың ең бірінші кезеңі болды. Қаланы 
нығайту, қүлыптар, соборлар, қалалық шіркеулер сияқты 
ғимараттардың түрлері қалыптасты. Бүдан басқа, қалалық тұрғын үй 
қүрылысы пайда болды. Романдық стиль оларға тән сәндік



құралдармен антикалық формаларды алып тастады. Ежелгі уақыттмн 
архитектуралық бөлшектері кесіліп, қайта кұрылды. Романдык 
кезеңнің сэулет өнері үшін қүрылыс материалы ретінде тас белсепді 
қолданылады. Оларда сүйенген жиынтық, тіректер жүйесі үйлесімді 
дамыды, ол Еуропаның түрлі мемлекеттері үшін бірдей емес еді.

4) Готика. ХІІ-ХУІ ғасырларда Батыс, Орталық, сондай-аь 
Ш ығыс Еуропаның жекелеген елдерінде дайын стиль кеңінсн 
таралған. Оның ерекшелігі үзын пропорциялар, кең, шамадан тыс 
жоғары залдар болды. Гимараттың ерекше биіктігі үлкен терезелерді 
орнатуға мүмкіндік берді. Көп жағдайда осы қасиеттердің арқасынди, 
готикалық стиль Еуропа соборларының негізгі стиліне айналды. Оі 
кезегінде собор сәулет өнері, кескіндеме жэне мүсін үйлесім тапқан 
готикалық стильдің дамуының апофеозы болды. Готикалық стиді, 
сәулет стиліне қарағанда архитектуралық безендіру стилі болып 
табылады. Еуропада оның ерекше танымалдыгы ғибадаі 
ғимараттарын салу кезінде осы безендіру стиліне артықшылық 
бергеніне ықпал етті.

5) Қайта өрлеу. XV гасырда қайта өрлеу немесе ренессанс дэуірі 
басталды. Ол антикалық қүндылықтарга, табигатпен бірігуге қайтару 
дегенді білдіреді. Ренессанс дэуірінің сэулетшілері Ежелгі Рим 
қүрылыстарының қирандыларын мүқият зерттеді, аркалардың, 
күмбездерді қалаудың қүпияларын анықтауға, ою-өрнектер, 
карниздер жэне т.б. сияқты декоративтік безендірудің эр түрлі 
элементтерін суреттеуге үмтылады. Оның жобасының ерекшелігі 
қүрылыс куполдарынсыз күмбез салу болды. Әсіресе, Ренессанс 
архитектурасы үлкен Италияда дамыды. Өйткені, дайын стиль 
Еуропаның басқа елдерінде өте танымал, итальяндықтар бөтен, 
қолайсыз нэрсе ретінде қабылдады. Сондықтан ренессанс стилі 
ретінде итальяндық Флоренция қаласында, мүсінші жэне зергер 
болған.

6) Барокко. Барокко стильінің Отаны Италия, ол ХУІ-ХУІІ 
ғасырлар аралығында дамыды. Бүл стильде көбіне көне заман 
архитектурасынан алынды. Әр түрлі видиеваттар өрнектер, 
эшекейлердің пластикалық формалары, брокко түстері мен 
серпінділігі барокко стилінің ерекше белгілері болды. Италияда пайда 
болған бүл стиль көп үзамай Еуропаның католик елдерінде өте 
танымал болды. Сол кездегі көптеген сэулетшілер барокко стилін 
қалгандығын көруге болады. Олардың ішіндегі ең көрнектілерінің 
бірі Карло Мадерна болды, ол уақыт өте келе, өз стилін жасады.
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7) Рококо. Бұл архитектуралық стиль XVIII ғасырдың басында 
оіфокко стилінің орнына келді жэне XVIII ғасырдың соңына дейін 
ОІрқатар мемлекеттерде таралды, оның логикалық дамуы жэне бір 
мезгілде антипод болып табылады. Егер барокко үшін 
монументалдық пен массивтілік тэн болса, рококо стилінде 
іссрісінше, ең бастысы-нәзіктік пен жеңілдік. Рококо сәулеттінде іс 
жүзінде тікелей сызықтар жоғалады. Егер олар бар болса, онда 
.шіекейлердің үстіне мүқият жасырылады. Қүрылыстың эр түрлі 
(юліктерінің функционалдығы мен органикалық үйлесімділігіне 
умтылу барокко стилімен бірге кетті. Рококо ең алдымен нэзіктікті 
жэне жеңілдікті қояды. Бүл стильде қандай да бір үтымдылық 
Сюлмағанына қарамастан, осы стильдегі көптеген қүрылыстар бар. 
1’ококоның ең жарқын мысалдардың бірі-¥лыбританиядағы Версаль 
сарайы, Ресейде қысқы сарай жэне Германияда дрездендік Цвингер. 
Сонымен қатар, рококо стилінің қызықты үлгісі Баварияда 
орналасқан Нимфенбург қүлпындағы Амалиенбург павильоны болып 
табылады.

8) Классицизм. Бүл стиль Францияда қалыптасты, ол XVIII-XIX 
гасырдың ортасында абсолюттік өрлеуін көрсетеді. XVIII ғасырда 
буржуазиялық ағартумен байланысты болды. Антикалық мүра норма 
жэне мінсіз үлгі ретінде қарастырылады. Архитектураға форманың 
анықтығы мен геометриясы, жоспарлаудың қисындылығы, ордермен 
қабырғаның үйлесуі, үстамды декор тэн. Архитектуралык тілдің 
негізі ордер, алдыңғы дэуірдің сэнділігіне қарағанда, антикалық 
үйлесімдер мен формалар неғүрлым жақын болып келеді. Интерьер 
кеңістіктік мүшелердің айқындығы, түстердің жүмсақтығы тэн. 
Монументалды-сэндік кескіндемедегі перспективалы эсерлер кеңінен 
қолданылады.

9) Неоклассицизм. Бүл архитектуралық стиль XVIII ғасырдың 
соңы мен XIX басында танымал болды. Онда «мэңгілік» 
қүндылықтарға қайта оралуға талпыныс анық көрінеді, олар 
қорқынышты ақиқатқа қарсы. Неоклассицизм сэулетіндегі бастапқы 
нүкте ретінде ежелгі грек қүрылыстары таңдалды. Францияда 
неоклассицизм стилі негізінен қоғамдық ғимараттардың 
күрылысында қолданылған. Мүндай ғимарат, мысалы, Версалдағы 
Кіші Трианон болды. Неоклассицизм стилінде ағылшындар үйлер 
мен жеке үй-жайлар салды. Қоғамдық құрылыстар үшін 
неоклассицизм іс жүзінде қолданылған жоқ.



10) Ампир. Ампирдің архитектуралық стилі 1799-1815 жылдар 
аралығында Франция аумағында таралған. Декор элементтерінің коі і  

бөлігі, бұл стиль Ежелгі Египет жэне Ежелгі Рим архитектурасыііші 
жасалған. Өнердің әсем үйлесімі мен демократиялық қатаңдықтмп 
орнына бірінші орынға театралдық эсемдік пен парадтық пафоо 
шықты. Ампир стилінде оте аз белгілі ғимараттар салынған, кобінесі' 
бүл стиль сэулетшіні шектейтін болғандықтан, оған қатаң, алдын алі 
анықталған үлгілерді таңдайтындығымен түсіндіріледі. Барлық стилі, 
тым реғламенттелді, бүл кез-келген романтика жоқ деп алдын-алп 
кесіп алды.

11) Эклектика. Эклектика, бүл жеке сәулет стилі емес. Бүл 
бірнеше, ерте сэулет стильдерінің үйлесімі, олардың тек кейбір 
элементтер ғана алынады, содан кейін олардың фактуралар мси 
түстердің есебінен үйлесуім табады. Эклектика кейбір елдерде табипі 
кұбылыс болды. Өйткені, кейбір монархтар сүйікті жэне тұтас 
қалалар салынған ампир стилі наразылық тудырды. Өйткені ампир- 
салтанатты стиль. Бұл стильде салынған қалалар қайталанбас сэулсі 
ескерткіштеріне ие емес, шексіз болды. Эклектикада ғимараттардьщ 
стилі мен формасы оның практикалық функциясымен тікелеіі 
анықталды. Кез келген түрдегі ғимараттың күрылысына жағдаіі 
жасаған ампирадан басты айырмашылығы, эклектика таңдау ұсынды, 
яғни ғимараттың соңғы түрі таңдалған стильдермен, оның 
функционалдық мақсаттарымен, сондай-ақ тапсырыс берушінің 
қалауымен болды.

12) Модерн. XIX ғасырдың басында эстетикалық эдемі жэнс 
функционалдық ғимараттарды тең дәрежеде құруға ұмтылу 
модерннің архитектуралық стилінің пайда болуына әкелді. Ол басқа 
сэулет стилдерімен айқын үйлеседі. Бүл стильдің ең жарқын өкілі 
Антония Гауди болды. Модерн стилінің ерекше белгілері- 
ғимараттардың қасбеттерін өрнектеу, витраждарды пайдалану, 
сондай-ақ түрлі сэндік бөлшектер деуге болады. Терезелер мен есік 
ойықтары үшін күрделі геометриялық пішіндер тэн, ол бір мезгілде 
тұгас стильді, функционалдық жэне әдемі етіп жасауға өз үлесіи 
қосады. Модерн стилінде саяжайлар, қала сыртындағы виллалар, 
қымбат көп қабатты үйлер мен қала үйлері салынып, безендіріледі.

13) Функционализм. XX ғасырдың басында функционализмнің 
архитектуралық стилі қарқынды дами бастады. Осы жанрда 
жобалаған сәулетшілер «форма мақсатына сай болуы тиіс» тезисін 
пайдаланды, олар практикалық пайдасы болмаса, қандай да бір
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.чиекейлерді орнату мүмкін емес деп саналды. Функционализмнің 
дамуына белгілі, Ле Корбюзье атымен белгілі Шарль Эдуард 
Жаннере елеулі үлес қосты. Ол функционализм стиліндегі 
і имараттарды жобалаудың бес негізгі қағидаларын қалыптастырды. 
('онымен қатар, ол бірнеше он жыл бойы ғимараттарды жобалау 
ксзінде кеңінен қолданылған түрлі функционалдық-эстетикалық 
шешімдерді тапты. Ал оның кейбір шешімдері қазір де, ғимараттарды 
функционализм стилінде жобалау кезінде қолданылады.

14) Конструктивизм. Бүл стиль XX ғасырдың басында пайда 
болды, Автомобиль көлігін дамыту қалалардың ескі жоспарлауымен, 
олардың төмен көшелерімен жэне халықтың шамадан тыс 
і ығыздығымен қарама-қайшы келе бастады. Айта кету керек, эртүрлі 
елдерде архптектураның бүл стилі эртүрлі дамыды. Мэселен, 
'І)ранцияда конструктивизмнің символы Эйфель мүнарасы болып 
табылады. Ол ешқандай практикалық қүндылығы жоқ, бірақ сол 
кезде ол техникалық ғасырға кіруді бейнелейді. Сонымен қатар, 
сәулетщілердің алдында орташа жэне төмен адамдар үшін коп 
иэтерлі үйлерді салу міндеті түрды. Бұл аспандатылған кұрылыстың 
найда болуына экелді. Оларды салу үшін бір-бірімен біріктірілетін 
типтік бетон конструкциялар пайдаланылды. Әдетте мүндай 
ісұрылыстарда қандай да бір эшекейлер болған жоқ. 
Конструктивизмнің бүкіл стилі жеткілікті арзандағанда барынша 
тиімділікке ие болды. Апогея бұл стильді сәулетшілердің алдында 
коммуна-үйлерді түрғызу керек болатын үлгілі социалистік қаланы 
жобалау бойынша міндет түрған Кеңес Одағымен ғана қол жеткізді. 
Осындай міндеттерге бағдарлаудың арқасында Кеңес Одағында ең 
ерекше жобалар жобаланып, іске асырылды. Олардың бірі-Кеңестер 
сарайы болды. Болашақта бұл стиль Германия мен Нидерландыға 
гарады. XX ғасырдың 60-шы жылдарының соңында конструктивизм 
стилі одан негізгі кағидаларын алған хайтек стилінде күтпеген 
дамуды алды.

15) Постмодернизм. «Постмодернизм» термині өткен ғасырдың 
алпысыншы жылдарында көрініс тапқан көркем үрдістердің 
жиынтығын білдіреді. Бүл бағыттың өзіндік ерекшелігі алдыңғы 
Авангард пен модернизм үстанымдарын түбегейлі қайта қарау болды. 
Откен ғасырдың екінші жартысы жаңашылдық ағымдары өзін 
жаңғыртқан. Қала ортасының ыңғайсыздығы аса өткір сезілді, бүл 
үнемді функционализм стилінде салынған арзан үйлердің 
құрылысымен байланысты болды. Кейбір сэулетшілер кейде «ақ
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модернизм», пішіндерді, оюларды, бояуды өткеннен қайтаруі ;і 
тырысады.

16) Хай-тек. XX ғасырдың 70-ші жылдарындағы техникалык 
прогресс архитектураға айтарлықтай әсер ете бастады. Ол жоғары 
технологиялар ғасырына кіруді бейнелейді. Хай-тек жеке 
архитектуралық стильге куйылса да, ол олардан тек сәулеттік 
безендіру және пайдаланылатын материалдар тэсілдерімси 
ерекшеленді. Коструктивизм шыны мен темір бетонның негізіндсі і 
конструкцияларды пайдаланумен ерекшеленді. Хай-тек ғимараттым 
инженерлік-техникалық кұрылымдарын сэндік мақсаттарди 
пайдалануды болжай отырып, металл мен шынының түрлі 
комбинацияларын пайдаланады. Қүбырларды, желдеткіш 
шахталарды бояу үшін түрлі түстерді пайдалану оларға ғимараттыц 
конструкциялық-декоративтік элементтерімен көрінуге мүмкіндік 
береді, олар оны функционалдық жэне эстетикалық толықтырады, 
XX ғасырдың 90-шы жылдарына қарай басты бағыттардың бірі 
болып табылады. Онда 70-ші жылдардағы хай-тек стиліне тэн күрделі 
композициялардан ауытқуы байқалады. Хай-тек стиліндеіі 
композицияның ең жарқын мысалдарының бірі қазір Адам 
қүқықтары жөніндегі Еуропалық сот (Страсбург) орналасқан ғимара і 
болып табылады.

17) Деконструктивизм. Бүл бағыт XX ғасырдың соңында пайда 
болды, сәулетшілер көбіне ғимараттар салу кезінде эстетиканыц 
жалпы қабылданған ережелерін қаншалықты пайдалану қажет деген 
сүрақ қоя бастады, бүл сәулет стилінің нағыз философы француз Жак 
Дерид болды. Оныц ойынша, ескі ғимараттарды бүзбау керек, ал 
адамның көретінін түсініп, жасанды түрде жанжал жасау керек. 
Деконструктивизм үшін тіректің бүрышында орналасқан, декоративті 
сызықтан басқа ешқандай жүктеме көтермейтін сызықтардыц 
күтпеген бүгілуі тэн. Әр түрлі симметриялы емес терезелер, 
конструкциялардың эр түрлі шығыңқы бөліктері-мүның бәрі 
деструктивизм. Деструктивизм архитектурасының жарқып 
мысалдары шыныдан және болаттан жасалған ғимараттар болып 
табылады. 1993 жылы салынған «Витра» (сәулетші Захи Хадид) өрт 
сөндіру бөлімінің ғимараты деструктивизм стиліндегі ғимараттың 
жарқын мысалы болып табылады.

18) Динамикалық сэулет. XXI ғасырдың басынан бастап қазіргі 
сәулет өнерінің жаңа кезеңі қалыптасты. «Динамикалық» сөзі сэулет 
қозғалысын көрсетеді. Дизайнерлер ғимарат қозғалуға мэжбүр ету
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үшін бір-бірінен тәуелсіз қабаттарды төменнен жоғарыға қарай 
жогарыдан қарай төменге қарай, олардың арасында жел өтетін 
қалақтар орналасқан, бул қабаттарды қозғалысқа келтіреді жэне 
шсргияны шығарады. Осылайша, ғимараттың қасбеті анық 
архитектурасы жоқ, ол үнемі эр түрлі формаларға ие болады. Бүл 
г і ильдегі ең танымал сэулетші итальяндық Дэвид Фишер. Ол қүрған 
Пслгілі ғимараттар Ресейде жэне БАӘ-де жүмыс істейді.ш 12.4 Сәулет-қала қүрылысы экскурсияларын өткізудің 

әдістемелік тәсілдері. Көрсету және әңгіме ерекшеліктері

Экскурсиядағы негізгі білім көзі экскурсиялық объект ретінде 
онер көрсететін сэулет туындысы болып табылады. Мүндай 
объектілерге: түрғын үйлер, өнеркэсіптік қүрылыстар (көпірлер, 
бекеттер, телемүнара), қала қүрылысы кешендері (сарайлар, 
даңғылдар, ауылдар, қалалар) жатқызылуы мүмкін. Әдеби көздерден 
жскурсияларды дайындау кезінде энңиклопедиялық басылымдарды 
пайдалану қажет. Оқу эдебнетінен көптеген қызықты нәрселерді 
табуға болады. Танымал сәулетшілер туралы басылымдар сериясы 
бар. Көптеғен кітаптар қүрылыс өнерінің белгілі бір жауһарлары 
туралы жазылған.

Сәулет-қала қүрылысы экскурсияларын қүрудағы ақпараттың 
маңызды көзі қүрылысшы мамандар мен ғалымдарды тарту болып 
табылады. Оларда әдебиетте анық емес арнайы мэселелер бойынша 
кеңес алуға, пікірталас мэселелері, жаңа зерттеулер мен жаңалықтар, 
болашақ жоспарлары туралы білуге болады. Мамандар 
экскурсоводтар мен әдіскерлердің сабақтарына, щақырылған адамдар 
сәулет туындысының ерекшеліктерін, мақсатын, конструкңиясын 
және көркем идеясын көрнекі түрде ашатын кезде шақыруға болады. 
Ол шығармашылық топ белгілеген эдістемелік жэне үйымдастыру 
эдістеріне өз пікірін бере алады немесе экскурсиялық үйымның 
қызметкерлеріне арналған дәрістер оқып, экскурсияның дайын 
материалдарын реңензиялай алады. Сэулет-қала қүрылысы 
объектілерін қорғау мен салуды реттейтін сәулет жэне өзге де 
үйымдармен байланыс орнату қажет.

Көрнекі қүралдарға мүражайлардағы, жобалау үйымдарындағы 
күрылыстар мен кешендердің макеттерін, қүрылыс 
материалдарының, қүрал-саймандар мен механизмдердің үлгілерін
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жатқызуға болады. Макетте нақты объекті көру мүмкін емес ексііін 
көруге болады, өйткені макеттерде жні конструкция мен интеры-р 
ерекшеліктерін атайтын тіліктер бар. Оқу қүралдары мен нақі і.і 
заттар экскурсияны өткізу кезінде салыстыру жэне талдау тэсілдсрш 
өткізу кезінде көмектеседі. Мысалы, экскурсанттарға пеіюбегои 
үлгілерінің салмағы мен бірдей, өлшемдегі тасының салмаіі.иі 
салыстыруга болады. Мүрағаттарда, әдебиетте, мамандандырылі'1111 

қүрылыс мекемелерінде экскурсия объектілерінің жоспарларі.і, 
сызбалары, тіліктері, суреттері мен фотосуреттері тақырыбм 
бойынша бейнелеу көздері жиналады. Тыңдаушыларға ерекиіе 
эмоционалдық эсер ету сэулетшілердің, шеберлердің портреттеріи. 
басқа да қүрылысқа тапсырыс берушілерін көрсетеді. Мүражайлардан 
«сэулет фоны» суретшінің қызығушылығының объектісі ретіиде 
немесе бейнеленген әрекет көрініс ретінде бейнеленген көле 
картиналарды табуға болады. Фотосуретке түсірілген мүндай сурст 
сэулет-қала қүрылысы тақырыптарына экскурсиялар жүргізу кезіиде 
қайта жаңартуды қабылдауға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, деректі 
кино мен бейнематериалдарды, эсіресе объектінің қүрылысы туралі.і 
немесе өткен уақыттың реңін қалпына келтіруге мүмкіндік беретіи 
көркем фильмдерден үзінділерді көрсетуді пайдалануға болады.

Сәулет-қала қүрылысы тақырыптарына экскурсиялар көрсету меп 
эңгімелердің өзіндік ерекшеліктері бар. Сәулет-қала қүрылысм 
экскурсияларын жүргізу кезінде сәулет объектілерін қабылдау 
ерекшеліктерін ескеру қажет. Психологтар адамның көруі әдетте 
кеңістіктік шамаларды, эсіресе көлденең жазықтықта артық 
түсіретінін анықтады, бүл экскурсанттың санасында шындық 
өлшемдері мен пропорцияларының бүзылуына әкеледі. Сэулетімеп 
таныс емес адамдар өнер мен ғылым түрі ретінде оның фрагментіп 
қабылдайды. Әсіресе, оларға форманың жэне көркемдік, идеялық 
мазмүнның бірлігін қабылдау қиын. Архитектураны қабылдау 
бақылау шарттарына байланысты: объектіге дейінгі қашықтық, 
бақылау нүктесінің биіктігі, бағытқа қарап шығу траекториясы мен 
жылдамдығын анықтауға болады. Әсіресе қабылдауға тікелей эсер 
ететін жақын жэне алыс жоспарлар маңызды. Алыс қашықтықта 
қүрылыстың сүлбасын қабылдайды. Оларға жақындауына қарай 
құрылыстардың анық пластикасы, олардың көлемі мен бөлшектерінің 
арақатынасы болады, ал аз қашықтықта ғимараттың декорын, 
бөлшектерін, материалдың фактурасын ажыратуға болады. Көне 
ғимараттар жақын қашықтықтағы, әдетте, қасбеттердің үсақ
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Оолшектерінің, мүсіннің, алапес пен басқа да әшекейлердің 
қолдануының арқасында қазіргі заманға қараганда жақсы 
қабылданады. Сондықтан, әдетте, сэулет туындысы бір нүктеден ғана 
смес, оның мэдени және табиғи аясының біртүтастығы бойынша 
жасаушылардың ой-пікірін бағалауға, оның көркем келбетін жеке 
иысандар мен декоративтік бөлшектерден түратын түтастық ретінде 
лэззат алуға мүмкіндік береді.

Өзін өзі бакылауға арналған сұрактар:
1. Дэуірдің қандай архитектуралық стильдері сізге белгілі?
2. Негізгі сәулет-қала құрылысы терминдерін атаңыз?
3. Көрсету кезінде бөлінетін құрылыстың негізгі бөліктерін 

сипаттаңыз?
4. Сәулет-қала құрылысы тақырыптарына экскурсиялар жүргізу 

кезінде экскурсоводтың қандай ерекшеліктерін сақтау қажет?



ТАҚЫРЫП 13. ТАРИХИ ЖӘНЕ ӘДЕБИ ТАҚЫРЫПТАРҒА 
ЭКСКУРСИЯ ЖҮРГІЗУДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

13.1 Тарихи жәие әдеби экскурсияларды өткізудің ерекшс 
тәсілдері, көрсету және әңгімелеу ерекшеліктері

Тарихи экскурсиялар келесі ерекшеліктерге ие: экскурсияні,т 
мазмұны шынайы тарихи фактілерді, өткен жэне қазіргі оқиғаларді.ні 
өзара байланысын; экскурсияда тарихи-өлкетану материалдарыныц 
болуын қамтиды.

Тарихи экскурсияларды дайындау әдістемесі өз негізінде барлық 
экскурсиялар үшін, әзірлеудің эр түрлі кезеңдерінің ортақ жүйелілігіп 
сақтап қалды. Бірақ тарихи экскурсияларды эзірлеу кезінде ерекшс 
талаптарды ескеру қажет. Тарихи экскурсияларды әзірлеудің негізі і 
кезеңдерінің бірі тарихи фактілерді іріктеу, оларды түсіндіру, сондай- 
ақ онымен байланысты экскурсиялық объектілерді іріктеу болып 
табылады. Экскурсовод зерттеу жүмысын жүргізіп, корытындылар 
мен қорытындылардың дүрыстыгын қамтамасыз ететін көздердіц 
жеткілікті санын мүқият зерделеуге тиіс. Тарихи оқигаларды 
зерделеп, экскурсиялық объектілерді таңдай отырып, экскурсияныц 
мэтінін қүрастырады, тарихи күбылыстың типтік болуы және өз 
кезеңінің тарихи байланысын бейнелеуі тиіс екендігін ескеру қажет; 
тарихи факт тарихи фактілердің жалпы тізбегінде жэне олармен өзара 
байланыста ашылуы тиіс.

Тарихи фактілерді іріктеу-экскурсияны эзірлеудің басталуы. 
Фактілерді белгілі бір ұстаныммен, гылымилық, объективтілік, 
тарихи нақтылық, қазіргі замандастықпен байланыс, табыстылық 
жэне сендірушілік қагидаларының негізінде түсіндіру қажет. Әрбір 
нақты экскурсияда осы қагидаларды іске асыру тәсілдері- 
экскурсияның тақырыбына жэне объектілерде салынган тарихи 
материалга жэне оның мазмүнын кұрауга байланысты.

Тарихи экскурсияларда өткенді жэне шынайылықты салыстыру 
қогамдық даму үрдісін көруге мүмкіндік береді жэне 
экскурсанттардың танымдық белсенділігін арттырады. Бұган сондай- 
ақ, тарихи экскурсияларга тэн контраст кабылдау ықпал етеді. Егер 
объект ретінде діни ғимарат (шіркеу, собор) болса, онда экскурсовод 
нақты фактілерде мемлекеттің қалыптасуының эр түрлі 
кезеңдеріндегі діннің рөлі мен маңызын ашады. Тарихи-сәулет
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объектілерімен - сарайлармен, аула жайларымен танысу кезінде 
олардың сәулеттік-көркемдік құндылығын қарастырумен 
шектелмеген, мұнда олар жасалған жағдайлар туралы айту қажет.

Тарихн экскурсияны әзірлеу эдістемесінің маңызды талабы эрбір 
иақты жағдайда жалпы тарихи жэне жергілікті материалдың оңтайлы 
арақатынасын анықтай білу болып табылады. Егер тарихи 
жскурсияның объектілері жергілікті тарих фактісі туралы ақпаратты 
қамтыса, онда жалпы тарихи материал экскурсоводтың эңгімесінде 
оқигаларды тарихи талдау үшін қолданылатын фон болады. Егер 
■жскурсиялық объект жэне онымен байланысты оқиға маңызды болса, 
онда экскурсоводтың міндеті экскурсанттарға бейтаныс тарихи- 
олкетану фактілерін іздеу болып табылады.

Тарихи экскурсиялардың ерекшеліктері тарихи материалды 
керсету мен эңгімелеудегі логикалық бірізділік тұтастығының 
талаптарын анықтайды. Бұл талап нысандарды іріктеу, маршрутты 
эзірлеу, мэтін жазу жэне тарихи экскурсияны өткізу кезінде басты 
болып табылады. Бұл талапты орындаудың ең дэстүрлі тэсілі 
экскурсия бағытын қүрудың жэне тарихи материалды баяндаудың 
хронологиялық қағидасы болып табылады, сондай-ақ белгілі бір көру 
бүрышы таңдалады жэне оның астында оқиғалар хронологиялық 
ретпен қарастырылады.

Тарихи экскурсиялардың ерекшеліктері тарихи фактілерді 
біріктіруде, логикалық өткелдер мен экскурсовод портфелі маңызды 
рөлге ие. Экскурсовод портфеліне кіретін көрнекі қүралдардың 
арасында карталарды, сызбаларды бөлу керек, егер экскурсия 
объектілері үлкен аумақ бойынша шашылған ауқымды оқиғалар 
туралы сөз болса, олар қолданылады жэне оларды бір көзқарас 
түрғысынан экскурсанттар қамти алмайды.

Экскурсияны өткізу эдістемесі көрсету эдістемесінен жэне эңгіме 
әдістемесінен қүралады. Көрсету эдістемесі-экскурсиялық 
эдістеменің көлемі мен күрделілігінің үлкен бөлігі. Әңгіме әдістемесі- 
бірінші бөлікке қатысты бағынышты сипатқа ие аз бөлігі.

Экскурсиялық мекеме қызметкерлері өз қызметінде 
экскурсиялық әдістеменің талаптарын басшылыққа алуы тиіс. 
Экскурсияны дайындау мен өткізудің нақты кезеңдеріне қойылатын 
талаптардан басқа (экскурсиялық объектілерді іріктеуге, экскурсияға 
жэне т. б. материалдарды қабылдау ерекшеліктерін ескеру 
қажеттігіне) жалпы экскурсиялық үрдіске келесідей талаптар 
қойылады:
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экскурсияның тақырыпшаларын біртұтас, логикалық 
байланысқан бүтін бірлікке біріктіру;

- экскурсияның үздіксіздігін, яғни, экскурсанттарға экскурсиялық 
материалдардың үздіксіз әсер етуін қамтамасыз ету;

- көрсету мен эңгіме басталғанға дейін экскурсия тақырыбына 
экскурсанттардың қызығушылығын қалыптастыруды қамтамасыз ету 
жэне экскурсия барысында қызығушылықты қолдау;

- экскурсиялық көрсетілім жэне эңгімені дүрыс үйлестірс 
отырып, экскурсия көрсетілімінің басымдылығын қамтамасыз ету;

- әдістемелік қүжаттарда көрсетілген барлық ұсыныстарды 
орындау;

- корсету және әңгімелеу тэсілдерін мұқият таңдап, тексеріп, 
олардың еркін жэне табиги түрде қолданылуына қол жеткізу, 
экскурсанттар тек осы тәсілдер көмегімен берілетін ақпаратты ғана 
қабылдай отырып, тәсілдердің өздерін көрмеуі керек.

Қорытындылай келе, экскурсиялық эдістеме жалпы 
экскурсоводтың кэсіби шеберлігінің негізі ретінде, материалды 
«беруді» жетілдіретін механизм ретінде, экскурсовод қызметін реттеу 
үрдісі ретінде қарастырылады.

Тарихи экскурсияларды өткізу эдістемесі, дайындау эдістемесі 
сияқты жалпы эдістемеге сүйеніп, ол ұсынған көрсету мен эңгіме 
тэсілдерін қолданады. Тарихи экскурсияның кіріспе бөлігі топпен 
байланыс орнатуға ғана емес, сонымен қатар, экскурсанттарды келесі 
материалды қабылдауға дайындайды. Қорытынды бүкіл тақырып 
аясында жалпылау болып табылады. Аялдамаларда экскурсоводтың 
іс-әрекетінің реті дэстүрлі: объектіні көрсету, объект туралы эңгіме, 
көрсетілетін объектімен байланысты тарихи факт туралы әңгіме. Бұл 
ретте тарпхи объектінің сипатына қарай оны көрсету топтың 
қозғалуына немесе алдын ала еркін тексеруге байланысты болуы 
мүмкін. Тарихи экскурсияларды өткізу эдістемесі, дайындық 
эдістемесі сияқты, егер экскурсиялық объект ірі болса жэне оны 
эртүрлі позиңиядан қарау қажет болған жағдайда, жалпы осы тәсілге 
сүйенеді. Экскурсовод материалды баяндаудың түрлі тәсілдерін: 
сипаттама, түсініктеме қолдана алады. Сипаттама тэсілі 
экскурсанттардың санасында объектіні дұрыс көрсетуге көмек 
көрсету міндеті болып табылады (пішіні, көлемі, қандай материалдан 
жасалғаны, қоршаған объектілерге қатысты орналасуы). Объектіні 
сипаттау үшін дэлдік, нақтылық тэн. Бұл тэсіл экскурсоводтың
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I

Пелгілі бір ретпен объектінің сыртқы түрінің ерекшеліктерін, 
белгілерін, ерекшеліктерін баяндауын көздейді.

Сипаттама тэсілі тек объектілерге (сэулет ескерткіштеріне) гана 
смес, тарихи оқиғаларға да қатысты. Объектілерді сипаттаудан 
айырмашылығы тарихи оқиғаларды сипаттау бейнелі сипатқа ие. Ол 
жскурсанттарда көру бейнелерін тудырады, оларға оқиғаның қалай 
болғанын ойластыруға мүмкіндік береді. Осылайша, оқиғаларды 
сипаттау тэсілі көруді реконструкциялаудың эдістемелік тэсіліне 
сүйене отырып, бағынышты сипатқа ие. Сипаттама тэсілі заттың, 
қүбылыстың, адамның ерекше қасиеттері мен сапасын анықтау 
иегізінде қүрылған. Экскурсияда объектілерге жэне экскурсияға 
«эрекет етуші» түлғаларға сөздік сипаттама беріледі.

Сипаттама тэсілінің мінездеме тэсілінен айырмашылығы берілген 
объект бойынша қасиеттер мен ерекшеліктерді тізбектеу болып 
табылады, олардың жиынтығы объект туралы барынша толық түсінік 
береді, оның мэнін жақсы түсінуге мүмкіндік береді. Бүл ретте нысан 
мінездемелері үқсас басқа объектілердің қатарынан орын алады 
немесе керісінше, оның қасиеттерінің сипаттамасы басқа 
объектілерден айырмашылығын көрсетеді. Ауызша мінездеме 
объектінің экскурсиялық талдауының алдында жүргізіледі, яғни 
талдаудың бастапқы кезеңі болып табылады. Сипаттама тэсілі оның 
ішкі, көзге көрінбейтін қасиеттері мен сапаларына сипаттама 
бермейді, тек объектінің сыртқы жағына ғана қатысты сипаттама 
жасайды. Сипаттама тәсілі кезінде объектінің танымдық қүндылығы, 
көркемдік қүндылығы, авторлық шешімнің бірегейлігі, мәнерлілігі, 
сақталуы жэне т. б. сияқты саиалы жақтарына бағалау жүрзіледі.

Түсініктеме тэсілі-эңгімеде тарихи оқиға туралы анықтамадан 
басқа оны тудырған мэн-жайлар мен себептер ашылғандағы 
материалды баяндау нысаны.

Тәсілдерді таңдау экскурсиялық объектіге, тарихи фактінің 
мәніне, оның экскурсиядағы орнына, экскурсанттардың ол туралы 
жэне тарихи объект туралы хабардар болуына байланысты болады. 
Егер объект негізгі болып табылмаса, экскурсиялық анықтаманы 
пайдалану орынды. Экскурсиялық анықтама тәсілі көзбен қайта құру, 
оқшаулау, абстрациялау тэсілдерімен бірге қолданылады.

Экскурсовод бақыланатын объект туралы қысқаша деректерді 
хабарлайды: салынған (қалпына келтіру) күні, жоба авторлары, 
өлшемдері, мақсаты жэне т.б. қосымша объектілерді қарау кезінде 
бүл тэсіл анықтамалық материалды баяндаған кезде дербес
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пайдаланылады, экскурсовод топпен бірге объектімен танысуды 
аяқтайды. Өзінің мазмұны мен кұрылымы бойынша бұл тәсіл жолдык 
экскурспялық ақпаратқа ұксайды.

Матерналды баяндаудың ең көп тараған тәсілдері-сипаттама жәмс 
түсініктеме. Тарихи экскурсияда реконструкциясыз жүмыс істеу 
мүмкін емес, яғни экскурсиялық объектіні жэне оны қоршағам 
ортаны бастапқы түрде қайта жаңғырту. Бүл көптеген мэденисі 
тарихының табиғи ескерткіштерінің елеулі өзгерістерге үшырауына 
жэне қайта қүрылуға үшырауына байланысты. Бүл тәсілдің мэні- 
тарихи ғимараттың бастапқы келбетін сөйлеу жолымен қалпына 
келтіру. Бүны экскурсовод экскурсанттардың кору эсерлеріне сүйепс 
отырып жасайды. Бүл тәсіл эскери шайқастар, халық котерілістері, 
ереуілдер, революциялық маевкалар, митингілер жэне басқа да 
оқиғалар өткен ескерткіш орындарды көрсету кезінде кеңінем 
қолданылады. Аталған тэсілдің міндеті экскурсанттарға осы жердс 
болған тарихи оқиғаны, ескерткіш орынын, ғимаратты, қүрылыстыц 
бастапқы түрін «көзбен» қалпына келтіруге мүмкіндік беру.

Егер ғимарат қираған (жер сілкінісі, соғыс, уақыт іздері) болса, 
экскурсоводқа, көрушілерге қайта жөндеу жүргізуге оның іздері мен 
бөлшектері көмектеседі. Егер қүрылыс сақталмаса, көмекке 
«экскурсовод портфелінің» көрнекі қүралдары келеді. Объектінің 
фотосуреттері, суреттер, сызбалар, оқиғалар болган жағдайды 
сипаттайтын бейнелеу материалдары пайдаланылады.

Көруді қайта жаңартуды қабылдаудың табысы экскурсоводтың 
дайындық дэрежесіне байланысты. Оның қүзыреттілігі 
экскурсанттарға оқиға туралы айтып кана қоймай, сонымен қатар, ол 
туралы көрушіге түсінік беруге мүмкіндік береді.

Сондай-ақ, дәйексөз тәсілі, көркем эдебиеттен үзінділерді 
пайдалану экскурсанттарга күшті эмоционалды эсер етеді. Бүл 
көркем сурет арқылы мэселені қою мақсатында қолданылатын 
көмекші тэсіл жэне экскурсанттардың эдеби ой-өрісін кеңейтуге 
көмектеседі. Бүл тэсілді пайдалану экскурсоводтан көркем эдебиетті 
жақсы білуді, шығармаларды олардың көркем жэне танымдық 
қүндылығын ескере отырып іріктеуді, осы тақырыпта оқшаулау 
мүмкіндігін талап етеді. Осындай тәсілдерге эдеби монтаж, көркем 
шығармадан үзінді оқу, кітаптан эпизодты қайта көрсету, 
экскурсияның кіріспе бөлімінде эпиграфты қолдану жатады. Тарихи 
экскурсияның эмоциялық жағын күшейту үшін тарихи оқиғаларға 
қатысушылардың баяндамаларын пайдалануға болады, бүл мүндай
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ісездесулердің орнын, уақытын жэне ұзақтығын алдын ала анықтауды 
галап етеді.

Тарихи экскурсияда ерекше ретроспективті тэсіл болып 
табылады. Экскурсовод бұл эдісті жиі қолданады. Ол 
жскурсанттарды әңгіменің негізгі логикалық өзегіне тез қайтару үшін 
'жскурсоводтың тақырыптан азгана шегініс жасау кұкығы болып 
іабылады. Бұл тәсілдің қажеттілігі мен таралуы экскурсиялық 
объектілердің маршрутқа сэйкес мұражай экспозициясы ретінде 
құрылмауына байланысты, аялдау орындарында экскурсия 
і ақырыбына сэйкес келмейтін, бірақ экскурсанттардың көз алдында 
гұрған басқа да объектілер болуы мұмкін. Әдетте, экскурсанттар осы 
объектілерге қатысты сұрақтар қояды. Бұл жағдайда экскурсоводқа 
озі экскурсиялық анықтама беріп, көрсету мен эңгіменің негізгі
і ақырыбына оралу керек.

Сондай-ақ, эмоциялық эсердің кұшті көзі болып табылатын 
көркем эдебиетті қолдану тәсілі қолданылады. Көркем эдебиеттің 
үзінділерін қосу-көмекші тэсіл, ол көркем сурет арқылы мәселені 
қою, көркем сурет салу, экскурсанттардың эдеби ой-өрісін кеңейту 
мақсатында қолданылады. Бұл тәсілді пайдалану экскурсоводтан 
көркем эдебиетті жақсы білуді, шығарманы олардың көркем жэне 
ганымдық құндылығын ескере отырып іріктеуді, оеы тақырыпқа 
оқшаулау мүмкіндігін, сондай-ақ әдістемелік тәсілдерді меңгеруді 
талап етеді. Осындай тәсілдерге: эдебн монтаж, көркем шығармадан 
үзінді оқу, кітаптың эпизодын көрсету, экскурсияның кіріспе 
бөлімінде эпиграфты қолдану жатады.

Тарихи экскурсияның эмоңиялық жагын күшейту үшін ерекше 
эдістемелік тэсілдер қолданылады: тарихи оқигаларга қатысушылар - 
¥л ы  Отан соғысы, Ауғанстандағы соғыс жэне т. б. ардагерлердің 
экскурсиясын өткізу барысында сөз сөйлеу. Бүл экскурсия 
тақырыбына байланысты осындай кездесулердің орнын, уақытын 
жэне ұзақтығын алдын ала анықтауды талап етеді.

13.2 Тарихи жәие әдеби экскурсиялардағы мүражай 
экспозициясының орны

Экспозиция-бүл жалпы қабылданған дизайн қағидаларына сәйкес 
нақты тарихи ақпарат негізінде қүрылатын мұражай 
коммуникациясының басты нысаны. Экспозиция дегеніміз не,
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олардың түрлері мүражай заттары экспонаттар деп аталады. Оларды 
жалпы көретін орындарға қояды. Экспозициялардың барлық 
бөліктері өзара байланысты, тақырыптық қүрылымға біріктірілгеп. 
Соңғылары оз кезегінде экспозициялық кешендерге бөлінеді. Мүндай 
экспозиция-белгілі бір белгілері, мазмүны, тақырыбы бойынша өзарп 
байланысты заттар. Олар ойластырылған мағыналық жэне көрнекі 
бірлікті қүрайды.

Заманауи көріністерді мұражай композициясы анықтайды. Бүл 
мұражай заттарының ғылыми негізделген жэне мақсатты 
демонстрациясы болып табылады. Ол пікірлермен жабдықталғап, 
көркем жэне тақырыптық безендірілген. Мұражайлық композициялар 
қоғамдық жэне табиғи құбылыстарға тэн мүражайлық бейнені 
жасайды.

Мүражайлар тұрақты жэне уақытша экспозициялар - көрмелерді 
(қорлық, есептік, тақырыптық) құрады. Көрмелерді үйымдастыру 
мұражайдың экспозициялық жұмысының негізгі құрамдас 
бөліктерінің бірі болып табылады. Бұл іс-шаралар мүражай қорыныц 
қол жетімділігі мен қоғамдық маңызын арттырады. Көрмелер жеке 
жиналыстардың ескерткіштерін мэдени жэне ғылыми айналымға 
енгізеді, өз іс-эрекетінің географиясын кеңейтеді. Бүгінде 
халықаралық көрмелермен алмасу белсенді түрде кеңеюде. Олар 
түрлі мэдени байлықтармен алмасуға ықпал етеді. Композициялар 
дегеніміз не?

Экспозициялық материал эртүрлі топтастырылуы мүмкін. Кейде 
ол интерьерді, кейде - табиғи фрагментті жаңғырта алады. Бүкіл 
сюжетті ашатын экспозициялар бар. Қазіргі заманғы мүражайтану 
экспонаттау бірнеше әдістерін бөліп көрсетеді:

1. Жүйелі.
2. Ландшафты.
3. Ансамбльдік.
4. Тақырыптық.
Лондондағы 1851 жылғы өнеркәсіптік сипаттағы бүкілэлемдік 

көрме эдісті қалыптастыруда үлкен рөл атқарды. Мүнда неміс 
ғалымы Плоцкет жасаған жануарлар өмірінің алғашқы биологиялық 
топтары көрсетілді. Кейін биотоптар Британдық тарих мүражайының 
жүйелі композициясына жиі қосыла бастады. Бір қызығы, олардың 
барлығы күжаттар неғізінде қүрылған.

Мысалы, құс топтары үшін топырақ пен өсімдіктер тек бір 
жерден жиналған. Барлық жапырақтар мен ғүлдер балауыздан
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үқсатып жасалып, кептірілген топырақта, олар табиғатта өскендей 
орналастырылды.

Өткен ғасырда гылыми мұражайлардың тәжірибесіне диорамалар 
мен панорамалар кірді. Экспозициялық материалдар арқылы белгілі 
бір тақырыпты, мәселені немесе сюжетті ашатын, оқиғаларды немесе 
қүбылыстарды көрсететін тақырыптық композиция тақырыптық деп 
аталады.

Барлық жоғарыда көрсетілген экспонаттау әдістері оңай 
біріктіріледі. Тақырыптық көрме ансамбль мен жүйелі 
композицияның элементтері болуы мүмкін. Жүйелі түрде 
ландшафтық жэне ансамбльдік композицияны қамтуы мүмкін. 
Экспонаттау әдісі мүражайдың бейініне, коллекциялардың 
ерекшелігіне, экспозицияның тақырыбы мен мақсатына, сондай-ақ 
экспозиция үсынылатын алаңдардың көлеміне байланысты.

Экспозиция негізіне не кіреді: экспонаттау заттары. Мүражай 
заттары. Репродукциялар. Көшірмелері. Муляждар. Іздің көшірме 
бедерлері. Макеттер. Модельдер. Голограммалар.

Өзін өзі бакылауға арналған сүрақтар:
1. Сізге қандай әдеби жэне тарихи экскурсиялар белгілі? 

Олардың айырмашылығы неде?
2. Мүражай экспозициясы қандай?
3. Қазақстанда қандай танымал мүражай көрмелері өтеді?



ТАҚЫРЫП 14. ТАБИҒАТТАНУ ЖӘНЕ ЭТНОГРАФИЯЛЫҚ 
ЭКСКУРСИЯЛАРЫН ЖҮРГІЗУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

14.1 Табиғаттану экскурсияларын жіктеу

Табиғаттану экскурсиясы - экологиялық білім беруді 
ұйымдастырудың жэне экологиялық мэдениетті қалыптастырудыи 
негізгі нысандарының бірі. Табиғаттану экскурсияларыныц 
артықшылығы табиғи ортада табиғат құбылыстарына жэне табиг;п 
объектілеріне туристерді таныстыруға мүмкіндік береді. Табиги 
экскурсиялар бойынша, көрнекі материалмен бірге ғылыми 
ақпараттар оған ерекше сенім береді. Экологиялық зерттеулер 
табиғатқа деген қызығушылықты тэрбиелеуге, өте эмоңионалды жэпі' 
туристердің танымдық белсенділігін жандандыруға ықпал етеді.

Табиғаттану экскурсиялары келесідей негізгі түрлерге бөлінеді: 
географиялық. Географиялық экскурсияларда еліміздің 

табиғатын ғана емес, сонымен бірге, экономиканы, мэдениетті, 
халықтың өмірін, яғни, аумақтың табиғи жэне мәдени-экономикалық 
ерекшеліктерін зерттейді;

- ботаникалық. Экскурсияның бүл түрі «Адам жэне өсімдіктер 
элемінің» үлкен мэселелерін көрсетеді. Олар өсімдік элемінің қүрамы 
туралы жалпы мәліметтер береді, республиканың, облыстыц, 
ауданның флорасын сипаттайды, облыстың өсімдіктерін сипаттайтын 
өсімдіктердің түрлерін көрсетеді. Топ реликті, эндемикалық жэне 
жойылып бара жатқан өсімдіктермен танысады. Ботаникалық 
экскурсияның міндеті өсімдік элемімен танысу ғана емес, сондай-ақ 
табиғат үрдістері мен қүбылыстарының өзара байланысы мен 
тәуелділігін, олардың экономикалық жэне денсаулық кұндылығын 
анықтау қажеттілігінен тұрады;

- зоологиялық. Зоологиялық экскурсияларда «Жан элеміндегі 
адам» мәселесі анықталды. Жануарлардың қадағалануы олардың 
өмірі, әдеті, қоршаған ортаға бейімделуі, жануарлардың адам үшін, 
үлттық экономикаға, Қызыл кітапқа енгізілген жануарларды, эсіресс 
сирек кездесетін жануарларды қорғаудағы маңыздылығы туралы 
эңгіме болуы керек;

- геологиялық. Геологиялық экскурсня жердің шыгу тегі мен 
күрылымы туристерді, бай минералды ресурстар, жэне тау-кен 
маңыздылығы туралы эңгімемен таныстырады. Әрбір геологиялық



■жскурсияның міндетті бөлігі «Жер қойнауын сақтау» субтопикалық 
болып табылады. Жер қойнаулары минералдық отынды, қара, түсті 
және асыл металдар, асыл тастар, радиоактивті жэне сирек 
(лементтер, химия өнеркәсібі жэне қүрылыс материалдары шикізатты 
сақтау қазынасына сипатын білдіреді. Жердегі ішкі байлықтың 
Парлығы басқа табиғи ресурстармен ерекшеленеді, өйткені олар 
ісөбіне жаңартылмайды; кен орындарын іздестіру, игеру жэне дамыту, 
ол үшін адамның үлкен жүмыс күші жүмсалады. Геологиялық 
жскурсия бірі эстрадалық пайдалы қазбалардың қасиеттері жэне 
оларды пайдалану туралы, сондай-ақ (асыл және жартылай асыл 
тастар, соның ішінде) минералданған үрдістер туралы ғана емес, ол 
(пайдалы қазбалардың кен орындары үшін) минералогиялық 
■жскурсиялар туралы да ақпарат береді;

- гидрологиялық. Гидрологиялық экскурснялар теңіздер, өзендер, 
көлдер мен сарқырамалармен үйымдастырылады. Олар су 
ресурстарының күнделікті өмірде, үлттық экономиканың, 
гидроэнергетиканың дамуының маңыздылығын сипаттайды. 
Гидрологиялық экскурсияларда балық қорлары туралы эңгіме жасау 
міндетті.

- табиғаттың бірегей ескерткіштеріне экскурсия. Табиғаттың 
бірегей ескерткіштері- жансыз табиғат ескерткіштері (үңгірлер, 
кейбір жартастар, каньондар, жанартаудың атқылаулары, гейзерлер), 
тірі табиғат ескерткіштері реликті өсімдіктер, өсімдік жэне 
жануарлар жүйелері, жеке өсімдіктері мен аралас табиғат 
ескерткіштері, органикалық элемі бар тогандар, мысалы, «Шарын 
шатқалы», «Гусиный перелет», «Синегорская пихтовая роща» т.б.. 
Табиғаттың бірегей ескерткішінің қүндылығы оның 
өзгермейтіндігімен, оның барлық табиғи қасиеттерін сақтауымен 
анықталады. Бүл сақталған табиғат ескерткіштері табиғи 
ісүбылыстарын зерттеудің жалғыз объектісі болып табылады. Бірегей 
табиғатты мүқият қоргау мен қүрметтеуді қажет етеді, табиғат (жел, 
су, температура) жэне адамның эсерінен олар жойылады, ғылыми 
жэне эстетикалық мэні жоғалады. Экскурсия жүргізген кезде 
экскурсанттарды экскурсия кезіндегі іс-эрекет ережелері туралы 
мүқият инструкңиялау керек жэне тастарды, пайдалы қазбаларды, 
өсімдіктерді т.б. кэдесый ретінде алуға тыйым салынады;

- экологиялық. Экологиялық экскурсиялар экологияның қазіргі 
заманғы маңызды мәселелерімен байланысты: адамның өмір сүру 
ортасының ластануы мен улануы, табиғи ресурстардың тозу қаупі,
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табиғат әлемі меи адам әлемінің табиғн өзара байланысыимм 
бүлінуімен қазіргі қоғамда үлкен қызығушылық тудыруда. О і.і 
қауіптерді түсіну қазіргі қоғамның санасында мықтап бекі;п 
Дегенменде, адам санасында экологиялық императив маңызды болым 
қалу үшін бір түсінік жеткіліксіз болып табылады. Осы мақсатқа жо і у 
үшін экология жеке пән ретінде оқу жоспарына кірді. Осы поп./іі 
терең зерттеу үшін экологиялық тақырыптағы экскурсияларды 
жүргізу мен эзірлеуге болады. Экологиялық тэрбиелеудің тиімділііі 
экскурсияларды қоршаған ортаны қорғау және сақтау түсінігін енгічу, 
«адам-орта» жүйесіндегі қарым-қатынас, осы ортамен тікелеІІ 
байланыс орнатылады, оған зерттеу жүргізіледі. МүндміІ 
экскурсияларда элемнің жэне оның барлық қүбылыстарыіп.іп 
толықтық түсінігі қалыптасады. Олар Чарльз Дарвиніііп 
эволюңиясының ілімін, ноосфера туралы В.И.Вернадскийдің 
ілімдерін, А.Л.Чижевскийдің жэне т.б. ойларын, қызметтерім 
дэріптей отырып, экскурсанттардың дүниетанымын қалыптастыругм 
көмектеседі.

Экскурсиялардың осы түрін күрастыру келесі бағыттар бойыншм 
мүмкін болады:

- экология жэне адам;
- әуе бассейнінің экологиясы;
- су қоймасының экологиясы;
- жануарлар мен өсімдіктер элемінің экологиясы.

14.2 Экскурсанттардың материалнстік көзқарасын, 
патриотизмін қалыптастыру, табиғатқа мүқият қарауға

тәрбиелеу

Сөздің кең магынасында табиғат барлық элемді білдіреді. Кіші 
мағынада бүл жаратылыстанудың объектісі, соның ішінде, экскурсия 
эдісімен зерттеу объектісі де болып табылады.

Кейбір жағдайларда табиғат пен адам эрдайым бір-біріне қарама- 
қайшы қойылған. Ежелде табиғат негізінен дүшпандардың ортасы 
ретінде қарастырылса, ал кейінірек, материалды байлықтың шексіч 
көзі ретінде, жэне, соңғы кездері, өмірдің тез сезімтал негізі, қорғау 
жэне қамқорлыққа мүқтаж біздің кішкентай ғарыш үйіміз сияқты 
қарастырылады.
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Сүйіспеншілікке тәрбиелеу, табиғатқа аялы қарау үлкен 
псдагогикалық мақсат болып табылады, ондай қарым -қатынасты 
грте балалық шақтан бастап, мектептегі түрлі кезеңдерде және 
іуристік тэрбиеде тэрбиелеу қажет. Ашықтығымен, әртүрлілігімен, 
шбиғат баланың жэне ересек адамның барлық сезімдеріне эсер етіп, 
жүрегінде терең эсер қалдырады. Табиғат - бүл өнер объектісі. Өзі - 
жарқын көрнекі қүрал. Табиғатты бақылай отырып, көрнекі 
(|>актілерді салыстыра жэне ойластыра отырып, адам өзінің ойы мен 
созін дамытады, сүлулық жэне Отанға деген махаббатын тәрбиелейді. 
I .ресектер өз білімдерін кеңейтеді, ең болмағанда күнделікті түрмыс 
деңгейінде қоршаған ортаны қорғауға қатысуға ниет білдіреді.

14.3 Табиғат және коршаған ортаны қорғауды насихаттау

Табиғатты қүрметтейтін адамдарды тэрбиелеу табигат 
■жскурсиясының маңызды міндеттерінің бірі болып табылады. 
’)кскурсия кезінде табиғатты қорғаудың негізгі жэне негізгі тәсілі 
ластанудың алдын алу, теріс өзгерістерді немесе жойылуды 
болдырмау болып табылады, ол алдын алу тәрбиелеу жүмысына 
келіп тіреледі, бүл экскурсия кезінде табиғат ресурстарына нашар 
қарауға жол бермейтін атмосфераны құруға мүмкіндік береді. 
1’уристік соқпаққа келген адамға табиғатқа аялы жэне ықыластықпен 
карауға, онда туған жер, оның өзендер, ормандар, оларды 
мекендейтін жануарлардың тағдыры үшін азаматтық жауапкершілік 
сезімдерін ояту. Табиғатта демалып жатқан адамның іс-әрекетін 
анықтайтын ережелер белгілі бір деңгейде заңмен белгіленуі мүмкін 
екендігін ескеру қажет. Ереженің көп бөлігі қүқықтық нормаларға 
емес, салт-дэстүрлерге, эдет-ғүрыптарға негізделеді. Бүл моральдық 
нормалар саласы. Сайып келгенде, экскурсанттарда бөгде адамның 
бақылауынсыз қалғанда, табиғатпен бетпе-бет қалғанда, қандай 
моральдық идеалдар мен іс-әрекет механизмдері эрекет етеді жэне ол 
саяхаттаушылармен табиғатты қорғау бойынша жүмыстың сәттілігін 
көрсетеді. Экскурсиялардың көптеген бағыттары мен міндеттері 
экскурсанттарда табиғатты дұрыс қорғау көзқарасы мен 
дағдыларының қалыптасуына бағытталады жэне төрт жалпы 
багыттарын бөліп көрсетуге болады:

1. Табиғаттану;
2. Адамгершілік;
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3. Эстетикалық;
4. Тарихи.
Олардың әрқайсысы табиғат қорғау мәселелерімен байланысі м, 

табыиғатты қорғау мэселелерімен айналысады, осы мәселелерді 
шешудің эр тұрлі аспектілерімен - жаратылыстану - ғылымп 
педағогикалық, элеуметтік-тарихи саламен байланысты.

Экскурсияларда ғылыми, табиғаттануды насихаттау мақсатыи 
ұстанады- табиғат байлықтарына ұкыппен қарауға, қоршаған ортағп 
экскурсанттардың дұрыс көзқарасын қалыптастыру тэрбиелсу 
ісіндегі маңызды бағыт. «Қорғау үшін білу» - туристердің табигц. 
ғылыми көкжиегін кеңейтетін насихаттау ұраны болуы керок. 
Жануарлар мен өсімдіктер әлемі туралы, табиғи ресурстардың бір 
түрлерінің артықшылықтары туралы ақпарат, адамның немқұрайлы 
қарауы нэтижесінде олардың сарқылуы туралы ескертулер, бұрып 
табиғатқа бей-жай қарайтын адамды кейіннен табиғат туралы 
мәліметтермен кызықтыруы мүмкін.

Экскурсианттарға табиғаттану туралы дәпітеу осы типтеп 
экскурсиялардың негізгі міндеті болып табылады, қоршаған ортаиы 
қорғауға бағытталған қоғамдық пайдалы іс-әрекет дағдыларын жэнс 
эдістерін оқыту, табиғаттың тұрақты туризм идеяларын дамытуга 
негізделуі, табиғатта туристердің іс-эрекеттерін реттейтін этикалық 
нормаларды эзірлеу.

Табиғаттануды насихаттау мәдени-тарихи жэне басқа да 
объектілерді насихаттаумен біріктірілуі мүмкін. Кейде бұл табиги 
ресурстың өзіндік ерекшеліктерімен анықталады, мысалы, 
қорғалатын табиғи аумақтар туралы эңгіме барысында: табиғат 
қорлары, ұлттық жэне табиғи парктер, табиғат ескерткіштерін атауға 
болады.

Экскурсовод экскурсанттарға табиғаттың барлық қиындықтарып, 
эртүрлілігін, байлығын, әсіресе оның тірі организмдерінің нэзіктігін 
ашудағы маңыздылығын ескеру керектігін ойда үстауы керек. 
Өмірдегі үрдістердің күрделілігін атап көрсетіп, экскурсанттарға 
жақын түсініктер табуға тырысу керек, ол, табиғатты дүрыс қорғау 
ережелерінің қалыптасуына мүмкіндік беретін салыстырулар жасауға 
жэне «қиялға ерік» береді. Туристерге табиғаттың бэрі 
теңдестірілген, бір-бірімен байланысты екенін түсіну керек. Барлық 
артықшылықтары мен кемшіліктерді зерттеп барып қана қорғау, 
сақтау шараларын жасау керек, мысалы, ормандарды жануарларга 
зиян келтіретіндей «қорғауға», «жерді судың есебінен қүтқаруға» жол
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Оорілмейді. Сондай-ақ, кұиды ресурстардың жойылуы, қорғалатын 
қорық аумақтарын бұзуға орын алатын орындарда туризмді шексіз 
дамыта беруге (рекреациялық элеуетті) болмайды.

Табиғи ортадағы моральдық жэне этникалық көзқарастардың 
дамуы оған мұқият қарауды тәрбиелеумен тығыз байланысты. 
Табиғатпен қарым-қатынас жасау кезінде экскурсанттарға өздерінің 
қажеттіліктеріиің өзіндік шектеулерінің барлығын мұқият түсіндіру 
қажет; табиғаттың пайдасы ортақ меншік екеніне баса назар аудару 
керек.

Қоршағаи ортаны аялаудың қажеттілігі моральдық жэне 
адамгершілік дәлелдің бірі, ұрпақтан ұрпаққа, ежелгі заманнан 
жеткен халық даналығы, атақты адамдардың ойлары бойынша - эркім 
озінен кейін Жерді одан да бай жэне бақытты етіп қалдыру керек 
деген идеяны үстанады. Бұл қағидалар бэрінде бірдей 
қабылданбайды, эр адамның адамгершілік сана -сезімі эртүрлі, елдің 
табиғи байлықтарына деген қатынасы: білім деңгейі, өмірлік 
іэжірибесі, ішкі мәдениеті сияқты көптеген факторлармен 
анықталады.

Табиғатқа эстетикалық, эмоционалдық қарым-қатынасты дамыту 
гуристердің экологиялық білім беру міндеттеріне органикалық түрде 
кіреді.

Экскурсиялардағы осындай жүмыстардың ұраны «Табиғат өлер 
алдында» кітабының авторы Жан Дорсттың сөздері болуы мүмкін: 
«Табиғатты ол адамға ең күшті қорғаныш үшін ғана емес, сонымен 
қатар, оның өте эдемілігі үшін де қорғау керек».

Экскурсия экскурсанттарға табиғатқа аялы қарым-қатынас, 
күрмет, тек табиғат бізді таза ауамен бізді емдейді, жағалау 
күмдарымен жылытады, орман көлеңкесін, саңырауқұлақтары мен 
жидектерін береді, яғни, шикізатпен қамтамасыз етеді деп қана 
қарамай, ол ауыл, орман, балық шаруашылығы және тіпті барлық 
өмірдің негізі деп қарап, оны аялауға міндеттейтіндей ой туғызуы 
керек. Жақсы ойластырылған табиғаттану экскурсиясы ақылға ой 
тастап қана қоймай, сонымен қатар, туристің «рухани дүниесіне» де 
эсер етуі керек, табиғатқа қатысты анықталған тыйымдар, 
адамдардың қоршаған ортаға залал тигізбеуге экеліп соғады. 
Адамдардың табиғи ортаға деген аялы қүрметі насихаттауда, оларда 
«сезу жағын» күшейту, яғпи, табиғи ресурстарды ұсынуда көркем- 
эдеби тэсілді қолдану, әдебиет, музыка, сурет өнері арқылы 
табиғаттың эстетикалық мэні ашылады.
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Сондай-ақ атақты адамдардың іс-әрекеттерінен мыеалдіір 
келтіруге болады. Экскурсияда туристің жүрегіне тағы бір жои, 
қоршаған ортаны, оның элементтерін «адамдармен» байланыстыру, 
табиғатқа сүйіспеншілікті арттыру мақсатында жануарларди, 
өсімдіктерде, және «өлі» табиғаттың да элементтерінен - шыңдардар, 
тастар, бұлақтар, көлдер, өзендер жэне т.б. қандай да бір бейнелермсп 
байланыстыру болып табылады.

Қоғамдық-тарихи жэне экологиялық сүрақтардың үйлесуі, 
тақырыпқа тарихи көзқарас - қоршаған ортаға дұрыс көзқараспсн 
қарау тәсілі. Экскурсияда табиғатты қорғау тақырыптарын тарихи 
жағынан, елдер мен халықтардың маңызды сәттерімен байланысі і.і 
элеуметтік мэні бар оқиғаларды ашып көрсету жөн. Бүгінгі күиі 
қоршаған ортаны қорғау мэселелерін мәдениет пен техникані.іц 
дамуының арасындағы байланыссыз, адамның табиғатқа дегсн 
көзқарасының өзгерісінің тарихын білмеу арқылы зерттеусіз, толык 
емес, бұрмаланған болып табылады.

Экскурсияның мазмұны мен қүрылымы кең және көптүрлі, 
Мүнда мәселенің маңыздылығы жэне туризмнің табиғатқа жағымдм 
жэне жағымсыз әсері туралы материалдар, сондай-ақ саяхатшыларга 
қатысты нақты кеңестер мен тыйымдар туралы материалдар 
көрсетіледі. Ол сондай-ақ өсімдіктерге, жануарларға, жерге, суга 
қатысты қарапайым мэдениетке тэрбелеу, қоршаған ортаныц 
ластануы мен бүліну фактілеріне немқүрайлылық көзқарасын жецу 
жэне табиғатқа «күш позиңиясымен» қарым-қатынастыц 
тұтынушылық философиясымен күрес болуы мүмкін.

Табиғатты қорғау мәселелерінің түтастай маңыздылығып
айқындай отырып, оның жаһандылығы мен салмағын көрсету қажет. 
Туристердің табиғи ортамен байланыстарын жақсартуға оның көлік 
жылжымалылығының артуы әсер етеді. Ж аңа жолдардың салынуы, 
адам қолы тимеген орындарға эуе жолдарын ашу, техникалық 
қүралдарды пайдалана отырып, табиғатты меңгеру.

Экскурсанттардың басым көпшілігі табиғатта неғізгі өзін ұстау 
ережелерін сақтауға тырысса да, мөлшерден көп туристердіц 
баруының өзі жеткілікті мөлшерде дайындалмаған территориялар 
үшін топырақтың мөлшерден көп деңгейде тығыздануы, 
өсімдіктердің кебуі, су қоймаларының ластануы, табиғи
ресурстардың жағдайларының төмендеуіне экеліп соғады.
Материалдарды осылай үсыну экскурсанттарға қызықтырақ болын
табылары сөзсіз. Табиғатты қорғауға дайындалған экскурсанттар
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мамандардың есептеуі бойынша дайындалатын ағаштың 20% астамы 
саңыраукұлақтардың рационына тиесілі, олай болмаса, орман атаулы 
оз тіршілігін жояр еді.

Экскурсовод табиғаттағы қауіпке де назар аудару керек, шу 
денсаулыққа кері әсер етеді: есту аппаратын бұзады, нерв, стресс 
жагдайына душар қылады, көптеген жэндіктер жоғары тоннан 
жоғары көтеріле алмай жерге отырады (ауа тербелісі 600 гц болса, 
ара, сона, қоңыздар жерге қонақтайды).

Экскурсанттарға тақырыпты анықтаудың жэне оқыту жұмысын 
күшейтудің тағы бір ықтимал әдісі - туризм мэдениетіне ерекше 
назар аудару. Туристер ортақ мәдениетінің бір бөлігі, ал турист 
(турист, саяхатшы) - бұл мэдениеттің өкілі екенін түсіидіруі керек. 
Сондықтан оның табиғи құндылықтарға қатынасы адам дамуының 
қол жеткізілген мэдени деңгейін көрсетуі керек.

Бірақ бұл, олардың үйлері, өнер мен әдебиет туындылары, жақсы 
дэстүр мен жалпы барлық пайда, біз қорғайтын қүрлықтағы орман, 
өзендердің сұлулығын қорғау, жалпы қабылданған қала көшелері мен 
алаңдарды қорғау ережелері ғана емес, болып табылады мәдениет. 
Шынайы материалдарды тиімді пайдалану, эртүрлі сандық деректер 
гуристерді қоршаған ортаны қүрметтеу рухында экскурсияиың 
тиімділіғін айқындайды. Табиғатты қорғау тэжірибесінен алынған 
өмірлік мысалдармен қанықтыру арқылы экскурсияның тиімділігін 
арттырады. Көптеген туристердің қала тұрғындары екендіғін 
ескерсек, қала тұрғындарына белгілі түлғалар пайда болған 
салыстыруды қолдану жақсы. Сондықтан, тірі ағаштың эрбір 
құнының айтқанда, ол қолайлы жағдайларда өсетін ағаш бірінің 
булануы жинақталатын салқындату әсері деп атап өтуге болады, 10 
бөлме кондиционерінің эсері балама.

Абсолютті емес, салыстырмалы көрсеткіштерді қолданған жөн, 
эсіресе, соңғы кезде есте сақтау қиын жэне аудиторияға айту өте 
қиын, мәселен, эсерлі мысалдар: орман өрті, жойғыш тасқын селдері, 
жағалаулар, өнеркэсіптік өзен суларымен ластанған жэндіктер, 
зиянкестерімен жойылған өсімдіктер жэне т.б., эрине, осы теріс 
мысалдардың экскурсияға қатысуы белгілі бір нұсқаулықтан 
түсініктеме талап етіледі.

Туристердің экологиялық білім берудің түпкі мақсаты қоршаған 
ортаны қорғау саласындағы қоғамдық моральдық талаптарды эрбір 
экскурсияның жеке моральдық қағидаларына айналдыру болып 
табылады.
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14.4 Табиғаттың экскурсиялық объектілерін табиғи ортада 
көрсету, бақылау жәие талдаудың ерекшелігі

Табиғат объектілерін көрсете отырып, ұқсастык псп 
айырмашылық бойынша салыстырудың эдістемелік эдістері 
пайдаланылады. Мысалы, Тянь-Ш андағы еуропалық немесе сібірлік 
шыршаны биіктігі, пішіні жэне басқа да сипаттамалармсн 
салыстыруға болады. Көру реконструкциялау эдісі кеңінеп 
пайдаланылады: өртен қалған орман қалдықтары қарап, экскурсовод 
жақында жасыл орманның өртке айналуын айтады.

Бұл табиғат экскурсиясы кезінде қысқы нұсқаларда жиі 
пайдаланылатын оқшауланудың (локализация) эдістемелік әдісі 
арқылы жүреді. Қардағы ізді зерттей отырып, түнде қара қүрлар 
қонған, мына жерге қоян жерде жасырып, мұнда түлкінің түзағы 
орнатылған деп, айналаны таныстырады. Экскурсия соңында 
интеграция тәсілін қолдану үсынылады, ол бүкіл көрсетілгеп 
кешенінің бүкіл бөліктерінде синтезінің негізінде эзірленген. Ол үшін 
ландшафт, биоценоз, географиялық орта, биосфера жэне т.б. 
түсініктерін пайдалану керек.

Бүл тәсілді жүргізу үшін экскурсия кезінде қатысушыларға 
табиғат қүбылыстары мен табиғат объектілеріне экскурсиялық 
байқауды ұйымдастыру қажет. Олар дидактика қағидаттарының 
негізінде, ең алдымен, көрнекілік және ғылымилыққа негізделген. 
Ғылыми көзқарас объективтілік, жүйелі бақылау, сондай-ақ 
диалектикалық, яғни, уақыт бойынша даму, қоршаған ортаны 
қорғауға негізделген. Қолжетімділік қагидасы бақылау үшін ыңғайлы 
объектілер мен қүбылыстардың таңдау, топтардың білімінс 
байланысты мақсаттары мен түсіндіру деңғейін таңдауды қамтиды.

Сондықтан шалғын жерлерде өсімдіктердің эртүрлі өсуінс 
байланысты, ондағы микро рельефін эртүрлі болуын айтады: тегіс 
жерлердегі шалғындар тығыздығымен, сулануы, ірі жэне жиі 
өсімдіктерімен ерекшеленсе, орманда бір жастағы ағаштардыц 
бірнеше санаттарының болуына назар аударады, туристер өмір үшін 
күрес барлығына назар аударады. Байқауды үйымдастыру үшіп 
алдын-ала жануарлар әлемінің орны мен болжамды объектілері 
жоспарланады, адамдар желге қарсы орналасуы керек, жануардың 
тынышталып жэне олардың қауіптілік жок екеніне көз жеткізгенше, 
қашықтықта тоқтап тұру керек.
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Гүлдерді көрсетуде, экскурсовод олардың көпшілігінен уақытты 
білуге болатынын айтады. Мысалы: цикорий гүлдері 4-5 сагатта 
гүлдейді, 15: 00-де жабылады; маңдайша гүл шоқтары гүлдері гүлдеп, 
сағат 19.00-де жақын жабылады; хош иісті темекі гүлдері сағат 20.00 
ашылса, сағат 7-ге таман жабылады. Бүл сипат гүлді сагатты 
үйымдастырады. Орнитологиялық экскурсияларда қүстар қай жерге 
үя салады, олардың қауырсын түстерінің қоршаған орта фонына 
бейімделуі, энші қүстарды естіп жэне оларды дауысынан анықтауға 
гырысуға болады. Оған магнитофон көмектеседі, кейде қүстар 
микрофон даусына назар аударады. Қүстардың кейбір түрлерінің іс- 
эрекеті бойынша, ауа-райын болжауга болады. Мысалы, жаңбырдың 
алдында қүстардың көбісі үнсіз қалады. Көптеген өсімдіктерде ауа 
райын болжайды. жаман ауа райы сирень, левкой (түрлі түсті гүлді 
өсімдік), петуниидің иісі күшейеді, шыршаның қүргақ жапырақтары 
тқмен түседі.

Табиғат қүбылыстарының бэрі де шын мэнінде көруге болмайды, 
олар осы уақытта маршруттың осы бөлігінде қатыспайды, сондықтан 
«экскурсоводтың портфелі» көрнекі кұралдарын дайындайды. Бүл 
үшін жергілікті табиғи материал қолданылады: гербарий, түқымдар 
мен жемістердің жннағы, минералдар, жэндіктер, ағаш үлгілерінің 
түрлері, сурет материалдары: фотосуреттер мен сызбалар, бейне, 
дыбыстар, таспа жазбалар, қүстардың дауыстарын пайдалануға 
болады.

Табиғат экскурсияларыынын такырыптары эртүрлі, туристер мен 
халықтың түрлі топтары үшін де эртүрлі болуы керек, білім беру, 
ғылыми-зерттеу, табиғат қорықтар, үлттық парктер, мүражайлар, 
хайуанаттар, ботаникалық бақтар, обсерватория, туристік фирмалар, 
ауа райы станциялары мамандарымен байланыс және түрлі 
тақырыптарға арналған кітаптар пайдаланылуы керек.

14.5 Табиғат экскурсияларыиың мазмүны және тарихтың 
ерекшеліктері

Табиғат экскурсияларын өткізу Қазақстанның кез-келген 
бөлігінде мүмкін, себебі елдің эрбір өңірде өсімдіктер мен жануарлар 
элемі бар жэне адаммен тығыз байланыс бар. Табиғи экскурсиялар 
дайындау кезінде, алдымен, көрсетілім объектілерін анықтау керек, 
содан кейін әдебиеттерді іріктеу, таңдалған нысан тексеру, бақылау,
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зерттеу, жэне оның орналасқан жері ушін қол жетімді болуы тиіс. 
Әрбір объект үшін карточка жасалады.

Табиғи ортада турлар т.б., ормандар, тоғайлар, саябақтар, көлдер, 
өзендер, бірегей табиғи ескерткіштер, күннің шығуы мен батуі.і 
болуы мүмкін объектілер экологиялық экскурсиялар, сондай-ақ 
қоршаған ортаны қорғау бойынша барлық жерде - қалаларда және 
елдік бағыттарда қүрылуы мүмкін.

Табиғи тарих турлар мақсаты - бос уақытын өзінің қоршагап 
ортаға ғылыми білімді кеңейту, эстетикалық талғамын қалыптастыру, 
олардың табиғатқа сүйіспеншілігін арттыру, экскурсия мақсаттары: 
аймақтағы өсімдіктер дүниесінің (ең типтік, реликті жэне 
экзотикалық өсімдіктер) таныстыру, экономиканың (ботаникалық 
экскурсиялар) түрлі салаларында қолданылатын өсімдіктер 
ерекшеліктері; Жердің ішкі байлығы мен қүрылымымен танысу, 
минералдардың болуы, шығарылуы жэне қолданылуы. Қазақстанда 
астам 85,000 үлкен жэне кіші өзендер бар - адамның өмір сүру, флора 
жэне біздің су қоймаларындағы балық ресурстарының байлығы, су 
ресурстарын маңыздылығы, жол бойы, туристер табиғи аумақтар 
туралы Қазақстан Республикасының заңдарымен таныса алады.

Табиғатқа байланысты заңнамалық база мыналарды қамтиды:
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы, Азаматтық, 

Бюджеттік, Салықтық, Қылмыстық кодекстер, «Әкімшілік құқық 
бүзушылық туралы» Кодексі;

2. Қоршаған ортаны қорғау, табиғи ресурстарды пайдалану жэне 
басқару жөніндегі заңдар: Экологиялық, Орман, Су, Жер Кодекстері; 
«Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы», «Жануарлар дүниесін 
қорғау, осімін молайту жэне пайдалану туралы» заңдар;

3. ҚР Үкіметінің қаулылары, министрліктер мен 
ведомстволардың нормативтік қүкықтық актілері, оның ішінде: 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің жобалық аудандағы ерекше 
қорғалатын табиғи аумақтар мэселелеріне қатысты қаулылары:

- «Катон-Қарағай мемлекеттік ұлттық табиғи паркін құру 
туралы» 2001 жылғы 17 шілдедегі №  970;

- 3 қараша, 2004 жылғы N  1137 «Халықаралық жэне үлттық 
құндылықтарды балық шаруашылығы су тоғандарының (сайттар) 
тізбесін бекіту туралы»;

- «Республикалық маңызы бар мемлекеттік табиғи-қорық қоры 
объектілерінің тізбесін бекіту туралы» 2006 жылғы 28 қыркүйектегі 
№  932;
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- 31 қазанда 2006 жылғы «Жануарлар мен өсімдіктердің сирек 
кездесетін жэне кұрып кету қаупі төнген түрлерінің тізбесін бекіту 
туралы» № 1034;

- 10 қараша 2006 «Республикалық маңызы бар ерекше қорғалатын 
габиғи аумақтарды тізбесін бекіту туралы» №1074;

- ұғымдар, стратегиялар, ұлттық, салалық жэне өңірлік
бағдарламалар, іс-қимыл Президентінің Жарлыгымен бекітілген 
жоспарлар, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары мен 
қоршаған ортаны қоргау жэне табиғи ресурстарды қорғау
саласындағы қызметті бағытын анықтау, жергілікті атқарушы 
органдар.

Қазақстандағы табиғат қорғау қызметін реттейтін негізгі заңдар 
мен кодтарды атап өту қажет:

1. Экологиялық кодекс (10.07.2012 өзгертулер мен 
толықтырулар), Қазақстан Республикасының аумағында қоршаған 
ортаны қорғау, қалпына келтіру жэне сақтау саласындағы
қатынастарды реттейді, пайдалану жэне табиғи ресурстарды
пайдалану жэне қоршаған ортаға эсері байланысты шаруашылық 
жэне өзге де қызметті жүзеге асыру кезінде табиғи ресурстарды 
молықтыру.

Экологиялық кодекс Қазақстан Республикасының экологиялық 
заңнамасының мынадай негізгі қағидаларын анықтайды:

- Қазақстан Республикасының түрақты дамуын қамтамасыз ету;
- экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету;
- Экологиялық қатынастарды реттеудегі экожүйелік көзқарас;
- қоршаған ортаны қорғау жэне табиғи ресурстарды пайдалану 

саласындағы мемлекеттік басқару саласындағы мемлекеттік реттеу;
- кез келген басқа түрдегі қоршаған ортаны ластағаны жэне 

зақымдануын болдырмау жөніндегі алдын-алу шараларының міндетті 
сипаты;

- Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасын бұзғаны 
үшін жауапкершіліктен бас тарту;

- қоршаған ортаға келтірілген залалды мэжбүрлі түрде өтеу;
- қоршаған ортаға эсерді төлеу жэне рүқсат ету тэртібі;
- табиғи ресурстарды пайдалану мен қоршаған ортаға эсер етудегі 

экологиялық таза жэне ресурс үнемдейтін технологияларды қолдану;
- қоршаған ортаны корғау бойынша мемлекеттік органдардың 

өзара эрекеттесуін, үйлестіруін жэне жариялылыгын;
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- қоршаған ортаны ластауды болдырмау, азайту жэне жою, 
қалдықтарды азайту үшін табиғат пайдаланушыларды ынталандыру;

- экологиялық ақпараттың қол жетімділігі;
- табиғи ресурстарды пайдалану мен қоршаған ортаға әсер етуде 

үлттық мүдделерді қамтамасыз ету;
Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасыи 

халықаралық қүқық принциптері мен нормаларына сәйкестендіру;
- жоспарланып отырған шаруашылық жэне өзге де қызметтің 

экологиялық қауіптілігі жэне оны іске асыру туралы шешім қабылдау 
халықтың қоршаған ортаға жэне денсаулығына эсерін бағалау 
міндеттілігі презумпциясы.

2. Орман кодексі (10.07.2012 өзгертулер мен толықтырулар) 
иелену қоғамдық қатынастарды, пайдалану, орман қорын шығаруды 
реттейді, сондай-ақ қорғау үшін қүқықтық негіздерін белгілейді, 
қорғау, молықтыру, орман қорын экологиялық жэне ресурстық 
элеуетін жақсартуға, үтымды пайдалану. Кодекс орманды қүқықтық 
реттейді, ағаш -ғаламдық экологиялық, элеуметтік жэне 
экономикалық мэні бар биосфераның ең маңызды қүрамдас 
бөліктерінің бірі болып табылады, бүл шын мэнінде жүзеге 
асырылады.

3. Жер кодексі (10.07.2012 түзетулер мен толықтырулар болды) 
қорғаныс мақсатында, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, орман 
жэне су ресурстары үшін пайдаланылатын жерғе мемлекеттік меншік 
қүқығын белгілейді. Қазір жер қорғалатын табиғи аумақтар ғана емес, 
басқа мақсаттар үшін қолданысқа алынуы мүмкін. ЕҚТА орнласақан 
ауылшаруашылық жерлерін жергілікті жерлерде ауыл шаруашылық 
қызметімен айналысатын түрғындар арасында бөлуға болады. ҚК-ны 
заңдарда көзделген жағдайда ғылыми мақсатта, білім беруде, 
туризмде жэне рекреацияда жэне экономикалық қызметтің шектеулі 
түрлерінде пайдалануға болады. Ерекше қорғалатын аумақтарда білім 
беру мақсаттары үшін мүражайлар, көрмелер, демонстрациялық 
алаңдар жэне басқа да білім беру қүралдары қүрылуы мүмкін. Туризм 
жэне рекреаңия аймақтарының дамуын қолдау үшін жаяу соқпақтар, 
Қарау алаңдары, жэне басқа да осыған үқсас мақсаттар бойынша, 
лагерьге орындар бөлінеді.

4. Су кодексі (10.07.2012 түзетулермен толықтыруларымен) су 
ресурстарын халықтың экономикалық мүдделерін табиғаттың 
қызығушылығын ескере отырып пайдалануды ынталандырады. 
Кодексте трансшекаралық су объектілерінің, ЕҚТА су ресурстары
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қарастырылады. Сондай-ақ, ҚР-да су ресурстарын қорғау жэне 
пайдалану кезінде Кодекс ЕҚТА қорғайтын Заңға сілтеме жасайды.

5. «Жануарлар жэне өсімдіктер әлемін қорғау, қалпына келтіру 
жэне пайдалану» заңы (10.07.2012 жағдай бойынша өзғертулерімен 
жэне толықтыруларымен бірғе) жануарлар элемін сақтау үшін жағдай 
қамтамасыз етуғе бағытталған жэне оның биолоғиялық эртүрліліғі, 
қазірғі жэне болашақ үрпақтардың мүдделерін есепке ала отырып, 
эколоғиялық, экономикалық, эстетикалық жэне адамның басқа да 
қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін жануарлар дүниесін түрақты 
пайдалануды реттейді.

6. «Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы» ҚР Заңы 
(10.07.2012 жағдай бойынша өзгертулерімен жэне 
толықтыруларымен бірге) ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды 
қүру, кеңейту, қорғау, қалпына келтіру, түрақты пайдалану жэне 
басқару үшін қоғамдық қатынастарды реттейді жэне мемлекет 
объектілері табиғи жэне арнайы экологиялық, ғылыми, тарихи жэне 
мәдени-рекреаңиялық қүндылықтарды білдіретін резервтік қор, 
сондай-ақ үлттық, өңірлік жэне элемдік экологиялық желінің 
қүрамдас болігі болып табылады.

Заңның нормалары ратнфикаңиялаған халықаралық 
конвенциялар мен келісімдерге сэйкес келеді. Мемлекеттік табиғи 
ескерткіштердің, мемлекеттік табиғи қорықтар, мемлекеттік қорық 
аймақтарын, қорғау және ерекше қорғалатын табиғи аумақтар тыс 
орналасқан мемлекеттік табиғи-қорық қорының объектілерін калпына 
келтіру мақсатында қорғау үшін жаңа тэртібін енгізді, жаңа үғымдар 
енгізілді. Бүл заң - «Экологиялық желі» жэне «экологиялық дэліз», 
ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жэне ассоциацияланған 
орман, дала, шөл жэне су экожүйелерінің жүйесімен жүмыс істеу 
қағидаларын көрсететін халықаралық келісімдер негізінде 
трансшекаралық қорғалатын табиғи аумақтарды
қалыптастыруқарастыралды.

Заңда ЕҚТА-дың 2 санаты - республикалық жэне жергілікті 
маңызы көзделген, оған өз кезегінде ЕҚТА-дың 10 түрі кіреді. Заң 
эрбір ЕҚТА үшін басқару жоспарларын әзірлеуді көздейді, оған 
сэйкес ЕҚТА интеграциясын сақтауға жэне дамытуға бағытталған 
бесжылдық кезецде басқару жэне пайдалануға жоспарлар бекітеледі.

Сондай-ақ, ол заңды түлға мэртебесі бар ЕҚТА экономикалық 
қызметін ынталандыру көзделеді - қорықтар, үлттық жэне аймактық 
табиғи парктер, мемлекеттік табиғи қорықтар мен басқа да ерекше
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қорғалатын табиғи аумақтарда туристік жэне рекреациялық 
мақсаттар үшін шаруашылығы шектеулі қызметтерден жэне т.б., кіріс 
алу мақсаттары үшін заңды жэне жеке түлғалардың ақылы қызмет 
көрсету қүқығы жэне т.б.

Табиғат объектілерін көрсету әдістемесінің айрықша ерекшелігі 
ақпарат көзі ретінде объектің өзі алынады (объектпен байланысты 
оқиғалар емес). Тірі жэне өлі табиғаттың, тарихи, сэулет, эдеби жэне 
басқа да объектілерден айырмашылығы, олар үнемі қозғалыста, 
озарабайланыста болады, сыртқы бейнесі өзгереді (мысалы, 
коктемдегі жэне күздегі егістік).

Табигат объектілерін көрсете отырып, табиги-ғылыми талдау 
пайдаланылады, үқсастық пен айырмашылықтары салыстырылады. 
Табиғаттану экскурсияларында козбен кору реконструкциясы эдістері 
кеңінен қолданылады.

Табиғаттану экскурсияларда эңгімелеудің әдістемелік 
тэсілдерінен көбіне сипаттау, немесе мінездеме жэне түсіндірме 
қолданылады, олар арқылы объектілері арасындағы себеп-салдарлық 
қатынастарды табуға болады. Қоршаган табиғатты терең білу 
өсімдіктерді, жануарларды жэне табиғи қүбылыстарды бақылауға 
көмектеседі.

Әрқашан табигаттану экскурсияларындың нысандары мен табиги 
қүбылыстарын эр уақытта көрсету мүмкін емес: біз қүстардың энін 
естіміз, бірақ оны сирек көреміз; жазғы айларда өзеннің коктемгі су 
тасқынын көру мүмкін емес. Мүндай жағдайларда, көрнекі қүралдар: 
табиғи (ғербарийлер, түқымдар коллекциялары, минералдар), 
бейнелеу өнері (пейзаж суретшілерінің картиналары, суреттер, 
өсімдіктер, балықтар, қүстардың фотосуреттері), дауыстық (мал 
дауыстарының, қүстар әндерінің жазбалары), жэне сондай-ақ 
музыкалық туындылардың ленталы жазбалары, өнер шеберлері 
орындаған табиғат туралы өлеңдер.

Табиғаттану экскурсияларында мүмкіндігінше т.б. 
обсерваторияларды, планетарийларды, хайуанаттар багына, 
геологиялық, минералогиялық мүражайларға бару үсынылады.
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14.6 Этнографиялық экскурсиялардың мақсаттары мен
міндеттері

Жаһандану элемінің кеңейюі мен өтіп жатқан элеуметтік 
түрлендірулер жағдайында, бүгінгі күні халықтың алғашқы дэстүрлі 
мәдениетін, ғасырлар бойы жинақталған мэдени қүндылығын, тарихи 
ескерткіштерін сақтап қалу жэне азаматтық қоғам мен заманауи 
жағдайдағы үлттық мәдениеттің ары қарай дамуында оларды қолдану 
ерекше өзекті болып отыр. Мәдени қүндылыққа теңеу балалар жэне 
жастар ортасында, патриоттық, жеке азаматтық сапаны 
қалыптастыру, рухани жэне адамгершілікке тәрбиелеу, жанүялық 
жэне қоғамдық қатынастардың түрақтылығы мен үндестігінің теріс 
әлеуметтік қүбылыстарының алғышарты мен оны жеңу қүралы болып 
табылады.

Мәдени туризм саласын зерттеу мен дамытудың қажеттілігі адам 
үшін мәдени-танымдық қызметті түсінуге негізделеді, жалпы -басқа 
халықтардың мәдениетін -тарихын, дінін, дэстүрін, өмір сүру 
стилінің ерекшеліктерін тануда мәдени қажеттіліктерді жүзеге асыру 
үшін қажетті жағдайларды қүрудың қажеттілігін түсінуге негізделеді. 
Адам өмірінің осы жағы мәдениетті тасымалдаушылармен тікелей 
қарым-қатынас орнату нэтижесінде қалыптасады. Әлем халықтарын 
зерттеумен отандық дэстүрде «этнография» атауын алған ғылым 
айналысады.

Этнография (ежелгі грек. -ёӨуод - еіһпоз - халық жэне үраф® - 
§гарһо - жазу), этнология, этнография, антропология - тарих 
гылымының бөлімі, ол элем халықтарының түрмыстық жэне мэдени 
ерекшеліктерін, шығу тегін (этногенезі), халықтардың мэдени- 
тарихи қарым-қатынастарын, сондай-ақ олардың материалдық жэне 
рухани мэдениетін зерттейді.

Этнографиялық зерттеудің объектісі- этнос {қүрылымдық та, 
функционалдық та түрде) болып табылады, ал заты ретінде 
этникамен байланысты барлық салаларды алуға болады. Этникалық 
таным бүл- Жердегі этностардың шығу тегі мен тарихы, олардың 
саны жэне қоныс аударуы, өкілдердің сыртқы бейнесі, тілдік жэне 
діни сенімі, материалдық мэдениеті (елді мекендер мен түрғын үй, 
киім, азық-түлік), әлеуметтік-нормативтік мәдениеті, элеуметтік 
институттары (отбасы, қауымдастық, отбасы, т.б.), іс-эрекет 
нормалары, жалпы қүқығы мен рухани мэдениеті: өмір салтындағы
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ырымшылдық циклі (туу, уйлену тойы, жерлеу), күнтізбелік әдет- 
ғүрыптары, нанымдары мен өкілдіктері.

Этнографиялық зерттеу маңызды аспектілері - мәдени 
күбылыстарының жүйелі (құрылымдық) қарым-қатынасы, әсіресе 
этникалық менталитеті (ұлттық сипаты), этносаралық қарым- 
қатынаетардың, этностың түрлерінің, этникалық үрдістердің түрлері 
ерекшеліктері, этнография ғылымының ең маңызды мәселелерінің 
бірі - этникалық топ ретінде адам қоғамдастықтың мэнін анықтау.

Қазақстанда туризмді дамытудың этникалық алғышарты ретінде 
елде өз тарихы, мэдениеті, салт-дәстүрлері, эдет-ғүрыптары мен дінді 
бар көптеген эр түрлі халықтардың мекендеуін алуға болады. 
Көптеген адамдар білім жэне мэдени деңгейінің өсуіне байланысты 
әртүрлі халықтардың өмірін барынша толық білуге тырысады. 
Қазақстанға келген туристердің көбісі сапар барысында этникалық 
топтардың тарихи жэне мәдени ескерткіштерін көруге тырысады. 
Осының бэріне этнографиялық экскурсияларды ұйымдастыру жэне 
мәдени бағдарламаларды жүзеге асыру арқылы қол жеткізіледі.

Этнографиялық экскурсиялардың негізгі мақсаты отансүйгіштік, 
аумақты мекендейтін халықтардың еңбегін жэне оның дәстүрлерін 
құрметтеу; интернационализм ой-өрісті кеңейту, эстетикалық немесе 
моральдық тэрбие беру; көкжиектің кеңеюі, мэдениет пен 
этнографияның эртүрлі салаларында қосымша білім алу. 
Этнографиялық экскурсиялардың жалпы мақсаты этнографиялық 
көрмелер мен болашақта өтетін археологиялық съездер немесе 
ғылыми-практикалық конференциялар үшін түрлі ақпараттар жинау.

Соңғы мақсатқа жету үшін нақты бірнеше міндеттерді орындау 
керек, оның негізгілері экскурсия атауы мен тақырыпты таңдау. Әр 
экскурсияның нақты атауы болуы керек, ол көрсетілім мен эңгіменің 
негізі, себебі экскурсия тақырыбы оған қатысатын объектілерді 
анықтай отырып, кіші тақырыпшаларды үлкен бір тақырыпқа 
біріктіреді.

Тақырыпты таңдаңдаған соң, оның құрылымы туралы ойлау 
керек. Экскурсия тақырыбы мен оның атауы бір деуге болмайды. 
Экскурсияның атауы оның визиткасы болып табылады, сондықтан ол 
жарқын, есте қаларлық, экскурсияның мазмұны барынша қысқа 
болуы керек. Басқаша айтқанда, экскурсияның атауы экскурсияның 
мазмұнын, оның тақырыбын тура жеткізіп, әлеуетті туристерге 
тартымды болуы керек. Ж алпыға ортақ аттарды (Оңтүстік Қазақстан 
халқы), үзақ тұжырымдамаларды, түсініксіз сөздерді қамтитын
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есімдерді, сондай-ак қос ннтерпретацияға мүмкіндік беретін дэл емес 
атауларды қоймау керек.

Екінші мақсат - «этнографиялық дереккөздерді» таңдау. Бүган 
этнографиялық экспедициялар барысында түрлі нысандарда 
жазылған ақпарат, этнографияға жақын ғылыми пәндердің деректері, 
сондай-ақ мәселелерді шешу үшін пайдаланылатын кез келген басқа 
ақпарат кіреді. Сонымен қатар, жаңа этнографиялық экскурсияны 
әзірлеу кезінде оның тақырыбы бойынша ақпарат әдебиет көздерінен 
алынуы мүмкін: кітаптар, брошюралар, мақалалар. Жергілікті
мерзімді басылымдардан халықтың мәдениеті туралы өте көп 
пайдалы ақпараттар алуға болады.

14.7 Көрсетілім мен әнгімелеудің ерекшеліктері, экскурсия 
жүргізудің ерекше тәсілдері

Кез-келген экскурсияның тиімділігі объектінің орнын таңдау, 
маршруттың дамуы, маршрутты эзірлеу, экскурсоводтың білімі гана 
емес, сондай-ақ экскурсия жүргізу техникасы туралы жақсы білуімен 
де анықталады. Бұтан экскурсиялардағы нақты тэртіпті қамтамасыз 
ету, бойынша нақты тапсырма беру, материалды қабылдау үшін 
қолайлы жағдайлар жасау тәуелді болады. Экскурсиялардың 
тиімділігі оның жүзеге асырылу технологиясына байланысты.

Экскурсия кіріспеден басталады, ол маршруттың басталуына 
дейін топпен экскурсоводтың жиналған жерінде жүргізіледі. 
Автобустан шыққаннан кейін экскурсовод топтың орналасқан жерін 
дереу анықтауы керек. Экскурсовод әдетте бірнеше нүсқалармен 
топтың орналасуын қамтамасыз етеді. Экскурсовод бір уақытта 
бірнеше топқа ие болуы мүмкін, сондықтан сіздің топты біршама 
қашықтықта орналастыру керек. Сонымен қатар, топтың орналасқан 
жері күннің уақытына, ауа райы жағдайына жэне тапсырмага 
байланысты өзгеруі мүмкін.

Туристік топ нысан мен нүсқаулықты көріп түруы керек, өз 
кезегінде, экскурсовод топ пен объектіні көруі керек. Топтың 
ыңғайлы орналасуы - жарты сақина. Экскурсанттар жарты сақинаның 
жартылай шетінде түруы керек. Егер мекемедегі туристер осылайша 
түрмаса, онда экскурсовод олардың қалай түру керектігі туралы 
ынталандыратын қимылмен көрсетеді. Экскурсияны жүргізу 
практикасында, экскурсовод көбінесе жартылай шеңбердің ортасында
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тұрады. Бұл жағдайда оның эңгімесі барлық турнстерге жақсы 
естігендіктен, дауысты шамадан тыс жоғарылату қажет емес, алайдв 
мұндай жағдайда экскурсовод объектіге арқасымен тұрады, ол 
көрсетиілімді қиындатадды, экскурсоводтың қимылдары эруақытіа 
нақты жэне бір мақсатқа бағытталмайды.

Экскурсияны жүргізу, эр объектіні көрсету, эр тақырыпты 
әдістемелік қамтамасыз ету үшін нақты уақыт беріледі. Әңгімелергі.1 
қызыққан кейбір экскурсоводтар, эсіресе жаңадан бастағандар, 
алғашқы екі немесе үш нысан бойынша уақытты оздырып алып, 
келесі нысандардың тақырыптарын камтуға жеткілікті уақыт 
болмайды. Бүған жол бермеу үшін, экскурсовод экскурсиямы 
уақытты бақылай отырып, бірнеше рет өткізуі керек. Бүл эңгімедеи 
барлық артықтарды алыптастауға жэне уақытты саралауга 
көмектеседі. Кейде экскурсовод бақылауынан тыс себептер бойыніла 
(топтың үзақ уақыт бойы жиналуы, автобустың кешігіп келуі), 
экскурсия белгіленген уақыттан кеш басталады. Автобус экскурсия 
аяқталғаннан кейін кешіктірілмеуі керек, өйткені ол жаңа 
экскурсиялық топқа берілуі тніс. Бүл жағдайда жэне басқа 
жағдайдада экскурсияның уақытын азайту керек, бірақ ол кезде кіші 
тақырыптардың саны мен негізгі объектілерді көрсетудің саны 
сақталады, барлық негізгі нысандар көрсетілуі керек, тек қосымша 
таныстырылулар мен әңгімелер айтылмайды.

Экскурсиялар кезіндегі эңгіме объектіні көрсетуден басталады, 
яғни, мақсатты сипатта болады. Экскурсант нысан немесе оның 
фрагментті әңгіменің қай бөлігімен байланысты екендігін білуі керек. 
Экскурсовод эңгімені барлық қатысушылардың объектіні көріп, назар 
аударғаннан кейін бастауы мүмкін. Нысанды көрсетуден басқа, 
экскурсовод көрнекі қүралдарды көрсету техникасында қолдана білуі 
керек. Көрсетілген материал қажет болған кезде көрнекі қүралдар 
көрсетіледі. Әңгімелеу кезінде көрнекі қүралдарды толық танысу 
үшін таратудың қажеті жоқ. керек.

Экскурсовод көбіне экскурсияны экскурсанттарга қарап түрып 
өткізеді (автобус айналмалы креслосымен жабдықталған болса, 
экскурсовод отырып, бірақ туристерге бетін беріп отырып, өз 
материалын үсынады). Экскурсовод үзақ уақыт автобуспен бір 
объектіден екіншісіне барған кезде отыруы мүмкін, ол қала 
сыртындағы объектілерге жету кезінде орын алуы мүмкін.

Әңгімелеу кезінде цитаталарды дүрыс қолдану маңызды болып 
келеді. Олар шағын карточкаларға (шамамен 11 х 15 см) жазылыгі
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алынады. Карточкалардың реттік номері болады, экскурсияға дейін 
қажетті тізбеге реттеліп, қойылады. Экскурсовод осы карточкаларды 
әңгімелеу кезінде қолдануы мүмкін, себебі барлық цитаталарды есте 
сақтау қиын, ал әдеби көздерден, эсіресе тарихи қүжаттардан алынған 
үзінділерді нақты дәлелдеу маңызды болып табылады.

Аялдамаларда экскурсовод автобустан бірінші шығады, топты 
корсету объектісіне алып келеді. Объектіні қарап болғаннан кейін 
автобусқа соңынн кіреді. Егер туристер кэдесыйлар алам немесе 
объектіні қайта көргісі келсе, экскурсовод автобустың кету уақыты 
туралы ескертеді.

14.8 Этнографиялық экскурсиялар объектілері

Кез-келген экскурсия өте маңызды болғандықтан, экскурсияда 
тек сенімді, мүқият тексерілген фактілер мен тақырыпқа қатысты 
ақпарат пайдаланылуы керек. Этнографиялық экскурсиялардың 
көрсету объектілері немесе этнографиялық объектілері бар.

Этнографиялық объект - бүл дәстүрлі мәдениеттегі этникалық 
көріністер туралы ақпаратты қамтитын мэдени және тарихи объект 
(феномен).

Этнографиялық объект этнос мәдениетін сипаттайтын, оның 
түпнүсқалық жэне ерекше формалары бар сипаттамалар жүйесі 
ретінде қарастырылуы керек.

Ерекше формаларға дэстүрлі-түрмыстық мэдениетттің 
қүбылыстары мен заттары жатады. Ауылдық жэне қалалық 
мәдениет, экономикалық жэне мэдени түрі табиғи географиялық 
аймақ этномэдени өрісінің ену элементтердің белгілері көрінісі, 
этникалық заманауи үдерістерді эсер байланысты этникалық 
мэдениет қүбылыстар көрінісі ерекше нақты нысандар болып 
табылады.

Этнографияға жатқызуға болатын объектілердің келесі 
санаттарын ерекшелеуге болады:

- архитектуралық ескерткіштер, этникалық топтың дэстүрлі 
стильде жасалған жэне этникалық топтың (жэне кейбір нақты 
жағдайларда, сәулетші үлты ешқандай елеулі рол атқарады) мэдени 
өміріне белгілі бір кезеңге байланысты;
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- этнос өкілдерінің конфессионалдық тиесілігін бейнелейтін діпи 
ғимараттар, сэулет, өрнектегі дәстүрлі техникалар жиынтығымсп 
ерекшеленеді;

- зираттарды, дәстүрлі қүрылымдар, өз тілінде жазулар, өрнектері 
(ерекше жерлеу рэсімі бар зираттар) бар зираттар;

- дәстүрлі түру орындары (түрмайтын объектілер, бірақ сыртқы 
түрі мен ішкі орналасуын сақтаған; түрған объектілер - дәстүрлі 
Интерьер, дэстүрлі түрмыстық заттардың жиынтығы бар);

- елді мекендер, бір жинақы түратын жері немесе кешелерініц 
дэстүрлі жоспары бар этникалық топ, түрғын үй жэне шаруашылық 
қүрылыстардың қамтамасыз ету орындарында, «этникалық стилі» 
сақтап қалуға арналған;

- дэстүрлі шаруашылық түріне сэйкес келетін шаруашылық 
объектілері: қүдықтар, фонтандар, диірмендер;

- фольклорлық ансамбльдердің қатысуымен үлттық мерекелер 
өткізу орындары, дэстүрлі киімдерді пайдалану;

- үлттық қолөнер жэне дәстүрлі кэсіпті жандандыру орындары;
- этнографиялық мүражайы, этнографиялық тақырыптардагы 

көрме кешендері;
- үзақ өмір сүретін жерлерде түрлі этникалық топтардың окілдері 

құрған архитектуралық немесе діни ғимараттар кешені;
- этностық ерекшелігіне ие археологиялық объектілер (мэдени 

ескерткіштер).

14.9 Экскурсияға арналған дәстүрлі материалдарды таңдау

Этнографиялық тақырыптқа экскурсияны қазақтың этникалық 
ерекшеліктерімен, өмір салты жэне «қазақ» ұғымын түсіндіруден 
бастаған жөн. Бұл материал тарихи мұражайларда немесе 
экскурсияның бірінші объектісіне қозғалған кезінде беріледі. 
Экскурсанттарды халықтың өмір мен қызметімен таныстырған жөн, 
себебі оларда өзіндік өмірлік тэртіп пен өмір сүру бейнесі 
қалыптасады. Адамдар сауда жасады, қолөнерімен айналысты, егін 
шаруашылығымен айналысты, бірақ ең негізгісі ауыл 
шаруашылығымен айналысты, көші -қон кезінде киіз үйлерін тікті. 
Жазғы және қысқы жайылымдардың арасындағы қашықтық 200-500 
км құрады.
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Қазақстанның барлық дерлік аудандарындағы мұражайларда 
қазақтың тұрғын үйінің макеті немесе өзі бар. Осы жерде «Киіз жэне 
оның безендіруі» тақырыпшасын ашуға болады. Осы тақырыпшаның 
алғашқы сұрақтарының бірі «тұрғын үй бөліктері» болуы керек. Онда 
шаңыраққа, одан кейін уық, кереғеғе және басқа бөліктеріне баса 
пазар аударылады. Сондай-ақ, бақандарға (басты тірек) жэне оған 
байланысты нанымдарына назар аудару қажет. Киіз үйдеғі ер 
адамдарға жэне эйел адамдар арналған бөліктерін, төр жағы мен 
оның неғізғі мақсаты көрсетіледі. Киіз үйдің қүрылысы тақырыптың 
екінші сүрағы болса, үшінші сүрақ безендіруге байланысты болуы 
керек. Ол күнделікті заттарды көрсету, сонымен қатар, текемет, 
сырмақ, басқүр, түс киізді дайындау ерекшеліктері көрсетіледі. Осы 
тақырып негізінде қазақ адамдардың жүріс -түрысының 
маңыздылығы айтылады. Ең бірінші тыйым салынған отырыстың 
гүрлері: иіліп отырмау (ауру адам), жерге қолмен сүйену (қайғы), 
белге таяну (күштің кетуі), бет жэне мағдайға таяну (мазасыздық, 
көңілсіздік), саусақтарды айқастыру, қолды бастан жоғары көреу 
немесе бастың артына жіберу, тізені қүшақтау, аяқты алдыға жіберіп 
отыру, тізерлеп отырыу (асыққанда). Ер адамдар малдас кұруп, ал 
әйелдер оң аяғының үстіне қойып отыру керек. Көтерілген аяқтың 
тізесі есекке қарауы керек. Кейде қымыз қүйған кезде осы бейнеде ер 
адамдар да отырған. Осы туралы М. Ш ахановтың «Қазақтардың 
дәстүрлі мәдениеті элемі» кітабында сипатталған.

Қазақтардың үйлену тойлары этнографиялық экскурсияның 
маңызды тақырыпшасының бірі болуы керек. Бұл кіші тақырыпты 
ретімен ашып көрсету маңызды болып табылады: ең алдымен 
жастардың бір-бірімен сөйлесу мүмкіндіктері, олардың киімдері, қүда 
түсу салты, қызбен жігіттің бірінші рет кездесуі, жастардың үйленуі, 
жар-жар, бет ашар, сыңсу әндері жэне т.б. киім, әшекейлер жэне 
олардың мағынасын айтуға болады.

Өзін-өзі басқару мәселелері:
1. Этнографиялық тақырыптарға экскурсия жүргізудің 

ерекшеліктері қандай?
2. Экскурсия барысында корсету үшін қандай табиғи объектілері 

бар?
3. Қазақстан Республикасындағы қандай табиғат экскурсиялары 

үйымдастырылады?
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ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫ

Сурақ №1
Экскурсия ерекшелігін тандаңыз:

A) Экскурсияны жүргізуші экскурсоводтың болуы
B) Экскурсоводтьщ қызығушылығының болуы
C) Нақты акпараттың болуы
В) Корнекіліктің болуы, экскурсиялық нысандарды көрсету 
Е) Экскурсанттардың болуы
Ғ) Көру ерекшелігінің болуы 
О) Экскурсияның кортындысының болуы 
Н) Мәдени танымдық процесс

Сұрақ №2
Экскурсия ерекшелігін таңдацыз:

A) Мәдени-танымдык процесс
B) Экскурсияның корытындысының болуы
C) Көру ерекшелігінің болуы
О) Экскурсанттардың белсенділігі
Е) Нақты акпараттың болуы
Ғ) Экскурсия өткізу уактысы
О) Экскурсовод қызығушылығының болуы
Н) Алдын-ала белгіленген маршрут бойынша жүру

Сұрақ №3
Экскурсия кезіндегі зейін:

A) Ырықты
B) Саналы
C) Пассивті
0 ) Үйреншікті 
Е) жігерлі 
Ғ) Тұрақты 
С) Ырьщсыз 
Н) Әдейі

Сүрак №4
Жана экскурсия дайындаудыц кезевдері:

A) Экскурсияныц мақсаттары мен міндеттерін анықтау
B) Маршрут хронологиясы
C) Такырыбын анықтау
B) Библиография дайындау мен қажетті әдебиеттер тандау
Е) Нысан карточкаларын дайындау 
Ғ) Маршрутты сипаттау
C) Маршрутты айналып өту немесе айналып жүру
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Н) Уакытын анықтау

Сұрақ №5
Объект карточкасына кіретін акпарат:

A) Ескерткішке байланысты тарихи окиға
B) Нысанның тек казіргі атауы
C) Нысанның тек бастапкы атауы
0 ) Ескерткіштің корғалуы (кімге белгіленген)
Е) Нысандарды бағалау
Ғ) Ескерткіш қандай экскурсияларда қолданылады
О) Нысанның табиғи айналасы 
Н) Уақытын аныктау

Сұрак №6
Экскурсияның технологияльщ картасының негізгі беті:

A) Экскурсанттар туралы акпарат
B) Методикалык ескертулер
C) Экскурсияны белгілеген күн
Э) Туристік мекеменің іс-әрекеті туралы нақты сипаттама 
Е) Экскурсия тақырыбының атауы
Ғ) Экскурсия жүргізудін техникасы 
О) Экскурсия мақсаты мен міндеттері 
Н) Экскурсия кезіндегіаялдамалар

Сұрақ №7
Экскурсияның технологиялык картасының негізгі беті:

A) методикалықережелер
B) Экскурсиялык мекеменің атауы
C) Маршрут ұзактығы
Б ) Туристік мекеменің кызметі туралы накты ақпарат 
Е) Экскурсияны құрушылардың аты-жоні мен лауазымы
Ғ) Экскурсия жүргізудің техникасы
О) Экскурсияның максаты мен міндеттері
Н) Экскурсия кезіндегі аялдамалар

Сурак №8
Экскурсияның технологиялық картасының екінші бетінде:

A) Экскурсия мақсаты
B) Экскурсияны белгілеген уақыт
C) Нысандар белгіленген маршрут сызбасы
Э) Экскурсиялық мекеменің атауы 
Е) Экскурсия жүргізудің техникасы 
Ғ) Экскурсияны қүрушылардың аты-жөні мен лауазымы 
С) Экскурсия міндеттері
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Н) Методикалыкережелер 

Сүрак №9
Мазмүны бойынша тарихи экскурсиялар бөлінеді:

A) тарихи-өлкетанушылык
B) библиографиялық
C) әдеби-биографиялық 
Э) тарихи-өндірістік
Е) тарихи-театрлық 
Ғ) этнографиялық 
С) тарихи-биографиялық
H) архитектура -  қала кұрылыстык

Сүрак №10
Экскурсияны тыңдау карточкасы келесі пункттерді курайды:

A) экскурсия түрі
B) өткізу орны
C) топтың құрамы
I)) экскурсияны жүргізу техникасы  
Е) экскурсиянын аты мен тақырыбы
Ғ) экскурсовод туралы мэлімет 
О) транспорт түрі 
Н) экскурсоводтың біліктілігі

Сүрақ №11
Экскурсияга кіргізілген нысандарды багалау критерийлері:

A) нысанның танымалдыгы
B) нысанның айқындылыгы
C) нысанның көлемі
Б ) қаланың орталыгында орналасуы 
Е) каланың тарихындағы рөлі 
Ғ) нысаннын мекенжайы  
О) нысанның биіктігі 
Н) нысанның көрінісі

Сүрақ №12
Экскурсияның функциялары:

A) мәдени бос уақытты үйымдастыру
B) ақпараттар
C) физиологиялық 
Э) тарихи-мэдени 
Е) спорттық
Ғ) тәрбиелік 
О) спорттық



Н )  э т ик а л ык

Сұрак №13
Экскурсиянын функциялары:

A) мәдени ой-өрісті кенейту
B) тарихи-мәдени
C) физиологиялык
О) адамнын кызығушылығын калыптастыру
Е) этикалык 
Ғ) спорттық
О) ғылыми насихаттау 
Н) тақырыптық

Сүрак №14
Экскурсияға катысушылардын курамы және саны бойынша 
болады:

A) карт адамдар үшін
B) жекеленғен
C) жерғілікті халық үшін
В) келуші турнстер үшін
Е) кажылыкка барушылар үшін 
Ғ) «киын» жасөспірімдер үшін 
О) жүмыссыздар үшін 
Н) әуескойлар үшін

Сүрақ №15
Өткізу формасы бойынша экскурсиялар болуы мүмкін:

A) қала сыртындағы экскурсия
B) қалалық экскурсия
C) дәріс-экскурсия
Ә) мүражайлық экскурсия 
Е) есеп беру-экскурсия 
Ғ) оқыту экскурсия
О) әңгіме-экскурсия
Н) жарнамалық экскурсия

Сүрак №16
Лоғика зандарының санына кіреді:

A) үйлеспеушілік
B) дэлелдер
C) акыл корытындылары 
Б) тепе-теңдік
Е) жеткілікті ірғесі 
Ғ) ой-пікірлер
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О) бірлесу 
Н) талдау

Сурак №17
Экскурсия кіріспесіне талаптар:

A) такырыпты сапалы меңгеру
B) кыска айтушылык
C) акпараттылык
Г_)) өнегелілік 
Е) қызығушылык тудыру
Ғ) эдістемелік безендіру 
О) тарихи-мәдени бағалылық 
Н) этнографиялылык

С^рақ №18
Экскурсиялар мазмуны бойынша болады:

A) экскурсия-дәріс
B) археологиялык
C) жаяу 
О )  оку
Е) автобустык 
Ғ) этнографиялық
0 )  экскурсия-серуендер 
Н) табиғаттанушылық

Сурак №19
Экскурсиялар откізу орны бойынша болады:

A) қалалық
B) теплоходтык
C) шолу
1)) кала сырі ындағы
Е) автобустык 
Ғ) балаларға арналған 
О) жаяу 
Н) мұражайлык

Сурақ №20
Тақырыптық экскурсияларды белгілеңіз:

А) археологиялық
В) сынама
С) жаяу
О) өндірістік
Е) ғылыми-атакты
Ғ) шолу
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О) оқу 
Н) әдебиеттік

Сүрақ №21
Табиғаттаиушылық экскурсиялар бөлінеді:

A) ботаникалыққа
B) геологиялыққа
C) гидрологиялыққа 
Б ) жүйелілікке
Е) такырыптыкка 
Ғ) танымдыкка 
О) жарнамалыкка
Н) Саябак жоспарымен таныстыратын экскурсияларға 

Сүрақ №22
Архитектуралық-қала қурылысгык экскурсиялар мыналарға 
бөлінеді:

A) қаланын архитектуралық қурылысын көрсететін экскурсиялар
B) ескерткіш орындарын көрсететін экскурсиялар
C) экзотикалык орындарды көрсететін экскурсиялар
Б) белгілі кезеңдегі архитектуралық курылысты көрсететін 

экскурсиялар 
Е) мүражай үйлерін көрсететін экскурсиялар 
Ғ) ойын-сауык орталыктарын көрсететін экскурсиялар
С) заманауи курылыстарды корсететін экскурсиялар 
Н) саябактар және гүл бақтарын көрсететін экскурсиялар

Сурақ №23
Өнертану экскурсияларына жататын:

A) әдеби-биографияльщ
B) тарихи-театралды
C) тарихи-музыкалык 
Г)) мүсінші студиясы
Е) тарихи-әдеби 
Ғ) өндірістік-тарихи 
О) эдеби-өнер
Н) жаңа ғимараттармен экскурсииялар

Сүрақ №24
«Экскурсовод портфелі» -  ол...:

A) документ көшірмелері
B) экскурсия тақырыбындағы кітаптар
C) экскурсанттар туралы мәліметтер 
Б) суреттер меи кошірмелер
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Е) суреттері бар папка
Ғ) объекттер тізімі
0 )  маршрут схемасы 
Н) методикалық өңдеу

Сурақ №25
Экскурсовод шеберлігінің сипаттамалары::

A) экскурсия әдістемесін білу қажет
B) жақсы физикалық дайындык
C) батылдылық
0) экскурсия жүргізу методикасын терең білуі керек
Е) вокалдық қасиеті бар 
Ғ) автокөліктіжүргізе білу
С) кеңөркениет, эрудиция, мэдениеттің жоғары деңгейі
Н) айтыска түсу шеберлігі

Сүрақ №26
Автобус маршрут әзірлеу кезінде басшылыққа алуы қажет:

A) «Жолда жүру ережелері»
B) мэдени мүра туралы заң
C) Халыкаралык стандарттар
Г)) «Жолаушыларды тасымалдау ережесі»
Е) көрсету әдіс-тәсілдері 
Ғ) эңгімелеу әдіс-тәсілдері
С) «Транспорттық көлік Жарғысы»
Н) жақсы физикалық дайындық

Сүрақ №27
Экскурсия тақырыбы бойынша міндетті күжа гі ама:

A) экскурсоводтардың жеке мэтіндері
B) Әдістемелік эдістер тізімі
C) тыңдау карточкасы
Э) шығармашылық тақырыптар тізімі
Е) шығармашылықүжымныңтізімі 
Ғ) объект карточкасы
С) экскурсияның технологиялық картасы
Н) объекттер тізімі

Сүрақ №28
Экскурсия тақырыбы бойынша міндетті қүжаттама:

A) әдістемелікәдістертізімі
B) тақырыптық экскурсия жүргізетін экскурсоводтардың тізімі
C) эдістемелікэдістертізімі
В) объект карточкасы (паспорты)
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Е) объекттер тізімі
Ғ) тындау карточкасы
С) экскурсиянын схемасы (карта)
H) шығармашылық топтар тізімі

Сүрақ №29
Экскурсиялык маршрутты күрудағы талаптар:

A) экскурсия кезінде объекттер арасы 10-15 минут уақыттан аспау 
керек

B) экскурсия кезінде объекттер арасы 20-25 минут уакыттан аспау керек
C) халыкаралық стандарттар
I)) санитарлык таза, соның ішінде жайлы аялдамалардың болуы
Е) әдістемелік нұсқаулар
Ғ) арнайы оқу-әдістемелік эдістері
С) логикалык ретпен объектілерді корсету
Н) шығармашылык топтар тізімі

Сүрак №30
Жаңа экскурсия дайындаудың сатылары:

A) экскурсиялык объекттерді таңдау және оку
B) маршрут хронологиясы
C) такырыпты ашу
Б) «экскурсовод портфелін» жинау 
Е) объекттің карточкасын толтыру 
Ғ) Маршрут сипаттамасы
С) жекемәтіндерді кұРУ
H) уақытты тандау

№31
Жана экскурсия дайындаудың сатылары:

A) маршрут хронологиясы
B) тақырып таңдау
C) тақырыпты ашу
I)) экскурсиялық материалдардың коздерін аныктау
Е) объекттің карточкасын толтыру 
Ғ) экскурсиядағы бакылау мәтінін дайындау
О) маршрутсипаттамасы
Н) уақытты таңдау

Сүрак №32
Жана экскурсия дайындаудың сатылары:

A) маршрут хронологиясы
B) экскурсия жүргізудегі шеберлігі
C) маршрутсипаттамасы
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I)) технологиялық картаны кұру
Е) объекттің карточкасын толтыру 
Ғ) экскурсия өткізуге руксат алу
О) тақырыпты ашу 
Н) уақытты тандау

Сурак №33
Архитектуралык экскурсияның объекттері:

A) ландшафт өнерескерткіштері
B) табиғи ескерткіштер
C) табиғи ландшафттар
В) монументалдық-бейнелеу өнер ескерткіштері
Е) хайуанаттар бағы (зоопарк)
Ғ) ғимараттардьщсуреттері
О) ғравировка (нақыш)
Н) сәулетшілер өмірі мен шығармашылығына байланысты 

ескерткіштер

Сұрақ №34
Архитектуралық стильге жататындар:

A) фронтон
B) Күмбез
C) эклектика
B) балкон
Е) конструктивизм 
Ғ) ғимараттардың суреттері
C) модерн 
Н) пилон

Сұрақ №35
Архитектуралық стильге жататындар:

A) барокко
B) балка
C) қоршау 
Б) рококо
Е) пилон
Ғ) киоск (дүңгіршек)
С) готика
Н) көше шамдары

Сурак №36
Архитектуралық экскурсияларда қолданылатын арнайы 
терминдер:

А) пандус



B) баллюстрада
C) шар
Э) көрсетілім 
Е) әнгімелеу 
Ғ) сюжет
0 )  композиция 
Н) арка

Сүрак №37
Архитектуралык экскурсияларда колданылатын арнайы 
терминдер:

A) сюжет
B) көрсетілім
C) ансамбль
1)) күмбез 
Е) щар
Ғ) әңгімелеу
С) фронтон
Н) композиция

Сүрак№38
Шағын архитектуралык формаларға жатады:

A) субүркактар
B) өнеркәсіптік гимараттар
C) зауыттар
О) күркелер 
Е) көпірлер 
Ғ) корғандар
С) коршаулар
Н) ансамбльдер

Сүрак №39
Көрсетілімнің міндеті:

A) көрсетілімнің дұрыс таңдалған нүктелері
B) көрсетілімге ең тиімді уақыт
C) экскурсанттар алдында түрған экскурсиялық объектті корсету
Б ) көрсетілімнін сюжеттілігі
Е) тақырыптан тыс объекттерден экскурсанттар назарын басқаға аудара 

білу
Ғ) жоқ болыи кеткен объектті корсету (тек суреттерде бар)
С) сол жерде болған тарихи окиғаны көрсету
Н) тарихи тұлғаның әрекеттерін көрсету
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Сурақ №40
Экскурсиялық әңгімелеуге койылатын талаптар:

A) қисындылық, ықшамдылық
B) колжетімділік
C) қарапайымдылық
I)) көрсетіліммен байланыс
Е) әңгімелеудің сюжеттілігі 
Ғ) эңгімелеудің идеялылығы
С) тақырыптылық, нақтылық 
Н) тарихи тұлғаның әрекеттерін көрсету

Сүрак№ 41
Көрсетілім талаптарына жатады:

A) көрсетілімнің дурыс таңдалған нүктелері
B) экскурсанттар алдында түрған экскурсиялык объектті көрсету
C) жоқ болып кеткен объектті көрсету (тек суреттерде бар)
B) көрсетілімге ең тиімді уақыт
Е) тарихи түлғаның әрекеттерін көрсету 
Ғ) көрсетілімнің сюжеттілігі
C) тақырыптан тыс объекттерден экскурсанттар назарын басқаға 

аудара білу
H) сол жерде болған тарихи оқиғаны көрсету

Сүрак №42
Экскурсиядағы әңгімелеудің ерекшеліктері:

A) әңгімелеудің қозғалыс жылдамдығына тәуелділігі
B) сюжеттілік
C) белсенділік
I)) әңгімелеудің көрсетілімге тәуелділігі 
Е) әңгімелеудің адрестілігі
Ғ) логикалық реттілік
0 )  алдын ала шолу
Н) объектті жете бақылау

Сүрақ №43
Қосалқы мүражайлық қорға жатады:

A) экспозиңия
B) схемалар, кестелер
C) мүражай коллекциясы
1)) үлгілер, макеттер
Е) негізгі мүражайлык қор 
Ғ) экспонаттар
С) карта жоспарлары 
Н) көшірмелер
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Сүрақ №44
Шағын архитектуралық формаларға жатады:

A) зауыттар
B) өнеркэсіптік ғимараттар
C) көше шамдары 
Г)) дүнгіршектер 
Е) көпірлер
Ғ) қорғандар
С) қоршаулар 
Н) ансамбльдер

Сүрак №45
Негізгі мүражайлық қорға жатады:

A) экспозициялар
B) нобай
C) мұражай коллекциясы
О) модельдер, макеттер 
Е) реконструкциялар 
Ғ) экспонаттар 
О) үлгі 
Н) кесте

Сүрак №46
Қазақстанның бүрынғы астаналарын көрсетіңіз:

A) Павлодар
B) Орынбор
C) Қызылорда
Э) Семей 
Е) Алматы
Ғ) Омбы 
О) Түркістан 
Н) Тараз

Сүрақ №47
Қазақстан мен Ресейдің бірігуінен кейін бекініс ретінде қалыптасқан 
Қазакстан калалары:

A) Шымкент
B) Актау
C) Верный
В) Тараз
Е) Павлодар 
Ғ) Түркістан 
О) Орал 
Н) Семей
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Сүрак №48
Қазақстан аумағындағы петроглифтер:

A) Ешкіөлмес
B) Таңбалы
C) Альтамира үңгірі 
Б ) Костенки
Е) Тамғалы 
Ғ) Якима 
О) Хорсшу-Каньон 
Н) Чумашилік әшекейленген үңгірі

Сүрақ №49
Дүниежүзілік ЮНЕСКО тізіміне енген Қазақстанныц экскурсиялық 
объектілері

A) Айша-Бибі кесенесі
B) Шарын каньоны
C) Аксу-Жабагылы корығы 
0 ) Тамғалы тастары
Е) Әнші қүмдар
Ғ) Байтерек монументі
С) Ходжа Ахмеда Яссауи кесенесі
Н) Сарыарқа-даласы жәнеСолтүстік Қазақстан көлі

Сүрақ №50
Астана қаласында уникальды қүрылыс салған шетел 
архитекторлары:

A) Ренцо Пьяно
B) Сергей Скуратов
C) Заха Хадид
Б) Норман Фостер 
Е) Рэм Колхас 
Ғ) Сантьяго Калотрава
С) Кисе Курокава 
Н) Манфредди Николетти

Сүрақ №51
¥л ы  Жібек Жолы кезіндегі Қазақстанныц ежелгі қалалары:

A) Суяб
B) Жоғаргы Барысхан
C) Қашғарня 
О) Шаш
Е) Тараз 
Ғ) Яссы
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О) Аксу 
Н) Хорезм

Сұрак №52
¥лы  Жібек Жолы кезіндегі Қазакстанның ежелгі қалалары:

A) Жоғарғы Барсхан
B) Каялык
C) Тальхнз 
Э) Кащгар 
Е) Тебриз 
Ғ) Хорезм 
О) Мерв 
Н) Шавгар

Сүрак №53
Экскурсияда кызмет көрсетудің бабын табушы тобы:

A) Тұрғылықты түрғындар
B) Балалар
C) педагогтар
Б ) Арнайы еңбекшілер категориясы 
Е) қонақ үйде демалушылар 
Ғ) жастар
С) Ауыл түргындары
Н) Ауыл шаруашылығымен айналысушы жүмысшылар 

Сүрак №54
Экскурсияда қызмет көрсетудің бабын табушы топтар:

A) оқушылар
B) түрғылыкты түрғындар
C) Шетел туристері
Э) Педагогтар
Е) Қонақ үйде демалушылар
Ғ) Шипажайда демалушылар
О) Арнайы еңбекшілер категориясы
Н) Ауыл шаруашылығымен айналысушы жүмысшылар

Сүрақ №55
Стандартты емес тематикалық экскурсияға жатады:

A) Жазушыньщ немесе әдебиет санлактарыының өмір сүрген жеріне 
саяхаттау

B) Табиғатқа экскурсия
C) ¥лтты к тағамдарды дегустация жасау экскурсиясы
Б ) Ботаникалық бакка экскурсия 
Е) Ауылшаруашылығы өндірісіне экскурсия
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Ғ) Қалага экскурсия 
О) Зоопаркке бару экскурсиясы 
Н) Тарихи орындарға экскурсия

Сурак №56
Мұражайлық заттың қасиеті:

A) Кркаттау
B) Ақпараттылық
C) Айқындық
Б) тартымдылығы
Е) ғылымилык 
Ғ) идеялылық 
О) бейнелілік 
Н) көркемділігі

Сурақ №57
Экскурсияда қойылатын келесі талаптар :

A) Әңгімелеудін мэнерлігі
B) көрсетудің колжетімділігі
C) ақпараттың анықтылығы 
Ә) карапайымдылық
Е) Әңгімелеудің көркемділігі 
Ғ) мәннің маңыздылығы
С) материалды усынудын позитивтілігі 
Н) нысанды баяндаудың анықтылығы

Сурақ №58
Атақты ғалым-экскурстанттар:

A) Ф.Л. Курлат
B) В. Даль
C) Л. Бархаш 
Б ) Н.К. Крупская 
Е) Б.В. Емельянов
Ғ) Л.В. Луначарский 
О) К.Д.Ушинский 
Н) Ч. Валиханов

Сурақ №59
Экскурсия жүргізудегі техника мынадай уйымдасқан сурактардан
турады:

А) топтың автобуста орналасуы
В) экскурсоводтың топппен танысуы
С) автобустан шығу
О) жүргізушімен жүмыс
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Е) автобус ішіндегі жұмыс 
Ғ) Әнгімелеудің методикалык қолданысы 
О) Көрсетудің методикалык қолданысы
Н) экскурсанттардың автобустан объектке карай козғалысы 

Сұрақ №60
Экскурсия жүргізудегі техника мынадай үйымдасқан сүрақтардан 
түрады:

A) Топтын нысан қасында орналасуы
B) Топтын автобус ішінде орналасуы
C) жүргізушімен жүмыс
Б) экскурсоводтың орыны 
Е) экскурсиядағы үзіліс
Ғ) автобус ішіндегі жұмыс 
О) Көрсетудің методикалык колданысы 
Н) Әңгімелеудің методикалық колданысы

Сүрақ №61
Экскурсия жүргізудегі техника мындай үйымдасқан сүрақтардан 
түрады:

A) Жүргізушімен жүмыс
B) Сүрақка жауап
C) Автобус ішіндегі жүмыс
Б ) Көрсетудің методикалық қолданысы 
Е) Уакытты бакылау 
Ғ) микрофонмен жүмыс 
О) Әңгімелеудін методикалық қолданысы

Сүрақ №62
Экскурсия откізу орны бойынша:

A) теплоходты
B) кешенді
C) шолу
Б ) автобусты 
Е) қала сыртында 
Ғ) балалар үшін 
О) жаяу 
Н) ондірістік

Сүрак 63
Мазмүны бойынша өнертану экскурсиялары болінеді:

A) қолжетімді
B) халык онер кәсіпшілігі бойынша
C) каланьщ көрікті жерлері бойынша
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В) мәдениет кайраткерлерінің өмірі меи кызметі бойынша
Е) сенімді 
Ғ) оқу
О) этнографиялық 
Н) тарихи-театрлык

Сурақ 64
Мазмүны бойынша өндірістік экскурсиялар:

A) әскери-тарихи
B) археологиялык
C) өндірістік-тарихи 
Б ) оқу
Е) автобусты 
Ғ) этнографиялық
С) ондірісітк-экономикалық 
Н) оқушылар үшін кәіби бағытталған

Сүрақ 65
Мазмуны бойынша әдеби экскурсиялар:

A) әдеби-биографиялық
B) эдеби-әскери
C) өндірістік-тарихи 
О) оқу-әдеби
Е) тарихи-әдеби 
Ғ) әдеби-көркемдік
О) эдеби-экономикалық 
Н) оқушыларға бағытталған

Сүрак 66
Әңгімелеудің әдістемелік тәсілдері:

A) көруді қайта к¥РУ тәсілі
B) сииаттау тәсілі
C) көру монтажы тэсілі
B) сипаттама беру тәсілі
Е) оқиғаны локализациялау тэсілі 
Ғ) көруді салыстыру тэсілі
C) түсіндіру тәсілі
Н) кору ұксастығы тэсілі

Сүрақ 67
Әңгімелеудің әдістемелік тәсілдері:

A) түсіндірме тәсілі
B) көруді қайта кұру тэсілі
C) көру монтажы тәсілі
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I)) жариялама тәсілі
Е) оқиғаны локализациялау тәсілі 
Ғ) дәйексөз тәсілі 
О) көруді салыстыру тәсілі 
Н) интеграция тэсілі

Сүрак 68
Әңгімелеудің әдістемелік тәсілдері:

A) көру монтажы тәсілі
B) окиғаны локализадиялау тэсілі
C) сүрак-жауап тәсілі
О) куәгерлердің деректері тәсілі
Е) көруді салыстыру тәсілі 
Ғ) назар аудару тэсілі 
О) пікірталас жағдайы тәсілі 
Н) көруді кайта кұру тэсілі

Сұрақ 69
Әңгімелеудің әдістемелік тәсілдері:

A) дербестендіру тәсілі
B) көру монтажы тэсілі
C) ауызша монтаждау тәсілі
Б ) окиғаны локализациялау тэсілі 
Е) индукция тәсілі 
Ғ) көруді қайта кұру тәсілі 
О) қозғалыс тэсілі 
Н) көруді салыстыру тэсілі

Сұрақ 70
Көрсетудің әдістемелік тәсілдері:

A) алдын-ала көрсету
B) экскурсиялық анықтама
C) сипаттама тэсілі
Б) панораммалық көрсету 
Е) репортаж тэсілі 
Ғ) көруді қайта кұру тәсілі 
О) сұрақ-жауап тәсілі 
Н) зерттеу тэсілі

Сүрақ 71
Көрсетудің әдістемелік тәсілдері:

A) экскурсиялық анықтама
B) сипаттама тэсілі
C) көруді монтаждау тәсілі
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Б ) репортаж тәсілі 
Е) дэйексөз тәсілі 
Ғ) оқиганы локализациялау тәсілі
С) абстракілеу тәсілі
Н) зерттеу тәсілі

Сүрақ 72
Көрсетудің әдістемелік тәсілдері:

A) көруді салыстыру
B) интеграция тәсілі
C) экскурсияльщ анықтама 
Б ) сипаттама тәсілі
Е) көру үйлестігі тәсілі 
Ғ) репортаж тәсілі 
СЗ) зерттеу тэсілі 
Н) куәгерлер дерегі тәсілі

Сүрақ 73
Көрсетудің әдістемелік тәсілдері:

A) куәгерлер дерегі тәсілі
B) козғалыстың әдістемелік тәсілі
C) экскурсиялық аныктама
В) назар аударту тәсілі 
Е) сипаттама тәсілі
Ғ) мемориалды такта тәсілі 
О) репортаж тәсілі 
Н) астастыру тэсілі

Сұрак 74
Ерекше әдістемелік тәсілдер:

A) салт-дәстүр элементтерін колдаиу
B) экскурсиялық анықтама
C) куэгерлер дерегі тәсілі
В) экскурсияға театрландыру элементтерін косу 
Е) фольклор элементтерін қосу
Ғ) сипаттама тэсілі 
О) репортаж тәсілі 
Н) материал жанашылдыгы

Сүрак 75
Ерекше әдістемелік тәсілдер:

A) сипаттама тэсілі
B) зерттеу тәсілі
C) репортаж тәсілі

%
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Б ) дәйексөз тэсілі
Е) окиға куәгерлерімен кездесу
Ғ) материал жаңашылдығы 
О) үйлесімділігі
Н) музыкалық үзінділер тыңдату 

Сүрақ 76
Табиғаттану экскурсиясының объектісі иаспорты келесі 
мәліметтерді күрайды:

A) өткізу орны
B) су объектілерін сипаттау
C) топырақты сипаттау 
Б ) объекті биіктігі
Е) объект қолжетімділігі 
Ғ) осімдіктер әлемі
С) маусымдык кұбылыстар 
Н) хальщ-шаруашылык маңызы

Сүрақ 77
Табиғаттану экскурсиясының объектісі паспорты келесі 
мәліметтерді кұрайды:

A) жануарлар әлемі
B) өткізу орны
C) су объектілерін сипаттау
О) «Қызыл кітапқа» енген жануарлар мен өсімдіктер
Е) объекті биіктігі 
Ғ) пайда болуы
О) ландшафт сипаттау 
Н) топырақ сипаттау

Сұрақ 78
Мұражай экскурсияларының объектісі болып табылатын мұражай 
заттарының түрі:

A) мэнерлілік
B) әдемілік
C) заттык 
Б ) түпнұсқа 
Е) бейнелеу 
Ғ) көшірме 
О) дәлбедер
Н) фотографиялық
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Сұрак 79
Мұражай экскурсияларының объектісі болып табылатын мүражай 
заттарының турі:

A) мәнерлілік
B) жазу
C) бедер
Б ) түпнұсқа 
Е) кинокүжаттар 
Ғ) фоникалык 
О) макеттер 
Н) көшірмелер

Сүрақ 80
Туристік-экскурснялық мекемелердің түрлері:

A) туристік бюро
B) акпараттық орталық
C) экскурсиялык бюро 
Б ) ақпараттык бюро
Е) туризм федерациясы 
Ғ) туристік атенттік 
О) туристік ассоциация 
Н) жарнама агенттігі

Сүрақ 81
Экскурсияны жүртізу техникасына кіретін сүрақтар: (дүрыс емес 
жауаптарды алып тастаңыз)

A) экскурсоводтың автобустағы орны
B) экскурсиядағы көрсету объектілерінің саны
C) экскурсия уақытынын сақталуы
Б ) экскурсия объектілерін арасындағы қозғалу ережесі 
Е) экскурсияда жеке мәтінді қолдану 
Ғ) микрофонды қолдану
С) экскурсияның классификациясы  
Н) бағыт бойынша козғалу

Сүрак 82
УЗ Экскурсияда колданылатын ымдар: (дүрыс емес жауапты алып 

тасацыз)
A) бірге болісу
B) көрсеткіш
C) иллюстрациялык 
Б ) қайта кұрушы 
Е) түрткі
Ғ) эмоционалды
С) көрнекті 
Н) символды
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Сүрак 83
Көлемі бойынша Қазакстан калалары бөлінеді:

A) кішкентай
B) ұсак
C) нүктелі, таңбалы 
Б) орташа
Е) жартылай ірі 
Ғ) ірі
О) мегалополистер 
Н) үлкейтілген

Сүрак 84
Экскурсовод білуі тніс:

A) автотранспортты басқара алу
B) экскурсия бойынша жарнама беру
C) архив күжаттары мен материалдарымен жүмыс істей білу
Б ) бақылай алуы
Е) авторлык ауызша әңгіме мен көрсету дайындау 
Ғ) «экскурсовод портфелі» үшін корнекі материал 

дайындау
О) экскурсанттар тобын калыптастыру 
Н) мотивация күру

Сүрак 85
УЗ Әңгіме формасымен байланысты әңгімелеудің әдістемелік тәсілі:
A) индукция тәсілі (жалқы, жеке жағдайлардан жалпы корытындылар 

шығаратын ойлау тәсілі)
B) локализациялау тәсілі
C) шегіну тәсілі
Б ) материалдың жаңашылдығы тәсілі 
Е) дәйексоз тәсілі 
Ғ) сүрақ -  жауап тәсілі
С) анықтама тәсілі
Н) репортаж тәсілі

Сүрак 86
Окиганың сырткы суретін сипаттаушы әңгіме тәсілдері:

A) түсіндіру тәсілі
B) дәйексөз тэсілі
C) шегіну тәсілі 
Б ) сипаттау тэсілі
Е) индукция және дедукция тәсілі 
Ғ) сүрак-жауап тәсілі
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0 )  анықтама тәсілі 
Н) репортаж тәсілі

Сурақ 87
УЗ Мемлекетттік улттык табиғи парктеріне кіреді:
A) Ақсу-Жабағылы
B) Буйратау
C) Маркакөл
1)) Алтынемел 
Е) Алакөл
Ғ) Батыс Алтай
С) Іле Алатау 
Н) Т орғай

Сурак 88
Мемлекеттік қорыктарға кіреді:

A) Бурабай
B) Үстірт
C) Ертіс орманы
В) Барсакелмес
Е) Ырғыз-Торғай 
Ғ) Алматы 
О) Бетпак Дала
Н) Каркаралы

Сурақ 89
Мемлекеттік қорықтарга кіреді:

A) Каратау
B) Шарын
C) Ертіс орманы
О) Колсай
Е) Батыс-Алтай 
Ғ) Ырғыз-Торғай
О) Бетпак Дала
Н) Устірт

Сурақ 90
Табиғи резерватқа кіреді:

A) Алтын Дала
B) Шарын
C) Ертіс орманы 
П) Көлсай
Е) Батыс-Алтай 
Ғ) Ырғыз-Торғай
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0 )  Бетпақ Дала 
Н) Устірт

Сұрак 91
Мемлекетттік үлттык табиғи парктеріне кіреді:

A) Ырғыз
B) Ақсу-Жабағылы
C) Көлсай
1)) Қаркаралы 
Е) Алакөл
Ғ) Батыс Алтай
С) Шарын 
Н) Торғай

Сүрак 92
Экскурсиялык объектілер классификацияланады:

A) мазмүны бойынша
B) мэнерлілігі бойынша
C) сындарлылық бойынша 
Б ) маусымдық бойынша 
Е) үнемділік бойынша
Ғ) функциялык тағайындауы бойынша 
О) архитектуралық ерекшелігі бойынша 
Н) сақталу деңгейі бойынша

Сүрақ 93
Экскурсоводтың педагогикалык сапасына кіреді:

A) экскурсия қатысушыларына деген қүрмет
B) білімнің жоғары деңгейі
C) эмоционалдық
О) жақсы кәсіби есте сақтау 
Е) топты дұрыс таңдай білу 
Ғ) топтың назарын аударта білу
0 )  экскурсиялық топтың психологиясын білу 
Н) актерлық шеберлік

Сүрақ 94
Экскурсияның бақылау мәтіні келесі талаптарға жауап беруі 
қажет:

A) кіріспесінің болуы
B) қортындысының болуы
C) материалды дүрыс баяндау
1)) анықтауларды, қорытындыларды айқын, логикалык 

қалыптастыра алу
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Е) бағыт бойынша калыптасқан
Ғ) ақпараттың шынайылығы, бағалау объективтілігі
О) негізгі бөлімінің болуы
Н) Мәтін тікелей пайдалануга дайын болуы қажет

Сұрак 95
Жеке мәтіннің негізгі бөлімдері:

A) кіріспе
B) такырыпшалар
C) негізгі бөлім
Б ) маршрут 
Е) технологиялык карта 
Ғ) алғысөз
С) корытынды
Н) экскурсия бағдарламасы
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ЭКСКУРСИЯ ІСІ САЛАСЫНДА ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ДЕҢГЕЙДЕ 
ҚОЛДАНЫЛАТЫН ТЕРМИНДЕР ЖӘНЕ ОНЫҢ АУДАРМАСЫ

аЬіІМе* оі' (һс §иійе экскурсоводтың кабілеттері. Экскурсияны жүргізе 
білу-бүл табиғи талант жэне экскурсияльщ жүмыстың білімі мен тэжірибесін 
(іскерлігін) табандылыкпен меңгеру. Бүл өнер жылдар бойы жалғасып келе 
жатыр. Әр адам өзінің сөз сөйлеуімен тыңдаушы - экскурсанттардың 
аудиториясын кызыктыра алатын, экскурсияға бөлінген кыска уакытта көрсету 
объектісі туралы ақпаратты түсіну және қабылдау үшін жеткілікті түрде 
жеткізуге кабілетті тартымды шешен талантына (экскурсия-бүл бір актердің 
театры) ие емес. Экскурсовод энциклопедиялык білімге ие бола отырып, ең 
алдымен көрсету объектісі туралы сенімді, объективті жэне кызыкты, 
байланысты эңгіме қүру керек. Білімнің кең аукымымен бір мезгілде 
үйымдастырушылык қабілеттерге де ие болу қажет.

аһзігасі конспект, резюме, үзінді, реферат, кысқаша шолу. 
Экскурсоводтың өзімен бірге жекелеген негізгі оқиғаларды, күнін, атын, 
титулдарын, атақтарын, объект элементтерінің атауларын жэне оның 
касиеттерін егжей-тегжейлі сипаттай отырып, экскурсия мэтінінің кысқаша 
конспектісіне ие болғаны жөн.

ассеріапсе оі' ехсигяіоп экскурсияны қабылдау (тапсыру). Дайындалған 
жоспарлы немесе бастамашылық (экскурсиялык бюроның өндірістік 
жоспарына үсынылатын) экскурсия маршруты мен көрсету жэне эңгіме 
объектілері көрсетілген жалпы және егжей-тегжейлі жоспарларды, жекелеген 
оқиғалардың кеңейтілген конспектілері бар мэтіндерді, көрсету объектілерін 
сипаттауды, маршруттык парақтарды жэне ГОСТ пен оның тапсырмаларына 
сәйкес басқа да үйымдастыру күжаттамасын қамтуы тиіс. Қүжаттама 
жиынтығы тапсырыс берушіге немесе ол тағайындаган комиссияға үсынылады, 
байкау экскурсиясы жүргізіледі, кабылдау комиссиясы ескертулер мен бағалар 
береді, түзетулер енгізіледі жэне өндіріске экскурсия жасауга жол беріледі. 
Экскурсияны кабылдау жэне оны өндіріске жіберу хаттамасы жасалады. 
Экскурсияны қабылдау-тапсырудың жалпы талаптарын қызметтерді 
сертификаттау органы белгілейді.

асІиМ* ересектер. 25 жастан жоғары жастағы экскурсанттар. 
айуегй8іп§ оі' ехсиг*іоп« экскурсия жарнамасы. Экскурсиялық бюроның 

немесе туристік объектінің, мүражайдың қызметтерін жарнамалау 
жүртшылыкты таныстыру және түтыну нарығының бөлінген сегментін тарту 
бағыттылығы бойынша бөлінеді: (1) жеке экскурсанттың өзі, мысалы, конақтар 
мен келушілер контингентінен жэне туристер санатына жатпайтын адамдардан, 
оның ішінде жергілікті халықган, (2) қабылдау туроператорларымен немесе 
турагенттермен жасалған шарттар бойынша дестинацияға келетін туристердің 
үйымдастырылған топтарынан.

айегехсигзіоп \\огк экскурсиядан кейінгі жүмыс. Экскурсия барысында 
экскурсанттарға базалық білімдерін байытатын көптеген жаңа жүйеленген 
акпарат беріледі. Жүмысты дүрыс жеткізгенде экскурсанттардың бір бөлігі
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қызыкты такырыпты зерделеуді жалғастыратыны сөзсіз. Экскурсовод жалпы 
сұрақтар мен тақырыптарды зерделеу бойынша қосымша ұсыныстар береді, 
мысалы, кітапты оқу, энциклопедия немесе сөздікке жүгіну, фильмді кору, 
баска экскурсияларға бару, мүражай экспозициясын қарау немесе экскурсияда 
көргендерді үғынуға, процестің немесе кұбылыстың өзінің жеке көзкарасын 
қалыптастыруға назар аудару.

апаіуяі* апсі яупіһехія іп ехсигчіоп экскурсиядағы талдау және синтездеу. 
Талдау мен синтездеу - танымның эдістері.

һаЬій оҒ ^иісіе экскурсоводтың дағдылары. Бүл топтың назарын меңгере 
білу, экскурсия кезінде оның көшбасшысы болу; аудиторияға еркін сөйлей білу, 
соның ішінде қоршаған ортаның шулы жағдайында. Тыңдаушылардың 
интеллектуалдык деңгейін сезіну, кажет болған жағдайда экскурсия мэтінін 
кайта кұру (жеңілдету немесе киындату, процестің ерекше егжей-тегжейін, 
олардың тарихи, әлеуметтік-саяси, экономикалық немесе техникалық өзара 
байланысындағы заттардың күбылысын көрсету), диалог жүргізу, нысанды 
көрсету, экскурсанттарға қысқа уақыт аралығында көрсету объектісінің мэні 
мен жеке егжей-тегжейлерін жеткізу. Түрақты дағдылар экскурсиялық қызмет 
тәжірибесімен игеріледі.

Ьигеаи оі1 теіһосіісаі зесйоп оГ §иійе* экскурсоводтардың эдістемелік 
секциясының бюросы. Секцияның жүмыс жоспарын аныктайтын жэне жаңа 
экскурсиялық маршруттарды әзірлейтін, сондай-ақ секция мүшелері өткізетін 
экскурсиялардың сапасын бақылайтын тәжірибелік экскурсоводтар тобы. 
Қазіргі уакытта экскурсиялық қызмет тәжірибесінде жоқ.

Ьи» автобус. Жер үсті тасымалдарындагы үжымдык пайдаланудағы 
дөңгелекті көлік қүраддары. ТгатрогШіоп бөлімін қараңыз, сондай-ак 
Биржаков М.Б., Никифоров В.И. «Индустрия туризма: перевозки» - СПб.: 
ГЕРДА, 2001.

Ьиз ехсигвіоп* автобустык экскурсиялар. Экскурсанттарды экскусиялық 
объектілерге тасымалдау үшін автобусты пайдалануға негізделген 
экскурсиялар. Мазмүны бойынша шолу жэне тақырыптық болып бөлінуі 
мүмкін.

са11іп§ сагй визит карточкасы, аналогы уіхі(іп£ сагсі. Тығыз картоннан 
жасалған шағын тіктөртбүрыш, онда 1) аты, жұмыс орны, лауазымы және 
байланыс акпараты (пошталык мекен-жайы, телефоны, телефакс, пейджер, 
электрондык пошта, ХҮЕВ-бет) 2) ұйымның атауы, байланыс акпараты 
көрсетіледі. Визит карточкасы жеке имидж калыптастыру кұралы болып 
табылады. Іскерлік келіссөздер, конақтарды кабылдау кезінде визит 
карточкаларымен алмасады.

сатеісасіе түйелер керуені. Шөл жэне дала жағдайында, әдетте, бір-бірінен 
соң бірі жүк тиеген жануарлар тобының жүруін ұйымдастыру кабылданған. Бұл 
жолмен жүріп-тұру әдісі көптеген жануарларға үйреншікті. Жүргізуші- 
белгіленген максатқа жетудің ең оңтайлы жэне қауіпсіз жолын таңдайды. 
Әдетте, туристердің сафариі бэдуиндерге түйемен сапары осылайша жүзеге 
асады. Экскурсанттар екі адамнан (шамамен дене бітімі мен салмағына тең)



түйелердің аркасына бекітілген арнайы себеттерге отырғызылады және 
экскурсиялық объектіге жақын аракашықтықта болады. Аса ірі денелі және 
салмақты туристерді тасымалдау кезінде қиындықтар туындауы мүмкін. Түйеге 
және кез келген баска жануарға міну әдеттер мен белгілі бір дағдыларды талап 
етеді (түйе жүрген кезде қатты теңселеді жэне туристі қүлатып кетуі мүмкін). 
Күн батқан кездегі қүмды барханның фонындагы түйелер керуені-әдемі объект 
және суретке түсіру үшін керемет сюжет болып табылады.

сегІіПсаІіоп оГ §иісіе« экскурсоводтарды аттестаттау. Халыкқа, туристерге, 
дестинаңия конактарына экскурсиялык кызмет көрсетуге жіберу үшіы 
экскурсоводтардың білімі мен тәжірибесін мерзімдік тексеру рәсімі, Не ірі 
экскурсиялык үйым, экскурсиялық бюро, ірі мүражайдың экскуреиялык бөлімі 
шеңберінде өткізіледі, сондай-ақ аттестаттауды оқу орталығы немесе туристік 
орталыктын экскурсоводтар кауымдастығы жүрғізе алады.

оһііңаііопн оі' Іһе а^епі экскурсиялык агенттің, экскурсиялық бюро 
кызметкерінің міндеттері-экскурсияны өткізу үшін туристік орталыкқа жеке 
түлғалар тобын жинау. Мүндай агенттер туристік орталыққа келушілер 
(конақтар мен туристер) жиналатын жерлерде экскурсиялық дүңгіршектерді 
пайдаланады. Клиенттерді тарту үшін сыртқы жарнама, дыбыстык және жарық 
жарнама пайдаланылады. Сондай-ак агент кәсіпорындарда, сондай-ақ туристік 
фирмаларда экскурсияларды жоспарлы өткізуге келісім-шарт жасай отырып 
жүмыс жүргізеді.

оЫі§а1іоп$ оі' Іһе ехсиг^іоіші экскурсанттың міндеттері: белгіленген 
уақытта экскурсияда жиналу орнына келу, экскурсия маршруты бойынша 
топпен бірге жүру, экскурсоводтың нүскауларына сәйкес экскурсия жоспары 
бойынша мәтінді мүкият тыңдау және объектіні карау, объектіде болу 
ережелерін, соның ішінде қауіпсіздік ережелерін бүзбау, баска экскурсанттарға 
экскурсия материалдарын қабылдауға кедергі жасамау.

оһіі§а(іоп5 оГ (һе §иійе экскурсоводтың міндеттері: экскурсанттардың 
(окушылар, жастар, ересектер, мамандар жэне т. б.) деңгейіне сәйкес немесе 
жеткілікті деңгейде откізу үшін экскурсия материалдарын дайындау және 
өзектілендіру, қажет болған жағдайда экскурсия объектісі мен маршрутын 
косымша қарау, экскурсияға жиналу орнына келу, экскурсанттар тобын қарсы 
алу, шығарып салушыдан немесе турбасшыдан экскурсия өткізуге жол 
парағын, жүкқүжатты, ордерді, ваучерді (немесе өзге де күжатты) алу, 
экскурсияға қатысушылардың санын қайта есептеу, экскурсияның такырыбын, 
экскурсияның жоспарлы бағыты бойынша топты алып жүру және 
экскурсияның мэтінін көрсету жоспарына сәйкес оку, экскурсанттардың 
сүрақтарына жауап беру жэне қосымша түсініктемелер беру, топты 
маршруттың соңғы нүктесіне дейін алып жүру, дәретханаларды керсету, 
көрсету объектісінен шығу, қажет болған жағдайда экскурсиялық автобусты 
табуға көмектесу.

сопсер{§ ог сіеПпіІіопх аі ехсигхіоп экскурсиядағы үғымдар. Экскурсияға 
алынған ақпаратты үғыну барысында адам жеке жэне топтық заттардың, 
үдерістердің, оқиғалардың образдары туралы түсінеді жэне олардың уақыт пен
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кеңістікте бірыңғай өзара байланысын, сондай-ак белгілі бір шамада басқа 
объектілермен аракатынасын ұғынады.

сиііигаі апсі есіисаііопаі \уогк мэдени-тэрбие жұмысы. Бұл халыктың 
рухани тэрбиесі мен саяси ағартуына, олардың жалпы мэдени деңгейін 
көтеруге, шығармашылык қабілеттерін дамытуға, бос уакытын ұйымдастыруға 
ықпал ететін іс-шаралар жүйесі. Мәдени-бүкаралық жүмыс бойынша жалпы 
алғанда клуб мекемелерінің, бүқаралык кітапханалардың, мэдениет жэне 
демалыс саябақтары мен бақтарының, мүражайлардың, кинотеатрлардың, 
театрлардың жэне басқа да мәдениет мекемелерінің, сондай-ақ радио мен 
теледидардың бағытталған қызметін-оку орындарынан тыс үйымдастырылған, 
адамның мэдени өсуіне ьщпал ететін кез келген кызметі түсіндіріледі.

сиііигаі агкі шеИагс іасіііііев мәдени-түрмыстык қызмет көрсету. Қызмет 
көрсету термині эдетте халыкка қызмет көрсету үдерісіне жатады.

сиііигаі агеа мэдени ареал-белгілі бір белгілері бар немесе басым мәдени 
бағдарды бөлетін бірқатар қоғамдармен сипатталатын географиялық аймақ. 
Мэдени ареал теориясын американдық антрополог А. Кребер жасаған.

сиИигаІ апііасі* мэдени артефактілер. Белгілі бір физикалык 
сипаттамалары, сондай-ақ белгілік жэне символдық мазмүны бар кез келген 
жасанды колдан жасалған объект. (1) заттар, киім, түрғын үй, жолдар және т.б. 
(2) қоғамның рухани өмірінің феномендері (ғылыми теориялар, суеверия, өнер 
туындылары, фольклор).

сиііигаі соттипісайоп_М эдени коммуникациялар. Қоғамдық өмірде бар 
ақпарат -  идеяларды, көзкарастарды, пікірлерді, бағалауларды, білімдерді, 
сезімдерді және т.б. индивидтен индивидке, топтан топқа беру үдерістерінің 
жиынтығы; сондай-ақ мүндай ақпарат берілетін жэне қабылданатын 
институттар мен арналар, мэнерлі нысандар.

сиііигаі сопіасі мәдени байланыстар. Өз негізінде мэдени алмасуды 
көздейтін коғамдастықтардың іскерлік катынастары. Диффузия процесіндегі 
мэдениеттердің жанасуы.

сиііигаі сепіге мэдени орталық. Американдық этнограф жэне антрополог 
Ф. Боастың ғылыми жорығына енгізілген мэдениеттанулық үғым: түсінік 
мәдени белгілердің ең үлкен "тығыздығын" анықтайды. Әдетте мэдени 
қүндылыктар мен коллекциялар, мүражайлар, өнер туындыларынын 
жиналыстары, кітапханалар, театрлар, Концерт залдары, оқу жэне ғылыми 
мекемелері. Әдетте мүндай орталық мэдени туризмнің тартымды туристік 
орталығы болып табылады (танымдык, білім беру, іскерлік жэне ғылыми жэне 
басқа да түрлері).

сиКигаІ ехсһап^е мэдени алмасу. (1) бір-бірінен өзгеше мэдени 
күндылыктарды немесе ақпарат алмасу орын алатын мінез-күлық нормаларын 
тасымалдаушы болып табылатын адамдардың коммуникация процесі. (2) 
өркениеттердің өзара іс-қимылы. Мэдени делегациялармен алмасу, семинарлар, 
симпозиумдар, коллоквиумдар, ғылыми съездер өткізу, сондай-ак мэдени 
күндылықтар, коллекциялар (қайтарымды, өтемдік немесе кайтарымсыз 
неғізде) алмасу сиякты кең түсінік.
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(іетоіШ гаІіоп көрсетілім, аналогы сііхріау, яһом>іп§. Келушілердің, 
экскурсанттардың, туристердің көру арқылы қабылдауы үшін туристік 
қызығушылық объектісін, экскурсиялық объектіні үсыну.

сіігесііоп жол, бағыт (экскурсиялар, жорықтар қозғалысы), аналогы Ііпе, 
гоиіе. Жол, арна және т. б. желісінің бағыты.

(іІ8ро8Шоп бейімділік. Бейімділік-өмір сүрудің таңдауын сипаттайтын 
адам сипатынын шегі.

йоситепі қүжаттық дереккөз, кзркат. Әр түрлі қолжетімді окылатын 
нысандағы окиғалар, қүбылыстар, процестер туралы ақпараттық жолдаманы 
(мәтіндік, графикалық, мәтіндік-графикалык, дыбыстық басқа кабылдау үшін 
қолжетімді) қамтитын және жеткізетін материалдық зат. Қүжат деп акпаратты 
уакыт пен кеңістікте беруге арналған катты (қағаз, тас, мата, кино мен 
бейнетаспаға) немесе электрондық тасымалдағыштағы мэтіндік немесе 
мэтіндік-графикалық ақпараттык хабарлама түсініледі. Мысалы, Вавилон 
патшасы Хаммурапи (немесе Хаммураби, І-ші Вавилон эулетінің УІ-ші 
патшасы, 55 жыл патшалық етті. Ол өзінің билігімен бүкіл Вавилон облысын 
біріктіріп, Вавилонды Азияның мәдени және саяси астанасы етті.). Кодекс 
Вавилонның басты ғибадатханасында орнатылған тас стелінде жазылған. Стела 
қазіргі уақытта Луврда. Қараңыз Сосіе о£ Н аттигарі, Тһе. Қүжаттық (кейде 
кұжаттык терминдерді кездестіруге болады) деректер мүрағат коймаларында, 
кітапханаларда, мүражайларда шоғырланган жэне адам коғамының өмірі мен 
кызметі жэне өркениеті туралы күнды ақпараттан түрады.

йоситепіаііоп қүжаттық (күжаттық) растау, аналогы ёоситепІіп§. Растау 
жазбаша, тестілік-графикалық күжат түрінде, электрондык тасымалдағышта 
болуы мүмкін. Материалдык зат, үлгі, физикалык қүбылыстар мен тарихи 
окиғаларды бақылау түрінде де кездеседі.

БЛисаІіопаІ ехсигэіопз оку экскурсиялары. Экскурсоводтарды даярлау 
бойынша курс студенттеріне немесе тыңдаушыларына арналған 
экскурсоводтардың біліктілігін арттыру немесе оқу мақсатында өткізілетін 
экскурсиялар жиынтығы. Әдістемелік жүмысқа жауапты түлғалар 
экскурсиялық үйымдарда тыңдаушылардың экскурсиялык эдістемені қолдану 
дағдыларын пысыктау, экскурсияны жэне т.б. өткізу тэсілдерін жетілдіру 
мақсатында сабақ нысандарының бірі ретінде өткізіледі.

етоііоп  эмоция, эмоциялар. Адамның сыртқы және ішкі 
тітіркендіргіштерге реакциялары, оқиғаларды жэне қоршаған ортаны сезімтал 
кабылдаудың, жан күйзелісінің барлық түрлерін камтиды. Олар адамның және 
оның ағзасының рухани жэне физикалык кажеттіліктерінің 
канағаттандырылгандығын немесе канағаттандырылмағандығын білдіреді. 
Жоғары элеуметтік қажеттіліктер негізінде сараланған және түрақты эмоциялар 
интеллектуалдык, адамғершілік, эстетикалык сезімдерге ие. -

ехсиг«е экскурс, аналог йщгешоп. Экскурсанттарға белгілі ғылыми немесе 
онертанулык термин, тарихи және өмірбаяндық анықтамалар мен басқа да 
ақпараттар, сайып келгенде, басты такырыптың жаксы ашылуына ықпал ететін 
түсініктеме беру қажеттілігінен туындаған экскурсияның басты такырыбынан
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ауытку- Сондықтан экскурсия жетекшісі экскурсанттың назарын аударатын, 
бос, негізделмеген экскурсиялардан аулақ болу керек.

ехсиг^іоп экскурсия, аналог сопсіисіесі Іоиг. Экскурсовод пен 
экскурсанттардың бірлескен қызметі нэтижесінде адамның қоршаған ортаны 
танып-білуінің мақсатты көрнекі процесі, олар орналаскан жерде немесе 
коллекция қоймаларында, табиғи күбылыстардың ерекшеліктерін, қазіргі 
тарихи жағдайларды, тұрмыс элементтерін, дестинацияның омір сүру салтын 
белгілі бір бағыт бойынша қозғалу процесінде зерттеуге бағытталған. 
Саяхаттың кұрамдас бөлігі болуы мүмкін. Соңғы экскурсияға қарағанда, 
экскурсанттың түнге токтауын коздемейді. (1) білім беру, танымдык, ғылыми, 
ойын-сауык жэне өзге де мақсатпен мүражайларға, көрмелерге, тарихи 
ескерткіштерге, туристік орталықтарга үжымдық бару. (2) экскурсоводтың 
сөзін коса отырып, көрсету объектілерін алдын ала әзірленген қабылдау процесі 
арқылы қоршаған ортаны танудың көрнекі процесі (көрсету). (3) экскурсия, жол 
жүру, серуендеу жасайтын түлғалардың (экскурсанттардың) үйымдастырылған 
тобы.

ехсигяіоп Ьи$іпе$$ экскурсиялық іс. Экскурсиялық қызметтерді дайындау, 
үйымдастыру және сату бойынша қызмет. 

ехсигхіоп (1іуі8іоп экскурсиялық бөлім. 
ехсиг8Іоп іаге экскурсиялық тариф, аналог іоиг-Ъа$іп§(аге. 
ехсигхіоп таіегіа і экскурсиялық материал,
$Іогіп£ о / ап ехсигвіоп таіегіаі Ъу іһе іоигШ экскурсанттың экскурсия 

материалын есте сақтауы.
ехсигзіопЧ теіһосі экскурсиялық эдіс.
ехсигзіоп теіһосія экскурсиядағы эдістер. Экскурсиялык теория мен 

практикада келесі әдістер ажыратылады: (1) көрнекі, практикалық, елестету, 
жаттығулар, индуктивтік, дедуктивтік, жетілген, иллюстрациялык-жетілген, 
репродуктивті, ішінара-іздеу, зерттеу, үқсастықтар, сатыстыру, үқсастықтар 
бойынша ассоциациялар, орын мен уақыт бірлігі, уақыт тэртібі бойынша және 
басқалар.

ехсигш т тойев экскурсиялық тэсілдер. Экскурсоводқа экскурсиялық 
нысандарды бақылау мен зерделеуді үйымдастыруға көмектесетін типтік 
тәсілдер. Олардың ішінде экскурсияны откізудің негізін қүрайтын әдіс-тәсілдер 
бар, жалпы жағдайда-көрсету жэне эңгімелеу тэсілдері.

ехсиг8Іоп оһіесі экскурсиялық көрсетілімнің материалдык негізі. Туристік 
қызығушылықты білдіретін өзінің мэні, нысаны жэне мазмүны бойынша 
жылжымайтын немесе қозғалатын объект өзінің мәні. Бүл адамзат тарихының 
ескерткіштерінің барлык және кез келген түрлері, экскурсия объектілері бола 
алатын мүражай коллекциялары. Ескерткіштер тарихи, археологиялык, сэулет, 
қала кұрылысы, өнер, ғылым және техника, сондай-ақ құжаттык (құжаттық, 
жазба ескерткіштері) болып бөлінеді.

ехсигБІоп ойісе экскурсиялық бюро (саяхат жэне экскурсия бюросы). 
Неғізгі қызметі эдістемелік дайындық, туристік қызығушылық орындары мен 
объектілері бойынша экскурсиялар үйымдастыру жэне өткізу, түрғындардың
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және дестинацияға келушілердіц бос уакытын ұйымдастыру болып табылатын 
кез келген ұйымдык-кұкықтык нысандағы кәсіпорын. Экскурсиялар жасау, сату 
жэне өткізумен, экскурсиялык кызметтердің басқа түрлерін көрсетумен 
айналысатын үйым.

ехсиііяіоп ог§апігег экскурсияны үйымдастырушы. (1) кэсіпорын, 
мысалы, экскурсиялык бюро, саяхат бюросы, түрғындар мен дестинацияға 
келушілер үшін экскурсияны үйымдастырушы болып табылатын калалык 
экскурсиялык бюро (ауданда, туристік орталықта, кешенде, тораптық көлік 
терминалында, санаторийде, демалыс үйінде жэне т.б.). Жүмыстың едәуір 
бөлігін жергілікті кэсіпорындар мен олардын қызметкерлеріне жоспарлы 
тапсырыстар бойынша кызмет көрсету күрайды. Экскурсияны ұйымдастырушы 
ретінде жүмыс белгілі бір дайындык пен базальщ білімді, шеберлік пен 
тәжірибені талап етеді. (2) экскурсиялық өнімді өткізу процесін үйымдастыру 
жөніндегі маман. Ірі туристік орталықтарда экскурсиялар
ұйымдастырушыларын, атап айтканда экскурсоводтарды аккредиттеу жэне 
аттестаттау тэртібі белгіленеді.

ехсигзіоп рагіу ог §гоир экскурсиялық топ. Экскурсия жетекшісі 
басшылығымен объект бойынша немесе бағыт, жол бойынша экскурсия 
жасайтын экскурсияға қатысушылар. Топтың саны 20-25 адамға дейін, әдетте, 
объектіні, мұражайды тексерудің нақты мүмкіндіктеріне, сондай-ақ осы 
объектіде экскурсоводтын сөзін тыңдау мүмкіндігінің критерийлері бойынша 
белгіленеді. Экскурсиялық топтың ең аз саны экономикалык факторларға 
сүйене отырып белгіленеді. Белгілі бір жағдайларда (мысалы, шагын 
делегацияға, жеке тапсырысқа қызмет көрсету) топ 2-3 адамға дейін аз болуы 
мүмкін.

ехсигкіоп регіогшапсе экскурсиялық спектакль. Көркем эдебиет 
шығармаларынан сюжет негізінде әдеби-көркем экскурсияны өткізу түрі. 
Мүндай экскурсияның маршруты көркем шығарманың әрекеті немесе сюжеті 
дамитын тарихи орындарға салынады.

ехсиг$іоп ргорадаііоп экскурсиялық насихат. Экскурсия арқылы ғылыми- 
техникалық және әлеуметтік-мәдени білімді насихаттауға бағытталған 
экскурсия эдістері. Насихаттаудың негізғі принциптері: ғылымилық, идеялық, 
өмірмен нақты байланыс, тәрбие қызметі.

ехсигяіоп вііиаііоп экскурсиялық жағдай. Экскурсоводтың, 
экскурсанттардың жэне экскурсияға баратын объектінің белсенді қарым- 
қатынасын тудыратын жағдайлар жиынтығы.

ехси$іоп$ (һеогу экскурсиялық теория. Табиғат пен коғамның табиғи даму 
заңдылыктарын бейнелейтін экскурсиялык істің неғізіне алынған тэжірибені, 
козқарастарды, идеяларды, түсініктерді, коғамдык экскурсиялық тэжірибені 
жалпылау. Бүл экскурсоводтанудағы білімнің дамып келе жаткан жүйесін 
кұрайтын жалпыланған ережелер жиынтығы. Сондай-ак, бүл объективті 
шындыктың маңызды байланыстарының даму заңдылықгары туралы тұтас 
жэне накты түсінік беретін идеялар жүйесі мен аяқталған ғылыми білімнің 
нысаны.
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ехсигеіоп Іеппх экскурсиялык терминдер. Экскурсиялык қызметпен 
байланысты қатан белгілі бір үғымдарды білдіретін сөздер.

ехсигвіоп Ііскеі саяхатшыға арзан бағамен біркатар экскурсияларға бару 
мүмкіндігімен туристік орталыкка ұзак уакыт сапар жасауға мүмкіндік беретін 
экскурсиялык билет.

ехсигкіопег экскурсиялык бюро қызметкері, экскурсовод, экскурсияны 
үйымдастыру жөніндеғі маман. Терминнің орыс тілінде аналоғы жоқ. XX 
ғасырда экскурсионист, экскурсияны үйымдастырушы ретінде терминдерді 
түсіндіру тәжірибесі болды. Экскурсионист-экскурсиялық процесті зерттеумен 
айналысатын, әртүрлі сипаттағы экскурсиялар жүргізу әдістемесін жасайтын 
ғалым. XX ғасырдың 20-шы жылдары экскурсоводтанудың теориясы мен 
тэжірибесіне енгізілген термин Петроград ғылыми -  зерттеу экскурсиялық 
институтының қызметкерлерін (1921-1924 жж.) ғалым -  экскурсионистер деп 
санауға болады.

ехсигеіоіші экскурсант, экскурсияға қатысушы, сондай-ак экскурсант 
(Ғешаіе), көп. экскурсанттар, аналогы зі^һіэеег, Іоигізі; раПісірапІ іп (сопсіисіесі) 
Іоиг ог ехсигзіоп; регзоп оп ап ехсигеіоп.

ехрегіепсе оГ ехсигі*іоп экскурсоводтар тэжірибесі, зерттеу жэне 
жалпылау.

ехрегіепсегі (якіііеіі) §иійе арнайы білім алған жэне кәсіби кызмет 
тэжірибесі, сондай-ақ тиісті диплом, білім туралы сертификаты бар білікті 
экскурсовод.

§аІІегу (1) үзын жабық ашық бөлме, онда эдетте бойлық қабырғалардың 
бірін колонналар немесе бағаналар, ал кейде балюстрадтар ауыстырылады. 
Барокко дәуірінде еуропалық сарай архитектурасында галереяның жаңа түрі - 
бойлык қабырғалардың бірінде үлкен терезелердің түтас жанында үлкен зал 
бар. Мүндай бөлмелерде әдетте сарай иелерінің көркем коллекциялары 
орналасқан. Кейінірек, дэстүрлерге байланысты галереялар көркем 
мүражайлар, сондай-ак олардың бөлімдері деп атала бастады, сондай-ақ өнер 
заттарының түрақты көрме-сатылымы да бар. (2) көру залының жоғарғы қабаты 
(галерка).

§иіс!е экскурсовод, маман, гид, экскурсиялық бюроның, мүражайдың, 
көрмелердің, сондай-ақ басқа да мамандандырылған үйымдардың қызметкері, 
туристік қызығушылық объектілерін (туристік орталықтардың, 
мүражайлардың, ескерткіштердің көрікті жерлері, экскурсанттарға алдын ала 
әзірленген жэне жүйелі дайындалған экскурсиялар бойынша түсініктемелер 
беретін экскурсиялар өткізеді. Сондай-ақ, эксурсоводка (Сетаіе, сирек 
қолданылады), Іоиг §иісІе аналогы.

іт р п т за г іо п  іп ехсигяіопя экскурсиялардағы импровизация. 
іпсіивігіаі ехсиг8Іоп5 өндірістік экскурсиялар. 
т а р  карта.
теіһосіісаіпезз эдістемелілік. 
теІһос1і8І эдіскер, аналог теіһосіоіо^ізі. 
теІһо(Іо1о§іса1 эдіснамалық.
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по(і/іса(іоп оп ргосесіиге әдіснамалык кеңес. 
теІһос1оІо«у эдіснама,
тосіс оі' ігаш рогі экскурсанттарды тасымалдауға арналған көлік тұрі- 

паланкин, велосипед, автобус, трамвай, троллейбус, темір жол, әуе, су (өзен 
және теңіз) көлігі.

тосіеі ехеиг8Іоп көрсету экскурсиялары. 
тосІіГіесІ озгергіш.
т о п и т е п і оі' ҺІ8(огу апсі сиііиге тарих жэне мәдениет ескерткіштері. 
ти8ео1о§у Мұражай ісі, Мүражайтану. Мұражайлар тарихын, музей ісінің 

теориясы мен эдістемесін зерттейтін ғылыми пән, аналог М ш еи т тап а§етеп І 
зіисііез.

т и з е и т  мұражай. Табиғи тарих, материалдык жэне рухани мэдениет 
ескерткіштерін жинақтау, сактау, зерделеу, танымал ету жөніндегі қызметті 
жүзеге асыратын гылыми-зерттеу жэне ғылыми-ағарту немесе оқу мекемесі. 
Экспонаттар мен коллекңиялардың максаты мен сипаты бойынша мүражайда 
тарихи, техникалық, ауыл шаруашылык, зоологиялык, табиғи-ғылыми, 
онертанушылық, әдеби, мемориалдык, кешенді жэне т.б. ажыратылады.

рагатеіег* о£ 8иЬ]есй о і ехсигйоп* экскурсиялар такырыптарының 
көрсеткіштері.

рагате(ег8 оГ ап ехіітаііоп оҒ оһіссія объектілерді бағалау көрсеткіштері. 
ра«8 жолдама, топтык немесе көліктегі абонементтік билет, аналог регтіі;, 

аиіһогігаііоп Ііскеі &г а §гоир Іоиг.
раи*е оп ехсигяіоп экскурсиядағы үзіліс ("ауа"), Іпіег\а1 аналогы, гезі оп 

ехсигзіоп. Экскурсовод үзіліссіз сөйлемеуі керек. Бүл экскурсантты шаршатады, 
оның назарын аударады. Экскурсия барысында экскурсанттарға: көрсету 
объектісін өз бетінше бақылауға, естілген жэне көргендері туралы ойлануға, 
ақпарат алмасуға жэне компаньонмен, экскурсияның баска да 
қатысушыларымен пікір алмасуға, экскурсоводқа сүрақтар коюға, демалуға 
мүмкіндік беретін жоспарлы кідірістер көзделуі тиіс.

р1асе$ оГ іпіегеіі достопримечательности, аналог ніф и. 
р оіет іс ІепсІепсіс8 іп ехсиг^іоп экскурсиядағы полемиялык үрдістер. 
рогіоіоііо оі’ Іһе §иіс!е экскурсовод портфелі-экскурсияны өткізу 

барысында косымша материал мен күралдар ретінде экскурсовод пайдаланатын 
акпараттык материалдар жиынтығы (фотосуреттер, карталар, схемалар, 
қүжаттардың кошірмелері, картиналардан репродукциялар жэне басқалар). 

ргасіісаі піеІһосІ8 тәжірибелік эдістер.
ргеехсиг«іоп ууогк экскурсияға дейінгі жүмыс. Экскурсияны дайындау, 

эдеби көздерді зерттеу, экскурсиянын жоспарын, мэтіндерді, экскурсовод 
портфелінің иллюстрациялык материалдарын қүрастыру, экскурсияның 
бағытын анықтау, егер ашық ауада экскурсия болса, ауа-райының жагдайы мен 
болжамы. Экскурсия басталғанға дейін, егер мүндай мүмкін болса: топ кайдан 
келді, экскурсанттардың дайындық деңгейі қандай, кесте бойынша экскурсияға 
бөлінген уакытты, карсы алу жэне шығарып салу орнын, автобустың түрақ 
орнын, ақпараттык материалдарды, экскурсиялык топка катыстылыгы
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көрсетілген автобустың тактайшасын аныктау кажет.
ргерагаііоп оі' пеи' ехсигчіоп жаңа экскурсияны дайындау. 
рго^гат оі' ехсигсіоп экскурсия бағдарламасы. Экскурсияның атауы, 

такырыптык бағыты, экскурсияның маршруты мен тірек нүктелерінің кыскаша 
сипаттамасы, экскурсияның уақыты (ұзактығы, объектіде болу тэртібі мен 
уакыты), кызметтердің тізбесі, көлік түрлері, экскурсияның басталу жэне 
аяқталу орны, экскурсанттарды жинау орны. Топтарды жинау орнына келу 
(жэне кету) үшін коғамдык көліктің түрлері мен кестесі. Экскурсия окылатын 
тіл. Экскурсия кім үшін ұсынылады. Балалармен, сондай-ак карт 
экскурсанттардың қатысу мүмкіндігі. Тамақтану мүмкіндіктері. Климаттық 
ерекшеліктері, керек-жараққа жэне жабдыққа қойылатын талаптар. 
Бағдарламаға қосымша ақпараттык материалдар, схемалар, карталар, 
иллюстрациялар, буклеттер коса берілуі мүмкін.

диезііоппаіге сауалнама, экскурсантқа жауап беру ұсынылатын 
сүрақтарымен шағын формуляр. Әдетте сауалнама экскурсанттар мен 
ағындардың көп шоғырланған негізгі орындарында жүргізіледі. Дәл осы жерде 
экскурсантта сауалнаманы толтыру үшін бос уакыттың бірнеше минуты болуы 
тиіс, бірақ ол топтан артта қалмағанын тым кідіртпеуі керек. Егер сауалнама 
ауызша жүргізілсе, оны маман толтырады.

гесерйоп (1) кездесуге қабылдау (рэсім, қонақтарды, туристерді, 
келушілерді карсы алу рәсімі), аналог \үе1соте. Барлық халықтардың 
дәстүрлерінде қонактарды қуана карсы алу. Қонакжайлылык термині бар. 
Мейманға ең жаксы нәрсе үсынылады, күрмет пен назар көрсетіледі. Қонақтар 
арасында шақырылған іпуііесі жэне шакырылмаған ипіпуііесі. Дэстүр бойынша 
шақырылған қонақ болу керек, сонда ҒауогаЫе гесерііоп колайлы қабылдау, 
һеаііу \¥е1соте қуанышты қабылдау, согёіаі ог \үагт лүеісоте (Іо) жүрекпен 
жылы қабылдау.

гесерііоп (2) кабылдау, іс-шара, ресми кешкі ас, фуршет, түскі ас, кездесу. 
гі§ҺІ8 ап<1 оЫі§а(іоіі8 оГ Іһе ^иісіе экскурсоводтың құкыктары мен 

міндеттері. Тұтынушыларға, экскурсиялык бюро кызметкерлеріне, ұйымдарға 
колжетімді болуға және құрастырылуға тиісті лауазымдык нұсқаулык пен 
«Халықка туристік-экскурсиялык кызмет көрсетудің жалпы ережелерінде» 
көрсетіледі.

гоиіе маршрут, бағыт, аналог іііпегагу. Коиіе оГ ехсигзіоп экскурсиялық 
тобының алдын ала жоспарланған қозғалыс тэртібі көлікпен жүру кезеңдерін 
камтитын экскурсия бағыты (алыстанмагистральды және трансфер, 
экскурсиялық топты объектіге жеткізу немесе көрсету объектісі бойынша 
жылжыту тәсілі ретінде, мысалы, шолу экскурсиясы) жэне жаяу жүргіншілер. 
Экскурсиядағы әңгіме козғалу (козғалыс) логикасы мен тәртібін қатаң түрде 
үстанады. Ол кез келген кезеңде оқылуы мүмкін. Объектіге ауысудың бірінші 
кезеңінде-кіріспе бөлім, объект бойынша жылжу кезінде көрсету объектілерінің 
бірізділігіне байланысты эңгіменің тақырыптық элементтері (беліктері). 
Көрсету реті объектінің түтас бейнесін қабылдауға мен жасауға және 
экскурсантттардың оның мэнін түсінуіне бағытталуы тиіс.
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заГеІу о і ехсиг8ІопІ8І8 экскурсанттардың қауіпсіздігі. Экскурсанттарға 
олардың денсаулығы мен мулкіне моральдық жэне физикалық зиян келтіру 
жағдайларының туындау катерінің туындау ықтималдығын төмендетуге 
бағытталған экскурсняны дайындаудың, ұйымдастырудың жэне өткізудің 
барлық сатыларындағы іс-шаралар жүйесі.

8(ийуіп§ оі' Іііегагу, агсһіүаі апсі оіһег эдеби, мүрағат жэне басқа да 
көздерді зерттеу. Экскурсияны, экскурсияға дейінгі жүмыстарды дайындаудың 
маңызды кезеңі. Бүл экскурсияның пэні мен объектісі жэне жалпы эрудициясы 
бойынша экскурсоводтың энциклопедиялық білімін қалыптастыру, білім көзі. 

ш һісеі (уро1о§у оі’ ехсиг«іоп8 экскурсияның пэндік типологнясы. 
іехі: оҒ ехсиг8Іоп экскурсия мэтіні. Экскурсиялық объектінің көрсетілуімен 

бірге экскурсоводтын эңгімесі қүжатталған баяндама.
іһ е т е  оҒ ехсиг^іоп экскурсия тақырыбы. Экскурсиялық көрсетілім мен 

эңгімелеу пәні. Экскурсияның мақсаты мен идеясы үғымдарымен тығыз 
байланысты. Материалды нақты идеялық ғылыми негізделген үстанымдардан 
баяндауды көздейді. Экскурсияның негізгі мазмүнын қыскаша баяндау.

Ігаіпіп« оГ (һе §иійе іог ехсигяіом экскурсия жүргізушіні экскурсияға 
дайындау (өндірістік оқыту). Оқу-эдістемелік жүмыс. Әзірленген эдістемелік 
эдебиеттің, көрнекі экскурсиялардың көмегімен жеке дайындық эдістері, 
сондай-ақ оқу орындарында, біліктілікті арттыру курстарында мамандықтарды 
окытуда қолданылады.

(гаіпіп§ оГ §иійе8 экскурсоводтарды дайындау. Туристік білім беру, 
кадрларды даярлау жэне қайта даярлау жүйесінің мамандандырылған оқу 
орындарында жүргізіледі.

(гаіпіп§ оГ «гоир іог ехсигзіоп топтарды экскурсняға дайындау. Әдетте 
объектіге трансфер кезінде немесе экскурсияның басында жүргізіледі. 
Экскурсовод экскурсанттар тобымен танысады,оларга экскурсияның кіріспе 
бөлігін, оның максаты мен өткізу тэртібін айтады.

Ігауе11іп§ а§епсу аіні ехсиг^іоп* саяхат жэне экскурсиялар бюросы. 
Халыкқа туристік-экскурсиялық кызмет көрсетумен айналысатын үйым, атап 
айтқанда туристік орталық, мүражайлар, туристік қызығушылык объектілері 
бойынша жоспарлы немесе тапсырысты экскурсиялар, кала сыртындағы 
экскурсиялар.
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